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ABSTRAK 
 
 
Suryanti, Ely. 2009. Hubungan Tingkat Kesegaran Jasmani Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Sugiharto, MS, Pembimbing II: 
Mohammad Annas, S.Pd, M.Pd.  80 halaman.  
 
Kata Kunci : Hubungan Kesegaran Jasmani, Prestasi Belajar, dan Siswa  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah hubungan yang 
signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani terjadap Prestasi Belajar Siswa 
Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 
Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Tingkat 
Kesegaran Jasmani dan Prestasi Belajar Siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas V Putra SD Negeri 
Dabin Candra yang terdiri atas 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 
Wonopringgo sebanyak 117 siswa dengan sampel sebanyak 29 siswa 
menggunakan teknik proportional random sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode survey dengan teknik tes kesegaran jasmani dengan 
panduan dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) oleh Pusat Pengembangan 
Kualitas Jasmani, 2003. untuk kategori umur 10-12 tahun yang terdiri dari 5 item 
tes yaitu : Lari sprint 40 meter, loncat tegak, bergantung siku tekuk, baring duduk, 
dan lari sedang 600 meter serta hasil nilai prestasi belajar siswa yang diambil dari 
nilai rata-rata raport semester II tahun pelajaran 2008-2009. 

Data dari hasil tes dan pengukuran diolah dengan metode analisis korelasi 
product moment Pearson, yaitu Tingkat Kesegaran Jasmani sebagai variabel bebas 
(x) dan Prestasi Belajar Siswa sebagai variabel terikatnya (y). Hasil perhitungan 
diperoleh koefisien korelasi rxy atau ro sebesar –0.04, sedangkan rt pada taraf 
signifikan 5% dan 1% sebesar 0,367 dan 0,471 karena hasil dari ro < rt baik pada 
taraf signifikan 5% maupun 1%, maka koefisien korelasi tidak signifikan. 
Hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi “Ada hubungan yang signifikan antara 
Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Prestasi Belajat Siswa”, ditolak. Sedangkan 
hipotesis nihilnya (Ho) yang berbunyi “Tidak ada hubungan yang signifikan 
antara Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Prestasi Belajat Siswa”, diterima. 
Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kesegaran 
Jasmani tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan Prestasi Belajar Siswa 
Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra. Hasil ini dapat menjelaskan pentingnya 
bagi guru penjas untuk dapat memperhatikan tingkat kesegaran jasmani siswa 
dengan banyak menggunakan permainan kelompok untuk menanamkan jiwa 
sosial, sportifitas, dan kepercayaan diri pribadi siswa dalam dunia olah raga tanpa 
mempengaruhi prestasi belajar yang akan dicapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Manusia sebagai individu yang merupakan gabungan dua undur terdiri atas 

jasmani dan rokhani, dari kedua unsur tersebut satu sama lain tidak dapat 

dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, maka kedua unsur tersebut 

harus dibina, disempurnakan dan dipelihara dengan baik agar terwujud individu 

yang utuh. Berdasarkan kesatuan kedua unsur tersebut, dalam usaha menunjang 

tercapainya pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

intelektual saja namun ditentukan oleh kemampuan jasmani yang memadai. 

Seiring dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

setiap negara termasuk Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan dan 

memelihara kesegaran jasmani warga negara yang maju, di mana manusianya 

dapat dikatakan sudah sangat berkurang dalam gerak jasmaninya, sehingga tidak 

jarang menimbulkan gangguan-gangguan dalam metabolisme tubuh, sistem otot, 

tulang, jantung dengan pembuluh darahnya dan juga sistem syarafnya. 

Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia melalui fisiknya yang diarahkan pada pembentukan watak dan 

kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang 

dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional (GBHN Tap MPR No. 

II/MPR/1988).  
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Pengembangan sumber daya manusia pada umumnya diarahkan untuk 

menjadikan manusia Indonesia yang tangguh, terampil, cakap, bersemangat dan 

produktif, sehingga mempunyai kemampuan dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan dalam masyarakat. Sementara itu, dari sisi lain pengembangan sumber 

daya manusia sangat berhubungan erat dengan peningkatan taraf hidup manusia 

itu sendiri.  

Pembinaan kesegaran jasmani merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam peningkatan kualitas fisik. Oleh karena itu, pembinaan kesegaran jasmani 

merupakan hal yang perlu diperhatikan di tahun-tahun mendatang. Pelaksanaan 

pembinaan kesegaran jasmani barangkali harus dilakukan dengan terobosan untuk 

menyentuh berbagai permasalahan dan sambil menengok ke belakang apa-apa 

yang menjadi penghambat selama ini. Bahkan bila perlu melakukan terobosan-

terobosan baru untuk meningkatkan pembinaan (Puskesjas, 1995:33)  

Berbicara mengenai kesegaran jasmani dalam upaya peningkatan kualitas 

fisik, memang merupakan permasalahan yang menarik. Kalau tidak sebentar kita 

menemui jalan buntu, maka akan menemui berbagai hambatan yang pada 

akhirnya bisa menjadi terarah. Akan tetapi kalau keterpaduan pembinaan 

kesegaran jasmani dapat berjalan dengan baik dan ada komitmen dari pemerintah 

tidak mustahil bahwa pembinaan kesegaran jasmani akan berhasil dengan baik. 

Semakin banyak masyarakat melakukan latihan jasmani, berarti semakin berhasil 

pembinaan kesegaran jasmani dan tingkat kesegaran jasmani masyarakat semakin 

baik serta akan meningkatkan kualitas fisik manusia.  
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Seperti diketahui bahwa pembinaan kesegaran jasmani dapat dilakukan 

dengan berbagai macam latihan jasmani atau olahraga. Pada dasarnya semua 

macam latihan atau olahraga yang dapat meningkatkan kesegaran jasmani dapat 

digunakan sebagai sarana latihan seperti Senam Kesegaran Jasmani lainnya. 

(Puskesjas, 1995:34)  

Pada tahun 1984 terbit surat Menteri Negara Urusan Permuda dan 

Olahraga dengan Nomor B / 0262 / Menpora / 1984 pada tanggal 29 Februari 

1984 serta surat Menteri Dalam Negeri No. 426 / 2316 / SI tertanggal 24 Februari 

1984 yang isinya menegaskan diresmikannya Jam Krida Olahraga Nasional pada 

tanggal 11 Maret 1984 dan dipertegas lagi dengan surat Keputusan Mendikbud 

No. 0242/ U/1984 tertanggal 4 Juni 1984, tentang pedoman Pelaksanaan Jam 

Krida Olahraga untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan 

Depdikbud maupun pelajar, yang isinya kepada mereka diwajiban melakukan 

senam 30 menit sebelum dimulai pekerjaan atau kegiatan pelajaran pada setiap 

hari Jumat untuk karyawan dan setiap hari untuk para pelajar. Surat-surat 

keputusan tersebut sampai sekarang belum dicabut artinya kewajiban senam 

sebelum mulai aktivitas baik kalangan karyawan maupun pelajar masih tetap 

berlaku. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah berharap seluruh warga 

memiliki kesegaran jasmani yang baik agar dapat beraktivitas secara maksimal. 

Pendidikan jasmani adalah wahana untuk mendidik anak. Para ahli 

sepakat, bahwa pendidikan jasmani merupakan “alat” untuk membina anak muda 

agar kelak mereka mampu membuat keputusan terbaik tentang aktivitas jasmani 
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yang dilakukan dan menjalani pola hidup sehat di sepanjang hayatnya (Rusli 

Lutan, 2002: 17). 

Untuk memajukan vitalitas organ tubuh yang dibutuhkan untuk menjaga 

kegiatan seharihari diperlukan suatu latihan yang dilakukan secara berkelanjutan 

dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan program latihan seperti 

frekuensi latihan yang harus dilakukan setiap minggunya, intensitas latihan dan 

lama latihan. Ketiga faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan 

program latihan. Orang yang sudah melaksanakan latihan olahraga secara tertib 

dan teratur sejak masa kanak-kanak yang disesuaikan dengan usianya, akan 

tumbuh secara sempurna sesuai dengan potensinya. Walaupun latihan fisik yang 

teratur secara umum memberikan pengaruh yang bermanfaat, akan tetapi ada 

kemungkinan terjadinya kerusakan pada organ-organ yang sedang tumbuh, yang 

disebabkan karena latihan fisik tersebut dilakukan dengan intensitas, jangka 

waktu, serta jenis frekuensi yang tidak tepat. Sehingga perlu mengikuti aturan atau 

dosis latihan yang ada, yaitu frekuensi 3-5 kali seminggu dengan intensitas 60-

90% dari DNM (denyut nadi maksimal) dan lama latihan 20-60 menit, kontinyu 

dan melibatkan otot-otot besar (Depdiknas, 2002:3).  

Untuk mengetahui dan menilai tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat 

dilakukan dengan melaksanakan pengukuran. Pengukuran kesegaran jasmani 

dilakukan dengan tes kesegaran jasmani.  

Tes kesegaran jasmani pada dasarnya adalah bagian dari upaya pembinaan 

fisik, karena dapat dipergunakan untuk mengetahui kualitas kesegaran jamani 

orang yang dites. Setiap upaya perlu dinilai keberhasilannya. Keberhasilan 
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pembinaan kesegaran jasmani dinilai dengan menyelenggarakan tes kesegaran 

jasmani. TKJI adalah salah satu bentuk dari alat ukur kesegaran jasmani. 

 Masyarakat Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan adalah 

masyarakat yang tingkat ekonomi dan kualitas pendidikannya cukup memadai. 

Hal tersebut cukup beralasan karena Kecamatan Wonopringgo berlokasi di dekat 

Ibukota Kabupaten Pekalongan, yaitu Kajen. Di samping itu sarana dan prasarana 

yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sangat 

mendukung.  

Secara teori, dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan sekolah, 

mestinya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dan kesadaran untuk 

memeliharanya menjadi meningkat. Dengan kualitas pendidikan yang cukup, 

masyarakat menjadi lebih mudah memahami informasi yang berkaitan dengan 

kesehatan. Pada jaman globalisasi seperti sekarang ini, arus informasi dapat 

dengan mudah didapatkan baik lewat media cetak maupun media elektronik. 

Informasi tentang pentingnya kesegaran jasmani sebagai modal beraktivitas dan 

cara-cara menjaganya tentu sudah sering didengar masyarakat.  

Di kalangan dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar, pengertian 

kesegaran jasmani dengan segala aspek yang menyertainya tentulah bukan 

merupakan sesuatu yang asing. Kesegaran jasmani adalah sesuatu yang harus di 

miliki oleh setiap insan pendidikan maupun peserta didik. Dengan tingkat 

kesegaran jasmani yang baik pastilah segala aktivitas akan berjalan dengan lancar. 

Masyarakat beranggapan bahwa tingkat kesegaran jasmani sangat 

berhubungan dengan prestasi belajar yang akan dicapai. Dengan kata lain 
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seseorang yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik maka prestasi yang 

akan dicapainya kelak akan baik juga. Namun untuk mengukur tingkat kesegaran 

jasmani seseorang banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Masyarakat 

mempunyai pola pikir yang sederhana berkaiatan dengan soal kesegaran jasmani. 

Dapat dikatakan kebanyakan beranggapan bahwa jika seseorang tidak sakit, 

berarti sehat, tanpa memperhatikan seberapa sehat mereka. Hal tersebut 

disebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dalam 

kaitannya dengan tingkat kesegaran jasmani seseorang.  

Dengan latar belakang di atas, maka diadakan penelitian dengan judul, 

“Hubungan Tingkat Kesegaran Jasmani Terhadap Prestasi Belajar pada Siswa 

Putra Kelas V SD Negeri Dabin Candra” dengan alasan kurang adanya penelitian 

tentang hubungan tingkat kesegaran jasmani terhadap prestasi belajar siswa 

sekolah dasar di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan untuk 

memberi gambaran kepada masyarakat Kecamatan Wonopringgo, tentang tingkat 

kesegaran jasmani yang siswa putra kelas V Dabin Candra. 

 
1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan ilustrasi di atas maka muncul beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa kelas V putra SD Negeri Dabin 

Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani siswa 

kelas V putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan? 
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3. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas V putra 

SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? 

5. Adakah hubungan tingkat kesegaran jasmani terhadap prestasi belajar siswa 

kelas V putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan? 

 
1.3  Rumusan Masalah  

 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri Dabin 

Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa putra kelas V SD Negeri Dabin Candra 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? 

3. Bagaimana hubungan tingkat kesegaran jasmani terhadap prestasi belajar pada 

siswa putra kelas V SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan? 

 
 
 
 
 
 
1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang dicapai dari hasil penelitian ini adalah penulis ingin 

mengetahui : 
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1. Tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri Dabin Candra, 

Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. 

2. Prestasi belajar siswa putra kelas V SD Negeri Dabin Candra, Kecamatan 

Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. 

3. Hubungan tingkat kesegaran jasmani  terhadap prestasi belajar siswa putra 

kelas V SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis berharap hasilnya dapat dimanfaatkan untuk hal-

hal berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai gambaran tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD 

Negeri Dabin Candra, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, 

Tahun 2008/2009. 

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan hasil 

penelitian. 

c. Sebagai bahan pustaka bagi peneliti-peneliti lain yang berminat 

mengadakan penelitian sejenis. 

2. Secara Praktis 

a. Menjelaskan pentingnya bagi guru penjasorkes untuk dapat 

memperhatikan siswa guna peningkatan prestasi belajar melalui pemberian 

materi pelajaran pendidikan jasmani. 
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b. Sebagai masukan bagi guru penjasorkes untuk memperhatikan kesegaran 

jasmani siswa dengan menggunakan permainan kelompok untuk 

menanamkan jiwa sosial, sportifitas, dan kepercayaan diri pribadi siswa. 

 
1.6  Penegasan Istilah 

 
Sesuai dengan judul dari permasalahan yang akan diteliti ada istilah yang 

perlu ditegaskan agar tidak terjadi salah penafsiran maka perlu diberikan 

penjelasan pengertian tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini. 

 
1. Tingkat Kesegaran Jasmani 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:890) yang dimaksud dengan 

kesegaran adalah keadaan (hal, sifat, dan sebagainya) segar; kenyamanan; 

kesehatan. Sedangkan jasmani adalah tubuh;badan (KBBI, 1999:404). Sedangkan 

tingkat kesegaran jasmani (physical fitness) menurut Kamus Besar Ilmu 

Pengetahuan oleh Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN) adalah 

tingkat daya tahan tubuh terhadap serangan segala macam penyakit; kemampuan 

alat-alat tubuh untuk kembali dalam keadaan normal, setelah mengalami 

kelelahan fisik (Dagun, 492). 

 
2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai dalam suatu mata pelajaran tertentu 

oleh seseorang setelah mengalami proses belajar mengajar, baik yang berupa 

pengetahuan, sikap, ketrampilan yang pengukurannya dilakukan dengan 

mengadakan evaluasi. 
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3. SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

SD Negeri Dabin Candra adalah suatu kelompok SD Negeri daerah binaan 

di UPT Kecamatan Wonopringgo Pekalongan yang terbagi menurut letak sekolah 

yang berdekatan. Adapun kelompok SD Negeri Dabin Candra tersebut terdiri atas 

SD Negeri 01 Wonorejo, SD Negeri Wonorejo 02, SD Negeri 03 Wonorejo, SD 

Negeri Sampih, dan SD Negeri Jetaklengkong.  

 
1.7  Sistematika Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran dan untuk memudahkan pembahasan maka 

dalam skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) bagian yang trerdiri atas bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. Bagian isi terdiri atas Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V yang 

tersusun atas beberapa subbab. 

Bab I yaitu Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika skripsi.  

Bab II merupakan telaah pustaka, dalam bab ini diuraikan pengertian dan 

maksud hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara luas, yang meliputi 

pengertian kesegaran jasmani, komponen-komponen kesegaran jasmani, faktor-

faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani, fungsi kesegaran jasmani,  tes 

kesegaran jasmani, kesegaran jasmani dan kesehatan dalam latihan, dan siswa 
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kelas V putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan, serta kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

Bab III yaitu metode penelitian, dalam bab ini diuraikan dasar penelitian, 

lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, 

metode pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini 

diuraikan mengenai hasil penelitian yang mencakup gambaran umum siswa kelas 

V putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan, analisis tingkat kesegaran jasmani siswa kelas V putra SD Negeri 

Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, analisis prestasi 

belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan dan analisis hubungan tingkat kesegaran jasmani terhahap 

prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Bab V yaitu penutup. Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan yang 

mengandung isi uraian singkat yang terinci mengenai isi pokok pembahasan bab-

bab sebelumnya dan memberikan beberapa saran. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-

lampiran sebagai pelengkap data-data yang digunakan dalam penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Konsep Kesegaran Jasmani 

2.1.1 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tubuh tertentu, tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti setelah melakukan aktivitas tersebut, sehingga masih 

adanya sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain.  

Dewasa ini istilah kesegaran jasmani sering menjadi topik pembicaraan 

yang menarik, pengertian kesegaran jasmani menurut beberapa ahli olahraga 

memang bermacam-macam, kesegaran jasmani menurut Sadoso (1992:19) adalah 

kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang, 

tanpa merasa lelah yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan 

tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan yang 

mendadak, dapat pula ditambahkan kesegaran jasmani merupakan kemampuan 

untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, dimana 

orang yang kesegaran jasmaninya kurang, tidak dapat melakukannya.  

Dalam skripsinya Erpandi (2003) yang berjudul “Survei Tingkat 

Kesegaran Jasmani pada Siswa SD Negeri Desa Swasembada di Kecamatan 

Bojong Kabupaten Pekalongan”, menyebutkan bahwa kesegaran jasmani adalah 

suatu keadaan saat tubuh mampu menunaikan tugas hariannya dengan baik dan 

efisien, tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki tenaga cadangan, 
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baik untuk mengatasi keadaan darurat yang mendadak, maupun untuk menikmati 

waktu senggang dengan rekreasi yang aktif.  

Sedangkan menurut Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani (2003:1) 

Kesegaran jasmani adalah kondisi jasmani yang bersangkutpaut dengan 

kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara optimal dan 

efisien. Disadari atau tidak, sebenarnya kesegaran jasmani itu merupakan salah 

satu kebutuhan hidup manusia karena kesegaran jasmani bersenyawa dengan 

hidup manusia. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesegaran 

jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan atau menunaikan tugasnya sehari-hari dengan cukup kekuatan dan daya 

tahan, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih terdapat sisa 

tenaga yang berarti digunakan untuk menikmati waktu luang yang datangnya 

secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang yang kesegarannya kurang tidak 

akan mampu melakukannya. Hal ini yang membedakan orang yang fit dan yang 

tidak fit.  

Tetapi hal lain yang perlu diketahui adalah masing-masing individu 

mempunyai latar belakang kemampuan tubuh dan pekerjaan yang berbeda 

sehingga masing-masing akan mempunyai kesegaran jasmani yang berbeda pula. 

 
2.1.2 Komponen-komponen Kesegaran Jasmani 

1. Kekuatan  
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Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan 

terhadap suatu tahanan. Kekuatam merupakan unsur utama yang menentukan 

dalam penampilan gerak (Moeslim, 1995:13). 

Menurut Prof. Drs. Suharno, HP (1993) kekuatan adalah kemampuan otot 

untuk dapat mengatasi tahanan/beban, menahan atau memindahkan beban dalan 

menjalankan aktifitas olah raga. Di dalam olahraga kompetisi, kekuatan 

merupakan salah satu unsur kemampuan gerak sebagai fundamen dominan untuk 

mencapai mutu prestasi prima. Kegunaan kekuatan di samping mempelajari 

teknik-teknik juga mencegah terjadinya cedera dan memantapkan sikap percaya 

diri (Suharno, 1993:27). 

Oleh karena itu, latihan-latihan yang cocok untuk memperkembang 

kekuatamn adalah latihan-latihan tahanan (resistance exercise), di mana kita harus 

mengangkat, mendorong atau mengangkat suatu beban. Beban itu bisa beban 

anggota tubuh kita sendiri, ataupun beban atau bakat dari luar (external 

resistance). Agar efektif hasilnya, latihan-latihan tahanan harus mengeluarkan 

tenaga maksimal atau hampir maksimal untuk menahan beban tersebut (Harsono, 

1993:18).  

 
2.  Daya tahan  

Daya tahan adalah kemampuan organ atlet untuk melawan kelelahan yang 

timbul saat menjalankan aktifitas olahraga dalam waktu lama (Suharno, 1993:30).  

Daya tahan katdiovaskuler respiratori ialah kemampuan kontraksi 

sekelompok otot yang bekerja dalam waktu dan intensitas cukup lama dengan 

memenuhi fungsi peredaran dan pernafasan (Moeslim, 1995:14). 
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Jadi, atlet-atlet yang mempunyai daya tahan otot adalah atlet yang mampu 

aktif terus dalam aktivitas-aktivitas yang memerlukan yang memerlukan strenght 

dalam waktu yang lama. Dan kalau kita telusuri, hampir semua cabang olah raga 

membutuhkan daya tahan otot yang tinggi dan harus diberikan latihan khusus 

untuk memperkembang daya tahan ototnya (Harsono, 1993:28). 

 
3.  Daya ledak  

Daya ledak ialah kemampuan otot untuk mengatasi tahanan beban dengan 

kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh (Suharno, 1978:33).  

Sedangkan menurut M. Sajoto (1988:17) daya ledak disebut juga Muscular 

Power maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kemampuan 

maksimal yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya.  

Jadi dari kedua definisi di atas mengandung pengertian yang sama, bahwa 

seseorang dapat melakukan gerakan dengan kemampuan maksimal namun dalam 

waktu yang singkat bila dalam keadaan fit atau dengan kata lain kesegaran 

jasmaninya baik.  

 
4.  Kelentukan  

Kelentukan (flexibility) adalah kemammpuan atlet melakukan gerak dalam 

ruang gerak sendi untuk mempermudah atlet berlatih teknik-teknik tinggi serta 

menghindari terjadinya cedera (Suharno, 1993:37). 

Fleksibilitas atau kelentukan juga dapat diartikan kemampuan seseorang 

melakukan bermacam-macam kegiatan fisik yang ditentukan oleh seluruh anggota 

tubuh atau sendi-sendi tertentu. Fleksibilitas ditentukan baik hal-hal fisiologis 
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maupun mekanis. Dalam melakukan suatu ketangkasan seorang yang lebih 

fleksibel (untuk) mengeluarkan energi lebih sedikit dibanding orang  yang kurang 

lentuk (Moeslim, 1995:15-16). 

Jadi, orang yang mempunyai kelentukan adalah orang yang mampu untuk   

menggerakkan anggota-anggota atau bagian-bagian tubuh melalui ruang 

geraknya. Sedangkan orang yang fleksibel adalah orang yang mempunyai ruang 

gerak yang luas dalam sendi-sendinya dan yang mempunyai otot-otot yang elastis 

(Harsono, 1993: 17).  

 
5.  Kecepatan  

Kecepatan adalah kemampuan atlet untuk melakukan gerakan gerakan 

sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan 

bergerak adalah kemampuan atlet bergerak sedapat mungkin dalam satu gerak 

yang ditandai waktu antara gerak permulaan dengan gerak akhir. Unsur gerak 

kecepatan merupakan unsur kemampuan gerak dasar setelah kekuatan dan daya 

tahan yang berguna untuk mencapai mutu prestasi prima (Suharno, 1993: 33). 

Hal ini diartikan kemampuan seseorang melakukan gerakan-gerakan sejenis 

secara berhasil dalam waktu tesingkat. Misalnya dalam lari cepat adalah 

suksesnya gerakan-gerakan kaki dan lengan per unit waktu. Dalam semua prestasi 

fisik unsur-unsur daya kecepatan satu sama lain berhubungan erat (Moeslim, 

1995:15). 
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6.  Kelincahan  

Kelincahan ialah kemampuan gerak atlet untuk mengubah posisi badan dan 

arah secepat mungkin sesuai dengan yang dikehendaki. Kegunaan secara langsung 

kelincahan adalah untuk: 1) mengkoordinasi gerak-gerak berganda; 2) 

mempermudah berlatih teknik tinggi; 3) gerakan dapat efisien dan efektif; 4) 

mempermudah daya orientasi dan antisipasi terhadap lawan dan lingkungan 

bertanding; dan 5) menghindari teradinya cedera (Suharno, 1993: 36). 

Kelincahan dapat diartikan kemampuan seseorang mengubah posisi dan atau 

arah dalam waktu cepat. Kecepatan merupakan unsur penting dalam kelincahan di 

samping adanya koordinasi yang baik (Moeslim, 1995: 15). 

 
7.  Koordinasi  

Koordinasi (Coordination) adalah kemampuan seseorang melakukan 

berbagai gerakan menjadi satu kebulatan/gerakan yang sempurna. Koordinasi 

yang baik ditunjang oleh kelincahan, kecepatan dan keseimbangan (Moeslim, 

1995:16).  

Seseorang yang memiliki koordinasi yang baik dapat melakukan 

serangkaian gerakan dalam satu pola irama, sedang orang yang tidak memiliki 

koordinasi yang baik akan mengakibatkan kerugian pengeluaran tenaga yang 

berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan, cepat lelah bahkan mungkin 

dapat terjadi cedera.  
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8.  Keseimbangan  

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengontrol alat-alat organis 

yang bersifat neuromuscular. Misalkan dalam pelaksanaan berdiri tangan (hand 

stand), sepatu roda, main ski, atau tumbling. Dalam keseimbangan diperlukan 

unsur-unsur koordinasi, ketangkasan dan kelincahan. 

Dengan keseimbangan yang baik seseorang akan dengan mudah melakukan 

aktivitas kehidupan sehari-hari sebab keseimbangan tidak hanya diperlukan pada 

olahraga saja.  

 
9.  Ketepatan  

Ketepatan (Accuracy) adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat berupa suatu jarak 

atau mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian 

tubuh. (Sajoto M., 1988:18).  

Definisi lain menyebutkan ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Orang yang 

mempunyai ketepatan yang baik dapat mengontrol gerakan dari satu sasaran ke 

sasaran yang lainnya. Misalkan dalam pelaksanaan shooting (menembak) bola 

basket, menendang bola ke arah gawang, atau memanah (Suharno, 1993:16). 

 
10. Reaksi 

Reaksi menurut Sajoto M. (1988:18) adalah kemampuan seseorang untuk 

segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan 

lewat indera atau saraf lainnya.  
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Sedangkan pendapat lain mengenai reaksi adalah interval waktu antara 

penerimaan rangsang dengan jawaban atau respon. (Nurhasan, 1986:247).  

Dari kedua pendapat tersebut maka seseorang yang memiliki reaksi yang 

baik akan dapat melakukan aktivitasnya dengan cepat setelah menerima rangsang 

yang diterima dari inderanya.  

 
2.1.3  Fungsi Kesegaran Jasmani  

Kesegaran jasmani disamping untuk menunjukkan kondisi fisik juga 

berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan seseorang sesuai dengan 

keadaannya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh latar belakang kehidupan 

manusia itu berbeda pula.  

Adapun fungsi kesegaran jasmani selain untuk menunjukkan kondisi fisik 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu :  

a.  Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan yaitu :  

1) Bagi olahragawan adalah meningkatkan prestasi. 

2) Bagi karyawan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas 

kerja. 

3) Bagi pelajar dan siswa berguna untuk meningkatkan prestasi belajar.  

b. Golongan yang dihubungkan dengan keadaan yaitu :  

1) Bagi penderita cacat digunakan untuk rehabilitas.  

2) Bagi ibu hamil sangat penting untuk perkembangan bayi yang dikandung 

dan mempersiapkan kondisi fisik pada saat melahirkan.  

c. Golongan yang dihubungkan dengan usia yaitu :  
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1) Bagi anak-anak adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

secara optimal.  

2)  Bagi orang tua adalah untuk mempertahankan kondisi fisik agar tetap 

segar dan tidak mudah terserang penyakit.  

2.1.4.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani 

seseorang, yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah :  

 
a.  Faktor makanan dan gizi  

Sejak masih dalam kandungan, manusia sudah memerlukan makan dan gizi 

yang cukup yang digunakan untuk pertumbuhan. Jadi dalam pembinaan kesegaran 

jasmani tubuh haruslah cukup makan makanan yang bergizi, dan harus dapat 

dimanfaatkan oleh tubuh sebagaimana fungsi yang semestinya. Konsumsi 

makanan yang salah dapat mengakibatkan buruk terhadap kesehatan, kekurangan 

gizi pada tingkat yang berat dapat membawa akibat yang mengerikan.  

Sebagai contoh akibat kekurangan vitamin A seseorang dapat menjadi buta, 

demikian juga bila tubuh kekurangan protein dan kalori tubuh menjadi lemah, 

kurus dan pertumbuhan kurang baik.  

Hal lain yang sangat penting bahwa kekurangan gizi akan menurunkan 

kecerdasan, daya pikir dan perkembangan mental. Keadaan tersebut jelas 

menunjukkan betapa rendahnya mutu kehidupan seseorang akibat kekurangan 

gizi. Sebaliknya kelebihan gizi dapat menyebabkan kegemukan yang dapat 

mempermudah timbulnya penyakit jantung, diabetes dan lain-lain.  
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Makanan memiliki fungsi utama yaitu memberi tenaga yang dibutuhkan 

untuk gerakan tubuh, menyediakan bahan-bahan untuk membangun tubuh, baik 

untuk memelihara dan memperbaiki serta menyediakan bahan-bahan untuk 

mengatur tugas-tugas faal tubuh.  

Sesuai dengan fungsinya zat-zat gizi yang terdapat dalam makanan dapat 

digolongkan menjadi tiga yaitu :  

1)  Zat gizi yang dapat memberikan tenaga untuk bergerak :  

a)  Hidrat arang/karbohidrat  

 Zat gizi ini terdapat pada nasi atau penggantinya seperti jagung, roti, ubi, 

kentang dan lainnya.  

b)  Lemak  

Terdapat pada daging, minyak kelapa, minyak jagung dan lainnya.  

c) Protein  

Banyak terdapat pada hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti daging, ikan, 

telur, kacang-kacangan dan kedelai.  

2) Zat gizi yang menyediakan bahan-bahan untuk membangun tubuh terdapat 

pada makanan yang mengandung protein, mineral dan air.  

3) Zat gizi yang menyediakan bahan-bahan untuk mengatur bekerjanya alat-alat 

tubuh seperti vitamin, mineral dan air.  

 
b. Faktor usia  

Pada usia pertumbuhan (anak-anak) kesegaran jasmaninya akan lebih baik, 

karena pada usia ini fungsi organ tubuh akan tumbuh dengan optimal. Sedangkan 
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pada orang tua akan terjadi penurunan kesegaran jasmani dikarenakan banyak 

jaringan-jaringan (sel-sel) dalam tubuh yang mengalami kerusakan.  

 
c. Faktor kebiasaan hidup sehat (cara hidup sehat)  

Sudah barang tentu apabila seseorang menginginkan hidup sehat jasmaninya 

tetap terjaga, maka ia harus menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-

harinya, seperti makan makanan yang bersih dan bergizi, menjaga kebersihan 

pribadi dan beristirahat yang cukup.  

 
d. Faktor lingkungan  

Lingkungan adalah tempat di mana seseorang itu tinggal dalam waktu yang 

lama. Dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik, serta sosial ekonomi. Mulai 

dari pekerjaannya, perumahan, daerah tempat tinggal dan sebagainya. 

 
e.  Faktor latihan dan olahraga  

 Peningkatan kesegaran jasmani juga bisa dilakukan melalui latihan-latihan 

rutin dan gemar berolahraga. Latihan fisik adalah suatu kegiatan fisik yang 

menurut cara atau aturan tertentu, yang mempunyai sasaran meningkatkan 

efisiensi faal tubuh, dan sebagai hasil terakhir adalah peningkatan kesegaran 

jasmani. (Moeloek Dangsina, 1984 : 12)  

 
2.1.5  Tes Kesegaran Jasmani  

Banyak jenis tes yang biasa digunakan untuk mengukur atau mengetahui 

tingkat kesegaran jasmani seseorang. Adapun tes kesegaran jasmani yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk 

Anak Umur 10-12 Tahun, yaitu usia anak siswa kelas V SD. 

Alasan dari pemilihan tes kesegaran jasmani ini adalah :  

a. Pelaksanaannya mudah, biaya sedikit, tidak banyak menggunakan peralatan 

dan efisiensi waktu.  

b. Tes tersebut tepat untuk mengukur komponen terpenting dari kesegaran 

jasmani yaitu : mengukur kecepatan, mengukur kekuatan dan ketahanan tubuh 

otot lengan dan bahu, mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut mengukur 

tenaga eksplosif dan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah dan 

pernafasan.  

c. Penentuan status kesegaran jasmani disesuaikan dengan usia, jenis kelamin 

sehingga lebih terperinci.  

 
2.1.6  Kesegaran Jasmani dan Kesehatan Dalam Latihan 

Kesegaran jasmani berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam 

menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari. Makin tinggi tingkat kesegaran jasmani 

makin tinggi pula kemampuan kerja, lebih jauh Kamiso A. (1988:70) mengatakan 

bahwa yang penting dalam meningkatkan kesegaran jasmani adalah yang 

berhubungan dengan ergosistem primair, karena yang berhubungan langsung 

dengan kesehatan. Sedang peningkatan ergosistem sekunder tidak merata. Oleh 

karena itu untuk dapat lebih meningkatkan daya kerjanya, perlu meningkatkan 

ergosistem primair khusus.  

  Sedangkan menurut Sigit Moerjono, yang dikutip oleh Kamiso A. 

(1988:70) mengatakan bahwa latihan-latihan yang ditujukan kepada pembentukan 
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otot-otot skelet tidak ada salahnya untuk dilakukan oleh karena latihan ini akan 

dapat menopang latihan-latihan aerobik tadi, sehingga akan berhasil lebih 

sempurna.  

Dengan demikian dapat disimpulkan peningkatan kesegaran jasmani selalu 

diiringi dengan peningkatan derajat kesehatan dan kemampuan melakukan 

pekerjaan sehari-hari. Yang mana pada waktu melakukan latihan jasmani tidak 

hanya melibatkan salah satu bagian dari ergosistem tetapi hendaknya latihan yang 

dilaksanakan mengacu pada ergosistem primair atau sistem jantung peredaran 

darah dan pernafasan, sehingga latihan dapat bermanfaat bagi kesegaran jasmani 

secara menyeluruh.  

 
2.2 Konsep Prestasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar berasal dari kata “prestasi” dan “belajar”. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti hasil karya yang dicapai. Sedangkan menurut 

Oemar Hamalik (1994 : 42) belajar adalah hasil interaksi antara beberapa faktor 

yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah bukti 

usaha yang dicapai dari hasil interaksi antara beberapa faktor yang mempengaruhi 

baik dari dalam diri maupun dari luar individu yang bersangkutan. 

Sedangkan untuk pengertian belajar hampir semua ahli telah mencoba dan 

membuat tafsiran belajar. Tetapi seringkali perumusan  dan tafsiran itu berbeda 

satu sama lain. Namun demikian secara umum belajar dapat dipahami sebagai 
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rangkaian kegiatan  jiwa  raga,   psikofisik untuk   menuju   keperkembangan   

pribadi   manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, 

ranah kognitif, afektif  dan psikomotorik (Sardiman, 1996:23). 

Dengan demikian pengertian belajar adalah proses untuk merubah tingkah 

laku atau penampilan yang berarti dan baru lewat usaha-usaha yaitu dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Perubahan 

tingkah laku itu meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Kita dapat 

mengatakan bahwa anak tersebut telah mengerti. Pengalaman belajar yang 

dialaminya itu menuju pada suatu proses, di mana anak tersebut  tiba pada suatu 

titik yaitu mengalami perubahan tingkah laku dan memperoleh suatu hasil 

perubahan belajar. 

Menurut Skinner belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Dan menurut Chaplin belajar 

merupakan perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat  

latihan dan pengalaman. Sedangkan Wittig merumuskan belajar sebagai 

perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau 

keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman.  

Sardiman mengemukakan bahwa belajar dalam pengertian luas dapat 

diartikan sebagai kegiatan psikologis menuju perkembangan pribadi seutuhnya. 

Belajar dalam arti sempit sebagai penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan kegiatan menuju terbentuknya kepribadian  seutuhnya. 

Pada intinya ada beberapa elemen yang mencirikan pengertian belajar 

sendiri, yaitu: 
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1. Belajar merupakan  suatu pemecahan yang terbagi melalui pengalaman atau 

pelatihan dalam arti perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan tidak 

dianggap sebagai hasil belajar. 

2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui pengalaman dan 

pelatihan, dalam arti perubahan itu mengarah kepada tingkah laku yang lebih 

baik, tetapi ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

3. Perubahan itu harus  relatif  menetap, harus merupakan akhir daripada suatu 

periode waktu yang cukup panjang. 

4. Tingkah laku yang mengalami  perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah berpikir, ketrampilan, kecakapan, 

kebiasaan ataupun sikap (Purwanto, 1999:84) 

Dari pengertian belajar tersebut, terdapat tiga pokok pikiran, sebagai 

berikut : 

a. Bahwa belajar itu membawa perubahan (dalam arti behavioral changes, 

actual, maupun potensial). 

b. Bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru. 

c. Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja (Sumadi, 1995:45). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan yang bersifat kognitif dan 

biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. 

Jadi yang di maksud dengan prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah 

diukur, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 
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perguruan tinggi dalam bentuk skor sebagai hasil test materi pelajaran dalam satu 

semester. Tingkat keberhasilan  belajar, pada hakikatnya terletak pada usaha dan 

kegiatan belajar siswa sendiri sedangkan lembaga dan masyarakat sekolah hanya 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan perbuatan belajarnya. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Telah dikatakan bahwa belajar adalah proses yang menimbulkan terjadinya 

kecakapan. Berhasil atau tidaknya belajar itu tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan intelektual saja, tetapi juga dipengaruhi oleh bermacam-macam 

faktor. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar menurut Slameto 

(2003:54-72) antara lain: 

a.  Faktor intern 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu: 

1) Faktor fisiologis 

Yaitu faktor yang berhubungan dengan jasmaniah atau kondisi fisik 

ataupun panca indera. Faktor ini juga disebut dengan faktor biologi, misalnya: 

a) Kesehatan: faktor kesehatan sangat mempengaruhi diri anak, sebab anak yang 

sakit atau dalam keadaan  lemah akan sukar belajar. 

b) Cacat badan: misalnya bisu, tuli, buta dan sebagainya; hal ini menghambat 

belajar anak, sebab anak tidak dapat menerima pelajaran secara biasa, 

melainkan harus mendapat pendidikan secara khusus.  
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2) Faktor Psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Namun, diantara fakta-fakta 

rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai 

berikut: 

 
a) Intelegensi psikologis 

Intelegensi merupakan salah satu fakor penting dan sangat menentukan 

berhasil tidaknya studi seseorang. Jika seseorang siswa mempunyai tingkat 

kecerdasan normal atau di atas normal maka secara potensial ia dapat mencapai 

prestasi yang tinggi begitu pula sebaliknya. 

 
b) Sikap siswa 

Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (reponse tendency) dengan cara 

yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara 

positif maupun negatif. Sikap (attitude) siswa yang positif, merupakan pertanda  

awal yang baik bagi proses belajar siswa tersebut. Sebaliknya, sikap negatif siswa, 

dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut, sehingga prestasi yang 

dicapai siswa akan kurang memuaskan.  

 
c) Bakat siswa 

Bakat siswa yaitu potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. 

Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Seseorang yang berbakat 

musik akan lebih mudah belajar dalam bidang tersebut dibandingkan dengan di 
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bidang lain dan siswa yang tidak mempunyai bakat dalam mata pelajaran tertentu 

akan merasa sulit untuk berkonsentrasi dan mempelajari pelajaran tertentu, 

sehingga kemungkinan akan mendapat prestasi yang baik juga akan sulit. 

 
d) Minat siswa 

Minat siswa berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu dan siswa yang minat terhadap mata 

pelajaran, cenderung memperhatikan mata pelajaran tersebut. Namun sebaliknya 

apabila siswa tidak berminat, perhatian mata pelajaran yang diajarkan, maka 

biasanya akan menimbulkan kesulitan belajar.  

 
e) Motivasi siswa 

Motivasi yaitu keadaan internal organisme baik manusia atau pun hewan 

yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam belajar hendaknya siswa 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang kuat akan memperbesar 

kegiatandalam usahanya untuk mencapai prestasi yang tinggi. 

 
b. Faktor Ekstern 

Faktor ini berasal dari luar diri siswa, yaitu: 

1) Faktor sosial 

Faktor-faktor sosial yang dimaksud di sini adalah faktor manusia (sesama 

manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun kehadirannya itu dapat 

disimpulkan, juga tidak langsung hadir (Sumadi, 1995:250). 

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar adalah 

orang tua dan  keluarga itu sendiri.  Sifat-sifat orang tua, praktek pengelolaan 
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keluarga, ketegangan keluarga dan demografi keluarga (letak rumah), semuanya 

dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil 

yang dicapai oleh siswa. 

Selanjutnya adalah lingkungan sekolah, sebagaimana halnya  keluarga, 

sekolah juga merupakan salah satu faktor penyebab kemudahan ataupun kesulitan 

belajar. Yang termasuk dalam faktor ini antara lain para guru, para staf 

administrasi, teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang 

siswa. 

Kemudian yang termasuk dalam lingkungan siswa adalah masyarakat  dan 

tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar perkampungan siswa tersebut. 

Kondisi masyarakat di lingkungan kumuh (slum area) yang serba kekurangan dan 

anak penganggur, misalnya akan sangat mempengaruhi belajar siswa. 

 
2) Faktor non sosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial ialah gedung sekolah 

dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan oleh siswa (Sardiman, 

1987:130). 

Semua faktor-faktor  yang disebutkan di atas harus dapat diatur sedemikian 

rupa, sehingga dapat membantu (menguntungkan) proses atau perbuatan belajar 

secara maksimal. Letak sekolah atau tempat belajar misalnya harus memenuhi 

syarat-syarat seperti di tempat yang tidak terlalu dekat kepada kebisingan atau 

jalan ramai. Kemudian alat-alat pelajaran harus seberapa mungkin diusahakan 

untuk memenuhi syarat-syarat menurut  pertimbangan didaktis, psikologis dan 
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paedagogis. Demikian pula keadaan cuaca  dan suhu, udara yang segar akan 

memberikan situasi dan kondisi lebih baik untuk belajar daripada udara yang 

kotor. Dengan demikian dampak dari keadaan atau lingkungan alam yang 

menyenangkan akan mempertinggi dalam kegiatan belajar. 

 
2.2.3 Tujuan Belajar dan Indikator Prestasi Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang melihat aktivitas baik jasmani maupun 

rohani diarahkan pada suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Proses belajar itu bisa berlangsung karena adanya komunikasi antar individu 

dengan suatu  sikap nilai dan pengetahuan. 

Adapun tujuan belajar secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan 

b. Penanaman konsep dan ketrampilan 

c. Pembentukan sikap. 

Prof. Dr. Winarno Surakhmad, menjelaskan bahwa tujuan belajar, yaitu: 

a. Mengumpulkan pengetahuan 

b. Penanaman konsep 

c. Pembentukan sikap dan perubahan (Sardiman, 1987: 28-30). 

Sedangkan  menurut M. Dalyono (2000:48-51) belajar bertujuan untuk: 

a. Mengadakan perubahan dalam diri antara lain tingkah laku 

b. Mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik 

c. Mengubah sikap dari negatif menjadi positif 

d. Dapat mengubah ketrampilan 

e. Menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu.  
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah ingin 

mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan terjadinya perubahan aspek kognitif, 

afektif, psikomotorik serta penanaman sikap mental atau nilai. 

Setelah mengetahui indikator dan memperoleh skor hasi evaluasi prestasi 

belajar di atas. Guru perlu mengetahui bagaimana kiat menetapkan batas minimal 

keberhasilan belajar peserta didiknya.  

Adapun norma pengukuran tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti 

proses mengajar-belajar adalah sebagai berikut : 

1) Norma skala angka dari 0 sampai 10 

2) Norma skala angka dari 0 sampai 100 

 
2.2.4 Evaluasi Hasil Belajar 

 
Setiap guru perlu mengetahui hasil belajar setiap peserta didiknya. Untuk 

mengetahui prestasi belajar peserta didik maka perlu diadakan evaluasi hasil 

belajar. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi  hasil belajar antara lain: 

 
a. Pengertian evaluasi hasil belajar 

Evaluasi berasal dari kata “to evalute" yang berarti “menilai” penilaian 

atau evaluasi menurut Edwind Wand dan Gerald W. Brown adalah seperangkat 

tindakan atau proses untuk menentukan  nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia  

pendidikan (Ramayulis, 2002:196-197). 

Sedangkan hasil belajar adalah hasil  usaha untuk mengetahui kemampuan 

dan kecakapan siswa dalam menerima, memahami dan menalar bahan studi yang 
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diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan serta untuk 

mengetahui perubahan sikap dan ketrampilan mereka. 

 
b. Tujuan evaluasi  hasil belajar 

Tujuan evaluasi hasil belajar adalah: 

1) Untuk menilai kemampuan dan kecakapan siswa dalam rangka  memahami 

dan menguasai bahan studi yang diberikan, perubahan sikap dan ketrampilan 

dalam waktu tertentu 

2) Untuk mengetahui keberhasilan penyajian  bahan studi oleh guru. 

3) Untuk mengetahui kedudukan seorang siswa dalam suatu kelompok menurut 

kemampuan masing-masing 

Jadi evaluasi sangat diperlukan guna mengetahui dan mengumpulkan 

informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan siswa dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

 
2.3 Siswa Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra Di Kecamatan  

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

SD Negeri Dabin Candra adalah suatu kelompok SD Negeri daerah 

binaan di UPT Kecamatan Wonopringgo Pekalongan yang terbagi menurut letak 

sekolah yang berdekatan, antara lain SD Negeri Dabin Candra tersebut terdiri atas 

SD Negeri 01 Wonorejo, SD Negeri Wonorejo 02, SD Negeri 03 Wonorejo, SD 

Negeri Sampih, dan SD Negeri Jetaklengkong.  
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Dalam penelitian ini menggunakan sampel siswa kelas V putra karena 

dalam pengukurannya menggunakan standar Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

(TKJI) yang mana pesertanya adalah anak berusia 10 – 12 tahun. 

 
2.4 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teoritis di atas dapat banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar setiap siswa. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor 

psikologis (kejiwaan) dan fisiologis (jasmaniah). Di samping itu juga ada faktor 

intern (dalam) dan ekstern (luar). Menurut ukurannya masing-masing faktor 

tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. 

Salah satu faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tingkat 

kesegaran jasmani siswa (faktor fisiologis) yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa itu sendiri. 

Secara logika anak yang berbadan sehat atau anak yang mempunyai 

tingkat kesegaran jasmani yang baik akan mudah menyerap materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Sehingga prestasi belajar yang dicapai akan baik pula. 

Sedangkan anak yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang buruk akan sulit 

untuk menerima materi pelajaran yang diberikan guru. Sehingga prestasi belajar 

yang dicapai akan buruk juga.  

Dari sedikit ilustrasi di atas dapat dibangun suatu kerangka berfikir bahwa 

tingkat kesegaran jasmani yang baik sangat diperlukan untuk membantu siswa 

dalam mencapai prestasi belajarnya.  
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dibangun atau 

diformulasikan berdasarkan pada kajian konsep teori-teori, hasil temuan pada 

penelitian terdahulu, dan atau pengamatan peneliti pada fenomena lapangan yang 

hendak diteliti (Soepeno, 1997:36). 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan kerangka pemikiran yang 

mengacu pada jawaban sementara, maka dalam penelitian ini secara teoritis 

mampu menjawab masalah yang dirumuskan sehingga hipotesis penelitian ini 

dapat dirumuskan bahwa “Ada hubungan yang signifikan antara Tingkat 

Kesegaran Jasmani terhadap Prestasi Belajar Siswa Putra Kelas V SD Negeri 

Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan”.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Dasar Penelitian 

  
Metode penelitian sebagaimana yang kita kenal sekarang memberikan 

garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya 

untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat 

mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Dalam memilih metodologi yang digunakan memerlukan ketelitian 

sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Untuk itu, penggunaan metodologi penelitian harus tepat dan 

mengarah kepada tujuan penelitian dan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Metodologi dalam suatu penelitian mutlak diperlukan dengan harapan 

hasil yang akan digali dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian 

itu sendiri baik secara teori maupun kenyataan di lapangan sehingga hasil 

penelitian tersebut dapat berupa data yang dapat diinterpretasikan. 

Dalam penelitian ini menggunakan dasar penelitian statistik inferensial 

yang berfungsi untuk menemukan ciri-ciri statistik tertentu untuk populasi dari 

suatu sampel yang dipilih secara random, khususnya tentang prosedur pengujian 

hipotesis penelitian korelasional (Soepeno, 1997:45). 

Adapun korelasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah antara 

tingkat kesegaran jasmani dengan prestasi belajar siswa. 
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3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan tepatnya SD Negeri 

Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo yang terdiri atas 5 (lima) Sekolah Dasar 

yaitu SD Negeri 01 Wonorejo, SD Negeri 02 Wonorejo, SD Negeri 03 Wonorejo, 

SD Negeri Sampih, SD Negeri Jetaklengkong.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Sebelum menentukan obyek penelitian, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 

mengurangi dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam menentukan 

obyek penelitian antara lain:  

 
1.  Penentuan Populasi  

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki disebut 

populasi. Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai sifat yang sama” (Sutrisno Hadi, 1990 : 20).  

Pengertian di atas mengandung maksud bahwa populasi adalah seluruh 

individu yang akan dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari individu itu 

paling tidak harus memiliki satu sifat sama. Dengan kata lain populasi merupakan 

keseluruhan subjek penelitan (Suharsimi Arikunto, 1999:130). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas V Putra 

SD Negeri Dabin Candra di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan 

yang merupakan objek penelitian sebanyak 117 siswa. Adapun sampel adalah 
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siswa yang diambil dari 5 Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 01 Wonorejo, SD 

Negeri 02 Wonorejo, SD Negeri 03 Wonorejo, SD Negeri Sampih, SD Negeri 

Jetaklengkong. 

Alasan pemilihan populasi seperti tersebut di atas karena tes kesegaran 

jasmani yang digunakan adalah tes untuk anak usia 10-12 tahun, maka 

pengambilan populasi dari siswa kelas V sudah sesuai. 

 

2.  Penentuan Sampel  

Sampel menurut Sutrisno Hadi (1990:70) adalah sebagian individu yang 

diselidiki. Syarat sampel yang mewakili yang utama adalah sampel harus menjadi 

cermin populasi, sampel mewakili populasi, sampel harus merupakan populasi 

dalam bentuk kecil, Miniature Population. Dengan kata lain sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 1999:131).  

Sampel adalah jumlah penduduk yang jumlahnya dari populasi. Penelitian 

sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subyek di dalam populasi benar-

benar homogen. Apabila subyek populasi tidak homogen, maka kesimpulannya 

tidak boleh diberlakukan bagi seluruh populasi. Pengambilan sampel harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat 

berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya (Suharsimi Arikunto, 1993:105-106). 

Untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

proportional randam sampling. Teknik ini merupakan gabungan dari teknik 

pengambilan sampel proporsi, dan acak. Penggunaan sampel berstrata bertujuan 
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untuk mengatasi perbedaan karakteristik tiap sampel. Kemudian dengan sampel 

proporsi ditentukan proporsi yang akan diambil. Hal itu disebabkan jumlah objek 

yang terdapat pada strata yang akan diteliti tidak sama. Agar pengambilan sampel 

representative, pengambilan subjek dari tiap strata ditentukan seimbang atau 

seimbang dengan banyaknya subjek masing-masing strata atau wilayah 

(Suharsimi Arikunto, 1993:112). 

Adapun cara random yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Peneliti mendata nama dan nomor urut seluruh subjek 

b. Peneliti menuliskan nomor dan nama sampel pada secarik kertas, dan 

menggulungnya. 

c. Gulungan kertas dimasukkan ke dalam wadah. 

d. Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

e. Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan proporsi sampel yang sudah 

ditentukan. 

Menurut suharsini Arikunto (1993:107) apabila jumlah subjek penelitian 

lebih dari 100, dapat diambil 10 – 25% atau 20 – 25% sebagai sampel. 

Berdasarkan pendapat tersebut, karena jumlah siswa putra SD kelas V Dabin 

Candra, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan lebih dari 100 siswa, 

maka penentuan sampel adalah  sebagai berikut:  

a. Siswa kelas V SDN 01 Wonorejo 25% X 27 siswa =   7 siswa  

b. Siswa kelas V SDN 02 Wonorejo 25% X 24 siswa =   6 siswa  

c. Siswa kelas V SDN 03 Wonorejo 25% X 24 siswa =  6 siswa  

d. Siswa kelas V SDN Sampih 25% X  20 siswa =   5 siswa  
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e. Siswa kelas V SDN Jetaklengkong 25% X 22 siswa =   5 siswa   

Jadi jumlah seluruh sampel yang digunakan dalam penelitian ini  sebanyak 

29 siswa. 

 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Sutrisno Hadi mendefiniskan variabel sebagai gejala yang 

bervariasi, yang menjadi obyek penelitian. Gejala adalah objek penelitian, 

sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Suharsimi Arikunto, 

1999:116). 

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:   

1. Tingkat kesegaran jasmani siswa putra SD kelas V Dabin Candra, Kecamatan 

Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. 

2. Prestasi belajar siswa putra SD kelas V Dabin Candra, Kecamatan 

Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. 

 

3.5 Instrumen Tes 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani 

subjek adalah tes kesegaran jasmani Indonesia untuk anak usia 10 – 12 tahun 

sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan kualitas 

Jasmani Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Tes ini merupakan satu 

rangkaian tes di mana semua butir tes harus dilaksanakan dalam satu satuan 

waktu.  
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Adapun urutan tes kesegaran jasmani tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Lari 40 meter  

Tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan. Hasil yang dicatat adalah 

waktu yang dicapai oleh pelari untuk menempuh jarak 40 meter dalam satuan 

detik.  

Pelaksanaannya adalah peserta berdiri di belakang garis start dengan 

mengambil sikap start berdiri, aba-aba “siap” peserta berdiri dan siap untuk lari. 

Pada aba-aba “ya” peserta lari ke depan secepat mungkin menempuh jarak 40 

meter. Pada saat peserta menyentuh / melewati garis finish, stop watch dihentikan. 

Kesempatan lari diulang bilamana pelari mencuri start dan berlari di luar lintasan 

serta terganggu oleh pelari lainnya.  

Untuk lebih jelas mengenai sikap start berdiri pada tes lari cepat, dapat 

dilihat pada gambar 1. 

. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Sikap Start berdiri pada tes lari cepat (2003. 
Penilaian Pembelajaran Penjaskes. Universitas 
Terbuka, 6.36)    
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2. Gantung siku tekuk  

Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan 

dan otot bahu. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk 

mempertahankan sikap tersebut di atas, dalam satuan waktu detik. 

Pelaksanaannya adalah peserta bergantung pada palang tunggal, sehingga 

kepala, badan dan tungkai lurus. Kedua lengan dibuka selebar bahu dan keduanya 

lurus. Kemudian peserta mengangkat tubuhnya, dengan membengkokkan kedua 

lengan, sehingga dagu menyentuh atau melewati palang tunggal, kemudian 

kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang, tanpa 

istirahat selama 30 detik. 

Untuk lebih jelas mengenai sikap awal gantung siku tekuk ini, dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Sikap awal gantung siku tekuk (2003. Penilaian 
Pembelajaran Penjaskes. Universitas Terbuka, 
6.37)    

 

3. Baring Duduk, 30 detik  

Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut.  

Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring duduk yang dapat 

dilakukan dengan sempurna selama 30 detik.  
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Pelaksanaannya adalah peserta berbaring telentang di atas lantai / rumput. 

Kedua lutut ditekuk + 900. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di belakang kepala 

dengan jari tangan saling berkaitan dan kedua lengan menyentuh lantai. Salah 

seorang teman peserta membantu memegang dan menekan kedua pergelangan 

kaki, agar kaki peserta tidak terangkat. Pada aba-aba “ya” peserta bergerak 

mengambil sikap duduk, sehingga kedua sikunya menyentuh paha, kemudian 

kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan itu berulang-ulang cepat tanpa 

istirahat dalam waktu 30 detik. Gerakan itu gagal bilamana : 

a. Kedua lengan lepas, sehingga jari-jarinya tidak terjalin 

b. Kedua tungkai ditekuk dengan sudut lebih dari 900   

c. Kedua siku tidak menyentuh paha. 

Untuk lebih jelas mengenai sikap baring duduk ini, dapat dilihat pada  
gambar 3. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Sikap permulaan tes baring duduk (2003. 
Penilaian Pembelajaran Penjaskes. Universitas 
Terbuka,  6.38)    

 

4. Loncat tegak  

Tujuannya adalah untuk mengukur tenaga eksplosif. Pencatatan hasil 

dihitung berdasarkan selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak.  
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Pelaksanaannya adalah peserta berdiri tegak dekat dinding, kedua kaki, 

papan dinding berada di samping tangan kiri atau kanannya. Kemudian tangan 

yang berada dekat dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan ditempelkan pada 

papan berskala, sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. Kedua tangan lurus 

berada di samping badan kemudian peserta mengambil sikap awal dengan 

membengkokkan kedua lutut dan kedua lengan diayun ke belakang, kemudian 

peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan berskala dengan tangan 

yang terdekat dengan dinding, sehingga meninggalkan bekas raihan pada papan 

berskala. Tanda ini menampilkan tinggi raihan loncatan peserta tersebut peserta 

diberi kesempatan melakukan sebanyak tiga kali loncatan. 

Untuk lebih jelas mengenai sikap awal dan gerakan loncatan pada tes 

loncat tegak ini, dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Sikap awal tes loncat tegak (2003. Penilaian 
Pembelajaran Penjaskes. Universitas Terbuka, 
6.41)    

 

5. Lari 600 meter  

Tujuannya adalah mengukur daya tahan jantung, peredaran darah dan 

pernafasan. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak 600 meter. Waktu dicatat dalam satuan menit dan detik. 
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Pelaksanaannya adalah peserta berdiri di belakang garis start. Pada aba-

aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri untuk, siap lari. Pada aba-aba 

“ya”, peserta lari menuju garis finish, dengan menempuh jarak 600 meter. Bila ada 

peserta yang mencuri start, maka peserta tersebut dapat mengulangi tes tersebut.  

Untuk lebih jelas mengenai sikap start berdiri pada lari 600 meter ini, 

dapat dilihat pada gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Sikap start berdiri pada lari 600 meter (2003. 
Penilaian Pembelajaran Penjaskes. Universitas 
Terbuka,  6.42)    

 

Adapun alat dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam masing-masing tes 

meliputi lintasan lari, papan berkala, alat ukur kecepatan, serbuk kapur, bendera 

start, peluit, nomor dada, dan palang tunggal. 

 

3.6  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data mengenai tingkat kesegaran jasmani peneliti 

menggunakan metode survey dan metode tes langsung yaitu mencatat informasi 

sebagaimana hasil tes dari masing–masing peserta secara langsung. Sedangkan 



 

 

46

untuk pengumpulan data prestasi belajar siswa, peneliti menggunakan nilai hasil 

belajar siswa dengan metode dokumentasi yaitu mengambil nilai raport siswa 

kelas V putra SD Negeri Dabin Candra pada semester II tahun pelajaran 

2008/2009. 

 

3.7 Analisis Data 

 

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah yang penting 

dalam penelitian. Data yang terkumpul tidak akan berarti apabila tidak diolah. 

Suatu kesimpulan bisa diambil dari hasil pengolahan data tersebut. Dalam suatu 

penelitian seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisa, yaitu analisa 

statistik dan analisa non statistik (Sutrisno Hadi, 1990:221). 

Dalam penelitian ini data yang disajikan berupa angka, sesuai dengan 

pengertian statistik itu sendiri baik secara sempit maupun luas. Maka metode yang 

dipakai adalah metode analisis statistik yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan dan menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan 

korelasi Product Moment. Hal ini dikarenakan data dari variabel yang ada 

berskala interval dan untuk satu pasang variabel (Soepeno, 1997:49).  

Penamaan korelasi dapat diartikan sebagai hubungan asosiasi antarvariabel 

dan atau hubungan yang bersifat prediksi dari variabel bebas (independent) dan 

variabel terikatnya (dependent). Dalam penelitian korelasi, besaran koefisien 

korelasi berentang antara –1 sampai dengan + 1. Suatu koefisien korelasi sebesar 

–1 hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif (-) yang kuat, antara 



 

 

47

pasangan variabel penelitian. Korelasi +1 menunjukkan bahwa adanya hubungan 

positif (+) yang kuat antara pasangan variabel  penelitian. Sedangkan koefisien 

korelasi nol, hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara pasangan variabel 

dalam penelitian. 

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian korelasi product moment 

adalah sebagai berikut: 

 
1.  Analisis Uji Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian dari hasil analis data 

dengan korelasi product moment ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antara tingkat kesegaran jasmani dengan prestasi belajar siswa kelas V 

putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Adapun rumus perhitungan analisis product moment adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x (tingkat kesegaran jasmani) dan 

variabel y (prestasi belajar)  

Σx = Nilai variabel x 

Σy = Nilai variabel y   

Σxy =  Perkalian antara skor x dan skor y 

N =  Jumlah sampel 

Σ =  Jumlah (sigma) 
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2.  Analisis Lanjut 

 
Setelah diperoleh angka indeks korelasi (rxy), maka dilakukan analisis 

lanjut yaitu dengan memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap nilai rxy 

tersebut. Interpretasi angka koefisien korelasi “r” product moment yang akan 

penulis gunakan yaitu : 

1) Interpretasi secara sederhana/kasar 

Dalam memberikan interpretasi secara sederhana terhadap angka indeks 

korelasi “r” product mement (rxy) berpedoman pada ketentuan tabel interpretasi         

nilai r. 

2) Interpretasi dengan jalan berkonsultasi pada tabel harga kritik “r” product 

moment (rt) 

Sedangkan dalam pemberian interpretasi/penafsiran terhadap angka indeks 

korelasi “r” product moment dengan jalan konsultasi pada tabel harga kritik “r” 

product moment (rt) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesa alternatif atau hipotesa kerja (Ha) dan hipotesa nihil 

(Ho) 

1) Hipotesa alternatif atau hipotesa kerjanya (Ha) yaitu ada korelasi positif 

yang signifikan antara variabel x dan variabel y 

2) Hipotesa nihilnya (Ho) yaitu tidak ada korelasi positif yang signifikan 

antara variabel x dan variabel y. 

b. Menguji kebenaran dari hipotesa yang sudah diajukan.  

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, peneliti 

membandingkan besarnya hasil perhitungan rxy atau  ro dengan nilai pada tabel 
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harga kririk “r” product moment (rt) dengan terlebih dahulu menetapkan derajat 

bebasnya (db), dengan  rumus : db = N – 2. 

Dengan diperolehnya db itu, maka dapat dicari besarnya “r” yang 

tercantum pada tabel harga kritik “r” product moment baik pada taraf signifikan 

5% maupun pada taraf signifikan 1%. Jika ro > rt maka Hipotesa alternatif atau 

hipotesa kerja  (Ha) diterima dan Hipotesa nilhilnya (Ho) ditolak. Jika ro < rt maka 

Ha ditolak dan Ho diterima. 

Pemaknaan taraf kepercayaan dalam uji hipotesis ini adalah sebagai 

berikut. Jika hipotesis nihil ditolak pada taraf kepercayaan 95%, maka korelasi 

antara dua variabel penelitian menunjukkan hubungan yang meyakinkan atau 

signifikan (karena jika terjadi kesalahan, hal ini hanya pada taraf kesalahan 5%) 

sedangkan apabila hipotesis nihil ditolak pada taraf kepercayaan 99%, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa makna hubungan antara dua variabel yang diteliti 

tersebut sangat meyakinkan atau sangat signifikan dengan taraf kesalahan 1% 

(Soepeno, 1997:54). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Analisis Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V Putra SD Negeri 

Dabin Candra  

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

(TKJI) untuk anak umur 10-12 tahun, dalam hal ini penulis mengambil sampel 

siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan Wonopringgo,  dan 

berdasarkan tabel norma tes kesegaran jasmani Indonesia, maka penelitian yang 

dilakukan juga mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Aturan tersebut berupa 

urutan item yang diujikan dan merupakan satu rangkaian tes dilaksanakan secara 

berurutan. Adapun item tes yang dilaksanakan terdiri atas 5 (lima) macam dengan 

urutan tes : 1) Lari sprint 40 meter; 2) Gantung siku tekuk; 3) Baring duduk 30 

detik; 4) Loncat tegak; dan 5) Lari 600 meter. 

Hasil data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Dalam analisis ini langkah-langkah 

yang ditempuh adalah memasukkan data-data hasil penelitian yang diperoleh ke 

dalam distribusi frekuensi.  

Adapun hasil skor dari keseluruhan item tes kesegaran jasmani untuk 

variabel x (tingkat kesegaran jasmani) adalah sebagai berikut: 

 17 21 13 14 19 19 19 17 17 23 
 16 20 20 23 15 23 23 16 21 16 
 18 23 17 20 23 15 17 21 18 

 Dari data di atas dapat diketahui Σx = 544 
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Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis dengan mencari rata-rata dari variabel x 

dengan menggunakan rumus mean, yaitu: 

N
x

Mx ∑=  

Keterangan: M = Mean (nilai rata-rata yang dicari) 

  Σx = Jumlah nilai x 

  N = Jumlah sampel 

 
Diketahui : Σx = 544 

  N = 29 

Maka,  76,18
29

544 === ∑
N

x
Mx   

Jadi nilai rata-rata tingkat kesegaran jasmani siswa kelas V putra SD 

Negeri Dabin Candra adalah 18,76 atau dibulatkan 19.  

Dalam analisis tingkat kesegaran jasmani siswa SD Negeri Dabin Candra 

Kelas V Putra nilai tersebut dapat langsung dimasukkan dalam distribusi frekuensi 

sesuai dengan klasifikasinya seperti pada tabel 1 dengan panduan Norma Tes 

Kesegaran Jasmani Indonesia (Depdikbud, 1995:27). 

 
Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V Putra 
SD Negeri  Dabin Candra Kecamatan Wonpringgo 

 
No Interval Kelas Klasifikasi Frekuensi Persentase  
1 
2 
3 
4 
5 

22 – 25 
18 – 21 
14 – 17 
10 – 13 
6 – 9 

Baik Sekali  
Baik 
Sedang  
Kurang 
Kurang Sekali 

6 
11 
11 
1 
0 

21% 
38% 
38% 
3% 
0 

   ∑f = 29 100% 
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Pada siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra di Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009 menunjukkan 

nilai rata-rata 19 sehingga termasuk dalam kategori baik karena berada di antara 

interval 18-21.  

 
4.3  Analisis Prestasi Belajar Siswa Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  

Dalam analisis ini langkah-langkah yang ditempuh adalah memasukkan 

data prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra pada semester 

II Tahun 

Pelajaran 2008/2009 yang mana sebagai variabel y ke dalam distribusi frekuensi. 

Adapun data prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra 

Tahun Pelajaran 2008/2009 adalah sebagai berikut : 

64 64 75 66 81 63 67 76 71 77 
81 59 73 73 70 71 72 75 70 72 
71 73 74 71 68 69 69 75 73 

 
Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis dengan mencari nilai rata-rata dari 

variabel y dengan menggunakan rumus mean, yaitu: 

N
y

My ∑=  

Keterangan: M = Mean (nilai rata-rata yang dicari) 

  ∑ y  = Jumlah nilai y 

  N = Jumlah sampel 

Diketahui : ∑ y  = 2063 

  N = 29 
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Maka,  1,71
29

2063 === ∑
N

y
My  dibulatkan 71   

Jadi nilai rata-rata prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin 

Candra adalah 71. Dari hasil pencarian mean di atas, maka nilai rata-rata prestasi 

belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra Tahun 2008-2009 termasuk 

dalam kualifikasi baik. 

 
4.4 Analisis Hubungan Tingkat Kesegaran Jasmani Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan 

Wonopringgo  

 
4.4.1  Analisis Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan apakah ada hubungan antara tingkat kesegaran 

jasmani dengan prestasi belajar, perlu dilakukan pengujian hipotesis yang peneliti 

ajukan, maka untuk membuktikannya peneliti menggunakan rumus product 

moment sebagai berikut: 

( )( )
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2222 ... ∑∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

yyNxxN

yxxyN
rxy  

Keterangan : 

Σxy =  koefisien korelasi antara variabel x (tingkat kesegaran jasmani) dan 

variabel y (prestasi belajar) 

Σx  =  jumlah seluruh variabel x 

Σy =  jumlah seluruh variabel y 

Σxy =  jumlah perkalian antara skor x dan skor y 

N =  jumlah sampel 

Σ =  jumlah (sigma) 
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Adapun data koefisien hubungan antara variabel x (tingkat kesegaran 

jasmani) dengan variabel y (prestasi belajar) pada siswa kelas V putra SD Negeri 

Dabin Candra Tahun 2008/2009 dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Koefisien Hubungan Antara Variabel x (tingkat kesegaran jasmani) dengan  

Variabel y (prestasi belajar) pada siswa kelas V putra  
SD Negeri Dabin Candra Tahun 2008-2009 

No x y x2 y2 xy
1. 3 64 9 4096 192
2. 4 64 16 4096 256
3. 2 75 4 5625 150
4. 3 66 9 4356 198
5. 4 81 16 6561 324
6. 4 63 16 3969 252
7. 4 67 16 4489 268
8. 3 76 9 5776 228
9. 3 71 9 5041 213

10. 5 77 25 5929 385
11. 3 81 9 6561 243
12. 4 59 16 3481 236
13. 4 73 16 5329 292
14. 5 73 25 5329 365
15. 3 70 9 4900 210
16. 5 71 25 5041 355
17. 5 72 25 5184 360
18. 3 75 9 5625 225
19. 4 70 16 4900 280
20. 3 72 9 5184 216
21. 4 71 16 5041 284
22. 5 73 25 5329 365
23. 3 74 9 5476 222
24. 4 71 16 5041 284
25. 5 68 25 4624 340
26. 3 69 9 4761 207
27. 3 69 9 4761 207
28. 4 75 16 5625 300
29. 4 73 16 5329 292

Jumlah 109 2,063            429               147,459        7,749            
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Dengan melihat tabel kerja korelasi pada tabel 4, maka dapat diketahui: 

N = 29 

Σx = 109 

Σy = 2.063 

Σx2 = 429 

Σy2 = 147.459 

Σxy = 7.749 

Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan jumlah nilai-nilai tersebut ke 

dalam rumus korelasi product moment, yaitu: 

 
( )( )

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2222 ...

.

∑∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−
=

yyNxxN

yxxyN
rxy  

( )( )
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }22 2063147459.29.109429.29

2063109749.729

−−

−×=xyr  

( )( ){ }425596942763111188112441
224867224721

−−
−=xyr   

20342560
146
×

−=xyr  

13,3375
146−=xyr  

04,0−=xyr  

 
Jadi, nilai koefisien korelasi rxy antara Tingkat Kesegaran Jasmani (variabel 

x) dan Prestasi Belajar (variabel y) adalah 0,04 dengan korelasi negatif (-). 
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4.4.2  Analisis Lanjut 

 
Selanjutnya untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel x dan 

variabel y, maka peneliti akan mengkonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r 

product moment. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui perhitungan korelasi product 

moment antara variabel tingkat kesegaran jasmani dan variabel prestasi belajar 

siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra yaitu (rxy) sebesar -0,04 selanjutnya 

peneliti dapat memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap nilai rxy tersebut 

melalui 2 (dua) cara yaitu: 

 
a. Interpretasi secara sederhana / kasar 

Dalam memberikan interpretasi secara sederhana terhadap angka indeks 

korelasi “r” product mement (rxy) berpedoman pada ketentuan tabel interpretasi         

nilai r seperti pada tabel 3. 

Tabel 3 
Interpretasi nilai r 

Nilai r Interpretasi 

0,00 – 0,20 

 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,70 

0,71 – 0,90 

0,91 – 1,00 

Antara variabel x dan y, terdapat korelasi yang sangat lemah, 

sehingga tidak ada korelasi. 

Antara variabel x dan y terdapat korelasi yang lemah. 

Antara variabel x dan y terdapat korelasi yang cukup/sedang. 

Antara variabel x dan y terdapat korelasi yang kuat. 

Antara variabel x dan y terdapat korelasi yang sangat kuat. 

 

Dari perhitungan yang sudah diperoleh yaitu rxy sebesar -0,04. Hal ini  

berarti antara Tingkat Kesegaran Jasmani (variabel x) dan Prestasi Belajar 
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(variabel y) adalah 0,04 dengan korelasi negatif (-). Sehingga nilai koefisien 

korelasi rxy apabila dimasukkan dalam tabel interpretasi r terletak pada interval 

0,00-0,20.  

Namun karena nilainya bertanda negatif (-) maka dapat dinyatakan bahwa 

dengan interpretasi secara sederhana, antara Tingkat Kesegaran Jasmani (variabel 

x) dan Prestasi Belajar Siswa (variabel y) terdapat korelasi negatif atau 

berlawanan, tetapi sangat lemah. Dengan kata lain semakin baik tingkat kesegaran 

jasmani maka prestasi belajar akan cenderung menurun.  Akan tetapi korelasi 

tersebut sangat lemah sehingga diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara 

Tingkat Kesegaran Jasmani dan Prestasi Belajar Siswa). 

 
b.  Interpretasi dengan jalan berkonsultasi pada tabel harga ktirik “r” product 

moment (rt) 

 
Sedangkan dalam pemberian interpretasi/penafsiran terhadap angka indeks 

korelasi “r” product moment dengan jalan konsultasi pada tabel harga kritik “r” 

product moment (rt) adalah dengan cara sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa alternatif atau hipotesa kerja (Ha) dan hipotesa nihil 

(Ho) 

a. Hipotesa alternatif atau hipotesa kerjanya (Ha) yaitu ada hubungan yang 

signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani (variabel x) terhadap  

Prestasi Belajar Siswa (variabel y) 
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b. Hipotesa nihilnya (Ho) yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara 

Tingkat Kesegaran Jasmani (variabel x) terhadap  Prestasi Belajar Siswa 

(variabel y) 

2) Menguji kebenaran dari hipotesa yang sudah diajukan, dengan cara 

membandingkan besarnya “rxy” yang sudah diperoleh dari proses perhitungan 

atau “r” observasi (ro) dengan besarnya “r” yang tercantum pada tabel harga 

kritik “r” product moment (rt) dengan terlebih dahulu mencari derajat 

bebasnya  (degree of freedom) dengan rumus: 

2−= Ndb  

 
Keterangan : db = derajat bebas 

   N = jumlah sampel 

Jadi,  db = 29 – 2 = 27 

 
Dengan diperoleh derajat bebas (db), maka dapat dicari besarnya “r” 

yang tercantum pada tabel harga kritik “r” product moment baik pada taraf 

signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%. Adapun tabel nilai “r” 

product moment (rt) baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4 
Harga kritik r product moment 

Db = 27 
Taraf Signifikan 

5% 1% 

 0,367 0,471 
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Berkonsultasi pada tabel harga kritik “r” product moment, maka dengan 

menggunakan db sebesar 27 diperoleh rt pada taraf signifikan 5%=0,367 dan 

pada taraf signifikan 1% = 0,471.  

Untuk membandingkan antara nilai rxy atau ro dengan rt, maka 

menggunakan ketentuan seperti pada tabel 5. 

Tabel 5 

Kesimpulan antara Nilai “ro” dengan “rt” 

Keterangan Kesimpulan 

ro > rt 

 
ro < rt 

Hipotesa alternatifnya (Ha) diterima 
dan Hipotesa nihilnya (Ho) ditolak. 
Hipotesa alternatifnya (Ha) ditolak 
dan Hipotesa nihilnya (Ho) diterima 

 

Koefisien rxy atau ro yang sudah diperoleh yaitu -0,04, sedangkan rt 

masing-masing sebesar 0,367 dan 0,471. Dengan demikian ro < rt, baik pada 

taraf signifikan 5% maupun 1% maka hipotesa alternatif atau hipotesis kerja 

(Ha) yang berbunyi “Ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Kesegaran 

Jasmani terhadap Prestasi Belajar Siswa”, ditolak dan hipotesa nihilnya yang 

berbunyi “Tidak ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Kesegaran 

Jasmani terhadap Prestasi Belajar Siswa”, diterima.  

Jadi pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1% tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Maka rumusan hipotesis yang penulis 

ajukan ditolak. 
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4.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditemukan jawaban dari permasalahan Tingkat Kesegaran Jasmani dan 

Hubungannya Terhadap Perstasi Belajar Siswa Kelas V Putra SD Negeri Dabin 

Candra di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan pembahasan 

sebagai berikut. 

Setelah dilakukan analisa tes kesegaran jasmani dengan panduan Tes 

Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) oleh Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 

2003. untuk kategori anak usia 10-12 tahun (dalam hal ini peneliti menggunakan 

sampel Siswa Kelas V Putra SD Negeri Dabin Candra di Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan) diperoleh nilai rata-rata tingkat kesegaran 

jasmani sebesar 18,76 Sesuai dengan tabel Norma Tes Kesegaran Jasmani 

Indonesia (Tabel 1) maka termasuk dalam kategori baik karena berada pada 

interval 18-21. 

Menurut analisa hasil prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri 

Dabin Candra pada semester II tahun pelajaran 2008-2009 menunjukkan nilai 

rata-rata raport dari 29 sampel siswa adalah 71,13. Maka prestasi belajar siswa 

kelas V putra SD Negeri Dabin Candra termasuk dalam kategori baik.  

Secara umum berdasarkan hasil kedua analisa  di atas maka dapat 

dikatakan kesegaran jasmani dan prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri 

Dabin Candra dalam kategori baik. Namun adakah hubungan yang signifikan 

antara tingkat kesegaran jasmani dengan prestasi belajar siswa? 
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Secara biologis seseorang yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang 

baik akan lebih mudah menerima informasi maupun memberikan respon dari 

informasi yang dia terima dari pada seseorang yang memiliki tingkat kesegaran 

jasmani yang kurang atau tidak baik. Dengan demikian hipotesa yang penulis 

ajukan adalah “Ada hubungan yang signifikan antara tingkat kesegaran jasmani 

terhadap prestasi belajar siswa”. Untuk membuktikan kebenaran hipotesa di atas 

maka penulis menggunakan analisis korelasi product moment Pearson. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga koefisien korelasi antara 

tingkat kesegaran jasmani (variabel x) dengan prestasi belajar (variabel y) adalah    

rxy = - 0,04 sehingga kurang dari harga kritik pada taraf signifikan 1% maupun 

5%. Dengan demikian rumusan hipotesis yang penulis ajukan ditolak. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara tingkat kesegaran jasmani terhadap prestasi belajar siswa kelas V putra SD 

Negeri Dabin Candra di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan 

instrumen tes kesegaran jasmani menurut panduan Tes Kesegaran Jasmani 

Indonesia (TKJI) oleh Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 2003 untuk 

kategori anak usia 10-12 tahun. 

Dengan melihat tinjauan teori yang ada, bahwa faktor fisiologis yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor kesehatan dan faktor cacat 

badan, bukan tingkat kesegaran jasmani. Faktor kesehatan di sini berarti keadaan 

sehat atau sakit. Anak yang sakit atau dalam keadaan lemah akan sukar belajar 

dan anak yang cacat badan harus mendapatkan pendidikan secara khusus 

(Slameto, 2003:55). 
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Dengan demikian anak yang tingkat kesegaran jasmaninya rendah pun 

dapat memperoleh prestasi belajar yang baik apabila memiliki kesehatan yang 

baik (keadaan fit atau tidak sakit). Hal ini karena adanya faktor psikologis yang 

lebih dominan.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Slameto (1997:54) yang mengatakan 

bahwa Berhasil atau tidaknya belajar itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

intelektual saja, tetapi juga dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Adapun 

faktor psikologis yang yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu sikap, bakat, 

minat dan motivasi.  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani 

antara seseorang yang satu dengan yang lain adalah: 

a. Faktor makananan dan gizi. Makanan memiliki fungsi utama yaitu memberi 

tenaga yang dibutuhkan untuk gerakan tubuh, menyediakan bahan-bahan 

untuk membangun tubuh, baik untuk memelihara dan memperbaiki serta 

menyediakan bahan-bahan untuk mengatur tugas-tugas faal tubuh. 

b. Faktor usia. Pada usia pertumbuhan (anak-anak) kesegaran jasmaninya akan 

lebih baik, karena pada usia ini fungsi organ tubuh akan tumbuh dengan 

optimal. Sedangkan pada orang tua akan terjadi penurunan kesegaran jasmani 

dikarenakan banyak jaringan-jaringan (sel-sel) dalam tubuh yang mengalami 

kerusakan.  

c. Faktor kebiasaan hidup sehat (cara hidup sehat). Sudah barang tentu apabila 

seseorang menginginkan hidup sehat jasmaninya tetap terjaga, maka ia harus 

menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-harinya, seperti makan 
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makanan yang bersih dan bergizi, menjaga kebersihan pribadi dan beristirahat 

yang cukup.  

d. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana seseorang itu tinggal 

dalam waktu yang lama. Dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik, serta 

sosial ekonomi. Mulai dari pekerjaannya, perumahan, daerah tempat tinggal 

dan sebagainya. 

e. Faktor latihan dan olahraga. Peningkatan kesegaran jasmani juga bisa 

dilakukan melalui latihan-latihan rutin dan gemar berolahraga. Latihan fisik 

adalah suatu kegiatan fisik yang menurut cara atau aturan tertentu, yang 

mempunyai sasaran meningkatkan efisiensi faal tubuh, dan sebagai hasil 

terakhir adalah peningkatan kesegaran jasmani (Moeloek Dangsina, 1984 : 

12). 

Apabila ditinjau dari fungsi kesegaran jasmani yang dihubungkan dengan 

pekerjaan dapat meningkatkan prestasi. Namun prestasi yang dimaksud di sini 

tentunya adalah prestasi yang berhubungan dengan kesegaran jasmani itu sendiri 

misalnya prestasi olahragawan (atlet) atau prestasi belajar untuk mata pelajaran 

olahraga (Penjasorkes). Dengan demikian apabila tingkat kesegaran jasmani 

dihubungkan dengan prestasi belajar untuk semua mata pelajaran maka hasilnya 

sangat lemah sekali. Bahkan setelah diadakan penelitian ini hasilnya justru 

berlawanan karena hasil perhitungan korelasi menunjukkan tanda negatif (-). 

Dengan kata lain anak yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang tinggi 

cenderung prestasi belajarnya lebih rendah dari pada yang anak yang memiliki 

tingkat kesegaran jasmani yang  biasa-biasa saja. Hal ini mungkin disebabkan 
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karena anak yang memiliki tingkat kesegaran jasmani tinggi cenderung lebih 

menyukai kegiatan-kegiatan fisik di luar rumah seperti bermain atau olahraga 

dibandingkan dengan anak yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang biasa-

biasa saja atau rendah cenderung lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang ringan 

seperti membaca buku atau majalah. Namun pendapat ini masih perlu dibuktikan 

pada penelitian berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti laksanakan 

tentang “Hubungan Tingkat Kesegaran Jasmani Terhadap Prestasi Belajar Pada 

Siswa Putra Kelas V SD Negeri Dabin Candra” dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan panduan dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) oleh Pusat 

pengembangan kualitas jasmani, 2003. untuk kategori umur 10-12 tahun yang 

terdiri atas 5 item tes yaitu : lari sprint 40 meter, loncat tegak, bergantung siku 

tekuk, baring duduk, dan lari sedang 600 meter, hasil dari tes kesegaran 

jasmani siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra di Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan selama penelitian 

adalah 18,76 sehingga termasuk kategori baik karena berada pada interval 18-

21. 

2. Berdasarkan hasil tes evaluasi belajar yang diperoleh dari nilai rata-rata raport 

siswa pada semester II Tahun Pelajaran 2008-2009 diperoleh hasil analisis 

data nilai rata-rata sebesar 71,1 hal ini dapat dikatakan bahwa prestasi belajar 

siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra termasuk dalam kategori baik. 

3. Dari hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara 

tingkat kesegaran jasmani terhadap prestasi belajar siswa kelas V putra pada 

SD Negeri Dabin Candra. Hal ini berdasarkan bukti dari hasil perhitungan 
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statistik dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Dari hasil 

perhitungan tersebut dihasilkan rxy = -0,04 sedangkan nilai rt pada taraf 

signifikan 5% adalah  0,367 dan pada taraf signifikan 1% adalah 0,471. Ini 

berarti rxy < rt baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%. Dengan demikian 

tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat kesegaran jasmani dan 

prestasi belajar siswa kelas V putra SD Negeri Dabin Candra. 

4. Setelah diadakan pengujian hipotesis terhadap nilai tabel korelasi product 

moment maka hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi “Ada hubungan yang 

signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Prestasi Belajar Siswa”, 

ditolak. Sedangkan hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Prestasi Belajar 

Siswa”, diterima. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan ditolak. 

 

5.2  Saran-saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada maka penulis dapat 

memebrikan saran untuk meningkatkan kesegaran jasmani pada anak-anak usia 

sekolah dasar hendaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani 

benar-benar harus diperhatikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kesegaran jasmani bagi anak-anak usia sekolah dasar. Untuk guru penjas 

diharapkan dapat memperhatikan tingkat kesegaran jasmani siswa dengan banyak 

menggunakan permainan kelompok untuk menanamkan jiwa sosial, sportifitas, 

dan kepercayaan diri pribadi siswa dalam dunia olah raga tanpa mempengaruhi 
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prestasi belajarnya. Di samping itu peran aktif pemerintah yang berkecimpung 

dalam dunia pendidikan juga diharapkan untuk ikut memperhatikan dan berupaya 

meningkatkan kesegaran jasmani siswa usia sekolah dasar di tiap-tiap sekolah. 
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Lampiran 8 
 

 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN TES KESEGARAN JASMANI SISWA 
KELAS V PUTRA SD NEGERI DABIN CANDRA DI KECAMATAN 
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN 
 

 

 
 
 
Gambar 6 Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan Tes Kesegaran 

Jasmani (Bendera, Tali, Ban Ukur, dan Stop Watch). 
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Lanjutan lampiran 1 lembar 8 
 
 

 
 
 

Gambar 7 Peneliti sedang memberikan pengarahan kepada 
peserta tes kesegaran jasmani. 

 
 

 

 
 

Gambar 8 Pelaksanaan tes lari sprint 40 meter secara 
bertahap oleh 6 orang siswa kelas V putra dari 
SD Negeri Dabin Candra. 
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Lanjutan lampiran 1 lembar 8 
 
 
 
 

 
 

Gambar 9 Pelaksanaan tes bergantung siku tekuk oleh dua 
orang siswa kelas V putra dari SD Negeri Dabin 
Candra. 
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Gambar 10 Pelaksanaan tes loncat tegak oleh empat orang 
siswa. 

Lanjutan lampiran 1 lembar 8 
 
 
 
 

 
 

Gambar 11 Pelaksanaan tes baring duduk yang dilakukan oleh 
empat orang siswa dengan dibantu teman sesama 
peserta. 
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Gambar 12 Peneliti sedang memberikan aba-aba kepada peserta tes kesegaran 

jasmani pada pelaksaan tes lari 600 meter. 
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