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SARI 

 

Beny Setyawan. 2010.  Survey Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SD Putri Kelas 

IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang Tahun 2009/2010. Skripsi.  Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang.      
                                                                                       
 Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat kesegaran 

jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen 
Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2009 / 2010. 

 Metode penelitian ini menggunakan tes dan pengukuran. Populasi yang 
digunakan adalah Siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika Kecamatan Bawen 
Kabupaten Semarang  Tahun Pelajaran 2009/2010. Sampel yang digunakan sebanyak 

123 orang dengan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 
variabel penelitian adalah 1) Lari 40 Meter, 2) Gantung siku tekuk, 3) Baring duduk 

30 detik, 4) Loncat tegak, 5) Lari 600 Meter .  
        Dari hasil tes kesegaran jasmani diperoleh hasil tes lari 30 meter rata-rata 7’,54‖ 
sedangkan waktu tercepat adalah 6’,15‖ dan waktu terlama adalah 9’,15‖ dengan 

standar deviasi 0’,71‖. Pada tes gantung siku diperoleh rata-rata waktu 19;,60‖ 
dengan waktu tercepat 6’,28‖ dan terlama adalah 75’,96‖ dengan standar deviasi 

8’,74‖. Tes baring duduk 30 detik diperoleh hasil rata-rata 13,60 kali dengan hasil 
terendah 1 kali dan terbanyak 20 kali dengan standar deviasi 3,91 kali. Tes loncat 
tegak diperoleh hasil rata-rata 19,86 cm dengan skor terendah 8 cm dan tertinggi 

43,53 cm dengan standar deviasi 45,32 cm. Dan lari 600 meter diperoleh waktu rata-
rata 3’,38‖ dengan waktu tercepat 2’,24‖ dan terlama 4’,82‖ dengan standar deviasi 

sebesar 0’,248‖. 
        Bedasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahawa 
tingkat kesegaran jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2009/2010 diperoleh hasil sebanyak 
91 siswa (74,00%) termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 30 siswa (24,40%) 

termasuk kategori kurang, sebanyak 2 siswa (1,60%) termasuk kategori baik. Hal ini 
dapat disebabkan oleh pola makan siswa yang berhubungan dengan pola makanan 
yang sehat dan bergizi.  

 Saran yang penulis ajukan adalah perlunya adanya penambahan jam 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan bagi anak Khususnya pada tingkat SD. Dan juga 

perlunya adanya alternative baru bagi guru pedidikan Jasmani olahraga dan 
Kesehatan untuk meningkatkan tingkat kesegaran Jasmani 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan. Karena itu pula, tujuannya 

pun bersifat mendidik. Dalam pelaksanaannya, aktifitas jasmani dipakai sebagai 

wahana atau pengalaman belajar, dan melalui pengalaman itulah peserta didik 

tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, 

pendidikan jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani, dan sekaligus pula 

sebagai proses ajar untuk menguasai ketrampilan gerak. (Rusli Lutan, 2000:1).  

Tujuan yang ingin dicapai mencakup pengembangan pribadi secara 

menyeluruh. Maksudnya, cakupan pembinaan tertuju bukan hanya pada aspek 

jasmaniah saja, tetapi juga mental dan rohaniah. Tujuan pendidikan jasmani sebagai 

berikut: 

1.1.1 Perkembangan organik: tujuan ini mencakup kesegaran jasmani dan 

komponen dasar yang meliputi kekuatan, power dan daya tahan otot, dan daya 

tahan kardiovaskular. 

1.1.2 Perkembangan neuromuscular: tujuan ini mencakup perkembangan 

ketrampilan, dan ketrampilan olahraga, termasuk keseimbangan, fleksibilitas, 

agilitas, koordinasi, dan kecepatan. 

1.1.3 Perkembangan interpretif: dalam pendidikan jasmani, tujuan ini mencakup 

perkembangan domain kognitif, meliputi pengetahuan dan pemahaman 
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tentang peraturan permainan, tata karma, dan perlengkapan. Kemampuan 

intelektual, seperti kecepatan dan kecermatan memecahkan masalah atau 

membuat keputusan, juga menjadi bagian dari tujuan tersebut.  

1.1.4 Perkembangan social dan emosional: tujuan ini mencakup sifat-sifat 

psikologis yang dipandang penting, seperti pengendalian diri, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, ketekunan,, berempati terhadap orang lain, tanggung 

jawab, disiplin, menerima kepemimpinan, sportivitas, dan lain- lain yang 

sifatnya dipandang penting. (Rusli Lutan, 2000:6).   

   Mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan salah satu bagian dari struktur 

dan muatan KTSP yang ada pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Aktifitas olahraga merupakan hal 

yang mendasar untuk menjaga kesegaran jasmani dan kesehatan, baik jasmani 

maupun rohani. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang sehat jasmani dan rohani adalah melalui pendidikan jasmani dan 

olahraga di sekolah.  

Kesegaran jasmani sangat mutlak diperlukan untuk melakukan aktifitas 

olahraga. Juga disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Keolahrgaan Nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, 

sprotivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, 

memperokoh ketahanan nasionala, serta mengangkat harkat,, martabat, dan 

kehormatan bangsa. 
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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, baik untuk mengatasi kedaan darurat yang mendadak, 

maupun untuk menikmati waktu yang senggang dengan rekreasi yang 

aktif.(Morehouse dan Miller dalam Sudarno SP, 1992:9) 

Kesegaran jasmani didefinisikan dengan menunjukkan komponen-

komponennya. Sebagian besar komponen-komponen berikut dinyatakan sebagai 

komponen Kesegaran Jasmani, komponen-komponen yang dimaksud adalah: 

1.1.1 Kesehatan yang baik 

1.1.2 Kekuatan 

1.1.3 Kelincahan 

1.1.4 Ketahanan-muskular 

1.1.5 Kecepatan 

1.1.6 Keseimbangan 

1.1.7 Kelentukan 

1.1.8 Koordinasi 

1.1.9 Ketahanan kardiorespiration 

1.1.10 Berat badan yang sesuai  

1.1.11 Kemampuan motorik umum 

1.1.12 Ketangkasan neuromuscular (Casady, Mapes, dan aley dalam Sudarno SP, 

1992:10) 
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Kesegaran jasmani merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Hal ini dapat dibaca dari 

kurikulum sekolah yang berlaku. Pada kurikulum tertulis bahwa salah satu tujuan 

khusus pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah adalah meningkatkan 

kesegaran jasmani. 

Ciri-ciri seseorang yang fit dalam penampilannya adalah:  

1.1.1 Cukup kuat untuk melakukan tugas harian maupun tugas darurat 

1.1.2 Mempunyai ketahanan untuk menyelesaikan tugas harian tanpa kelelahan 

yang berarti, bahkan masih mampu turut serta pada kegiatan pada kegiatan 

rekreasi setelah bekerja sehari penuh 

1.1.3 Mempunyai ketahanan kardiorespiratori yang diperlukan unftuk melakukan 

kerja yang melelahkan dan yang melibatkan semua bagian tubuhnya  

1.1.4 Memiliki kelincahan sehingga mampu bergerak dengan leluasa 

1.1.5 Memiliki kecepatan sehingga mampu bergerak dengan cepat untuk mengatasi 

keadaan darurat. 

1.1.6 Memiliki daya kontrol mengkoordinasikan gerakan-gerakan tubuh dengan 

mulus (Sudarno SP, 1992:10) 

Manfaat kesegaran jasmani bagi tubuh antara lain dapat mencegah berbagai 

penyakit seperti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru sehingga meningkatkan 

kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan jasmani yang bugar, hidup menjadi 

semangat dan menyenangkan. Kesegaran jasmani tidak hanya menggambarkan 

kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatan 
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sehari-hari. Untuk dapat mengetahui dan menilai tingkat kesegaran jasmani seseorang 

dapat dilakukan dengan melaksanakan pengukuran.  

Pengukuran kesegaran jasmani dilakukan dengan tes kesegaran jasmani. 

Untuk melaksanakan tes diperlukan adanya alat/instrumen. Tes Kesegarn Jasmani 

Indonesia (TKJI) merupakan salah satu bentuk instrument untuk mengukur tingkat 

kesegaran jasmani. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui tingkat kesegaran jasmani 

siswa sd kelas IV dan V putri gugus Kartika UPTD Kec. Bawen Kab. Semarang  .  

Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk anak-anak umur 10-12 tahun putera 

dan puteri terdiri dari: 

1.1.1 Lari 40 meter 

1.1.2 Gantung siku 

1.1.3 Baring duduk, 30 detik 

1.1.4 Loncat tegak 

1.1.5 Lari 600 meter (TKJI,2007:3) 

 

1.2 Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang dan pemilihan judul, maka munculah 

permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

―Bagaimanakah tingkat kesegaran jasmani siswa sd kelas IV dan V putri gugus 

Kartika UPTD Kec. Bawen Kab. Semarang  ‖.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani 

siswa sd kelas IV dan V putrid gugus Kartika UPTD Kec. Bawen Kab. Semarang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti pengamatan 

lapangan tentang tinbgkat kesegaran jasmani.  

1.4.2 Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan 

sebagai tolak ukur kemampuan siswa dalam kaitannya dengan tingkat 

kesegaran jasmani. 

1.4.3 Sebagai bekal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

bidang studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.  

 

1.5 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah untuk mengatahui dan menilai tingakt kesegaran jasmani 

seseorang dapat dilakukan dengan melaksanakan pengukuran. Pengukurankesegaran 

jasmani dilakukan dengan tes kesegaran jasmani. Untuk melaksanakan tes diperlukan 

adanya alat/instrumen. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) merupakan salah 

satu bentuk instrument untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani. Dengan 

melakukan tes kesegaran jasmani usia 10-12 tahun, yang meliputi: 

1.5.1 Lari 40 meter 
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1.5.2 Gantung siku 

1.5.3 Baring duduk, 30 detik 

1.5.4 Loncat tegak 

1.5.5 Lari 600 meter (TKJI,2007:3) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Ada beberapa pendapat tentang pengertian kesegaran jasmani. Kesegaran 

jasmani adalah kondisi tes jasmani yang bersangkut paut dengan kemampuan dan 

kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara optimal dan efisien. 

(Depdiknas:1999:1). Sedangkan menurut ahli pendidikan jasmani dalam Sudarno 

menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah kapasitas fungsional total seseorang 

untuk melakukan sesuatu kerja tertentu dengan hasil baik/memuaskan dan tanpa 

kelelahan yang berarti, yang bercirikan semua bagian tubuh dapat berfungsi secara 

efisien saat tubuh menyesuaikan diri dengan tuntutan sekitar. Sudarno sendiri 

berpendapat bahwa suatu keadaan saat tubuh mampu menunaikan tugas hariannya 

dengan baik dan efisien, tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki 

tenaga cadangan, baik untuk mengatasi keadaan darurat yang mendadak, maupun 

untuk menikmati waktu senggang dengan rekreasi yang aktif. (Sudarno:1992:9)  

Pendapat lain menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh 

seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat dan waspada 

tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta memiliki cadangan energy untuk 

mengisi waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya 

(emergency). Kesegaran jasmani menurut pusat kesegaran jasmani dan kesehatan 

adalah kemampuan atau kesanggupan fisik seseorang untuk melaksanakan tugasnya 

7 
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sehari-hari secara efisien dan efektif dalam waktu yang relative lama tanpa kelelahan 

yang berarti. (Pusat kesegaran jasmani dan rekreasi : 1996 : 4). Pendapat lain 

dikemukakan juga oleh Djoko Pekik (1999:2), beliau berpendapat bahwa yang 

dimaksud kesegaran adalah kesegaran fisik (physical Fitness), adalah kemampuan 

seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya.  

Kesegaran jasmani oleh Iskandar disebut sebagai orang yang fit yaitu orang 

sehat yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi pekerjaan sehari-hari dan masih 

mempunyai tenaga cadangan yang cukup tidak hanya untuk menghadapi keadaan 

darurat, tetapi untuk mengasi waktu terluang. Kesegaran jasmani merupakan 

kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga tubuh masih memiliki simpanan 

tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan (Iskandar ZA, 1999:4). Menurut 

Soegiyono kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

sesuatu sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan dan sisa tenaganya masih dapat 

untuk menikmati waktu luang, serta siap untuk menghadapi kesukaran atau bahaya 

yang mungkin timbul dimana orang-orang yang tidak fit tidak akan mampu 

melakukan (Soegiyono, 1982:6).  

Adapun pendapat lain mengemukakan bahwa kesegaran jasmani adalah 

kemampuan untuk menunaikan tugas-tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa 

merasakan lelah yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga 

untuk menikmati waktu luangnya dan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya 
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mendadak. Dapat pula ditambahkan kesegaran jasmani merupakan kemampuan 

menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar dimana orang yang 

kesegaran jasmaninya kurang tidak akan mampu melakukannya (Sadoso Sumardjono, 

1998: 19) Menurut M Ichsan kesegaran jasmani merupakan kemampuan seseorang 

untuk melakukan tugas sehari-hari denan penuh kesungguhan dan tanggubg jawab, 

tanpa memiliki rasa lelah dan dengan penuh semangat untuk menikmati penggunaan 

waktu luang dan menghadapi kemungkinan berbagai bahaya dimasa yang akan 

datang. Ini berarti dalam jasmani yang segar teradapat berbagai aspek-aspek  

kehidupan yang menunjang secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang lebih baik 

(M.Ichsan, 1988: 54-55). 

Dari beberapa pengertian diatas penulis berpendapat bahwa pengertian 

kesegaran jasmani adalah sebagai orang yang cukup mempunyai kesanggupan untuk 

melakukan pekerjaanya dengan efektif tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. 

Kesegaran jasmani merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia karena kesegaran 

jasmani dapat memberikan corak kualitas hidupnya manusia. 

 

2.2 Fungsi Kesegaran Jasmani 

Fungsi kesegaran jasmani dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu : 

2.2.1 Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan, yaitu : 

2.2.1.1 Kesegaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi.  

2.2.1.2 Kesegaran jasmani bagi karyawan atau pekerja untuk meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas kerja.  
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2.2.1.3 Kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan belajar. 

2.2.2 Golongan yang dihubungkan dengan keadaan, yaitu : 

2.2.2.1 Kesegaran jasmani untuk anak-anak untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan yang baik. 

2.2.2.2 Kesegaran jasmani bagi orang tua adalah untuk mempertahankan 

kondisi fisik terhadap serangan penyakit (Pusat Kesegaran Jasmani 

dan Rekreasi, 1998: 6-7) 

Perlu ditegaskan bahwa, kesegaran jasmani tidak hanya berfungsi dalam 

bidang olahraga saja, namun berfungsi juga dalam kehidupan seseorang secara 

menyeluruh. Berdasarkan fungsi kesegaran jasmani, untuk mengembangkan 

kesanggupan dan kemampuan setiap orang, untuk mempertinggi daya kerja, 

mempertahankan daya kerja lebih lama melalui peningkatan kesegaran jasmani. 

Kesegaran jasmani dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan keseimbangan 

antara latihan- latihan olahraga yang dilakukan dengan reaksi organ-organ tubuh, 

dengan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan. 

 

2.3 Hakekat Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani dan kebugaran jasmani adalah dua istilah yang dipakai 

silih berganti, kata lain dari physical fitness. Kesegaran jasmani lebih 

menggambarkan kualitas dan kelangsung fungsi itu terjadi dalam sebuah system. 

Keseluruhan organ bekerja dalam satu keterikatan yang kompleks dan utuh, seperti 
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misalnya sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem metabolisme dan lain-

lain. Oleh karena itu kesegaran jasmani secara umum sering diartikan sebagai derajat 

kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas berikutnya. Definisi ini memang 

lebih menggambarkan kemampuan biologis dan proses fisiologis bahwa seluruh 

organ tubuh manusia berfungsi secara normal.  

Kesegaran jasmani berkaitan dengan kesehatan. Gambaran kemampuan organ 

tubuh untuk menjabarkan. Fungsinya dalam keadaan seseorang relative diam, 

diungkapkan dalam istilah sehat statis. Dalam situasi ini organ tubuh manusia mampu 

berfungsi secara normal dalam keadaan seseorang bergerak atau menjalankan tugas 

kerja, kondisi ini diungkapkan dalam istilah sehat dinamis.  

Oleh karena itu mudah dipahami jika kualitas sehat dinamis merupakan 

tuntutan mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Sehat dinamis merupakan fondasi bagi 

kesegaran jasmani yang memadai. Dengan demikian proses pemulihan kelelahan 

akan berlangsung lancar melalui mekanisme rutin. Kerja menimbulkan kembali atau 

tenaganya pulih dan siap untuk menjalakan tugas berikutnya. Kian tinggi derajat 

sehat dinamis, kian tinggi pula derajat kesegaran jasmani dan kian tinggi 

produktivitas kerja seseorang. Kesegaran berkaitan dengan dua macam yaitu :  

2.3.1 Kesegaran berkaitan dengan kesehatan 

Kesegaran berkaitan dengan kesehatan diukur berdasarkan kemampuan 

seseorang untuk melakukan aktivitas jasmani yang membutuhkan daya tahan, 

kekuatan dan fleksibelitas. 
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2.3.2 Kesegaran berkaitan dengan performa 

Kesegaran berkaitan dengan performa dapat dicapai melalui kombinasi 

kebugaran yang berkaitan dengan penampilan dengan unsur agilitas, 

keseimbangan, koordinat, kecepatan, power dan waktu reaksi.  

Jelaslah bahwa hakekat kesegaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari 

sangatlah penting untuk menjalankan segala bentuk aktivas agar berjalan lancar.  

 

2.4 Komponen-komponen kesegaran jasmani 

Kesegaran jasmani mencakup pengertian yang komplek. Kesegaran jasmani 

memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan antara yang satu dengan  yang 

lain. Namun masing-masing komponen memiliki ciri-ciri yang tersendiri yang 

berfungsi pokok dalam kesegaran jasmani seseorang. Agar seseorang dikatakan 

kesegaran jasmaninya baik, maka status setiap komponennya harus dalam keadaan 

baik. Komponen kesegaran jasmani menurut Sudarno (1992 :9) komponen-komponen 

kesegaran jasmani meliputi : 1) Kesegaran yang baik,  2) Kekuatan, 3) Kelincahan, 4) 

Ketahan – Mucular, 5) Kecepatan, 6) Keseimbangan, 7) Kelentuan, 8) Koordinasi.  

Menurut Sajoto (1998 : 8) komponen-komponen kesegaran jasmani meliputi : 

2.4.1 Kekuatan (Strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja. 

2.4.2 Daya tahan (endurance) dalam hal ini dikenal dua macam daya tahan yakni : 
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2.4.2.1 Daya tahan umum (general Endurance) kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya 

secara efektif dan efisien  untuk menjalankan kerja secara terus 

menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan 

intensitas tinggi dengan waktu yang cukup lama.  

2.4.2.2 Daya tahan otot (Local Endurance) adalah kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus 

menerus dalam waktu yang relative lama dengan beban tertentu.  

2.4.3 Daya otot (Muscular Power) kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa daya otot kekuatan (Force) X 

kecepatan (velocity). Seperti dalam lompat tinggi, tolak peluru serta gerakan 

lain yang bersifat eksplosif.  

2.4.4 Kecepatan (Speed) kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-

singkatnya. Seperti dalam lari cepat, pukulan dalam tinju, balap sepeda, 

penahanan dan lain- lain. Dalam hal ini ada kecepatan gerak dan kecepatan 

eksplosif. 

2.4.5 Daya lentur (Flekxibility) efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang yang luas. Hal ini akan sangat 

mudah ditandai dengan fleksibilitas persendian seluruh tubuh.  
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2.4.6 Kelincahan (Agility) adalah kemampuan seseorang mengubah posisi diarea 

tertentu. Seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup 

baik. 

2.4.7 Koordinasi (Coordination) adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal secara 

efektif. Misalnya dalam permainan tennis; seorang pemain akan kelihatan 

mempunyai koordinasi yang baik bila ia dapat bergerak kearah bola sambil 

mengayun raket, kemudian memukulnya dengan teknik yang benar.  

2.4.8 Keseimbangan (Balance) kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

saraf otot, seperti dalam hand stand atau dalam mencapai keseimbangan 

sewaktu seorang sedang berjalan kemudian terganggu (misalnya : tergelincir 

dan lain- lain). Di bidang olah raga banyak hal yang harus dilakukan atlet 

dalam masalah keseimbangan ini, baik dalam menghilangkan maupun dalam 

mempertahankan kesimbangan. 

2.4.9 Ketepatan (Accuaracy) adalah seorang untuk mengendalikan gerakan bebas 

terhadap suatu sasaran-sasaran, ini dapat merupakan suatu jarak atau mungkin 

subjek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bentuk tubuh.  

2.4.10 Reaksi (Reaction) adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secepatnya 

dalam menggapai rangsangan yang ditimbulkan lewat indra, syarat atau 

feeling seperti dalam mengantisipasi datangnya bola yang harus ditangkap 

seperti mengantisipasi datangnya bola yang harus ditangkap dan lain- lain. 
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Menurut Djoko Pekik (1999:4) Kesegaran yang berhubungan dengan 

kesehatan memiliki 4 komponen dasar yaitu : 

2.4.1 Daya tahan peru-jantung, yakni kemampuan paru-jantung mensuplai oksigen 

untuk kerja otot dalam jangka waktu lama. 

2.4.2 Kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah : kemampuan otot 

melawan, beban dalam satu usaha. Daya tahan otot adalah : kemampuan otot 

melakukan serangkain kerja dalam waktu yang lama.  

2.4.3 Kelentukan adalah : kemampuan persendian bergerak secara leluasa.  

2.4.4 Komposisi tubuh adalah : perbandingan barat tubuh berupa lemak dengan 

berat tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam porsentase lemak tubuh.  

Komponen-komponen kesegaran jasmani adalah mencakup dua aspek 

kesegaran jasmani yaitu : 

2.4.1 Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan (healt related 

Fitness) yaitu diperlukan oleh atlet sebagai komponen dasar untuk mencapai 

prestasi, meliputi : 

2.4.1.1.  Daya tahan jantung paru (kardiorespirasi) 

Daya tahan jantung paru adalah kesanggupan sistem jantung, paru-paru dan 

pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas 

sehari-hari, dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan berarti. 

Daya tahan jantung-paru sangat penting untuk menunjang kerja otot yaitu 

dengan cara mengambil oksigen dan menyalurkan ke otot yang aktif.  
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2.4.1.2. Kekuatan otot 

Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot 

untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tekanan/ 

beban. Secara mekanis kekuatan otot didefinisikan sebagai gaya (force) yang 

dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam kontraksi maksimal.  

2.4.1.3. Daya tahan otot 

Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus 

menerus padatingkat sub maksimal.  

2.4.1.4. Fleksibelitas 

Fleksibelitas adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang 

gerak sendi secara maksimal. Fleksibelitas menunjukan besarnya pergerakan 

sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan gerakan (range of  

movement). 

2.4.1.5. Komposisi tubuh. 

Komposisi tubuh adalah susunan tubuh yang digambarkan sebagai dua 

komponen yaitu : lemak tubuh dan masa tanpa lemak. Indek Masa Tubuh 

(IMT) adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat 

dalam meter. Indeks masa tubuh merupakan cara untuk menggambarkan berat 

badan dalam hubungannya dengan tinggi badan. Dengan perkataan lain, 

Indeks masa tubuh digunakan untuk melihat status gizi atlet. Tinggi badan 

adalah jarak dari lantai kepala tanpa alas kaki pada posisi berdiri tegak. 

Presentase Lemak Tubuh adalah perbandingan antara berat lemak tubuh dan 
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berat badan yang diperoleh melalui rumus tertentu berdasarkan pengukuran 

ketebalan lemak menggunakan alat skinfold kaliper. 

2.4.2 Kesegaran Jasmani Berhubungan dengan Ketrampilan 

Komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan ketrampilan 

(skill related fitness), diperlukan oleh atlet untuk komponen dasar bagi 

pengembangan ketrampilan sesuai dengan karakteristik cabang olahraga yang 

ditekuni. Meliputi : 

2.4.2.1 Koordinasi 

Koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja 

dengan sangat tepat dan efisien. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis 

berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan.  

2.4.2.2 Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh 

secara tepat pada saat berdiri (static balance) atau pada saat melakukan 

gerakan (dynamic balance). Kemampuan untuk mempertahankan 

keseimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : visual, 

vestibular, proprioseptif. 

2.4.2.3 Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan untuk melaksanakan gerakan yang sama atau 

tidak sama dalam waktu sesingkat mungkin.  
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2.4.2.4 Kecepatan Reaksi 

Kecepatan reaksi adalah waktu yang diperlukan antara munculnya suatu 

stimulus atau rangsangan dengan mulainya suatu reaksi. Stimulus atau 

rangsangan dengan mulainya suatu reaksi. Stimulus untuk kecepatan reaksi 

berupa: penglihatan, pendengaran, gabungan keduanya, dan sentuhan. 

Kecepatan reaksi berkurang seiiring dengan bertambahnya usia. Kecepatan 

reaksi yang berkurang pada atlet disebabkan oleh : lambatnya pemrosesan 

informasi . 

Adapun pendapat Sudarno (1992 ; 9) komponen-komponen kesegaran jasmani 

meliputi : 1) kesehatan yang baik, 2) kekuatan, 3) kelincahan, 4) ketahanan-muskular, 

5) kecepatan, 6) keseimbangan, 7) kelentukan, 8) koordinasi.  

 

2.5 Aspek-aspek Kesegaran Jasmani 

Segi pandangan kesegaran jasmani dijabarkan menjadi lima aspek mengarah 

pada kesegaran jasmani yang menyeluruh (Total Fitness), lima aspek tersebut yaitu : 

2.5.1. Kemampuan statis 

Yaitu ada tidaknya penyakit yang berpangkal pada arti sehat tidak hanya tidak 

sakit atau cacat, melainkan ada juga keserasihan yang sempurna dari segi fisik 

mental dan sosial/ 

2.5.2. Kemampuan dinamis 

Yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan jasmani yang berat, dan tidak 

memerlukan ketangkasan khusus. Dalam hal ini daya tahan menjadi patokan 
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penelitian. Jadi kemampuan untuk bertahan dapat dimasukan dalam 

kemampuan dinamis atau kesanggupan aktifitas yang lama tanpa 

menimbulkan kelelahan. 

2.5.3. Ketangkasan jasmani 

Yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang terkoordinir, 

dalam hal ini diperlukan ketrampilan tertentu dan kemampuan daya tahan 

seperti bersepeda dan berenang. 

2.5.4. Kemampuan mental 

Yaitu kemampuan menghadapi tantangan-tantangan dan liku- liku kehidupan. 

Dalam hal ini diperlukan sifat-sifat mental yang tangguh, seperti kepercayaan 

terhadap diri sendiri, keuletan dan ketabahan hati serta tidak lekas putus asa.  

2.5.5. Kemampuan emosional 

Yaitu kemampuan seseorang untuk dapat berdiri sendiri tanpa 

menggantungkan  hidupnya kepada orang lain atau belas kasihan orang lain 

mempunyai cukup kekuatan dan daya tahan untuk melaksanakan tugas atau 

pekerjaan dengan baik (Depdikbud, 1998; 79).  

Kian tinggi derajat sehat dinamis, kian tinggi pula derajat kesegaran jasmani 

dan kian tinggi produktivitas kerja seseorang. Kesegaran berkaitan dengan dua 

macam yaitu : 

2.5.1 Kesegaran berkaitan dengan kesehatan 

Kesegaran berkaitan dengan kesehatan diukur berdasarkan kemampuan 

seseorang untuk melakukan aktivitas jasmani yang membutuhkan daya tahan, 

kekuatan dan fleksibilitas. 
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2.5.2 Kesegaran berkaitan dengan performa 

Kesegaran berkaitan dengna performa dapat dicapai melalui kombinasi 

kebugaran yang berkaitan dengan penampilan dengan unsur agilitas, 

keseimbangan, koordinasi, kecepetan, power dan waktu reaksi. 

 

2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani 

Dari komponen-komponen kesegaran jasmani yang telah diuraikan diatas, 

dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Disamping itu masih ada faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani seseorang, namun 

masing-masing orang berbeda. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

2.6.1 Makanan 

Makanan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia namun 

untuk memelihara tubuh agar menjadi sehat, makanan harus memenuhi beberpa 

syarat sebagai berikut : 

2.6.1.1 Dapat menyediakan untuk pertumbuhan tubuh.  

2.6.1.2 Dapat untuk memelihara tubuh. 

2.6.1.3 Dapat untuk reparasi keadaan tubuh yang sudah aus atau rusak. 

Makanan adalah sumber energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas. 

Dari berbagai macam golongan makanan harus mengandung : 1) Karbohidrat, 2) 

Lemak, 3) Protein, 4) Vitamin, 5) Mineral, 6) Air (Seogeng Santoso, 1995:91) 

Departemen Republik Indonesia telah menetapkan suatu pedoman sebagai pedoman 

menyusun makanan sehari-hari yang disebut pedoman susunan makanan seimbang. 
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Dalam pedoman tersebut unsur-unsur makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dibagi 

menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : 1) golongan unsur pemberi tenaga yaitu : hidrat 

arang, lemak dan protein, 2) golongan unsur pembangun sel jaringan tubuh yaitu : 

protein dan mineral, 3) golongan sebagai pengatur pekerjaan jaringan-jaringan tubuh 

yaitu : vitamin dan mineral.  

Kurang gizi yang dikonsumsi oleh anak-anak siswa putri kelas IV dan V 

Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang menyebabkan siswa 

putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang 

menjadikan tingkat kebugaran jasmanisnya termasuk dalam kategori sedang. Karena 

gizi merupakan salah satu faktor yang dalam meningkatkan tingkat kesegaran jasmani 

seseorang. Dengan mengkonsumsi gizi yang baik maka akan dapat meningkatkan 

tngkat kesegaran jasmanis, demikian pula sebaliknya jika siswa kurang gizi 

sedangkan gizi merupakan kebutuhan utama dalam tubuh, maka siswa tidak akan 

dapat memperoleh tingkat kesegaran jasmani dengan baik pula.  Karbohidrat atau 

hidrat arang merupakan sumber energi utama bagi tubuh.  

Sebaliknya kelebihan gizi dapat menyebabkan kegemukan yang dapat 

mempermudah timbulnya penyakit jantung, diabetes dan lain- lain. 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. 

Sejak masih dalam kandungan, manusia sudah memerlukan makan dan gizi yang 

cukup yang digunakan untuk pertumbuhan. Jadi dalam pembinaan kesegaran jasmani 
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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.  

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

digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu : 

2.6.1.1. Hidrat arang/karbohidrat  

Untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani siswa yang baik, dibutuhkan 

karbohidrat yang cukup. Karena anak yang kekurangan karbohidrat anak akan lemas 

dan tidak bergairah. Hasil penelitian pada siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika 

UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang bahwa sebagain besar tingkat 

kesegaran jasmani termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh 

masih rendahnya konsumsi karbohidrat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Pada usia 

10 – 12 tahun anak—anak sangat atrakstif sekali sehingga kebutuhan karbohidrat 

harus banyak untuk mendukung kegiatan anak yang banyak tersebut. Kurang 

karbohidrat yang dikonsumsi oleh anak menyebabkan anak tidak bergairah dan 
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kurang bersemangta baik di rumah maupun di sekolah.  Oleh karena itu karbohidrat 

sangat dibutuhkan oleh tubuh. 

Dalam nenu makanan sehari-hari, zat karbohidrat umumnya paling banyak 

jumlahnya sebagai makanan pokok. Karbohidrat dibedakan menjadi karbohidrat 

sederhana dan karbohidrat kompleks. Pembedaan ini didasarkan pada bentuk 

molekulnya. Contoh karbohidrat sederhana adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, 

sukrosa, laktosa, dan maltosa/ yang terdapat dalam buah-buahan, madu, dan gula 

pasir, sedangkan karbohidrat kompleks berupa pati (terdapat pada padi-padian, umbi-

umbian, dan biji-bijian), glikogen (terdapat pada sumber hewani/ sepeti otot dan hati), 

dan serat (seperti pada katul/dedak/ sayuran, buncis, dan buah-buahan. Fungsi 

karbohidrat dalam tubuh, antara lain sebagai berikut. 1) Sumber energi atau tenaga 

sebagai fungsi utama. 2). Menghemat protein. Bila tubuh kekurangan karbohidrat, 

tubuh akan menggunakan protein untuk menyediakan energi sehingga fungsi protein 

sebagai pembanguri akan berkurang. 3). Mengatur metabolisme lemak, dengan 

mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. 4). Memberi rasa manis pada 

makanan, terutama pada karbohidrat sederhana. 5). Membantu dalam pengeluaran 

feses, dengan memberi bentuk feses (hemiselulosa dan pektin) dan mengatur gerakan 

usus (selulosa.  Zat gizi ini terdapat pada nasi atau penggantinya seperti jagung, roti, 

ubi, kentang dan lainnya.  

2.6.1.2. Lemak  

Untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani siswa yang baik, dibutuhkan 

lemak yang cukup. Karena anak yang kekurangan lemak anak akan lemas dan tidak 
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bergairah. Hasil penelitian pada siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen kabupaten Semarang  bahwa sebagain besar tingkat kesegaran 

jasmani termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh masih 

rendahnya konsumsi lemak  yang dikonsumsi oleh anak-anak.  Fungsi lemak dalam 

tubuh antara lain sebagai berikut.  1)  Sebagai sumber energi. Setiap gram lemak 

menghasilkan energi sebesar 9 kkal (2,5 kali lebih besar diban-dingkan energi dari 

karbohidrat atau protein). Kelebihan mengonsumsi lemak, karbohidrat, dan protein, 

akan disimpan sebagai lemak simpanan, antara lain d i bawah kulit, jantung, paru-

paru/ sekitar otot, ginjal/ dan alat tubuh lain. 2). Pengangkut vitamin yang larut dalam 

lemak/ yaitu vitamin A/ D, E, dan K. 3). Memberi rasa kenyang lebih lama karena 

pengeluaran asam lambung diperlambat 4). Menghemat protein. Jika energi tubuh 

tercukupi oleh karbohidrat dan lemak, protein tidak digunakan untuk suplai energi. 

5). Menjaga suhu tubuh dan melindungi organ tubuh terhadap benturan atau bahaya 

lainnya karena lemak membantu mempertahankan organ agar tetap pada tempatnya. 

6). Melicinkan pengeluaran sisa pencernaan.  

Sedangkan sumber lemak berturut-turut dari kandungan yang tinggi ke 

yang lebih rendah (per 100 grarn bahan makanan) adalah minyak kacang tanah, 

mtnyak kelapa sawit, minyak kelapa, lemak sapi, mentega/ margarin/ cokelat 

manis batang, kacang tanah terkelupas, daging kelapa tua, tepung susu, sarden 

dalam kaleng, dan ayam. Terdapat pula pada daging, minyak kelapa, minyak 

jagung dan lainnya. Jika lemak dalam tubuh meningkat maka kebugaran akan 
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menurun. Satu setengah penurunan kebugaran karena  usia dapat disimpulkan 

sebagai peningkatan lemak tubuh. Jadi, untuk  mempertahankan atau 

meningkatkan kebugaran adalah dengan menyingkirkan  kebutuhan lemak. 

Salah satu sumber energi tubuh adalah lemak. Menurut fungsinya/ lemak 

terbagi menjadi lemak struktural dalam sel dan jaringan/ dan lemak simpanan 

yang merupakan simpanan energi paling utama. Sifat lernak ditentukan oleh jenis 

asam lemaknya. Berdasarkan struktur kimianya, asam lemak terbagi menjadi 

asam lemak jenuh (lemak jenuh) dan asam lemak tak jenuh (lemak tak jenuh).  

Sebagian asam lemak dapat dibuat dalam tubuh, tetapi sebagian lainnya tidak 

sehingga harus didapatkan dari makanan (asam lemak esensial). Asam lemak 

esensial meliputi oleat/ linoleat (omega-6), dan linolenat (omega-3). Turunan 

asam lemak esensial ini, antara lain asam arakidonat (dari asam linoleat/omega-

6), EPA/ dan DHA (dari linolenat/omega- 3). 

Untuk memeproleh tingkat kebugaran jasmani dengan baik, maka 

konsumsi lemak yang cukup dapat bermanfaat dalam meningkatkan tingkat 

kebugaran jasmani.  Dengan mengkonsumsi minyak kacang tanah, mtnyak kelapa 

sawit, minyak kelapa, lemak sapi, mentega/ margarin/ cokelat manis batang, 

kacang tanah terkelupas, daging kelapa tua, tepung susu, sarden dalam kaleng, 

dan ayam merupakan sumber  lemak yang diperlukan oleh tubuh.  
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2.6.1.3. Protein  

Fungsi protein di dalam tubuh adalah sebagai berikut :  1). Pertumbuhan dan 

pemeliharaan tubuh. Pertumbuhan berarti penambahan sel/jaringan, dan 

perneliharaan adalah mengganti sel-sel yang telah rusak. Jaringan-jaringan tertentu 

membutuhkan lebih banyak jenis asam amino tertentu. 2). Pembentuk senyawa-

senyawa penting tubuh/ seperti horinon, enzim/ dan hemoglobin. 3). Pembentuk 

antibodi tubuh, yaitu zat yang digunakan untuk memerangi organisme atau bahan 

asing lain yang masuk dalam tubuh/ termasuk kemampuan untuk menetralkan bahan-

bahan beracun dan obat-obatan. Kemampuan ini sangat menentukan daya tahan tubuh 

seseorang. 4). Berperan dalam pengangkutan zat-zat gizi/ yakni pengangkutan dari 

saluran cerna ke dalam darah dan dari darah ke jaringan-jaringan serta ke sel-sel. 5). 

Pengatur keseimbangan air dalam sel, air di antara sel, dan air di dalam pembuluh 

darah. 6).  Sumber energi. Selain karbohidrat dan lemak, protein juga merupakan 

sumber energi tubuh. Jika tubuh ke-kurangan energi/ fungsi protein sebagai 

pembangun berkurang untuk menyediakan energi.  

Sumber protein dalam bahan makanan dilihat dari kandungannya (per 100 

gram bahan makanan), berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah tepung susu skim, 

kacang tanah kupas, tepung susu, keju, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, 

biji jambu monyet, udang segar, daging sapi/ tempe kacang kedelai murni, ayam/ 

kerupuk udang, dan ikan segar.  
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Untuk memeproleh tingkat kebugaran jasmani dengan baik, maka konsumsi 

protein yang cukup dapat bermanfaat dalam meningkatkan tingkat kebugaran jasmani 

karena tubuh manusia 50% ada di otot, 20% di tulang dan tulang rawan, 10% di kulit/ 

dan sisanya terdapat pada jaringan lain serta cairan tubuh.  Dengan mengkonsumsi 

susu skim, kacang tanah kupas, tepung susu, keju, kacang kedelai, kacang merah, 

kacang hijau, biji jambu monyet, udang segar, daging sapi/ tempe kacang kedelai 

murni, ayam/ kerupuk udang, dan ikan segar merupakan sumber  protein  yang baik 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani. 

Seperlima dari tubuh mengandung protein, 50% ada di otot, 20% di tulang 

dan tulang rawan, 10% di kulit/ dan sisanya terdapat pada jaringan lain serta cairan 

tubuh. Protein merupakan bahan dasar pembentuk sel-sel dan jaringan. Molekul 

protein tersusun atas unit-unit asam amino yang terdiri atas dua puluh macam/ 

sebagian dapat dibuat sendiri oleh tubuh (disebut asam amino nonesensial), dan 

sebagian yang lain tidak dapat dibuat tubuh atau harus disuplai dari luar (disebut 

asam amino esensial) sehingga perlu disediakan dari makanan sehari-hari, kecuali 

penyusunnya banyak terdapat dalam tubuh. Tubuh mampu menggunakan protein 

dengan sangat efisien. Protein dipecah dan dibuat kembali  secara dinamis.   

2.6.1.4. Mineral 

Kekurangan vitamin dalam tubuh lambat laun akan menampakkan gejala-

gejalanya berupa terhentinya pertumbuhan dan gangguan kesehatan. Gejala ini 

bergantung pada jenis vitamin yang mengalami kekurangan, tetapi umumnya 
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seseorang mengalami kekurahgan beberapa macam vitamin secara bersamaan. 

Kelebihan vitamin terutama golongan vitamin larut- lemak dapat membahayakan 

tubuh. Hal ini disebabkan oleh vitamtn ditimbun dalam jaringan. Sebagai contoh/ 

kelebihan vitamin A dan D yang disebabkan oleh pemberian dosis tinggi secara terus-

menerus atau dalam jangka waktu lama. Untuk vitamin yang larut dalam air (vitamin 

B dan C) tidak terlalu membahayakan karena kelebihannya dibuang melalui ginjal.  

Vitamin dibagi dalam dua kelompok penting, yaitu vitamin yang larut dalam air 

(vitamin B, C) dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, K) 

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

tubuh seperti vitamin, mineral dan air.  Vitamin terkenal sebagai zat pengatur 

pertumbuhan dan pe-meliharaan kehidupan. Vitairdn yang dibutuhkan tubuh jum-

lahnya sangat kecil, tetapi peranannya sangat penting. Tiap vitamin memiliki fungsi 

yang khusus. Kekurangan ataupun kelebihan vitamin dapat menimbulkan berbagai 

gangguan dan penyakit. Sebagian vitamin dapat dibuat di dalarn tubuh/ tetapi 

umumnya tidak dapat dibuat dalam tubuh dan harus diper-oleh dari luar tubuh, yaitu 

dari makanan. Contoh vitamin yang dapat dibuat dalam tubuh adalah vitamin D3 dari 

zat yang terdapat dalam kulit (dihidrokolesterol) dengan bantuan sinar matahari. Ada 

juga zat yang disebut provitamin, yaitu zat yang dapat diubah oleh tubuh menjadi 

vitamin/ misalnya beta karoten dalam sayur dan buah diubah oleh tubuh menjadi 

vitamin A.  
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Dalam susunan menu sehari-hari, ketiga unsur tersebut harus ada dalam 

keadaan yang seimbang agar tubuh sehat. Zat-zat gizi tersebut oleh tubuh digunakan : 

1) mempertahankan kelangsungan fungsi norman (maintenance), 2) pertumbuhan, 3) 

perbaikan tubuh yang rusak, 4) Aktivitas kerja, 5) tenaga yang diperlukan untuk 

pengolahan bahan makanan di dalam tubuh. 

Selain zat-zat tersebut hal yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya kalori 

yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi, sehingga kebutuhan energi tetap 

terpenuhi dan kerja menjadi lebih baik, semakin banyak gizi seseorang diharapkan 

semakin baik pula kondisi dan fungsi kesegaran jasmani seseorang. Makanan yang 

bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. 

Zat-zat tersebut adalah hidrat arang, lemak, protein, vitamin, mineral dan air 

(Soegeng Santoso, 1995 :91). 

 

2.6.2 Olahraga 

Faktor utama dalam pembinaan kesegaran jasmani adalah olahraga, 

seharusnya dianggap sebagai kewajiban manusia sepanjang hidupnya untuk 

menjalankan kegiatan fisik secara teratur, agar terpelihara kesehatan jasmani. Latihan 

olahraga merupakan bentuk rangsangan bagi pertumbuhan badan sehingga badan 

dapat berkembang baik dengan batas potensinya. Demikian juga dengan olahraga, 

dapat membebaskan kita dari perasaan yang membelenggu kita, sehingga pikiran kita 

akan menjadi segar untuk melanjutkan tugas sehari-hari, (Djoko Pekik, 2004:9) 
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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. Latihan 

adalah gerakan tubuh yang terencana dan terstruktur dan dilakukan berulang-ulang 

untuk menyempurnakan  atau mempertahankan komponen kebugaran (Rusli Lutan, 

2000:155). Sedangkan menurut Dangsina Moeloek (1984:12) latihan fisik adalah 

suatu kegiatan fisik menurut cara dan aturan tertentu yang mempunyai sasaran 

meningkatkan efisiensi faal tubuh dan sebagai hasil akhir adalah peningkatan 

kesegaran jasmani. Latihan yang teratur dapat mencegah: kematian dini pada 

umumnya, kematian karena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker usus, 

derajat kolesterol tinggi. Latihan yang dilakukan lebih dari 30 menit akan 

memberikan efek ganda, disatu pihak akan meningkatkan aliran darah, dilain pihak 

akan membantu memecahkan metabolisme lemak dan kolesterol (Dede Kusmana, 

2002:25). Bila tujuan dari latihan hanya untuk membina atau untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani bukan untuk meningkatkan prestasi olahraga, maka frekuensi 

latihan cukup 3-5 kali seminggu. Setiap berlatih waktu yang digunakan antara15-60 

menit untuk latihan intinya ( Sudarno SP, 1992:70).  

 

2.6.3 Faktor kebiasaan 

Kesegaran jasmani seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan hidup 

sehat. Kebiasaan hidup sehat merupakan pengaturan antara kerja, olahraga, istirahat 
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maupun kebiasan dari pribadi untuk menjaga kebersihan seperti kalau kita baru 

selesai berolahraga, kita harus mandi dan mencuci tangan apabila akan dan sesudah 

makan dan lain sebagainya yang menyangkut kebersihan pribadi. (2004:9) 

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, hidup sehat adalah impian setiap manusia. Namun tidak 

semua manusia berperilaku hidup sehat, baik terkait faktor pendidikan maupun terkait 

oleh faktor budaya suatu masyarakat. Kebiasaan yang tidak sehat antara lain 

melewatkan sarapan pagi, kurang gerak sampai dengan kurang minum air putih.   

Setiap manusia lahir dengan kebiasaan baik yang dapat dipelajari seiring dengan 

bertambahnya usia saat tumbuh dewasa. Kebiasaan buruk yang berasal dari 

lingkungan dapat diganti dengan kebiasaan yang lebih baik pada usia dewasa. 

Diperlukan pengulangan sekitar 20 hingga 30 kali untuk bisa menjadi kebiasaan baru. 

Dengan demikian, kebiasaan buruk yang tidak sehat dapat dibiasakan melalui 

pengulangan-pengulangan agar berubah menjadi kebiasaan baik: Budaya Hidup 

Sehat. 

Kebiasaan hidup sehat yang paling murah adalah gerak badan. Badan yang 

digerakkan secara teratur sangat berguna untuk kesehatan tubuh dan kesegaran 

jasmani. Tubuh yang jarang digerakkan secara teratur bisa menimbulkan gangguan 

kesehatan, hingga dapat menimbulkan penyakit tertentu. Gerak badan yang teratur 

berguna bagi kelenturan otot-otot tubuh, perbaikan otot-otot usus agar menghilangkan 
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sembelit, paru-paru menjadi sehat sehingga dapat melakukan fungsinya dengan baik 

pada pernafasan, pembakaran hidrat arang dan lemak dengan baik sehingga nafsu 

makan menjadi baik dan pengeluaran kotoran tidak terhambat, serta perkembangan 

dan pertumbuhan bagian-bagian badan yang harmonis.  

Selain gerak badan, kegiatan yang murah untuk hidup sehat adalah istirahat. 

Dengan beristirahat maka akan mengurangi aktifitas otot, meringankan ketegangan 

pikiran bahkan menenteramkan rohani seseorang. Ada berbagai macam kegiatan 

istirahat seperti tiduran/berbaring, menonton televisi, mendengarkan radio, membaca 

buku bacaan ringan, dan berbincang santai dengan teman. Gunanya beristirahat 

adalah memberi kesempatan pada tubuh membentuk kekuatan baru, memperpanjang 

umur sel-sel tubuh, dan menambah kesegaran. Lamanya waktu istirahat dapat 

disesuaikan dengan waktu kerja sekitar 15 menit hingga 60 menit. 

Diantara kebiasaan hidup sehat yang paling gampang adalah mengkonsumsi 

air putih secukupnya. Setiap hari manusia kehilangan 1,5 liter air melalui kulit, paru-

paru dan ginjal. Kehilangan air dalam tubuh harus digantikan dengan jumlah ya ng 

cukup agar tubuh terhindar dari rasa lelah, kulit kusam, sakit kepala dan bad mood. 

Apalagi bagi seorang seniman, situasi bad mood dapat menjadi malapetaka karena 

tidak bisa menunjukkan kreatifitas berkarya dan mengurangi produktifitas hasil seni.  

Kebiasaan hidup sehat lainnya yang ringan adalah sarapan pagi rutin setiap 

hari. Sarapan pagi yang terlewatkan akan mempengaruhi produktifitas kerja. Sarapan 

sehat dapat berupa makanan ringan yang memenuhi cukup gizi, seperti segelas susu 
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atau jus buah. Bagi seorang seniman, biasanya lebih gandrung dengan makanan siap 

saji. Maka pilihannya adalah makanan yang kaya gizi dan rendah lemak  

 

2.6.4 Lingkungan hidup sehat 

Lingkungan selalu mempengaruhi kesehatan sejak bayi dalam kandungan ibu 

sampai akhir hayat. Kita harus membiasakan diri hidup sehat dan teratur, serta harus 

memperhatikan lingkungan disekitar kita, apakah lingkungan tersebut dapat dikatakan 

sehat atau tidak sehat, sehingga setelah kita melakukan aktivitas kita dapat 

beristirahat dengan aman dan nyaman. Disamping itu kita harus melakukan olahraga 

secara teratur untuk menjaga kondisi badan agar tetap segar, sehingga dapat 

melakukan tugas dan aktivitas sesuai dengan kemampuan. (2004:10) 

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, hidup sehat adalah impian setiap manusia. Namun tidak 

semua manusia berperilaku hidup sehat, baik terkait faktor pendidikan maupun terkait 

oleh faktor budaya suatu masyarakat. Kebiasaan yang tidak sehat antara lain 

melewatkan sarapan pagi, kurang gerak sampai dengan kurang minum air putih.   

Setiap manusia lahir dengan kebiasaan baik yang dapat dipelajari seiring dengan 

bertambahnya usia saat tumbuh dewasa. Kebiasaan buruk yang berasal dari 

lingkungan dapat diganti dengan kebiasaan yang lebih baik pada usia dewasa. 

Diperlukan pengulangan sekitar 20 hingga 30 kali untuk bisa menjadi kebiasaan baru. 
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Dengan demikian, kebiasaan buruk yang tidak sehat dapat dibiasakan melalui 

pengulangan-pengulangan agar berubah menjadi kebiasaan baik: Budaya Hidup 

Sehat. 

Kebiasaan hidup sehat yang paling murah adalah gerak badan. Badan yang 

digerakkan secara teratur sangat berguna untuk kesehatan tubuh dan kesegaran 

jasmani. Tubuh yang jarang digerakkan secara teratur bisa menimbulkan gangguan 

kesehatan, hingga dapat menimbulkan penyakit tertentu. Gerak badan yang teratur 

berguna bagi kelenturan otot-otot tubuh, perbaikan otot-otot usus agar menghilangkan 

sembelit, paru-paru menjadi sehat sehingga dapat melakukan fungsinya dengan baik 

pada pernafasan, pembakaran hidrat arang dan lemak dengan baik sehingga nafsu 

makan menjadi baik dan pengeluaran kotoran tidak terhambat, serta perkembangan 

dan pertumbuhan bagian-bagian badan yang harmonis.  Selain gerak badan, kegiatan 

yang murah untuk hidup sehat adalah istirahat. Dengan beristirahat maka akan 

mengurangi aktifitas otot, meringankan ketegangan pikiran bahkan menenteramkan 

rohani seseorang. Ada berbagai macam kegiatan istirahat seperti tiduran/berbaring, 

menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku bacaan ringan, dan 

berbincang santai dengan teman. Gunanya beristirahat adalah memberi kesempatan 

pada tubuh membentuk kekuatan baru, memperpanjang umur sel-sel tubuh, dan 

menambah kesegaran. Lamanya waktu istirahat dapat disesuaikan dengan waktu kerja 

sekitar 15 menit hingga 60 menit.  

Diantara kebiasaan hidup sehat yang paling gampang adalah mengkonsumsi 

air putih secukupnya. Setiap hari manusia kehilangan 1,5 liter air melalui kulit, paru-
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paru dan ginjal. Kehilangan air dalam tubuh harus digantikan dengan jumlah yang 

cukup agar tubuh terhindar dari rasa lelah, kulit kusam, sakit kepala dan bad mood. 

Apalagi bagi seorang seniman, situasi bad mood dapat menjadi malapetaka karena 

tidak bisa menunjukkan kreatifitas berkarya dan mengurangi produktifitas hasil seni.  

Kebiasaan hidup sehat lainnya yang ringan adalah sarapan pagi rutin setiap 

hari. Sarapan pagi yang terlewatkan akan mempengaruhi produktifitas kerja. Sarapan 

sehat dapat berupa makanan ringan yang memenuhi cukup gizi, seperti segelas susu 

atau jus buah. Bagi seorang seniman, biasanya lebih gandrung dengan makanan siap 

saji. Maka pilihannya adalah makanan yang kaya gizi dan rendah lemak. 

 

2.7 Kesegaran Jasmani Bagi Anak Sekolah Dasar 

Sesuai dengan tujuan utama pendidikan jasmani ialah membina kesehatan dan 

sekaligus kebugaran jasmani. Sumbangan penting dari aktivitas jasmani dalam 

pendidikan jasmani adalah tercapainya tingkat kesegaran jasmani.  

Kesegaran jasmani merupakan konsep yang makin berkembangn sehubungan dengan 

kualitas kemampuan fungsi organ tubuh untuk menjalankan tugas dan gerak dalam 

kehidupan sehari-hari dan setiap tugas itu memiliki tingkatan tuntutan masing-

masing. 

Kesegaran jasmani bagi anak SD merupakan prinsip utama dalam tujuan 

pendidikan jasmani yaitu mengutamakan partisipasi semua siswa dan upaya 

pendidikan itu membentuk kebiasaan hidap aktif di sepanjang hayat. Sumbangan 
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penting dari aktivitas jasmani dalam pendidikan adalah tercapainya tingkat kesegaran 

jasmani. 

Kesegaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam melakukan 

pekerjaan dan bergerak. Kesegaran jasmani yang dibutuhkan manusia untuk bergerak  

dan melakukan pekerjaan bagi setiap  individu tidak sama, sesuai dengan gerak atau 

pekerjaan yang dilakukan. Kesegaran jasmani yang dibutuhkan oleh karyawan 

berbeda dengan anggota TNI, berbeda pula dengan olahragawan, pelajar dan 

sebagainya. 

 

2.8 Manfaat Kesegaran Jasmani 

Latihan kesegaran jasmani dilakukan secara tepat dan benar dapat 

memberikan manfaat bagi tubuh yaitu : 

2.8.1.  Memperkuat sendi ligamen-ligamen 

2.8.2. Meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. 

2.8.3. Memperkuat tekanan darah 

2.8.4. Mengurangi lemak tubuh. 

2.8.5. Memperbaiki bentuk tubuh 

2.8.6. Mengurangi kadar gula 

2.8.7. Mengurangi resiko terhadap penyakit jantung koroner 

2.8.8. Memperlancar pertukaran gas (Depdikbud, 1998 :3) 

 

 



38 
 

 

2.9 Beberapa macam tes kondisi fisik 

Ada beberapa macam tes kondisi fisik yang dikemukakan  oleh Sajoto (1992: 

11) yaitu sebagai berikut : 

2.9.1 Tes Kekuatan otot 

Tes ini untuk mengetahui kemampuan kekuatan otot seseorang. Ada dua 

bentuk tes yang dimaksud, masing-masing adalah : 

2.9.1.1 Tes laboratorium dengan mempergunakan alat-alat seperti dynamo meter dan 

tensiometer, yang mudah didapat dan mudah dipergunakan adalah 

dynamometer. Hand and grip dynamometer ialah alat untuk mengukur dorong 

dan tarik lengan, serta kekuatan genggam tangan. Sedang leg and back 

dynamometer adalah alat untuk mengukur kekuatan otot-otot paha dan 

pinggang. 

2.9.1.2 Tes lapangan atau performance tes-tes ini untuk mengetahui secara langsung 

mengenai kemampuan kekuatan serta daya tahan otot seseorang. Salah satu 

tes tersebut adalah “Navy standard physical fitness test”. Otot yang diukur 

adalah lengan, paha, dan perut.  

2.9.2. Tes daya tahan (endurance) 

Tes ini untuk mengetahui kemampuan cardiofasculair sistem didalam 

mengelola O2 dalam tubuh yang dipergunakan pada waktu kerja berat. Kemampuan 

ini dikenal dengan simbol VO2 max, atau disebut sebagai Maximal Aerobik Power 

dengan satuan yang dipakai adalah liter per menit per berat badan, disingkat dengan 

cc/kg/BB/men. 
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2.9.2.1 Tes laboratorium dengan mempergunakan alat-alat seperti Ergocykle dan 

Treadmill. 

2.9.2.2 Tes lapangan atau performance test seperti Havard step Test, dan lari 12 

menit (aerobic test). 

Sekarang dikenal test lari 15 menit dari Alan D. Roberts.  

2.9.3. Tes daya ledak (Muscular Power) 

Tes ini untuk mengukur kemampuan daya ledak otot tertentu; sampai saat ini 

penyusun hanya mengetahui tes daya ledak kaki yang menggunakan metode dan 

standar dari Alan D. Roberts dan Margaria- Kalamentsatir Test. 

2.9.4. Tes Kecepatan (speed) 

Tes ini untuk mengukur kecepatan seseorang dalam bergerak. Tes atau standar 

yang sering digunakan adalah tes kecepatan bergerak dengan lari cepat 40 Yard lurus 

kedepan dari Alan D. Roberts.  

2.9.5. Tes Daya Lentur 

2.9.5.1 Tes laboratorium dengan mempergunakan alat-alat seperti qoneometer 

fleksometer atau elektrogoniometer. 

2.9.5.2 Tes dilapangan dengan penggaris, pada umumnya untuk mengukur kelenturan 

sendi-sendi dalam tubuh seperti tes untuk mengukur : 

2.9.5.2.1 Daya lentur punggu kedepan dan kebelakang. 

2.9.5.2.2 Daya lentur (renggang) dari selangkang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 Dalam memilih metode yang digunakan, diperlukan ketelitian sehingga 

nantinya akan diperoleh hasil yang sasuai dengan tujuan yang diharapakan. Agar 

diperoleh tujuan yang sesuai dengan diharapkan, maka penggunaan, metode 

penelitian yang diharapkan dapat dipertanggungjawakan secara sesuai dengan aturan 

yang belaku. Adapun metode dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut  

3.1. Metode penetuan obyek penelitian   

Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan obyek penelitian yaitu mengenai 

langkah-langkah yang harus 29 ditempuh supaya tidak terjadai salah langkah dalam 

tahap pelaksanaan. 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitan, maka penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi 

populasi atau studi sensus (Suharsimi, 1998 : 115). Berdasarkan pengertian di 

atas maka populsi penelitian ini adalah semua  siswa sd kelas IV dan V putrid 

gugus Kartika UPTD Kec. Bawen Kab. Semarang  . 
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Tabel 3.1 Populasi siswa putri kelas SD IV dan V gugus Kartika UPTD  Kec. 

Bawen Kab. Semarang  
 

No. Nama SD 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SD Lemah Ireng 01 

SD Lemahireng 02 

SD Lemahireng 03 

SD Lemahireng 05 

SD Harjosari 1 

 

Secara umum karakteristik siswa sekolah dasar menurut Noehi Nasution 

(1998 : 45) adalah sebagai berikut : 

3.1.1.1 Terdapatnya hubungan yang positif antara kondisi jasmani dengan 

kemampuan belajar atau prestasi sekolah. 

3.1.1.2 Mempunyai sifat tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang 

dibuat bersama  

3.1.1.3 Terdapat kecenderungan untuk memuji dirinya sendiri 

3.1.1.4 Terdapat sifat suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain 

3.1.1.5 Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu tugas, maka tugas tersebut 

dianggap tidak penting. 

3.1.1.6 Memungkinkan sesuatu hasil yang baik tanpa memperhatikan atau 

mengigat apakah hasil tersebut sesuai dengan kemampuannya  



42 
 

 

3.1.1.7 Terdapat kecenderungan untuk melakukan kegiatan kehidupan yang 

bersifat praktis yang lebih nyata. 

3.1.1.8 Realitas, rasa ingin tahu yang besar, ingin mendapatkan sesuatu 

3.1.1.9 Pada tingkat Sekolah dasar kelas IV dan V terdapat minat pada mata 

pelajaran atau kegiatan tertentu.  

Sifat populasinya dalah homogen karena : 

3.1.1.1. Semuanya adalah Siswa  Putri Kelas IV dan V 

3.1.1.2. Semuanya mendapatkan Pelajaran Penjas 

3.1.1.3. Semuanya adalah siswa putri SD kelas IV dan V gugus Kartika Kec. 

Bawen Kab. Semarang 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

1998 : 117). Dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah sebanyak 100% 

dari jumlah populsai. Jadi penelitian populasi dengan teknik total sampling. Hal 

ini dengan alasan sebagai berikut : 

3.1.2.1 Agar hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

di lapangan 

3.1.2.2 Jumlah populasinya tergolong kecil yang memungkinan setiap anggota 

populasi menjadi sampel 
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3.2. Variabel Penelitisn 

 Variabel dalam penelitian merupakan obyek yang dijadikan sasaran dalam 

penelitian, obyek tersebut sering kita sebut sebagai gejala, sedang gejala-gejala yang 

menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatnya disebut variabel. 

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kesegaran jasmani pada siswa SD putri 

kelas IV dan V putrid gugus Kartika UPTD Kec. Bawen Kab. Semarang  . 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yan digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1. Tes dan Pengukuran 

Instrumen tes ini adalah : 

3.3.1.1 Lari 40 Meter  

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari dengan 

menempuh jarak 40 M dalam satuan detik, pengambilan waktu 2 angka 

dibelakang koma (stop watch digital) Tujuan dari tes ini adalah untuk 

mengukur kecepatan, karena merupakan unsur dalam kesegaran jasmani 

 

3.3.1.2 Gantung siku tekuk 

Hasil yang dicapai adalah waktu yang dicapai peserta dalam 

mempertahankan sikap gantung siku tekuk dalam satuan detik. Tujuan dari tes 

ini adalah untuk mengukur kekuatan dan daya otot lengan dan bahu.  
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3.3.1.3 Baring duduk 30 detik  

Hasil yang dicatat adalah banyaknya jumlah gerakan baring duduk yang 

dapat dilakukan dengan sempurna selama 30 detik, peserta yang tidak mampu 

melakukan tes baring duduk ini hasilnya ditulis dengan angka 0(nol). Tujuan 

dari tes ini untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut.  

3.3.1.4 Loncat tegak   

Hasil yang dicacat adalah selisih antara raihan loncatan dikurangi raihan 

tegak peserta melakukan 3 X loncatan dan selisih terbesar yang diambil. 

Tujuan dari tes ini adalah mengukur daya ledak otot tungkai.  

3.3.1.5 Lari 600 meter 

Hasil yang dicacat adalah waktu yang ditempuh pelari dengan jarak 600 

M dalam satuan menit dan detik. Pengambilan waktu dilakukan pada saat 

bendera Start  diangkat sampai tepat melewati garis fisnis. Tujuan dari tes ini 

adalah untuk daya tahan jantung, peredaran darah dan paru.  

 

3.4.  Analisis Data  

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis statistik. Dengan 

analisis statistik lebih efektif dalam menganalisa dan bentuknya lebih sederhana, 

sehingga lebih mudah dimengerti oleh orang lain yang memerlukannya. Analisis yang 

digunakan yaitu analisis statistik dekriptif persentase atau prosentages correction,  

dengan pergelompokan kategori kurang sekali, kurang, sedang, baik dan baik sekali.  
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 Prestasi setiap butir tes yang dicapai oleh anak yang telah mengikuti tes 

disebut hasil kasar tingkat kesegaran jasmani anak tidak dapat dinilai secara langsung 

berdasarkan prestasi yang telah dicapai, karena satuan ukuran yang dipergunakan 

masing-maisng tes tidak sama, yaitu : 

3.4.1 Untuk butir tes lari dan gantung siku tekuk dipergunakan satuan ukuran waktu  

3.4.2 Untuk butir tes baring duduk dipergunakan satuan ukuran jumlah ulangan 

garak ( kali) 

3.4.3 Untuk butir tes loncat tegak dipergunakan satuan (cm).  

 Hasil kasar yang masih  merupakan satuan ukuran yang berbeda-beda 

tersebut, perlu diberi satuan ukuran yang sama satuan ukuran pengganti ini adalah 

nilai. Nilai tes kesegaran jasmani Indonesia dinilai dengan menggunakan tabel nilai 

(untu menilai prestasi dari masing-masing butir tes). Kemudian menjumlahkan nilai-

nilai dari kelima butir tes tersebut hasil penjumlahan tersebut menjadi dasar untuk 

menetukan klassifikasi kesegaran jasmani  Indonesia untuk anak usia 10-12 tahun 

 Berikut ini adalah tabel tes kesegaran jasmani Indonesia menurut Depdikbud 

(2007 : 24 ). 
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Tabel 3.2 Tes Kesegaran jasmani Indonesia Untuk Usia 10-12 Tahun Putri  

Nilai 
Lari 40 

(detik) 

Gantung siku 

tekuk (detik) 

Baring 

duduk30(detik) 

Loncat 

tegak (cm) 

Lari 600 

Meter (detik) 

5 Sd‖–6,7‖ 40Keatas 20Keatas 42Keatas  2.32‖ 

4 6,8‖-75‖ 20-39 14-19 34-41 2.33‖-2,54 

3 7,6‖-8,3‖ 8-19 7-13 28-33 2.55-3.28 

2 8,4‖-9,6‖  2-7 2-6 21-27 3.29-422 

1 9,7‖-Dst 0-1 0-1 20-Dst 4.23 Dst 

Sumber : Depdikbud (2007  : 24) 

 

Tabel 3.4 Tes Norma Kesegaran Jasmani Indonesia 

Nomor  Jumlah Nilai  Klasifikasi  

1 22 – 25 Baik Sekali 

2 18 – 21 Baik 

3 14 – 17  Sedang  

4 10 – 13 Kurang  

5 6 – 9 Kurang sekali  

Sumber : Depdikbud (2007  : 25) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1.  Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran profil kesegaran 

jasmani  siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen 

kabupaten Semarang tahun 2009/2010.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten 

Semarang tahun 2009/2010 tentang tingkat kesegaran jasmani yang diukur dengan 

item tes pengukuran yang meliputi: (1) Tes lari 30 meter, (2) Tes gantung Siku tekuk, 

(3) Tes baring duduk 30 detik, (4) Loncat tegak, dan (5) Tes lari 600 meter diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Data hasil Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI)  siswa putri kelas IV 

dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 

2009/2010. 

123 6.15 9.15 7.5446 .71664

123 6.28 75.96 19.6034 8.74150

123 1.00 20.00 13.6016 3.91872

123 8.00 35.00 19.8699 5.32695

122 2.24 4.82 3.3802 .48630

122

Lari 40 meter

Gantung Siku Tekuk

Baring Duduk 30 detik

Loncat Tegak

Lari 600 meter

Valid N (lis tw ise)

N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation

  
Berdasarkan tabel 4.1. di atas diperoleh hasil test lari 30 meter rata-rata 

7’,54‖  sedangkan waktu tercepat adalah 6’,15‖ dan waktu terlama adalah 9,15‖ 

dengan standar deviasi 0’,71‖.  Pada tes gantung siku tekuk  dipe roleh rata-rata waktu 
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19’,60‖ dengan waktu tercepat 6’,28‖ dan terlama adalah 75’,96‖ dengan standar 

deviasi 8’,74‖. Test baring duduk 30 detik dipeorleh hasil rata-rata 13,60 kali dengan 

hasil terendah 1 kali dan terbanyak 20  kali dengan standar deviasi 3,91 kali. Tes 

loncat tegak diperoleh hasil rata-rata 19,86 cm dengan skor terendah 8 cm  dan 

tertinggi 4353 cm dengan standar deviasi 45,32 cm. Dan lari 600 meter diperoleh 

waktu rata-rata 3’38‖ dengan waktu tercepat 2’24‖ dan terlama 4’82‖ dengan standar  

deviasi sebesar 0’,248‖.  

Sedangkan secara terperinci hasil tes kesegaran jasmani berdasarkan kriteria 

baik sekali, baik, sedang, kurang dan kurang sekali dapat di rangkum dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.2. Hasil Deskripsi Persentase Tingkat Kesegaran Jasmani siswa putri kelas IV 

dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 

2009/2010. 

30 24.4 24.4 24.4

91 74.0 74.0 98.4

2 1.6 1.6 100.0

123 100.0 100.0

Kurang

Sedang

Baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

  
Berdasarkan tabel 4.2. di atas diperoleh hasil bahwa tingkat kesegaran 

jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen 

kabupaten Semarang tahun 2009/2010 diperoleh hasil bahwa sebanyak 91 siswa 

(74,00%) termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 30 siswa (24,40%) termasuk 

dalam kategori kurang, sebanyak 2 siswa (1,60%) termasuk dalam kategori baik dan 
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tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori baik sekali maupun kurang sekali. 

Untuk lebih  jelasnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.  

 
Gambar 1. Tingkat Kesegaran Jasmani  

Sedangkan berdasarkan hasil dari masing-masing tes tingkat kesegaran jasmani yaitu 

(1) Tes lari cepat 30 meter, (2) Tes gantung Siku, (3) Tes baring duduk 30 detik, (4) 

Loncat tegak, dan (5) Tes lari 600 meter dijabarkan sebagai berikut : 

4.1.2 Tes lari  40 meter 

Hasil lari 40 meter  pada siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 2009/2010 yang dikategorikan 

menjadi 5 kategori yaitu baik sekali, baik, sedang, kurang dan kurang sekali dapat 

dirangkum dalam deskripsi persentase berdasarkan siswa putri  sebagai beriikut  
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Tabel 4.3. Deskripsi Persentase Tes lari 40 meter    

16 13.0 13.0 13.0

39 31.7 31.7 44.7

60 48.8 48.8 93.5

8 6.5 6.5 100.0

123 100.0 100.0

Kurang

Sedang

Baik

Baik Sekali

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Berdasarkan tabel 4.3. di atas diperoleh hasil tes lari  40 meter siswa 

putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten 

Semarang tahun 2009/2010 diperoleh hasil bahwa sebanyak 60 siswa 

(48,80%) termasuk dalam kategori baik, sebanyak 39 siswa  (31,70%) 

termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 16 siswa (13,00%) termasuk dalam 

kategori kurang dan sebanyak 8 siswa (6,5%) termasuk dalam kategori baik 

sekali sedangkan yang termasuk dalam kategori kurang sekali tidak ada. Jadi 

rata-rata tingkat kesegaran jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika 

UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 2009/2010  dilihat dari 

test lari 40 meter termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik berikut ini.  

 
Gambar 2.  Hasil Test lari 40 meter   
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4.1.3 Tes Gantung Siku Tekuk 

Hasil tes gantung siku tekuk pada siswa putri kelas IV dan V Gugus 

Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 2009/2010 yang 

dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu baik sekali, baik, sedang, kurang dan 

kurang sekali dapat dirangkum dalam deskripsi persentase berdasarkan  siswa 

putri  sebagai berikut. 

Tabel 4.4. Deskripsi Persentase Tes gantung siku tekuk   

2 1.6 1.6 1.6

68 55.3 55.3 56.9

51 41.5 41.5 98.4

2 1.6 1.6 100.0

123 100.0 100.0

Kurang

Sedang

Baik

Baik Sekali

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas diperoleh hasil tes gantung siku tekuk 

siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen 

kabupaten Semarang diperoleh hasil bahwa sebanyak 68 siswa (55,30%) 

termasuk dalam kategori sedang, sebanyak 51 siswa (41,50%) termasuk dalam 

kategori baik, sebanyak 2 siswa (1,6%) termasuk dalam kategori kurang dan 

sebanyak 2 siswa (1,6%) termasuk dalam kategori baik sekali sedangkan yang 

termasuk dalam kategori kurang sekali tidak ada.  Jadi rata-rata tingkat 

kesegaran jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 2009/2010  dilihat dari tes 

gantung siku tekuk termasuk dalam kategori sedang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada grafik berikut ini.  
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Gambar 3.  Hasil Gantung Tekuk Siku   

4.1.4 Tes Baring Duduk 30 Detik 

Hasil  baring duduk  30 detik pada siswa putri kelas IV dan V Gugus 

Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 2009/2010 yang 

dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu baik sekali, baik, sedang, kurang dan 

kurang sekali dapat dirangkum dalam deskripsi persentase berdasarkan siswa 

putri  sebagai beriikut 

Tabel  4.5. Deskripsi Persentase Tes baring duduk  30 detik   

1 .8 .8 .8

58 47.2 47.2 48.0

58 47.2 47.2 95.1

6 4.9 4.9 100.0

123 100.0 100.0

Kurang Sekali

Sedang

Baik

Baik Sekali

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

  
Berdasarkan tabel 5.5 di atas diperoleh hasil tes baring duduk  30 detik 

siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten 

Semarang tahun 2009/2010  diperoleh hasil bahwa sebanyak 58 siswa (47,20%) 
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termasuk dalam kategori sedang dan baik, sebanyak 6 siswa (4,90%) termasuk 

dalam kategori baik sekali, sebanyak 1 siswa (0,8%) termasuk dalam kategori 

kurang sekali dan yang termasuk dalam kategori  kurang tidak ada.  Jadi rata-

rata tingkat kesegaran jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 2009/2010   dilihat dari test 

baring duduk  30 detik termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 
 

Gambar 4.  Hasil Test baring duduk  30 detik    

4.1.5 Tes Loncat Tegak 

Hasil loncat tegak pada siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen kabupaten Semarang yang dikategorikan menjadi 5 kategori 

yaitu baik sekali, baik, sedang, kurang dan kurang sekali dapat dirangkum dalam 

deskripsi persentase berdasarkan siswa putra dan putri  sebagai berikut 
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Tabel 4.6. Deskripsi Persentase Tes loncat tegak   

63 51.2 51.2 51.2

51 41.5 41.5 92.7

8 6.5 6.5 99.2

1 .8 .8 100.0

123 100.0 100.0

Kurang Sekali

Kurang

Sedang

Baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Berdasarkan tabel 4.6. di atas diperoleh hasil tes loncat tegak siswa 

putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten 

Semarang diperoleh hasil bahwa sebanyak 63  siswa (51,20%) termasuk 

dalam kategori kurang sekali, sebanyak 51  siswa (41,50%) termasuk dalam 

kategori kurang, sebanyak 8 siswa (6,50%) termasuk dalam kategori sedang 

dan sebanyak 1 siswa (0,80%) termasuk dalam kategori baik dan yang 

termasuk dalam kategori baik sekali tidak ada. Jadi rata-rata tingkat kesegaran 

jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen 

kabupaten Semarang tahun 2009/2010 dilihat dari test loncat tegak termasuk 

dalam kategori kurang sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 

berikut ini. 
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Gambar 5.  Hasil Test loncat tegak Siswa Putra 

4.1.6 Tes lari 600 meter 

Hasil lari 600 meter  pada siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 2009/2010  yang dikategorikan 

menjadi 5 kategori yaitu baik sekali, baik, sedang, kurang dan kurang sekali dapat 

dirangkum dalam deskripsi persentase berdasarkan siswa putri  sebagai berikut.  

 

Tabel 4.7. Deskripsi Persentase Tes lari 600 meter  siswa putra 

9 7.3 7.3 7.3

70 56.9 56.9 64.2

35 28.5 28.5 92.7

8 6.5 6.5 99.2

1 .8 .8 100.0

123 100.0 100.0

Kurang Sekali

Kurang

Sedang

Baik

Baik Sekali

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Berdasarkan tabel 4.7. di atas diperoleh hasil tes lari 600 meter siswa 

putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten 

Semarang tahun 2009/2010  diperoleh hasil bahwa sebanyak 70 siswa (59,9%) 

termasuk dalam kategori kurang, sebanyak 35 siswa (28,50%) termasuk dalam 

kategori sedang, sebanyak 9 siswa (7,30%) termasuk dalam kategori kurang 

sekali, sebanyak 8 siswa (6,5%) termasuk  kategori baik dan sebanyak 1 siswa 

(0,8%) termasuk dalam kategori kurang sekali.  Jadi rata-rata tingkat 

kesegaran jasmani siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD 

Kecamatan Bawen kabupaten Semarang dilihat dari test lari 600 meter 

termasuk dalam kategori kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 
Gambar 6.  Hasil Test lari 600 meter   

4.2. Pembahasan 

Kesegaran jasmani adalah suatu keadaan saat tubuh mampu menunaikan tugas 

hariannya dengan baik dan efisien, tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh masih 
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memiliki tenaga cadangan, baik untuk mengatasi kedaan darurat yang mendadak, 

maupun untuk menikmati waktu yang senggang dengan rekreasi yang 

aktif.(Morehouse dan Miller dalam Sudarno SP, 1992:9) 

Hasil analisis deskripsi persentase tingkat kesegaran jasmani siswa putri 

kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 

2009/2010 diperoleh hasil bahwa sebanyak 91 siswa (74,00%) termasuk dalam 

kategori sedang, sebanyak 30 siswa (24,40%) termasuk dalam kategori kurang, 

sebanyak 2 siswa (1,60%) termasuk dalam kategori baik dan tidak ada siswa yang 

termasuk dalam kategori baik sekali maupun kurang sekali.  Hal ini memberikan 

gambaran bahwa masih perlunya peningkatan tingkat kesegaran jasmani siswa, 

dengan tingkat kesegaran jasmani siswa tentukan akan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Kesegaran jasmani tidak hanya berfungsi dalam bidang olahraga saja, 

namun berfungsi juga dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh. Berdasarkan 

fungsi kesegaran jasmani, untuk mengembangkan kesanggupan dan kemampuan 

setiap orang, untuk mempertinggi daya kerja, mempertahankan daya kerja lebih lama 

melalui peningkatan kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani dapat ditingkatkan 

dengan cara meningkatkan keseimbangan antara latihan- latihan olahraga yang 

dilakukan dengan reaksi organ-organ tubuh, dengan latihan fisik secara teratur dan 

berkesinambungan. 

Komponen-komponen yang dapat mempengaruhi kesegaran jasmani, yaitu: 

(a) kondisi fisik setelah melakukan tugas-tugas yang diberikan tetap baik; (b) 

kemampuan atau kapasitas seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari; 
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(c) Kemampuan untuk mengatasi situasi dalam keadaan sukar. (Sumosardjono, 1992). 

menurut (Moeloek Dangsina, 1984), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesegaran jasmani seseorang  yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah :  

4.2.1 Faktor makanan dan gizi  

Kurang gizi yang dikonsumsi oleh anak-anak siswa putri kelas IV dan V 

Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang menyebabkan 

siswa putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten 

Semarang menjadikan tingkat kebugaran jasmanisnya termasuk dalam kategori 

sedang. Karena gizi merupakan salah satu faktor yang dalam meningkatkan 

tingkat kesegaran jasmani seseorang. Dengan mengkonsumsi gizi yang baik maka 

akan dapat meningkatkan tngkat kesegaran jasmanis, demikian pula sebaliknya 

jika siswa kurang gizi sedangkan gizi merupakan kebutuhan utama dalam tubuh, 

maka siswa tidak akan dapat memperoleh tingkat kesegaran jasmani dengan baik 

pula.  Karbohidrat atau hidrat arang merupakan sumber energi utama bagi tubuh.  

Sebaliknya kelebihan gizi dapat menyebabkan kegemukan yang dapat 

mempermudah timbulnya penyakit jantung, diabetes dan lain- lain. 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. 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 
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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.  

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

digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu : 

4.2.1.1 Hidrat arang/karbohidrat  

Untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani siswa yang baik, 

dibutuhkan karbohidrat yang cukup. Karena anak yang kekurangan 

karbohidrat anak akan lemas dan tidak bergairah. Hasil penelitian pada siswa 

putri kelas IV dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten 

Semarang bahwa sebagain besar tingkat kesegaran jasmani termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya konsumsi 

karbohidrat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Pada usia 10 – 12 tahun anak—

anak sangat atrakstif sekali sehingga kebutuhan karbohidrat harus banyak 

untuk mendukung kegiatan anak yang banyak tersebut. Kurang karbohidrat 
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yang dikonsumsi oleh anak menyebabkan anak tidak bergairah dan kurang 

bersemangta baik di rumah maupun di sekolah.  Oleh karena itu karbohidrat 

sangat dibutuhkan oleh tubuh. 

Dalam nenu makanan sehari-hari, zat karbohidrat umumnya paling 

banyak jumlahnya sebagai makanan pokok. Karbohidrat dibedakan menjadi 

karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Pembedaan ini didasarkan 

pada bentuk molekulnya. Contoh karbohidrat sederhana adalah glukosa, 

fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, dan maltosa/ yang terdapat dalam buah-

buahan, madu, dan gula pasir, sedangkan karbohidrat kompleks berupa pati 

(terdapat pada padi-padian, umbi-umbian, dan biji-bijian), glikogen (terdapat 

pada sumber hewani/ sepeti otot dan hati), dan serat (seperti pada katul/dedak/ 

sayuran, buncis, dan buah-buahan. Fungsi karbohidrat dalam tubuh, antara 

lain sebagai berikut. 1) Sumber energi atau tenaga sebagai fungsi utama. 2). 

Menghemat protein. Bila tubuh kekurangan karbohidrat, tubuh akan 

menggunakan protein untuk menyediakan energi sehingga fungsi protein 

sebagai pembanguri akan berkurang. 3). Mengatur metabolisme lemak, 

dengan mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. 4). Memberi rasa 

manis pada makanan, terutama pada karbohidrat sederhana. 5). Membantu 

dalam pengeluaran feses, dengan memberi bentuk feses (hemiselulosa dan 

pektin) dan mengatur gerakan usus (selulosa.  Zat gizi ini terdapat pada nasi 

atau penggantinya seperti jagung, roti, ubi, kentang dan lainnya.  
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4.2.1.2 Lemak  

Untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani siswa yang baik, 

dibutuhkan lemak yang cukup. Karena anak yang kekurangan lemak anak 

akan lemas dan tidak bergairah. Hasil penelitian pada siswa putri kelas IV dan 

V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang  bahwa 

sebagain besar tingkat kesegaran jasmani termasuk dalam kategori sedang. 

Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya konsumsi lemak  yang 

dikonsumsi oleh anak-anak.  Fungsi lemak dalam tubuh antara lain sebagai 

berikut.  1)  Sebagai sumber energi. Setiap gram lemak menghasilkan energi 

sebesar 9 kkal (2,5 kali lebih besar diban-dingkan energi dari karbohidrat atau 

protein). Kelebihan mengonsumsi lemak, karbohidrat, dan protein, akan 

disimpan sebagai lemak simpanan, antara lain di bawah kulit, jantung, paru-

paru/ sekitar otot, ginjal/ dan alat tubuh lain. 2). Pengangkut vitamin yang 

larut dalam lemak/ yaitu vitamin A/ D, E, dan K. 3). Memberi rasa kenyang 

lebih lama karena pengeluaran asam lambung diperlambat 4). Menghemat 

protein. Jika energi tubuh tercukupi oleh karbohidrat dan lemak, protein tidak 

digunakan untuk suplai energi. 5). Menjaga suhu tubuh dan melindungi organ 

tubuh terhadap benturan atau bahaya lainnya karena lemak membantu 

mempertahankan organ agar tetap pada tempatnya. 6). Melicinkan 

pengeluaran sisa pencernaan.  
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Sedangkan sumber lemak berturut-turut dari kandungan yang tinggi 

ke yang lebih rendah (per 100 grarn bahan makanan) adalah minyak kacang 

tanah, mtnyak kelapa sawit, minyak kelapa, lemak sapi, mentega/ margarin/ 

cokelat manis batang, kacang tanah terkelupas, daging kelapa tua, tepung 

susu, sarden dalam kaleng, dan ayam. Terdapat pula pada daging, minyak 

kelapa, minyak jagung dan lainnya. Jika lemak dalam tubuh meningkat maka 

kebugaran akan menurun. Satu setengah penurunan kebugaran karena  usia 

dapat disimpulkan sebagai peningkatan lemak tubuh. Jadi, untuk  

mempertahankan atau meningkatkan kebugaran adalah dengan menyingkirkan  

kebutuhan lemak. 

Salah satu sumber energi tubuh adalah lemak. Menurut fungsinya/ 

lemak terbagi menjadi lemak struktural dalam sel dan jaringan/ dan lemak 

simpanan yang merupakan simpanan energi paling utama. Sifat lernak 

ditentukan oleh jenis asam lemaknya. Berdasarkan struktur kimianya, asam 

lemak terbagi menjadi asam lemak jenuh (lemak jenuh) dan asam lemak tak 

jenuh (lemak tak jenuh).  Sebagian asam lemak dapat dibuat dalam tubuh, 

tetapi sebagian lainnya tidak sehingga harus didapatkan dari makanan (asam 

lemak esensial). Asam lemak esensial meliputi oleat/ linoleat (omega-6), dan 

linolenat (omega-3). Turunan asam lemak esensial ini, antara lain asam 

arakidonat (dari asam linoleat/omega-6), EPA/ dan DHA (dari 

linolenat/omega- 3). 
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Untuk memeproleh tingkat kebugaran jasmani dengan baik, maka 

konsumsi lemak yang cukup dapat bermanfaat dalam meningkatkan tingkat 

kebugaran jasmani.  Dengan mengkonsumsi minyak kacang tanah, mtnyak 

kelapa sawit, minyak kelapa, lemak sapi, mentega/ margarin/ cokelat manis 

batang, kacang tanah terkelupas, daging kelapa tua, tepung susu, sarden dalam 

kaleng, dan ayam merupakan sumber  lemak yang diperlukan oleh tubuh.  

4.2.1.3 Protein  

Fungsi protein di dalam tubuh adalah sebagai berikut :  1). 

Pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Pertumbuhan berarti penambahan 

sel/jaringan, dan perneliharaan adalah mengganti sel-sel yang telah rusak. 

Jaringan-jaringan tertentu membutuhkan lebih banyak jenis asam amino 

tertentu. 2). Pembentuk senyawa-senyawa penting tubuh/ seperti horinon, 

enzim/ dan hemoglobin. 3). Pembentuk antibodi tubuh, yaitu zat yang 

digunakan untuk memerangi organisme atau bahan asing lain yang masuk 

dalam tubuh/ termasuk kemampuan untuk menetralkan bahan-bahan beracun 

dan obat-obatan. Kemampuan ini sangat menentukan daya tahan tubuh 

seseorang. 4). Berperan dalam pengangkutan zat-zat gizi/ yakni pengangkutan 

dari saluran cerna ke dalam darah dan dari darah ke jaringan-jaringan serta ke 

sel-sel. 5). Pengatur keseimbangan air dalam sel, air di antara sel, dan air d i 

dalam pembuluh darah. 6).  Sumber energi. Selain karbohidrat dan lemak, 
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protein juga merupakan sumber energi tubuh. Jika tubuh ke-kurangan energi/ 

fungsi protein sebagai pembangun berkurang untuk menyediakan energi.  

Sumber protein dalam bahan makanan dilihat dari kandungannya (per 

100 gram bahan makanan), berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah tepung 

susu skim, kacang tanah kupas, tepung susu, keju, kacang kedelai, kacang 

merah, kacang hijau, biji jambu monyet, udang segar, daging sapi/ tempe 

kacang kedelai murni, ayam/ kerupuk udang, dan ikan segar.  

Untuk memeproleh tingkat kebugaran jasmani dengan baik, maka 

konsumsi protein yang cukup dapat bermanfaat dalam meningkatkan tingkat 

kebugaran jasmani karena tubuh manusia 50% ada di otot, 20% di tulang dan 

tulang rawan, 10% di kulit/ dan sisanya terdapat pada jaringan lain serta 

cairan tubuh.  Dengan mengkonsumsi susu skim, kacang tanah kupas, tepung 

susu, keju, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, biji jambu monyet, 

udang segar, daging sapi/ tempe kacang kedelai murni, ayam/ kerupuk udang, 

dan ikan segar merupakan sumber  protein  yang baik untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani. 

Seperlima dari tubuh mengandung protein, 50% ada di otot, 20% di 

tulang dan tulang rawan, 10% di kulit/ dan sisanya terdapat pada jaringan lain 

serta cairan tubuh. Protein merupakan bahan dasar pembentuk sel-sel dan 

jaringan. Molekul protein tersusun atas unit-unit asam amino yang terdiri atas 

dua puluh macam/ sebagian dapat dibuat sendiri oleh tubuh (disebut asam 
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amino nonesensial), dan sebagian yang lain tidak dapat dibuat tubuh atau 

harus disuplai dari luar (disebut asam amino esensial) sehingga perlu 

disediakan dari makanan sehari-hari, kecuali penyusunnya banyak terdapat 

dalam tubuh. Tubuh mampu menggunakan protein dengan sangat efisien. 

Protein dipecah dan dibuat kembali  secara dinamis.   

4.2.1.4 Mineral 

Kekurangan vitamin dalam tubuh lambat laun akan menampakkan 

gejala-gejalanya berupa terhentinya pertumbuhan dan gangguan kesehatan. 

Gejala ini bergantung pada jenis vitamin yang mengalami kekurangan, tetapi 

umumnya seseorang mengalami kekurahgan beberapa macam vitamin secara 

bersamaan. Kelebihan vitamin terutama golongan vitamin larut- lemak dapat 

membahayakan tubuh. Hal ini disebabkan oleh vitamtn ditimbun dalam 

jaringan. Sebagai contoh/ kelebihan vitamin A dan D yang disebabkan oleh 

pemberian dosis tinggi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu lama. 

Untuk vitamin yang larut dalam air (vitamin B dan C) tidak terlalu 

membahayakan karena kelebihannya dibuang melalui ginjal. Vitamin dibagi 

dalam dua kelompok penting, yaitu vitamin yang larut dalam air (vitamin B, 

C) dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, K) 

Zat gizi yang menyediakan bahan-bahan untuk mengatur bekerjanya 

alat-alat tubuh seperti vitamin, mineral dan air.  Vitamin terkenal sebagai zat 

pengatur pertumbuhan dan pe-meliharaan kehidupan. Vitairdn yang 
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dibutuhkan tubuh jum-lahnya sangat kecil, tetapi peranannya sangat penting. 

Tiap vitamin memiliki fungsi yang khusus. Kekurangan ataupun kelebihan 

vitamin dapat menimbulkan berbagai gangguan dan penyakit. Sebagian 

vitamin dapat dibuat di dalarn tubuh/ tetapi umumnya tidak dapat dibuat 

dalam tubuh dan harus diper-oleh dari luar tubuh, yaitu dari makanan. Contoh 

vitamin yang dapat dibuat dalam tubuh adalah vitamin D3 dari zat yang 

terdapat dalam kulit (dihidrokolesterol) dengan bantuan sinar matahari. Ada 

juga zat yang disebut provitamin, yaitu zat yang dapat diubah oleh tubuh 

menjadi vitamin/ misalnya beta karoten dalam sayur dan buah diubah oleh 

tubuh menjadi vitamin A. 

4.2.1.5 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. 

Dengan penurunan 8 hingga 10% per dekade untuk individu yang tidak aktif, 

tanpa memperhitungkan tingkat kebugaran awal mereka. Bagi yang aktif, dapat 

menghentikan setengah penurunan tersebut 4 hingga 5% per dekade, dan yang 

terlibat dalam latihan fitnes dapat  menghentikan setengahnya lagi 2,5% per 

dekade (Brian J. Sharkey, 2003: 83).    
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Kesegaran jasmani bagi anak SD merupakan prinsip utama dalam tujuan 

pendidikan jasmani yaitu mengutamakan partisipasi semua siswa dan upaya 

pendidikan itu membentuk kebiasaan hidup aktif di sepanjang hayat. Sumbangan 

penting dari aktivitas jasmani dalam pendidikan adalah tercapainya tingkat 

kesegaran jasmani. 

4.2.2 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, hidup sehat adalah impian setiap manusia. 

Namun tidak semua manusia berperilaku hidup sehat, baik terkait faktor 

pendidikan maupun terkait oleh faktor budaya suatu masyarakat. Kebiasaan yang 

tidak sehat antara lain melewatkan sarapan pagi, kurang gerak sampai dengan 

kurang minum air putih.  Setiap manusia lahir dengan kebiasaan baik yang dapat 

dipelajari seiring dengan bertambahnya usia saat tumbuh dewasa. Kebiasaan 

buruk yang berasal dari lingkungan dapat diganti dengan kebiasaan yang lebih 

baik pada usia dewasa. Diperlukan pengulangan sekitar 20 hingga 30 kali untuk 

bisa menjadi kebiasaan baru. Dengan demikian, kebiasaan buruk yang tidak sehat 

dapat dibiasakan melalui pengulangan-pengulangan agar berubah menjadi 

kebiasaan baik: Budaya Hidup Sehat.  
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Kebiasaan hidup sehat yang paling murah adalah gerak badan. Badan yang 

digerakkan secara teratur sangat berguna untuk kesehatan tubuh dan kesegaran 

jasmani. Tubuh yang jarang digerakkan secara teratur bisa menimbulkan 

gangguan kesehatan, hingga dapat menimbulkan penyakit tertentu. Gerak badan 

yang teratur berguna bagi kelenturan otot-otot tubuh, perbaikan otot-otot usus 

agar menghilangkan sembelit, paru-paru menjadi sehat sehingga dapat melakukan 

fungsinya dengan baik pada pernafasan, pembakaran hidrat arang dan lemak 

dengan baik sehingga nafsu makan menjadi baik dan pengeluaran kotoran tidak 

terhambat, serta perkembangan dan pertumbuhan bagian-bagian badan yang 

harmonis. 

Selain gerak badan, kegiatan yang murah untuk hidup sehat adalah istirahat. 

Dengan beristirahat maka akan mengurangi aktifitas otot, meringankan 

ketegangan pikiran bahkan menenteramkan rohani seseorang. Ada berbagai 

macam kegiatan istirahat seperti tiduran/berbaring, menonton televisi, 

mendengarkan radio, membaca buku bacaan ringan, dan berbincang santai dengan 

teman. Gunanya beristirahat adalah memberi kesempatan pada tubuh membentuk 

kekuatan baru, memperpanjang umur sel-sel tubuh, dan menambah kesegaran. 

Lamanya waktu istirahat dapat disesuaikan dengan waktu kerja sekitar 15 menit 

hingga 60 menit. 

Diantara kebiasaan hidup sehat yang paling gampang adalah mengkonsumsi 

air putih secukupnya. Setiap hari manusia kehilangan 1,5 liter air melalui kulit, 

paru-paru dan ginjal. Kehilangan air dalam tubuh harus digantikan dengan jumlah 
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yang cukup agar tubuh terhindar dari rasa lelah, kulit kusam, sakit kepala dan bad 

mood. Apalagi bagi seorang seniman, situasi bad mood dapat menjadi malapetaka 

karena tidak bisa menunjukkan kreatifitas berkarya dan mengurangi produktifitas 

hasil seni. 

Kebiasaan hidup sehat lainnya yang ringan adalah sarapan pagi rutin setiap 

hari. Sarapan pagi yang terlewatkan akan mempengaruhi produktifitas kerja. 

Sarapan sehat dapat berupa makanan ringan yang memenuhi cukup gizi, seperti 

segelas susu atau jus buah. Bagi seorang seniman, biasanya lebih gandrung 

dengan makanan siap saji. Maka pilihannya adalah makanan yang kaya gizi dan 

rendah lemak. 

4.2.3 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. Latihan adalah gerakan tubuh yang terencana dan terstruktur dan 

dilakukan berulang-ulang untuk menyempurnakan  atau mempertahankan 

komponen kebugaran (Rusli Lutan, 2000:155). Sedangkan menurut Dangsina 

Moeloek (1984:12) latihan fisik adalah suatu kegiatan fisik menurut cara dan 

aturan tertentu yang mempunyai sasaran meningkatkan efisiensi faal tubuh dan 

sebagai hasil akhir adalah peningkatan kesegaran jasmani. Latihan yang teratur 
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dapat mencegah: kematian dini pada umumnya, kematian karena penyakit 

jantung, tekanan darah tinggi, kanker usus, derajat kolesterol tinggi. Latihan yang 

dilakukan lebih dari 30 menit akan memberikan efek ganda, disatu pihak akan 

meningkatkan aliran darah, dilain pihak akan membantu memecahkan 

metabolisme lemak dan kolesterol (Dede Kusmana, 2002:25). Bila tujuan dari 

latihan hanya untuk membina atau untuk meningkatkan kesegaran jasmani bukan 

untuk meningkatkan prestasi olahraga, maka frekuensi latihan cukup 3-5 kali 

seminggu. Setiap berlatih waktu yang digunakan antara15-60 menit untuk latihan 

intinya ( Sudarno SP, 1992:70).  

Namun demikian masih banyak pula siswa dengan tingkat kesegaran jasmani 

yang termasuk dalam kategori kurang, hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. 

Adapun komponen atau faktor jasmani adalah : kekuatan, daya tahan kelenturan. 

Menurut (M. Sajoto, 1988) komponen dari kesegaran jasmani tersebut adalah : 1) 

Kekuatan; 2) Daya tahan; 3) Daya ledak; 4) Kelentukan; 5) Kecepatan; 6) 

Kelincahan; 7) Koordinasi; 8) Keseimbangan; 9) Ketepatan dan; 10) Reaksi  

Kesegaran jasmani juga penting bagi siswa sekolah dasar untuk menunjang 

proses belajar mengajar di sekolah. Melalui tingkat kesegaran jasmani yang baik 

maka siswa akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru di 

sekolah. Melalui tingkat kesegaran jasmani yang baik pula guru akan lebih mudah 

menciptakan suasana belajar yang kondusif. kesegaran jasmani tidak hanya berfungsi 

dalam bidang olahraga saja, namun berfungsi juga dalam kehidupan seseorang secara 

menyeluruh. Berdasarkan fungsi kesegaran jasmani, untuk mengembangkan 
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kesanggupan dan kemampuan setiap orang, untuk mempertinggi daya kerja,  

mempertahankan daya kerja lebih lama melalui peningkatan kesegaran jasmani. 

Kesegaran jasmani dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan keseimbangan 

antara latihan- latihan olahraga yang dilakukan dengan reaksi organ-organ tubuh, 

dengan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan.  Guru mata pelajaran yang 

lainpun akan lebih mudah menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Tidak 

ditemui siswa-siswa yang menghambat proses pembelajaran di sekolah karena tingkat 

kesegarannya yang rendah, seperti mengantuk saat jam pelajaran 

Kesegaran jasmani bagi anak SD merupakan prinsip utama dalam tujuan 

pendidikan jasmani yaitu mengutamakan partisipasi semua siswa dan upaya 

pendidikan itu membentuk kebiasaan hidap aktif di sepanjang hayat. Sumbangan 

penting dari aktivitas jasmani dalam pendidikan adalah tercapainya tingkat kesegaran 

jasmani. Karena anak SD adalah anak dengan masa pertumbuhan, dimana dalam 

masa pertumbuhan itu diperlukan tingkat kesegaran jasmani  yang baik untuk dapat 

tumbuh kembang dengan baik. Masa anal SD adalah  masa –masa yang sangat vital 

dalam membentuk suatu kepribadian siswa. Karena  pada anak usia SD tersebut 

aktivitas siswa baik disekolah maupun dirumah sangat padat, untuk menunjang 

aktivitas tersebut maka dibutuhkan tingkat kesegaran jasmani yang baik.  Untuk itu 

perlu diberikan latihan-latihan secara teratur dan disiplin pada anak usia SD untuk 

memperoleh tingkat kesegaran jasmani dengan baik. Latihan kesegaran jasmani 

dilakukan secara tepat dan benar dapat memberikan manfaat bagi tubuh yaitu : a) 

Memperkuat sendi ligamen-ligamen, b) Meningkatkan kemampuan jantung dan paru-
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paru. c).Memperkuat tekanan darah, d) Mengurangi lemak tubuh, e). memperbaiki 

bentuk tubuh, f) Mengurangi kadar gula, g). Mengurangi resiko terhadap penyakit 

jantung koroner, h). Memperlancar pertukaran gas (Depdikbud, 1998 :3).  
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BAB V 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang ada di bab IV  maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesegaran jasmani siswa putri kelas IV 

dan V Gugus Kartika UPTD Kecamatan Bawen kabupaten Semarang tahun 

2009/2010 diperoleh hasil bahwa sebanyak  91 siswa (74,00%) termasuk dalam 

kategori sedang, sebanyak 30 siswa (24,40%) termasuk dalam kategori kurang, 

sebanyak 2 siswa (1,60%) termasuk dalam kategori baik dan tidak ada siswa yang 

termasuk dalam kategori baik sekali maupun kurang sekali.  

5.2   Saran-saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

5.2.1 Perlunya penambahan jam pelajaran pendidikan jasmani kesehatan bagi anak 

khususnya pada tingkat SD karena dengan jumlah jam pelajaran 2 x 40 menit 

setiap minggu, maka perlu dilakukan penambahan jam pelajaran pendidikan 

jasmani dan kesehatan untuk meningkatkan tingkat kesegaran siswa.   

Sedangkan untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani yang lebih baik 

tentunya diperlukan latihan secara rutin dan terprogram. Jika guru pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan hanya mengandalkan jam pelajaran saja 
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untuk memperoleh tingkat kesegaran jasmani pada siswa, tentunya waktu 

yang tersedia tidak memungkinkan untuk mencapainya. Maka guru  

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berupaya semaksimal mungkin 

untuk mencari terobosan-teroboan untuk dapat meningkatkan tingkat 

kesegaran jasmani anak 

5.2.2 Masih terdapat siswa dengan tingkat kesegaran jasmani yang kurang, maka 

khususnya guru pendidikan jasmani dan kesehatan untuk dapat meningkatkan  

tingkat kesegaran jasmani siswa sehingga tingkat kesegaran jasmani siswa 

akan semakin baik. Latihan secara rutin dan teratur pada sore hari dapat 

digunakan untuk meningkatkan tingkat kesegaran jasmani siswa 

5.2.3 Perlu adanya alternatif baru bagi guru Pendidikan jasmani oralharag dan 

keseharan untuk meningkatkan tingkat kesegaran jasmani bagi siswa. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara memberikan tambahan kegiatan pada sore hari 

bagi dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, dengan 

penambahan jam latihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat 

kesegaran jasmani bagi anak-anak 
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Lampiran 1 

Tabel Tes Kesegaran jasmani Indonesia Untuk Usia 10-12 Tahun Putri 

Nilai 
Lari 40 

(detik) 

Gantung siku 

tekuk (detik) 

Baring 

duduk30(detik) 

Loncat 

tegak 

(cm) 

Lari 600 

Meter (detik) 

5 Sd‖–6,7‖ 40Keatas 20Keatas 42Keatas  2.32‖ 

4 6,8‖-75‖ 20-39 14-19 34-41 2.33‖-2,54 

3 7,6‖-8,3‖ 8-19 7-13 28-33 2.55-3.28 

2 8,4‖-9,6‖  2-7 2-6 21-27 3.29-422 

1 9,7‖-Dst 0-1 0-1 20-Dst 4.23 Dst 

Sumber : Depdikbud (2007  : 24) 

                         Tabel Tes Norma Kesegaran Jasmani Indonesia 

Nomor Jumlah Nilai Klasifikasi 

1. 22 – 25 Baik Sekali 

2. 18 – 21 Baik 

3. 14 – 17 Sedang 

4. 10 – 13 Kurang 

5. 6 – 9 Kurang Sekali 

Sumber : Depdikbud ( 2007 : 24 ) 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

Foto Kegiatan 
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Lampiran 5 
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