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SARI 

 
Wisnu Henry Wijaya, 2009, Survey Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa 

Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa se Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. Masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa pendidikan dasar Resimen Mahasiswa 
tahun 2009. sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
kesegaran jasmani siswa Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Tahun 2009. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan teknis 
tes tingkat kesegaran jasmani. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa pendidikan dasar resimen mahasiswa tahun 2009 sebanyak 
300 orang, tetapi yang mengikuti tes sebanyak 299. hal ini karena satu siswa ijin 
pulang karena ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Variabel 
penelitian adalah tingkat kesegaran jasmani siswa pendidikan dasar resimen 
mahasiswa tahun 2009. Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah tes 
ACSPFT yang terdiri dari 7 macam tes, yakni (1) lari cepat 50 meter, (2) lompat 
jauh tanpa awalan, (3) bergantung angkat badan untuk putera dan bergantung siku 
tekuk untuk puteri, (4) lari hilir mudik 4 x 10 meter, (5) baring duduk 30 detik, (6) 
lentuk togok ke muka, (7) lari jauh.  

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa keadaan Tingkat Kesegaran 
Jasmani siswa Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Tahun 2009 dapat 
dikatakan termasuk dalam katagori Baik. Dalam data yang didapat ada perbedaan 
antara persentase dengan jumlah rata-rata, apabila dalam persentase memang 
banyak siswa yang masuk dalam kriteria Sedang, tetapi untuk jumlah rata-rata 
menurut penjumlahan hasil dari nilai-T yang didapat maka diperoleh hasil bahwa 
rata-rata siswa Diksar termasuk dalam kriteria Baik. Hal ini terjadi karena jumlah 
dari nilai-T sebagian besar yang masuk kriteria Sedang mendekati jumlah nilai 
yang masuk dalam kriteria Baik. Sedangkan bila dilihat persentase memang 
banyak yang masuk dalam kriteria sedang hal ini terjadi karena dalam penilaian 
persentase lebih menitik beratkan pada jumlah siswa bukan pada jumlah nilai-T 
yang didapat. Tetapi bila dikaji lebih dalam dari 299 siswa Diksar yang masuk 
dalam katagori Baik Sekali ada 50 orang (17%), untuk katagori Baik ada 113 
orang (38%), katagori sedang ada 121 orang (40%), katagori kurang ada 15 orang 
(5%). Sedangkan untuk siswa putri Baik Sekali ada 11 orang (13%), Baik ada 23 
orang (28%), Sedang ada 48 orang (59%). Untuk siswa putra katagori Baik Sekali 
ada 39 orang (18%), Baik ada 90 orang (41%), Sedang ada 73 orang (34%), 
Kurang ada 15 orang (7%). Dari keterangan tersebut dapat diterjemahkan bahwa 
siswa yang masuk dalam katagori antara Baik sampai dengan Sangat Baik 
jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah katagori Kurang sampai 
dengan katagori Sedang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar ada 
pembinaan lebih lanjut untuk siswa puteri, dan juga diperlukan latihan kombinasi 
dengan komposisi latihan fisik yang seimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara. Untuk mencapai 

ketahanan nasional yang mantap, pembelaan terhadap kepentingan bangsa dan 

Negara dilakukan tidak hanya dalam keadaan perang saja tetapi juga dalam 

kehidupan sehari-hari dalam segala bidang kehidupan. Hal tersebut tidak hanya 

dilakukan oleh TNI/ POLRI, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang 

tentunya memiliki rasa kepedulian dan kesadaran akan nasib dan pembelaan 

Negara. 

Sejarah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa peranan 

sekelompok pelajar dan mahasiswa, dari Gakutotai (pasukan pelajar yang telah 

mengikuti latihan kemiliteran pada masa pendudukan Jepang tahun 1994), BKR-

Pelajar, Corps Tentara pelajar/Corp mahasiswa, brigade-17 TNI/Tentara Pelajar, 

sampai dengan adanya Resimen Mahasiwa dalam pembelaan Negara sejak perang 

kemerdekaan hingga detik ini merupakan satu tradisi yang berkelanjutan sesuai 

zaman. 

Resimen Mahasiswa adalah merupakan wadah dan sarana pengembangan 

diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan keikutsertaan 

mahasiswa dalam upaya bela Negara yang disusun, diorganisasikan dan dibentuk 

secara kewilayahan pada setiap daerah propinsi tingkat I dan sebagai Satuan 
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Resimen Mahasiswa (Satmenwa) diPerguruan Tinggi, yang aktualisasinya adalah 

pembinaan fisik dan mental yang berwawasan kebangsaan dan dimana 

anggotanya dididik dan dibina dengan jiwa kepemimpinan serta 

kedisiplinan.(DepHanKam RI, 1996: 1)  

Mengingat tugas dan tanggung jawab dalam mengisi pembangunan ini, 

maka Resimen Mahasiswa sebagai salah satu pewaris nilai- nilai perjuangan dan 

pengisi pembangunan dituntut untuk lebih peka dalam kehidupan bermasyarakat 

maupun bernegara. Diakui atau tidak pada hakekatnya kedudukan Resimen 

Mahasiswa yang mempunyai tanggung jawab ganda selain mengemban tugas 

sebagai insan ilmuan calon pengisi tekno struktur juga sebagai mahasiswa terpilih 

dalam pertahanan Negara. (DepHanKam RI, 1996: 2)  

. Dengan demikian Resimen mahasiswa merupakan mahasiswa yang 

mempunyai dua fungsi ganda. Fungsi sebagai ilmuan dituntut untuk memiliki 

kemampuan kognitif, kreatif, serta memiliki daya penalaran yang tinggi mampu 

menciptakan gagasan yang konstruktif. Fungsi sebagai pertahanan Negara 

menuntut dimiliki semangat kebangsaannya, pribadi maupun golongan demi 

kepentingan nasional yang harus mempunyai kemampuan dasar dalam ilmu olah 

keprajuritan. 

Pendidikan dasar Resimen Mahasiswa adalah suatu kegiatan utama yang 

harus dilakukan, dengan tujuan agar segenap anggota Resimen Mahasiswa 

memiliki kemampuan dasar olah keprajuritan, memiliki nilai juang, kecerdasan 

berfikir, kepribadian yang baik dan keterampilan yang bermanfaat dengan 

didukung oleh kesemaptaan jasmani sehingga dapat melaksanakan Tugas Pokok 
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dan Fungsi Resimen Mahasiswa dengan optimal. Untuk waktu dan tempat 

pelaksanaan Pendidikan Dasar ini disesuaikan sesuai dengan kalender akademik 

Perguruan Tinggi terkait, sedangkan untuk tempat biasanya dilaksanakan di 

Lembaga Pendidikan TNI atau tempat Pendidikan lain yang ditunjuk. Pendidikan 

Dasar ini dilaksanakan secara periodic setiap tahunnya. Materi yang diberikan 

dalam Diksar sangat padat dan bervariasi, mulai dari lapangan sampai ruangan, 

yakni 1) Pengetahuan Militer Dasar, 2) Pengetahuan Taktik/ Teknik, 3) 

Pendidikan Jasmani, 4) Latganda, 5) Kemenwaan, 6) Wawasan Nusantara, 7) 

HAM, 8) Psikologi Massa, 9) UU Sisdiknas, 10) UU Pertahanan Negara, 11) 

Sistem dan Prosedur Pemerintah Daerah, dan 12) Kelinmasan. Sehingga untuk 

memenuhi dan melaksanakan semua pokok pelajaran tersebut diperlukan tingkat 

kesegaran jasmani yang baik. 

Peningkatan kesegaran jasmani adalah salah satu aktualisasi dari kegiatan 

Resimen mahasiswa demi menunjang terciptanya prestasi tugas yang optimal. 

Pembinaan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dalam Resimen Mahasiswa 

menginduk pada Kesamaptaan jasmani Militer yang panduanya tidak jauh beda 

dengan sepuluh komponen kesegaran jasmani yaitu Kekuatan (Streng). Daya 

tahan (endurance), Daya ledak (mascular Power), kecepatan (Speed), daya Lentur 

(Flexebility) Kelincahan (Agility), Koordinasi (Coordination), Keseimbangan 

(Balance), Ketepatan (accuracy), reaksi (Reaction). (M. sajoto, 1995:8-10) 

Karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik 

ditentukan oleh kesegaran jasmani setiap anggota. Resimen Mahasiswa 

mempunyai Tugas Pokok merencanakan, mempersiapkan dan menyusun seluruh 
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potensi mahasiswa terlatih pada daerah tingkat I untuk memperkuat ketahanan 

nasional dalam usaha bela Negara, Membantu terselenggaranya stabilitas kampus 

serta Membantu terselenggaranya segala program hankamnas Perguruan Tinggi. 

Fungsi Menwa yaitu Mengkordinasikan mahasiswa terlatih dalam linmas, 

menyusun kekuatan dalam satuan Resimen Mahasiswa untuk bela negara. Terkait 

dengan itu hubungan tingkat kesegaran jasmani dengan tugas dan fungsi anggota 

Resimen Mahasiswa adalah sangat berkaitan erat, oleh sebab itu dengan tugas dan 

fungsi pokok Resimen Mahasiswa kesegaran jasmani harus disiapkan dengan 

baik.  

Pembinaan dan peningkatan kesegaran jasmani di Resimen Mahasiswa 

perlu dibina dengan tujuan  untuk pembentukan fisik yang kuat pengembangan 

kemampuan yang dimiliki dan senantiasa membentuk mental yang kuat dan tahan 

banting disamping itu untuk menunjang terciptanya prestasi yang optimal karena 

anggota Resimen Mahasiswa yang mempunyai tingkat kesegaran jasmani yang 

baiklah akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi pembinaan dan 

peningkatan kesegaran jasmani tersebut belum dapat terlaksana dengan maksimal 

karena dalam setiap satuan di masing-masing perguruan memiliki program dan 

pola pembinaan yang berbeda terkait dalam bidang kesegaran jasmani atau bentuk 

pembinaan fisik. Kadang-kadang ada yang menganggap bahwa pola pembinaan 

jasmani itu adalah hal yang dapat dilakukan oleh pribadi sendiri diluar dari 

program satuan tapi ada yang benar- benar menganggap bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Resimen Mahasiswa membutuhkan 

kesegaran jasmani yang paling tidak masuk dalam katagori baik. Lebih jelasnya 
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belum ada acuan baku dalam pembinaan tingkat kesegaran jasmani bagi Resimen 

Mahasiswa sehingga untuk pola pembinaan masih sangat beragam dan bertingkat 

disetiap satuan-satuan. 

 Dengan melihat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk  

mengadakan penelitian dengan judul : 

”Survey Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa 

se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009”.  

 

1.2 Penegasan Istilah 

Untuk menegaskan penafsiran isi judul skripsi agar memperoleh gambaran 

yang jelas dan mengarah pada tujuan penelitian, istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Survey 

Menurut Suharsimi Arikunto, survey adalah salah satu jenis penelitian 

untuk mengetahui pendapat dari informasi yang diperoleh dari penelitian dapat 

dikumpulkan dari seluruh populasi dan dapat pula dari sebagian dari populasi 

(1993:321) dalam penilitian ini Survey diartikan sebagai alat atau metode dalam 

memperoleh data dengan teknik tes. 

1.2.2 Tingkat Kesegaran Jasmani 

 Tingkat adalah derajat atau taraf (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(1995:1060). Dalam penelitian ini tingkat diartikan tinggi rendah. 

Menurut Karpvich dalam (Casady, Mabes, dan Alley :1971) yang dikutip 

oleh Sudarno, SP (1992:9) Kesegaran Jasmani didefinisikan sebagai kemampuan 
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seseorang untuk melakukan satu tugas khas yang memerlukan kerja muskular 

dimana kecepatan dan ketahanan merupakan kriteria utama. Seseorang yang 

memiliki kesegaran jasmani yang baik akan mampu memenuhi tuntutan fisik 

tertentu. 

Kesegaran Jasmani dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa lelah berlebihan dan masih memiliki 

cadangan tenaga untuk menikmati waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya mendadak(”Presiden Council of Fhysical Fitnes and Sport, Physical 

Fitnes Research Desert, series, No.1 Washington DC 1071”). (Purnomo Ananto, 

2000:25)  

Ahli-ahli Pendidikan Jasmani menyatakan bahwa : Kesegaran Jasmani 

adalah kapasitas fungsinal total seseorang untuk melakukan suatu kerja tertentu 

dengan hasil baik / memuaskan dan tanpa kelelahan yang berarti. (Sudarno, 

1992:9). 

Kesegaran jasmani adalah kondisi kesegaran jasmani yang bersangkut paut 

dengan kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara 

optimal dan efisien. Disadari atau tidak sebenarnya kesegaran jasmani itu 

merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia karena kesegaran jasmani 

senyawa dengan hidup manusia. Kesegaran jasmani dapat memberikan corak 

kualitas hidup manusia. (Depdiknas, 1995:1). 
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Definisi yang dirumuskan dari hasil seminar Kesegaran Jasmani Nasional 

yang diselenggarakan oleh Derektorat Jenderal Olahraga dan Pemuda pada 

tanggal 16-20 Maret 1971 di Jakarta, memaparkan bahwa physical fitness adalah 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berarti. 

Jadi kesegaran jasmani adalah suatu keadaan saat tubuh mampu 

menunaikan tugas hariannya dengan baik dan efisien, tanpa kelelahan berarti, dan 

tubuh memiliki tenaga cadangan, maupun untuk menikmati waktu senggang 

dengan rekreasi aktif. 

Dalam penelitian tentang tingkat kesegaran jasmani siswa diksar ini, 

peneliti tidak mencantumkan standart tingkat kesegaran jasmani yamg harus 

dimiliki oleh seorang siswa agar dapat mengikuti Pendidikan Dasar Menwa. 

Karena di Resimen sendiri memang tidak memiliki standart baku pokok dalam 

kesegaran jasmani. 

1.2.3 Resimen Mahasisiwa. 

Resimen Mahasiswa adalah wadah pembinaan bagi mahasiswa yang 

disusun, direncanakan, dan diorganisasikan dalam rangka penyaluran potensi dan 

bakat minat dalam usaha bela Negara. (DepHanKam RI Direktorat Jendral 

Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, 1996: 4)  
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1.2.4 Pendidikan Dasar 

Pendidikan Dasar adalah syarat yang harus diikuti oleh mahasiswa yang 

telah lulus seleksi untuk menjadi anggota Resimen Mahasiswa. 

 

1.3 Permasalahan 

Dalam penelitian ini  permasalahan yang masih perlu dikaji, dianalisa dan 

selanjutnya diusahakan pemecahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Pendidikan Dasar Resimen 

Mahasiswa se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam menyusun tema skripsi ini adalah untuk mengetahui 

Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa se Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah : 

1 Dapat memberikan informasi bagi Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro 

Magelang mengenai gambaran tingkat kesegaran jasmani para siswanya, 

beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi.  

2 Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam membuat program latihan dan 

kegiatan bagi Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro Magelang yang 

berkaitan dengan masalah kesegaran jasmani bagi para anggotanya. 
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3 Dapat dijadikan sebagai bahan informasi lebih lanjut tentang pentingnya 

kesegaran jasmani bagi Perguruan tinggi atau satuan yang akan 

mendelegasikan anggotanya untuk melaksanakan Diksar. 

4 Dapat menentukan sikap dan mempersiapkan persiapan yang lebih matang 

dalam menyusun dan merencanakan segala sesuatunya yang berkaitan tentang 

pelaksanaan Diksar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Kesegaran jasmani merupakan modal dasar yang sangat penting bagi 

manusia. Sedangkan karyawan dan pekerja kantor kesegaran jasmani dibutuhkan 

untuk produktifitas dan efektifitas kerja, bagi olahragawan dibutuhkan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan prestasi, bagi pelajar kesegaran jasmani 

dibutuhkan untuk mempertinggi kemampuan belajar, bagi anak-anak untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya dan bagi orang tua dibutuhkan untuk 

mempertahankan kondisi fisik. (Dangsina Moeloek, 1984:48). 

 

2.3.3 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Menurut Karpovich dalam (Casady, Mabes, dan Alley :1971) yang dikutip 

oleh Sudarno, SP (1992:2) Kesegaran Jasmani didefinisikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk melakukan satu tugas khas yang memerlukan kerja muskular 

dimana kecepatan dan ketahanan merupakan kriteria utama. Seseorang yang 

memiliki kesegaran jasmani yang baik akan mampu memenuhi tuntutan fisik 

tertentu. 

Kesegaran Jasmani dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa lelah berlebihan dan masih memiliki 

cadangan tenaga untuk menikmati waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya mendadak (Presiden Council of Fhysical Fitnes and Sport, Physical 
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Fitness Research Desert, series, No. 1 Washington DC 1071”). (Purnomo Ananto, 

2000:25). 

Ahli-ahli Pendidikan Jasmani menyatakan bahwa : Kesegaran Jasmani 

adalah kapasitas fungsional total seseorang untuk melakukan suatu kerja tertentu 

dengan hasil baik / memuaskan dan tanpa kelelahan berati. (Sudarno, 1992:9) 

Semantara itu T. Cholik Muthohir (1999) sebagai pakar ilmu pendidikan 

jasmani berpendapat bahwa pada hakekatnya kesegaran jasmani merupakan 

kondisi yang mencerminkan kemempuan seseorang untuk melakukan tugas 

dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kesegaran jasmani 

yang dimaksud tidak hanya mencakup ranah fisik, tetapi juga mental, sosial dan 

emosional sehingga merupakan kesegaran atau kebugaran total (total fitnes), total 

fitnes diistilahkan juga dengan ”will being” atau sehat sejahtera paripurna 

(Ismaryati, 2006:39-40). 

Kesegarana jasmani menunjukkan kemampuan menunaikan tugasnya 

dengan memuaskan dan kemampuan sistem respirasi dalam sirkulasi untuk pulih 

asal dari beban kerja. (Bortz dan Anderson di dalam Casady, Mapes dan Alley : 

1971). 

Sedangkan menurut penulis pengertian dari kesegaran jasmani adalah 

tingkatan kemampuan dari kapasiatas fungsional dalam melakukan suatu aktifas 

fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti setelahnya dan masih sanggup untuk 

melakukan aktifitas lagi. 

 

 



12 
 

 

2.2 Komponen kesegaran Jasmani  

Berdasarkan pengertian kesegaran jasmani tersebut dapat dimengerti 

bahwa pada dasarnya kesegaran jasmani merupakan derajat sehat yang sesuai 

dengan tuntutan tugas-tugas jasmaniah seseorang.  

Komponen-komponen kesegaran jasmani perlu dimengerti oleh setiap 

orang dimana komponen memiliki ciri sendiri yang berfungsi pokok pada 

kesegaran jasmani seseorang, agar dapat dikatakan kondisi fisiknya baik atau 

kesegaran jasmaninya lebih baik, maka status setiap komponen kesegaran jasmani 

juga harus dijaga dalam keadaan baik. 

Komponen-komponen kesegaran jasmani terdiri atas: 

2.2.1. Kekuatan (Strength) 

Menurut Harsono (1986 :47) Kekuatan adalah hasil otot untuk 

membangkitkan  tegangan terhadap suatu keadaan. Kekuatan adalah kemampuan 

untuk membangkitkan ketegangan otot terhadap suatu keadaan (Garuda Emas, 

2000:90 ). 

Kondisi fisik seseorang tentang kemampuanya dalam mempergunakan 

otot untuk menerima beban sewaktu bekerja disebut Kekuatan  

(M.Sajoto1990:16). Jadi kekuatan memegang peranan yang penting, karena 

kekuatan adalah daya penggerak setiap aktifitas dan merupakan persyaratan untuk 

meningkatkan prestasi. 
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2.2.2 Daya tahan (Endurance) 

Dalam hal ini dikenal dua macam daya tahan, yakni: 

1) Daya tahan Cardiovasculer (Cardiovasculer Endurance) 

Daya tahan Cardiovasculer Adalah kesanggupan sistem jantung, paru 

dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada saat istirahat dan kerja 

dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan yang aktif, sehingga 

dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Hal tersebut diperlukan untuk 

menunjang tenaga kerja otot. Daya tahan cardiovascular merupakan komponen 

terpenting kesegaran jasmani bahkan sering dijadikan sinonim dari kesegaran 

jasmani (Dangsima Meoleok, 1984 : 3). Daya tahan cardiovascular dipengaruhi 

oleh faktor keturunan (genetik), usia, jenis kelamin dan aktivitas fisik. 

2) Daya Tahan Otot (Muscle Endurence) 

Daya tahan otot (Muscle Endurence) adalah kemampuan seseorang 

dalam memepergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam 

waktu yang relatif lama dengan beban tertentu.(M.Sajoto 1990:17). Kemampuan 

seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara teratur dalam 

waktu yang relatif lama dengan beban tertentu (Uen Hartiawan,2002:7). 

Daya tahan otot dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin dan suhu 

otot (Dangsina Meoleok, 1984 : 5-6) 

2.2.3 Daya Ledak (Mascular Power) 

Daya ledak adalah kemapuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Dalam hal 

ini, dapat dinyatakan bahwa daya ledak (Power) = kekuatan (Force) x Kecepatan 
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(Velocity). Seperti dalam lompat tinggi, tolak peluru serta gerak lain yang bersifat 

explosive.(Wissel ,2000:55)  

2.2.4 Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya, seperti dalam lari cepat, pukulan dalam tinju, balap sepeda, panahan 

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

(M. Sajoto, 1990 :17). Hal ini ditegaskan Suharno (1983:33) hasil atlet untuk 

melakukan gerakan sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-

singkatnya . 

2.2.5 Daya Lentur (Flexibility) 

Daya Lentur adalah efektifitas seseorang dalam penyesuian diri untuk 

segala aktifitas dengan kelenturan tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah 

ditandai dengan tingkat flexibilitas persendian pada seluruh tubuh.(M.Sajoto, 

1990:17). Gerakan yamg paling penting dalam kehidupan sehari-hari adalah 

fleksibility batang tubuh tetapi kelentukan yang baik pada tempat tersebut belum 

tentu ditempat lain belum tentu pula demikian (Dangsima Moeloek,1984:9) 

Untuk memperbaiki kelenturan atau memelihara kelenturan tubuh kita 

maka harus menggerakan sendi kita pada daerah geraknya yang maksimal dan 

teratur (Sadoso Sumardjono 1992 :21)  

Daya lentur adalah efektifitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

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

ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh. Untuk 
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memperbaiki kelenturan atau memelihara kelenturan tubuh kita maka harus 

menggerakan persendian kita pada daerah geraknya yang maksimal secara teratur. 

Dengan kelenturan tubuh atau penguluran tubuh yang lebih luas, sehingga 

semakin sedikit tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. 

2.2.6 Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi diarena 

tertentu. Seseorang yang mampu merubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup 

baik.(M.Sajoto,1990:8). Sedangkan menurut Dangsima Moeloek (1984:84) 

kelincahan menggunakan istilah ketangkasan. Ketangkasan adalah kemampuan 

merubah secara tepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa ada gangguan pada 

keseimbangan. 

2.2.7 Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal secara 

efektif. Misalnya dalam bermain tennis, seseorang pemain akan kelihatan 

mempunyai koordinasi yang baik, bila ia dapat bergerak kearah bila sambil 

mengayun raket, kemudian memukulnya dengan teknik yang benar. 

(M.Sajoto,1990:18).  

2.2.8 Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

syaraf otot seperti dalam hand stand atau dalam mencapai keseimbangan sewaktu 
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seseorang sedang berjalan kemudian terganggu (misalnya tergelincir dan lain-

lain).(M.Sajoto,1990:18). 

Sedangkan menurut Dangsima Moeloek (1984:10) keseimbangan adalah 

kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang pada saat melakukan gerakan 

tergantung pada kemampuan integrasi antara kerja indera penglihatan, kanalis 

semisis kuralis  pada telinga dan reseptor pada otot diperlukan tidak hanya pada 

olah raga tetapi juga dalam kehidupan sehai-hari. 

2.2.9 Reaksi (Reaction) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya 

dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indra syaraf atau feeling 

lainnya seperti dalam mengantisipasi datangnya bola yang harus ditangkap dan 

lain-lain.  

2.2.10 Ketepatan (Accuracy) 

Ketepatan adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas 

terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat suatu jarak atau mungkin suatu objek 

langsung yang dikenai dengan salah satu bagian tubuh. 

Kesegaran Jasmani seseorang sangat berpengaruh untuk melaksanakan 

tugas sehari-hari, maka harus dikembangkan kesepuluh komponen kesegaran 

jasmani tersebut dalam porsi yang sama. Tetapi yang perlu dikembangkan adalah 

yang sesuai dengan pekerjaan sehari-hari.(M.Sajoto,1990:18) 
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2.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhui tingkat kesegaran jasmani, 

dimana faktor-faktor tersebut melengkapi. Faktor utama yang mempengaruhi 

tingkat kesegaran jasmani antara lain : faktor latihan, faktor istirahat, faktor 

kebiasaan hidup sehat, lingkungan serta makanan dan gizi. 

2.3.1 Latihan 

Yang dimaksud latihan disini adalah latihan olahraga yaitu pengulangan 

dari beberapa gerak tertentu, secara sistematis dan teratur berirama dengan tujuan 

untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan seseorang dalam mencapai 

prestasi maksimal  (Suharno H.P, 1983:10) 

Sedangkan menurut Kasiyo Dwijoyowinoto (1993: 318) dikatakan bahwa 

asas latihan yang sangat mendasar adalah “ pembebanan berlebih “ hal ini telah 

dibuktikan  dengan baik oleh Resimen Mahasiswa dalam pembinaan fisiknya. 

Adapun prinsip-prinsip latihan menurut Suharno H.P adalah sebagai 

berikut : 

1. Prinsip latihan harus sepanjang tahun tanpa berseling 

Meningkat sifat adaptasi atlet (manusia) terhadap beban latihan yang 

diterima bersifat labil dan sementara, maka untuk mencapai mutu prestasi 

maksimal, adaptasi atlet akan menurun lagi bila beban latihan menjadi ringan dan 

latihan tidak kontinyu. Tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pelatih 

agar prestasi dan adaptasi atlet jangan sampai menurun 

2. Sasaran latihan pada setiap periode selalu berbeda penekananya 

3. Pergunakanlah bermacam-acam metode latihan sesuai sengan tujuan latihan 

4. Betul dan tepat penggunaan intensitas latihan dalam periode persiapan, 

periode pertandingan dan periode peralihan ( Suharno H.P, 1998:19). 

5. Menentukan dosis latihan  
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Penentuan beban latihan bersifat perorangan, artinya beban latihan yang 

diberikan kepada tiap individu berbeda dosisinya. Menurut Suharno H.P, 

(1993:32) faktor-faktor yang membedakan beban latihan, kesehatan, kemampuan 

gerak fisik, penguasaan teknik, taktik, ketrampilan, sikap mental, sosial ekonomi, 

pengalaman sebagai atlet, sosial budaya. Bebarapa cara untuk menentukan dosis 

latihan/beban latihan adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan dengan MR (maximum repetation) 

MR atau repetisi maximum adalah kelelahan maksimal hingga tak 

sanggupmelakukan pengulangan lagi. Misalnya seorang atlet disuruh melakukan 

lari bolak-balik mampu melakukan 20 kali. Bila intensitas ditentukan sub 

maksimum dalam latihan, maka dalam satu giliran (set). 

2) Menetukan dengan kenaikan denyut nadi  

Suharno H.P, (1993:32) mengatakan beban latihan maksimum bagi atlet, 

apabila setelah melakukan satu unit latihan denyut nadinya naik menjadi 3-3-5 

kali denyut nadi normal permenit. Misalnya denyut nadi menjadi 180-120 kali 

permenit. Perlu diingat bahwa denyut nadi maksimum dapat dihitung dengan 

rumus 200-usia. Seandainya umur atlet 20 tahun, maka denyut nadi latihan 

maksimum 180 kali permenit. Untuk menetukan intensitas sub maksimal berarti 

80 % kali menit = 124 kali permenit 

3) Menentukan intensitas beban latihan  

Menurut Suharno H.P, (1993 :33) kemampuan tenaga aerobik atlet 

maksimal 34 detik secara fisiologis telah habis, ini berarti intensitas maksimal, 

gerakan harus dengan power, tempo tinggi dan frekuensi gerak cepat. Dikatakan 

pula pelatih dapat menetukan intensitas beban latihan dengan waktu rangsangan 

10 detik, 15 detik, 20 detik, 30 detik asal gerakan kecepatan tinggi. 
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6. Kenaikan beban yang teratur 

 Latihan makin lama makin berat, tetapi kenaikan beban harus sedikit demi 

sedikit. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi over training dan proses 

adaptasi atlet terhadap loading akan terjamin keteraturanya. Loading diperberat 

setingkat demi setingkat dengan merubah salah satu atau semua cirri-ciri loading: 

intensity, volume,frekuensi dan lain-lain. Kenaikan beban yang meloncat dan 

cepat beratnya, akan mengakibatkan akan terjadi over training dan penghentian 

prestasi atlet ( Suharno H.P, 1986:22). Hal ini sesuai juga  dengan Kasiyo 

Dwijowinoto (1993:318) yang menyatakan bahwa bagaimanpun suatu hal yang 

penting adalah menghindari kelebihan yang keterlaluan, sebab sistem fisiologis 

tidak dapat menyesuiakan diri dengan tekanan yang sangat berlebihan. 

7.  Prinsip individual 

Sebagai manusia yang terdiri dari jiwa dan raga pasti berbeda-beda dalam 

segi fisik, mental, watak dan kemampuanya. Berda-beda dalam segi fisik, mental, 

watak dan kemampuannya. Perbedaan-perbedaan itu perlu diperhatikan pelatih 

agar pemberian dosis latihan, metode latihan dapat serasi untuk mencapai mutu 

prestasi tiap-tiap individual. Olahraga bersifat regu (tim), meskipun tujuan akhir 

kekompakan regu, namun melatihnya pasti lewat individu-indidu dari anggota 

regu, dimana minta perhatian dalam hal fisk, mental, watak dan kemampuanya 

(Suharno H.P, 1986:22) 

2.3.2    Faktor Kebiasaan hidup sehat 

Seseoarang apabila menginginkan kesegaran jasmani tetap terjaga, maka ia 

harus menerapkan cara hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, meliputi : 

1) Makan makanan yang bersih dan mengandung gizi yang baik ( 4 sehat 5 

sempurna) 

2) Selalu menjaga kebersihan pribadi, mandi yang teratur, kebersihan gizi, 

kebersihan rambut, kebersihan kuku dan pakaian yang bersih. 
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2.3.3 Makanan dan gizi 

Sejak masih dalam kandungan manusia sudah memerlukan makanan yang 

cukup yang digunakan untuk pertumbuhan. Jadi dalam pembinaan kesegaran 

jasmani tubuh haruslah cukup makanan yang bergizi yang mengandung unsur-

unsur: protein, lemak , karbohidrat, garam-garam mineral, vitamin dan air. 

1) Protein  

Protein berfungsi sebagai bahan pembangunan tubuh untuk pertumbuhan, 

untuk mengganti bagian tubuh yang rusak, pembuatan enzim, hormon, pikmen, 

dan penghasil kalori, protein mengandung unsur karbon (C) maka protein dapat 

pula berfungsi sebagai zat tenaga, zat pembakar apabila protein digunakan sebagai 

zat tenaga atau pembakar maka protein tidak dapat digunakan sebagi bahan 

pembentuk sel-sel tubuh. (Leane SuniarAsmira Sukarno,2002:7) 

2) Lemak 

Lemak merupakan bahan makanan yang memberikan kalori. Lemak juga 

berfungsi sebagai pelarut vitamin A,D,E,K. Lemak berfungsi pula sebagai 

pelindung terhadap perusak mekanis. Lemak juga bertindak sebagai isolasi 

mencegah hilangnya panas yang terlalu cepat. Seperti halnya hidrat arang molekul 

lemak terdiri dari unsur-unsur karbon ( C ), Hidrogen ( H ), dan Oksigen ( O ). 

Fungsi utama lemak adalah memeberi tenaga tubuh. Satu gram lemak kalau 

dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. 

3) Karbohidrat 

Karbohidrat adalah zat makanan yang memberikan tenaga paling banyak. 

Zat ini pula berfungsi sebagai oksidasi atau zat pembakar lemak. 
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4) Vitamin 

Vitamin sebagai penjaga agar tubuh tetap normal,  pemenuhan vitamin 

dalam tubuh haruslah tetap, sebab apabila kekurangan vitamin tertentu akan 

menderita penyakit tertentu pula. Tetapi apabila kelebihan juga tidak berfungsi 

pula.  

5) Air 

Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Air didalam tubuh, selain berfungsi 

sebagai zat pembangun seperti telah disebutkan diatas, bahwa air merupakan 

bagian dari jaringan-jaringan tubuh, air berfungsi sebagai zat pengatur, air 

berperan antara lain sebagai zat pelarut hasil-hasil pencernaan makanan, sehingga 

zat-zat yang diperlukan tubuh dapat diserap melalui dinding usus, sebaliknya 

dengan adanya air dan sisa-sisa pencernaan dapat pula dikeluarkan dari tubuh. 

Baik melalui paru-paru, kulit, ginjal maupun usus. Selain itu air berfungsi dalam 

pengaturan panas tubuh, dengan jalan mengalirkan panas yang dihasilkan 

keseluruhan bagian tubuh  (Leane Suniar Asmira Sukarno, 2002:7) 

2.3.4    Jenis pekerjaan 

Kesegaran jasmani seseorang merupakan kemampuan seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan sehari-hari, maka kita tidak harus mengembangkan 

kesepuluh komponen tersebut dalam porsi yang sama. Tetapi yang perlu 

dikembangkan adalah sesuai dengan pekerjaan sehari-hari. Kebutuhan seorang 

guru akan berbeda dengan kebutuhan seorang polisi atau TNI dan berpengaruh 

terhadap pengembangan komponen kesegaran jasmani 

Kesegaran jasmani  bagi mahasisiwa dan Resimen Mahasiswa diperlukan 

untuk menunjang dan meningkatkan tugas-tugas sebagai mahasiswa dan sebagai 

anggota Resimen Mahasiswa. Melalui kegiatan dan tugas-tugas sebagai anggota 

Resimen mahasiswa, pengembangan terhadap seluruh komponen-komponen 
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kondisi fisik dilaksanakan. Selain itu Survey terhadap tingkat kesegaran jasmani 

dapat pula bertujuan:   

1) Sebagai pengetahuan, pembentukan dan pemeliharaan terhadap kesegaran 

jasmani. 

2) Pembentukan dan pengembangan motor skill. 

3) mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas dari tugas-tugas sebagai anggota 

Resimen mahasiswa. 

4) Bisa memberikan masukan, pengembangan dan kemajuan terhadap organisasi. 

5) Rileksasi. (Depdikbud, 1976 :25) 

Pengembangan terhadap komponen-komponen kesegaran jasmani juga 

dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

dalam pengembangan komponen kesegaran jasmani. Pada umumnya, peningkatan 

kondisi fisik  bagi kaum laki-laki lebih terarah pada daya tahan, keseimbangan, 

sikap dan tingkah laku. 

Sikap dan tingkah laku adalah unsur dari kondisi mental. Jelas terbukti 

bahwa kesegaran jasmani tidak begitu saja dapat terlepas dari unsur-unsur lain, 

seperti mental, emosional dan spiritual, kecepatan, kekuatan, agilitas 

Sedangkan pada seorang perempuan lebih mengutamakan unsur-unsur . 

kecepatan, agilitas, keseimbangan, kekuatan.(Harsono, 1986:15) 

 

2.4 Hakekat Resimen Mahasiswa 

Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa diatur dalam  

Keputusan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri 

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.(DepHanKam RI, 2000 : 38). Resimen 

Mahasiswa adalah wadah pembinaan bagi mahasiswa yang disusun, direncanakan 

dan diorganisasikan dalam rangka penyaluran potensi dan bakat minat dalam 

usaha bela negara. Keanggotaan Resimen Mahasiswa adalah setiap mahasiswa 
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yang telah mengikuti dan lulus dalam seleksi pendidikan dasar Resimen 

Mahasiswa.  

Sejarah Singkat terbentuk Resimen Mahasiswa yaitu dari tradisi nasional 

pada mulanya adalah tentara pelajar ditingkat pelajar dan corps mahasiswa 

ditingkat perguruan tinggi setelah itu pada tahun 1951 muncul walawa (wajib latih 

mahasiswa) dan sampai sekarang  berubah nama menjadi Resimen mahasiwa atau 

sering disebut Menwa sedangkan ditingkat internasional namanya ROTC (Reserve 

Office Traning Corps) 

Tujuan dibentuknya Resimen Mahasiswa adalah sebagai  wadah 

penyaluran potensi dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara 

untuk ikut dalam usaha bela negara, mempersiapkan mahasiswa baik secar fisik 

maupun mental agar mereka mampu melaksanakan dan melakukan tugas 

pembelaan negara, menanamkan dasar-dasar kepemimpinaan serta kesadaran bela 

negara dengan tidak melupakan tujuan pendidikan pada umumnya serta 

mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam 

rangka SISHANKAMRATA di mana rakyat diikutsertakan secara aktif. 

Kedudukan Resimen Mahasiswa sebagai wadah organisasi Rakyat Terlatih 

dalam rangka Sishankamrata, Pembinaan teknis dalam rangka pertahanan sipil 

dibawah Mendagri, pembinaan teknis dalam rangka kegiatan Satuan Menwa 

didalam kampus dibawah Mendiknas serta pembinaan teknis dalam rangka 

Wankamra dibawah Menhankam 

Tugas dan fungsinya Menwa merencanakan, mempersiapkan dan 

menyusun seluruh potensi mahasiswa  terlatih   pada    daerah      tingkat I    untuk  

memperkuat ketahanan nasional dalam usaha bela negara membantu 

terselenggaranya stabilitas kampus, membantu terselenggaranya segala program 

hankamnas Perguruan Tinggi, mengkordinasikan mahasiswa terlatih dalam 

linmas, menyusun kekuatan dalam satuan Resimen Mahasiswa untuk bela negara 

Struktur organisasi Menwa adalah sebagai berikut. Unsur Pembina,  

Rektor, Pembantu Rektor dan Pendamping. Unsur pimpinan, Komandan satuan, 
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Wadan satuan, Komandan Kelompok, Komandan regu. Unsur perencana, Kabid 

Pam, Diklat, Personil, Logbend, Hubmas, Trian. Unsur Pelayan, Danpokma, 

Kaset, dan Kaprovost. Unsur Pelaksana, Anggota. 

Jenjang pendidikan Menwa dibagi menjadi dua jenjang pendidikan yaitu 

pendidikan berjenjang terdiri dari Diksar, Suskalak, Suskapin dan Pendidikan 

Khusus terdiri dari  Sar, TRC Dikstaf, Gladi Posko, Scuba, Latsitarda. 

Sudah banyak penugasan yang pernah dilaksanakan oleh Menwa antara 

lain berperan serta dalam penumpasan PKI Muso- Brigadir 17, berperan serta 

dalam penumpasan DI/TII Karto suwiryo, berperan serta dalam Komando 

TRIKORA, berperan serta dalam pembinaan teritorial kampus dari masuknya PKI 

1965, bergabung dengan satgas Seroja Operasi Timor Timur, bergabung dengan 

Pasukan Perdamaian Dunia Pasukan Garuda untuk PBB di Kongo, satgas 

Kemanusian Bencana Nasional Tsunami Di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam 

2004 – 2005 serta menjadi salah satu Komponen cadangan nasional, Rakyat 

Terlatih (Ratih). 

Resimen mahasiswa sebagai syarat untuk menjadi anggota harus 

menempuh  jenjang pendidikan, minimal Pendidikan dasar (DIKSAR). Jenis 

latihan atau materi yang harus ditempuh pada Pendidikan Dasar Keprajuritan 

sebagai syarat menjadi anggota yaitu : 

1) Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) adalah ketentuan yang mengatur 

tentang cara menanamkan disiplin bagi prajurit TNI dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam dinas maupun luar dinas. 

2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dasar hukum (a ) pasal 30  

ayat I Amandemen UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3. ”Setiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” ( b ) UU No 20/1982 
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pasal 18 hak dan kewajiban warga negara diselenggarakan melalui : PPBN 

dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional ( c )  

Pasal 19 UU No 20/1982 tentang PPBN diselenggarakan guna 

memasyarakatkan upaya bela negara serta menegakkan hak dan kewajiban 

warga negara dalam upaya bela negara. Tujuan adalah letak dasar pemikiran 

dan tumbuh kembang sikap tingkah laku sebagai pejuang dan ksatria 

Indonesia untuk mencintai tanah air Indonesia, Menumbuh kembangkan 

kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta selalu berpegang teguh 

persatuan dan kesatuan serta mengutamakan kepentingan umum diatas 

kepentingan pribadi maupun golongan serta menumbuhkembangkan ciri dan 

sifat rela berkorban segala yang dimiliki seperti waktu, pikiran, tenaga, benda 

kalau perlu jiwa raga untuk kepentingan negara  

3) Ilmu Medan dan Kompas (IMPK) dan Ilmu medan/ Navigasi Darat 

4) Peraturan Penghormatan Militer/ Menwa adalah suatu perwujudan dari 

penghargaan seseorang terhadap orang lain atas dasar tata susila yang sesuai 

dengan kepribadian bangsa Indonesia 

5) Peraturan Baris Berbaris (PBB) adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan 

guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup angkatan bersenjata yang 

diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. 

6) Tata Upacara Militer (TUM) adalah merupakan penjelmaan dari nilai-nilai 

kebesaran militer yang merupakan salah satu dari pancaran kebesaran 

peradaban bangsa Indonesia.  

7) Bela Diri Militer (BDM ) 
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8) Pengetahuan Komunikasi dan Elektro (PENGKOMLEK) 

9) Gerakan Perorangan (GARPER) Merupakan landasan utama dalam 

melaksanakan suatu kegiatan untuk melaksanakan tugas dimedan, dalam 

segala bentuk medan, cuaca dengan cara yang baik dilakukan di siang maupun 

malam hari. 

10) Kesehatan Lapangan jika suatu saat anggota latihan mengalami jatung dan 

paru-paru berhenti secara mendadak, sebagai prinsip dasar penolong. Pertama-

tama harus memeriksa denyut nadi dan pernapasan penderita  

11) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) Tujuan pemberian materi 

pertolongan pertama pada kecelakaan adalah agar para siswa mengerti tentang 

pengetahuan pertama pada korban kecelakaan 

12) Perkelahian Sangkur adalah bentuk dari sebuah penyerangan dan cara untuk 

mengalahkan lawan. Biasanya digunakan apabia dalam pertempuran tersebut 

kita sudah tidak mempunyai amunisi atau munisi yang kita miliki jumlahnya 

sangat terbatas. Tujuanya agar para siswa mengerti dan memahami bagian-

bagian dari senjata termasuk sangkur itu sendiri, dapat melatih ketangkasan 

para siswa, dimana saat bahaya atau ancaman sewaktu-waktu datang tidak 

terduga dan dengan ini para siswa dapat melatih daya kreatifitas dalam 

menghadapi musuh atau lawan serta pemeliharaan sikap karena dengan latihan 

kita akan selalu dapat memperbaiki gerakan yang salah. 

13)  Senam Senapan Pengertian Senam Senapan adalah salah satu jenis Senam 

Militer yang berisikan gerakan-gerakan tertentu dengan menggunakan senapan 

sebagai alat dan dilaksanakan baik secara perorangan maupun kelompok 

dengan irama hitungan tujuan untuk penguatan otot, pemeliharaan sikap, 
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membiasakan diri dengan senapan, menambah dan memelihara disiplin dan 

kerja sama. Tujuan ditinjau dari ilmu faal memperlancar peredaran darah dan 

pernapasan, sehingga distribusi makanan, pembakaran zat makanan dan 

pembangunan sisa pembakaran menjadi lebih baik ditinjau dari kesegaran 

tubuh meningkatkan kondisi fisik, maupun mental sehingga timbul semangat 

kerja, ditinjau dari kemampuan jasmani meningkatkan kekuatan dan daya 

tahan otot, kelenturan, keseimbanagan, koordinasi dan ketrampilan sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan jasmani, efisiensi gerak. 

14) Taktik operasi kesatuan kecil (TKK) adalah suatu taktik penyerangan beregu 

dengan jumlah personil terbatas dan juga disesuaikan dengan medan yang 

dihadapi serta strategi yang digunakan oleh musuh agar penyerangan dapat 

berjalan dengan efektif dan aman. Serangan ini biasanya digunakan untuk 

menghadapi musuh dalam jumlah kecil pula. 

15) Menembak Senapan M.16 A.I adalah sejenis senapan serbu yang mempunyai 

jenis pisir S dan I. Pisir S digunakan pada jarak tembak 300 meter kebawah 

dan pisir I digunakan pada jarak tembak 400 meter keatas. Senapan M16.A>I 

adalah senjata tunggal semi otomatis dan otomatis penuh. 

16) Survival adalah upaya untuk mempertahankan hidup dari kematian yang tidak 

lepas dari menghadapi ancaman baik dari musuh maupun alam, sehingga 

usaha untuk kembali ke induk pasukan harus melintasi medan-medan  

17) Pionir adalah suatau teknik pekerjaan yang sangat sederhana dan mudah 

dilaksanakan dan sangat berguna dalam tugas lapangan (berhubungan dengan 

membuka jalan) 

18) Mountenering adalah suatu olahraga keras, penuh petualangan, membutuhkan 

ketrampilan kecerdasan kekuatan daya juang yang tinggi. Mountenering dalam 

arti luas berarti suatu perjalanan yang meliputi mulai dari ”hill walking” 
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sampai ekspedisi pendakian kepuncak-puncak yang tinggi dan sulit (misal 

muont everest). Menurut bentuk kegiatan dan jenis medan yang dihadapi, 

mountenering dapat dibagi sebagai berikut (1) Hillwalking adalah perjalanan 

mendaki bukit-bukit yang relatif landai. Tidak membutuhkan peralatan-

peralatan teknis pendakian. (2) Scrambling adalah pendakian pada tebing-

tebing batu yang tidak begitu terjal. Tangan kadang-kadang digunakan hanya 

untuk keseimbangan. Untuk pemula, tali kadang-kadang harus dipasang untuk 

pengamanan, (3) kegiatan pendakian yang membutuhkan penguasaan. 

 ”teknik mendaki” peralatan teknis diperlukan untuk pengaman. Climbing 

umumnya tidak memakan waktu lebih dari satu hari. (4) Mountenering adalah 

gabungan dari semua bentuk pendakian diatas bisa memakan waktu berhari-

hari bahkan berbulan-bulan. 

19) Latihan Berganda suatu bentuk evaluasi semua materi yang dilaksanakan pada 

akhir pendidikan guna para siswa mengerti  dan dapat melaksanakan aplikasi 

materi yang didapat selama Home Base kelapangan dengan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, sasaran latihan (a ) mengerti dan dapat melaksanakan 

Han March, ( b ) Mengerti dan dapat melaksanakan TKK, ( c ) mengerti dan 

dapat melaksanakan caraka malam, (d ) Mengerti dan dapat melaksanakan 

Prajurit tangkas ( e ) Mengerti dan dapat melaksanakan Survival. 

20) Long march adalah Jalan jauh yang ditempuh minimal satu hari satu malam 

sebagai syarat untuk mengambil Brifet tertentu . (Buku petunjuk teknis 

pendidikan dasar keprajuritan Resimen mahasiswa mahadipa – mahakarta dan 

Suskalak Nasional, 2005 : 8-14)  
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2.5 Hubungan kesegaran jasmani dengan Aktifitas Siswa Diksar Menwa  

Untuk mempertahankan dan mengasah keterampilan Resimen Mahasiswa 

melakukan agenda kegiatan yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, Triwulanan 

dan tahunan. Kegiatan ini disusun, direncanakan sedemikian rupa, dari situ setiap 

agenda kegiatan komposisi latihan tidak lepas dari aktivitas fisik yang tinggi dari 

situlah kondisi fisik anggota Menwa terkondisi dengan baik. 

Jenis Kegiatan resmi  dilakukan oleh Resimen Mahasiswa adalah 

pendidikan. Pendidikan ada dua yaitu Pendidikan berjenjang : Diksar, Suskalak, 

Suskapin. Pendidikan Khusus : Sar, TRC Dikstaf, Gladi Posko, Scuba, Latsitarda. 

Disamping itu juga ada latihan gabungan antar satuan yang dilakukan setiap 1 

bulan sekali  

Pendidikan dasar Resimen Mahasiswa adalah suatu kegiatan utama yang 

harus dilakukan, dengan tujuan agar segenap anggota Resimen Mahasiswa 

memiliki kemampuan dasar olah keprajuritan, memiliki nilai juang, kecerdasan 

berfikir, kepribadian yang baik dan keterampilan yang bermanfaat dengan 

didukung oleh kesemaptaan jasmani sehingga dapat melaksanakan Tugas Pokok 

dan Fungsi Resimen Mahasiswa dengan optimal. Untuk waktu dan tempat 

pelaksanaan Pendidikan Dasar ini disesuaikan sesuai dengan kalender akademik 

Perguruan Tinggi terkait, sedangkan untuk tempat biasanya dilaksanakan di 

Lembaga Pendidikan TNI atau tempat Pendidikan lain yang ditunjuk. Pendidikan 

Dasar ini dilaksanakan secara periodic setiap tahunnya. Materi yang diberikan 

dalam Diksar sangat padat dan bervariasi, mulai dari lapangan sampai ruangan, 

yakni 1) Pengetahuan Militer Dasar, 2) Pengetahuan Taktik/ Teknik, 3) 

Pendidikan Jasmani, 4) Latganda, 5) Kemenwaan, 6) Wawasan Nusantara, 7) 
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HAM, 8) Psikologi Massa, 9) UU Sisdiknas, 10) UU Pertahanan Negara, 11) 

Sistem dan Prosedur Pemerintah Daerah, dan 12) Kelinmasan. Sehingga untuk 

memenuhi dan melaksanakan semua pokok pelajaran tersebut diperlukan tingkat 

kesegaran jasmani yang baik. 

 

Di  Resimen Mahasiswa untuk menguji tingkat kesegaran jsamani juga 

diadakan lomba antar satuan Menwa. Jenis lombanya adalah Pekan Olah raga 

antar satuan Menwa yang terjadwal 2 (dua) tahunan. Lomba Lintas Medan, 

Lomba Cros Country,Oramil dll.  

Dari apa yang diurailan penulis diatas maka komponen dan faktor yang 

mempengaruhui Kesegaran Jasmani didalam pelaksanaan pendidikan dasar yang 

harus dijalani oleh seluruh siswa mempunyai hubungan yang sangat terkait. 

Karena apabila siswa tidak mempunyai tingkat kesegaran jasmani yang seimbang 

dengan aktivitas yang dilakukan maka dalam melaksanakan setiap perintah dan 

program pendidikan akan terganggu bahkan hasil yang  maksimal tidak akan 

tercapai. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Agar diperoleh tujuan yang sesuai dengan yang diharapakan, maka 

penggunaan metodelogi penelitian yang diharapkan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun metode 

penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

 

3.1  Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan Subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitianya 

merupakan peneliti populasi. (Suharsimi Arikunto,1998:115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Pendidikan Dasar 

Resimen Mahasiswa Tahun 2009 yang berjumlah 300 orang dari 51 Perguruan 

Tinggi se Jateng dan DIY. 

Adapun alasan peneliti mengambil populasi tersebut adalah mereka adalah 

dalam satu wadah organisasi Resimen Mahasiswa semua aktivitas dan kegiatan 

yang dilakukan adalah sama. 

 

3.2 Sampel  

  Sampel adalah sebagian dari populasi (Sutrisno Hadi, 2000: 221). Menurut 

Suharsimi Arikunto (1998: 117) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti 
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menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh siswa diksar Menwa tahun 2009 

yang berjumlah 300 siswa, siswa putra 217 orang dan siswa putri 82 orang. 

 

3.3 Variable Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai obyek yang dijadikan sasaran dalam 

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

menunjukan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatnya, disebut variable 

(Sutrino Hadi, 1987:224). Dalam penelitian ini variable yang digunakan atau yang 

akan diselidiki adalah variable bebas, yaitu tingkat kesegaran jasmani. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data  

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang penting dalam 

sebuah penelitian, karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh. 

Untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini menggunakan 

metode survey dengan teknik test ACSPFT. 

 

3.5 Instrument Tes 

  Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

akan lebih baik dalam arti cepat, lengkap, sistematis sehingga akan lebih mudah 

untuk diolah (Suharsimi Arikunto, 1996 : 91). 
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Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah : tes kesegaran 

jasmani dengan menggunakan alat yang telah disusun oleh ACSPFT untuk 

mahasiswa dan taruna setingkat umur mahasiswa secara berurutan.  

Urutan pelaksanaannya sebagai berikut : 

1. Lari cepat 50 meter 

2. Lompat jauh tanpa awalan 

3. Angkat beban (Pull-up) 

4. Hilir mudik 4 x 10 meter 

5. Berbaring duduk (Sit-up) 

6. Lentur togok kemuka 

7. Lari jauh 

( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1971 :3 ) 

 

3.6 Prosedur Pelaksanaan  Tes 

Lihat bagan pada halaman lampiran. 

 

3.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhui Penelitian 

Dalam penelitian ini diuasahakan untuk menghindari adanya kemungkinan 

kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan pengambilan data, 

maka dibawah ini dikemukakan adanya variabel yang dikendalikan meliputi 

beberapa faktor tersebut adalah: 
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1) Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati anggota dalam melakukan kegiatan penelitian tidaklah 

sama, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk menghindari 

diupayakan agar anggota bersungguh-sungguh dalam melakukan tes dengan oleh 

komandan. 

2) Faktor Cuaca 

Karena pelaksanaan tes dilakukan dihalaman terbuka, maka faktor cuaca 

sangat diperhitungkan, khususnya hujan yang dapat mengganggu jalanya 

penelitian. Bila hal ini terjadi, maka proses penelitian hari itu diganti dengan hari 

lain. 

3) Faktor Tenaga penilai 

Karena tes ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi, maka 

faktor tenaga penilai untuk diperhatikan. Dalam penelitian ini tenaga pembantu 

dalam proses pelaksanaa tes kondisi fisik sebelumnya telah dibekali tentang cara-

cara, proses penelitian dan segala peraturan dalam pelaksanaan tes kondisi fisik, 

sehingga dalam pelaksanaan pengambilan tes berjalan dengan benar dan 

kesalahan dapat diminimalkan. 
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3.8 Metode analisa data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

persentase. Adapun rumus yang digunakan : 

DP  = %100
N
n  

Keterangan : 

DP  = Deskriptif Persentase 

n  = Jumlah nilai faktor faktual 

N = Jumlah seluruh nilai jawaban ideal 

%  = Tingkat Persentase yang dicapai 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisa diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 1 

Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putri 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUTRI 
 Norma n % 

B.S 11 13% 
B 23 28% 
S 48 59% 
K 0 0% 
K.S 0 0% 
JUMLAH 82 100% 

PUTRA 
Norma  n % 

B.S 39 18% 
B 90 41% 
S 73 34% 
K 15 7% 
K.S 0 0% 
JUMLAH 217 100% 
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Tabel 3 

Hasil Tes Kesegaran Jasmani Seluruh Siswa Diksar 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Hasil penilain secara keseluruhan 

Diagram 1 

Diagram Hasil Secara  keseluruhan 
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Sumber : data primer yang diolah 

Dari 299 orang siswa Diksar didapat hasil yang termasuk dalam kategori 

baik sekali 50 orang (17 %), Kategori Baik 113 orang (38 %), katagori sedang 121 

(40%), dan untuk katagori kurang ada 15 orang (5%). 

SELURUH SISWA 
 Norma n % 
B.S 50 17% 
B 113 38% 
S 121 40% 
K 15 5% 
K.S 0 0% 
JUMLAH 299 100% 
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4.1.2  Hasil penelitian dari siswa putri 

Diagram 2 

Diagram hasil penelitian siswa putri 
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Sumber : data primer yang diolah 

Hasil penelitian untuk siswa putri yang sudah diolah didapat hasil dengan 

katagori Baik Sekali sebanyak 11 orang (13%), katagori Baik ada 23 orang (28 

%), katagori Sedang ada 48 orang (59 %). 

4.1.3 Hasil Penelitian dari Siswa Putra 

Diagram 3 

 Hasil penilaian siswa putra 
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Hasil penelitian untuk siswa putra yang sudah diolah didapat hasil dengan 

katagori Baik Sekali sebanyak 39 orang (18%), katagori Baik ada 90 orang (41 

%), katagori Sedang ada 73 orang (34 %), sedang untuk katagori Kurang ada 15 

orang (7 %). 

 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa keadaan Tingkat Kesegaran 

Jasmani siswa Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Tahun 2009 dapat 

dikatakan termasuk dalam katagori Baik. Data tersebut diatas diperoleh dari hasil 

tes yang dilakukan pada siswa Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Tahun 2009 

dengan menggunakan alat tes ACSPFT yaitu ada 7 jenis tes, antara lain (1) lari 

cepat 50 meter, (2) lompat jauh tanpa awalan, (3) bergantung angkat badan, (4) 

Lari hilir mudik 4 x 10 meter, (5) baring duduk 30 detik, (6) lentuk togok ke 

muka, (7) lari jauh 1000 meter untuk putra dan 800 meter untuk putri. Dalam data 

yang didapat ada perbedaan antara persentase dengan jumlah rata-rata, apabila 

dalam persentase memang banyak siswa yang masuk dalam kriteria Sedang, tetapi 

untuk jumlah rata-rata menurut penjumlahan hasil dari nilai-T yang didapat maka 

diperoleh hasil bahwa rata-rata siswa Diksar termasuk dalam kriteria Baik. Hal ini 

terjadi karena jumlah dari nilai-T sebagian besar yang masuk kriteria Sedang 
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mendekati jumlah nilai yang masuk dalam kriteria Baik. Sedangkan bila dilihat 

persentase memang banyak yang masuk dalam kriteria sedang hal ini terjadi 

karena dalam penilaian persentase lebih menitik beratkan pada jumlah siswa 

bukan pada jumlah nilai-T yang didapat. Tetapi bila dikaji lebih dalam dari 299 

siswa Diksar yang masuk dalam katagori Baik Sekali ada 50 orang, untuk katagori 

Baik ada 113 orang, katagori sedang ada 121 orang, katagori kurang ada 15 orang. 

Dari keterangan tersebut dapat diterjemahkan bahwa siswa yang masuk dalam 

katagori antara Baik sampai dengan Sangat Baik jumlahnya lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah katagori Kurang sampai dengan katagori Sedang. 

Selain itu standart penilaian untuk mengetahui nilai tingkat kesegaran jasmani 

sesuai dengan petunjuk buku yang digunakan adalah dengan melihat nilai yang 

didapat dari pelaksanan setiap tes. 

Sebenarnya ada beberapa alat tes yang berguna untuk mengetahui tingkat 

kesegaran jasmani antara lain yakni ACSPFT, TKJI, Tes Samapta, dan yang lain 

yang dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani. Tetapi 

setelah dikaji dan dikonsultasikan dengan dosen dan pembimbing terkait ternyata 

hanya ACSPFT yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

kesegaran jasmani dari pada siswa Diksar Menwa. Hal ini disebabkan karena 

ACSPFT sudah dipandang sesuai dengan kondisi di Indonesia dan juga usia dari 

yang akan dites atau diukur tingkat kesegaran jasmaninya. 
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Bila dilihat lebih jauh kenapa rata-rata tingkat kesegaran jasmani siswa 

Diksar masuk dalam katagori yang baik, adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhinya antara lain yakni penelitian ini dilaksanakan satu minggu 

setelah pendidikan dimulai dan selama satu minggu itu sudah banyak materi dan 

kegiatan fisik yang telah dilaksanakan oleh seluruh siswa. Macam kegiatan itu 

antara lain (1) Ormed, (2) Binjas, (3) Senam Senjata, (4) PBB, dan (5) Tikru. 

Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang hampir setiap hari dilaksanakan oleh 

seluruh siswa guna membekali siswa Diksar dengan ilmu olah keprajuritan. Selain 

itu dari masing-masing satuan sebelum mendelegasikan anggotanya untuk 

mengikuti Pendidikan Dasar biasanya telah membelaki dengan latihan-latihan 

awal sebagai upaya persiapan baik mental, fisik maupun materi. 

Kesegaran jasmani yang baik sangat dibutuhkan guna mendukung 

terselesaikannya tugas dengan cepat dan benar. Karena selain tugas yang sudah 

direncanakan juga masih ada tugas yang sifatnya insidental sehingga sewaktu-

waktu anggota diperlukan harus selalu siap tentunya siap dengan kondisi yang 

prima. Sehingga dengan baiknya tingkat kesegaran jasmani ini maka diharapkan 

1) ada peningkatan dalam kemampuan system sirkulasi dan kerja jantung, 2) ada 

peningkatan dalam komponen kondisi fisik, 3) ada gerak yang lebih baik pada 

waktu latihan, 4) ada waktu pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh 

setelah latihan, 5) ada  respon yang cepat dari organisme tubuh 

(Harsono,1988:153). 
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Sebenarnya bila diperinci lagi aktivitas yang dilaksanakan oleh Siswa 

Diksar Menwa ini lebih menitik beratkan pada daya tahan/ketahanan 

kardiorespiratori maupun ketahanan muskuler, kekuatan dan ketahanan, sehingga  

faktor kondisi fisik yang berkaitan dengan kelincahan, koordinasi, kecepatan, 

ketepatan dan cara mengubah arah kurang begitu diperhatikan pada hal ini sangat 

dibutuhkan pada latihan atau materi tertentu yang membutuhkan faktor-faktor  

Kesegaran jasmani tersebut diatas.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

dalam penelitian ini, yaitut tingkat kesegaran jasmani siswa Pendidikan Dasar 

Resimen Mahasiswa secara keseluruhan dapat dikatakan termasuk dalam katagori 

Baik. Dari 299 orang siswa Diksar didapat hasil yang termasuk dalam kategori 

baik sekali 50 orang (17 %), Kategori Baik 113 orang (38 %), katagori sedang 121 

(40%), dan untuk katagori kurang ada 15 orang (5%). 

Hal ini terjadi karena penelitian dilaksanakan satu minggu setelah 

pendidikan berlangsung dan selama satu minggu itu sudah mendapatkan materi-

materi yang sifatnya mengarah kepembinaan kesegaraan jasmani. Selain itu dari 

masing-masing satuan sebelum mendelegasikan anggotanya sudah diberikan 

pembekalan sebagai persiapan baik mental, fisik maupun materi. 

 

5.2 Saran 

Saran –saran yang dapat disimpulkan berdasarkan pada hasil penelitian 

dan pembahasan adalah : 

1) Perlu adanya peningkatan latihan yang mengarah pada kelincahan, koordinasi, 

keceptan, ketepatan dan cara mengubah arah. 
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2) Perluya mempertahankan tingkat kesegaran jasmani dengan tetap 

melaksanakan aktifitas fisik yang teratur, terprogram dan terarah sehingga 

setelah melaksanakan pendidikan tingkat kesegaran jasmani tetap terajaga. 

3) Perlunya peningkatan latihan kepada siswa putri. 

4) diperlukan latihan kombinasi yang komposisi latihan fisik yang seimbang 

sehingga tidak terjadi ketimpangan. 

5) Pola pembinaan fisik yang mengarah pada pembentukan otot yang berlebihan 

akan menyebabkan otot-otot tubuh terasa kaku . Untuk itu pola pembinaan 

fisik harus seimbang, sehingga tujuan pembinaan  fisik yang dituntut pada   

pembentukan otot yang kuat tetap tercapai, tetapi otot tetap lentur, oleh karena 

itu terbentuk gerak otot tubuh  yang kuat tapi lincah, koordinasinya mudah 

serta flexibilitas otot tetap terjaga. 

6) Bagi Perguruan Tinggi atau Satuan terkait yang akan mendelegasikan 

anggotanya untuk mengikuti Diksar, sedapat mungkin untuk memperhatikan 

tingkat kesegaran jasmani siswanya juga memberikan pembekalan-

pembekalan yang cukup. Baik dari segi materi, fisik dan mental. 

7) Bagi Dodik harapannya dapat memberikan informasi lebih dini tentang 

standart tingkat kesegaran jasmani bagi calon siswa untuk dapat mengikuti 

Pendidikan Dasar Menwa.    

 

 

 

 

 



 

45 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto Suharsimi. 1997.Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta 

DepHanKam RI  Direktorat Jendral Personil Tenaga Manusia dan Veteran. 1996. 
buku petunjuk teknis pendidikan dasar keprajuritan resimen mahasiswa 
mahadipa. Jakarta. 

 
Depo Pendidikan Bela Negara Rindam IV Diponegora. 2005. buku petunjuk teknis 

pendidikan dasar keprajuritan resimen mahasiswa mahadipa –
mahakarta dan susukalak nasional. Magelang. 

 
Dwijowinoto,kasiyo.1993.dasar-dasar Ilmiah Kepelatihan. Semarang: IKIP  

Semarang Press 
 
Hadi Sutrisno.1989. Metodologi Research IV. Yogyakarta. Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi 
 
Harsono. 1986. Ilmu Coaching. Jakarta: Pusat Ilmu Olahraga KONI Pusat. 
  
HP. Suharsono. 1983. Ilmu Umum Coaching. Yogyakarta: FKIP IKIP 

Yogyakarta. 
 
PASI. 1993. Pengenalan Kepada Teori Pelatihan. Jakarta: PASI 
 
Kosasih Engkos. 1993. Olahraga teknik dan program latihan. Jakarta:  
 Akademika Pressindo. 

 
Said Hasnan. 1987. Aerobika kegiatan sehari-hari demi hidup sehat, Jakarta: 

balai pustaka. 
 

Kamiso. 1991. Seminar kesegaran jasmani, Jakarta:  Depdikbud. 

PKJR. 1995. Petunjuk teknis pola pembinaan  kesegaran jasmani. Jakarta:  
Depdikbud. 
 

Pusat Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi.1977. Penilaian kesegaran jasmani 
dengan tes ACSPFT untuk mahasiswa dan taruna berusia setingkat 
mahasiswa.  Jakarta: Depdikbud 
 

Sajoto, M. 1990. Peningkatan dan pembinaan kondisi fisik dalam olahraga, 
Semarang: dahara press. 

 
Wiryosoeputro Moelyono. 1993. Kesehatan olahraga. Jakarta: Depdikbud 

Sadoso Sumo Sardjono. 1988. Kesehatan Olahraga. Jakarta : PT. Gramedia 



46 
 

 

Dangsina Moeloek. 1984. Kesehatan Olahraga. Jakarta: Proyek Pembinaan SGO       

 Jakarta 

Sudarno SP. 2002. Pendidikan Kesegaran Jasmani. Jakarta : Direktorat Jenderal  
 Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Toho Cholik. 1999. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Bandung : CV. Maulana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 




