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SARI 
 

Hersodo, (2009) Pengaruh Pembelajaran  Permaian Kecil Tanpa Alat 
Terhadap Peningkatan Kesegaran Jasmani Pada Siswa Puteri Kelas V  Sekolah 
Dasar 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu “ Apakah Pembelajaran 
Permainan Kecil Tanpa Alat Berpengaruh terhadap Peningkatan Kesegaran 
Jasmani Siswa Puteri Kelas V Sekolah Dasar Klampok 02 Wanasari Tahun Ajaran 
2008 / 2009  ?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh Pembelajaran Permainan Kecil Tanpa Alat dalam meningkatkan 
Kesegaran Jasmani Siswa Puteri Kelas V  Sekolah Dasar 

Penelitian ini adalah penelitian populasi dengan menggunakan metode 
eksperiman. Populasi yang digunakan adalah seluruh Siswa Putri Kelas V SD N 
Klampok 02 Wanasari Tahun Pelajaran 2008 / 2009 yang berjumlah 15 orang. 
Teknik pengambian sampel dengan Total random. Dengan Total random maka 
diperoleh 15 orang siswa sebagai sampel sehingga penelitian ini disebut dengan 
penelitian sampel atau kita kenal dengan Treatments by Subjects desgns. Setelah 
diperoleh selanjutnya  dilakukan Tes awal dengan menggunakan Tes Kesegaran 
Jasmani Indonesia. ( TKJI ) Sampel diberi perlakuan Permainan Kecil Tanpa Alat 
selama 14 kali dengan per minggu 3 kali latihan. Sesudah pembelajaran selesai 
dilakukan tes pengukuran kembali Tes Kesegaran Jasmani Indonesia ( TKJI ) 
yang sama dengan tes awal. Metode pengolahan data menggunakan Uji t Pair test. 
Sebelum uji hipotesis dilakukan uji prasyarat analisis  yaitu : 1) uji normalitas 
data dengan statistik non parametrik menggunakan Kolmogorov-Smirnov, 2) uji 
homogenitas menggunakan Chi-Square. 

Kesimpulan  penelitian ini adalah : ”Terdapat Pengaruh Pembelajaran 
Permainan Kecil Tanpa Alat Terhadap Tingkat Kesegarn Jasmni Siswa Puteri 
Kelas V Sekolah Dasar secara signifikan. 

Saran penelitian ini karena berdasarkan penelitian bahwa Pembelajaran 
Permainan Kecil Tanpa Alat bisa meningkatkan kesegaran jasmani secara 
signifikan. Maka disarankan kepada para guru olahraga bahwa Permainan Kecil 
Tanpa Alat ini dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif pilihan bentuk 
pembelajaran untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa. Sebab telah terbukti 
dapat meningkatkan kesegaran jasmani pada siswa. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 

Moto  : 

Orang hidup adalah bergerak, tanpa bergerak hidup menjadi mati, maka bila ingin 

hidup tetaplah bergerak ( berolahraga.). ( Karvovich di dalam Sastropannoelar ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan  secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani 

harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani 

bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi juga mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalu kegiatan aktivitas 

jasmani dan olah raga. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, 

penghayatan nilai-nilai (sikap-mental emosional-spiritual-dan sosial), serta 

pembiasan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan yang seimbang. 

Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan secara 

sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan belajar itu diarahkan untuk 

membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 
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Permainan kecil tanpa alat adalah suatu permainan anak – anak yang 

mengutamakan unsur kegembiraan / menyenangkan belum memiliki aturan yang 

baku, atuaran yang dipakai adalah aturan yang disepakati bersama, sehingga 

setiap anak selalu ingin berpartisipasi bersama kelompoknya atau dengan individu 

lainnya, mencari suatu kepuasan. Dorongan yang alami untuk bermain dan 

bergembira  adalah yang membantu untuk mencapai kepuasan, dan ini merupakan 

basis naluri. 

 Di dalam melakukan permainan, anak – anak akan bergerak lari, 

melompat, merangkak, mendorong, mengangkat, dan lain – lainya. Gerakan – 

gerakan ini akan mempengaruhi terhadap  kerja otot baik otot kaki, tangan, 

bahkan semua otot didalam tubuh manusia, seperti halnya otot jantung dan paru – 

paru yang berkaitan erat dengan   peredaran darah dan pernapasan. Peredaran 

darah akan dipercepat yang berarti kerja jantung menjadi tambah kuat dan 

frekuensinya makin cepat. Pernapasan yang makin dalam ini berarti konstraksi 

otot paru–paru yang berhubungan dengan udara menjadi lebih kuat, yang 

memungkinkan pengambilan oksigen menjadi lebih banyak. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa dengan bermain, akan mempunyai arti memperkuat otot 

jantung dan otot–otot pernapasan, serta meningkatkan kekenyalan organ-organ 

yang terkait dengan pernapasan. Dapat pula dikatakan bahwa dengan melakukan 

permainan, alat-alat peredaran darah dan pernapasan akan menjadi terlatih. 

Jantung yang terlatih akan makin memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru 

yang terlatih akan mampu mengambil oksigen yang sebanyak-banyaknya. 
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Sedangkan bermain dan permainan harus dipahami karena pada 

kenyataannya permainan itu telah lama disenangi dan mempengaruhi kepribadian 

dan kehidupan mausia. Permainan lebih tua daripada kebudayaan  ( Huizinga : 1 ) 

sedangkan Drijarkara ( 1955 : 18 ) mengatakan bahwa permainan seusia umurnya 

dengan manusia, kapan dan dimana  ada manusia di situ ada permainan. ( Teori 

bermain Departemen P dan K DIRJEN DIKTI , 1992 : 1 ) 

Carl Buhler seorang Jerman, Mengatakan bahwa perminnan itu kecuali 

mempelajari fungsi hidup ( teori Groos), jugamerupakan “ Funktion Lust “ ( nafsu 

berfungsi ), dan juga merupakan “ Aktivitas Drang “( kemampuan untuk aktif ). 

Selanjutnya ia mengatakan bahwa bila perbuatan seperti berjalan ,lari, dan lompat 

itu mempunyai kegunaan bagi kehidupanya kelak, disamping itu haruslah anak 

mempunyai kemampuan untuk berjalan, lari, dan lompat. (Teori Bermain. 

Departemen P dan K DIRJEN DIKTI , 1992 : 5 ).  

Bucher (1960 : 48 ) berpendapat bahwa permainan yang telah lama dikenal 

oleh anak – anak ,orang tua ,laki- laki, perempuan mampu untuk menggerakan 

untuk berlatih, bergembira dan rilek.  Cowel dan Hozeltn ( 1955 : 146 ) 

mengatakan bahwa untuk membawa anak kepada cita – cita pendidikan, maka 

perlu adanya usaha peningkatan keadaan jasmani, sosial, mental dan moral anak 

yang optimal. Agar memperoleh peningkatan tersebut anak dapat dibantu dengan 

permainan , ( Teori Bermain. Departemen P dan K DIRJEN DIKTI, 1992 : 6 ) 

Cowell dan Hozeltn (1995 : 146) mengatakan bahwa untuk membawa 

anak kepada cita-cita pendidikan, maka perlu adanya usaha peningkatan keadaan 

jasmani, sosial, mental, dan moral anak yang optimal. Agar memperoleh 



4 
 

4 
 

peningkatan tersebut, anak dapat dibantu dengan permainan, karena anak dapat 

nenampilkan dan memperbaiki ketrampilan jasmani, rasa sosial, percaya diri, 

peningkatan moral daan spiritual lewat “fairplay” dan “sportmanship” atau 

bermain dengan jujur, sopan, dan berjiwa olahragawan sejati. Aktivitas bermain 

pada anak-anak banyak dilakukan dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani ini 

sangat penting bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Gerak mereka 

berarti berlatih tanpa disadarinya. Dasar gerak mereka menjadi lebih baik, karena 

kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot setempat, dan daya tahan 

kardiovaskuler makin jadi baik. Di samping itu terjadi pula makin tambah panjang 

dan makin besar otot-otot mereka. Dari pertumbuhan mereka, berarti makin baik 

pula fungsi organ tubuh mereka, sehingga dapat dikatakan, bahwa dari 

pertumbuhan mereka, akan terjadi perkembangan yang lebih baik. Mereka akan 

melompat, lari, melempar, bergantung, dan memanjat dengan lebih baik. 

SUKINTAKA ( Teori Bermain Depertenen P dan K DIRJEN DIKTI 1992 ; hal 6) 

 Kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan 

tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Untuk 

dapat mencapai kondisi kesegaran jasmani yang prima seseorang perlu melakukan 

latihan fisik yang melibatkan komponen kesegaran jasmani dengan metode latihan 

yang benar 

Menurut Clarke (Baumgartner dan Jackson, 1975: 1976) kesegaran jasmani 

merupakan kemampuan melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan kuat, 

tanpa kelelahan yang berarti, dan dengan energi yang besar mendapatkan 

kesenangan dalam menggunakan waktu luang, dan dapat mengatasai bila 
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menjumpai keadaan darurat yang tidak disangka-sangka. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kesegaran jasmani itu merupakan kemampuan untuk kuat 

menahan, menahan beban, melawan “stress” (tekanan), dan tekun dalam usahanya 

dalam mengatasai keadaaan yang sulit dan tidak akan menjadi orang yang tidak 

segar (“unfit”).  

Dari batasan yang diberikan, kesegaran jasmani akan memperoleh keadaan 

yang tidak menjadi sakit, atau melului menjadi baik. Kesegaran jasmani 

mempunyai tiga komponen dasar sebagai berikut (Baumgartner dan Jackson, 

1975: 1976) : 

a. Kekuatan otot, ditandai dengan kekuatan kontraksi otot. ini akan 

terwujudkan dengan kuat (“force”) yang dilakukan oleh otot. 

b. Daya tahan otot, ditandai dengan kemampuan melakukan kerja dalam 

waktu lama. Akan terjadi penampilan gerak yang sempurna 

c. Daya tahan yang berkaitan dengan pernafasan. Ditandai dengan  

melakukan kontraksi otot dalam intensitas yang sedang, dan dilakukan 

oleh kelompok otot yang banyak, dalam waktu yang lama. Kemampuan ini 

dapat diberi contoh pada waktu orang lari jarak jauh. 

Dengan makin baiknya kesegaran jasmani seseorang, akan berarti makin 

luasnya makna kesegaran jasmani, hingga dapat disebut makin 

berkembangnya kesegaran motorik seseorang itu. Kesegaran motorik 

jasmani merupakan tiga komponen kesegaran jasmani ditambah empat 

faktor lain sebagai berikut : 
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a. Daya lenting otot (“muscular power”), yang mampu melepaskan kerja otot 

yang maksimum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh : dalam 

melakukan lompat jauh tanpa awalan. 

b. Kelincahan, merupakan kemampuan mengubah-ubah posisi badan atau 

arah dengan cepat. 

c. Kecepatan (laju = “speed”), merupakan kecepatan gerak. 

d. Kelentukan, merupakan kelebaran gerak (“amplitudo”) pada sendi atau 

sendi-sendi. 

Anak yang bermain secara terus menerus, dalam jangka waktu lama, 

merupakan suatu keadaan yang dapat diharapkan berkembangnya: dasar gerak, 

kemampuan gerak, kesegaran jasmani, dan kesegaran motorik anak. 

( SUKINTAKA ; Teori Bermain Departemen P dan K DIRJEN DIKTI 1992 ; hal 

27) 

Sedang Menurut Sadoso (1989:9) kesegaran jasmani adalah keadaan atau 

kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas atau tugas-tugasnya sehari-hari 

dengan mudah tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai 

sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk keperluan-

keperluan lainnya. 

Komponen atau faktor kesegaran jasmani dan komponen kesegaran motorik 

merupakan satu kesatuan utuh dari komponen kondisi fisik. Agar seseorang dapat 

dikategorikan kondisi fisiknya baik, maka status komponen-komponennya harus 

berada dalam kondisi baik pula. Adapun komponen atau faktor jasmani adalah : 

kekuatan, daya tahan kelenturan. 
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      Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani 

adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti dan masih mampu melakukan perkerjaan yang lain yang 

bersifat rekreasi. Atu dengan kata lain bahwa seseoarang yang memiliki kesegaran 

jasmani yang lebih baik adalah orang yang cukup mempunyai kesanggupan dan 

kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dengan efisien tanpa menimbulkan 

kelelahan berarti. 

Berdasar latar belakang uraian  yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

diperoleh suatu permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian dengan 

alasan sebagai berikut :  

1). Permainan kecil adalah permainan yang banyak disukai oleh anak – anak 

karena sangatlah mudah untuk melakukannya dan menyenangkan, karena 

sesuai dengan karakteristik anak – anak yang berusia  6 samapi 12 tahun, dan 

didalamnya banyak unsur- unsur tubuh yang dapat dilatih. 

2). Peningkatan sesegaran jasmani dapat dicapai melalui aktivitas permainan kecil  

3). Belum adanya penelitian tentang upaya peningkatan kesegaran jasmani 

melalui permainan kecil  

 

1.2. PERMASALAHAN 

Berdasarkan tiga alasan  di atas maka timbul suatu permasalahan yang 

perlu diketahui, sedangkan yang menjadi permasalhan dalam penelitian ini adalah 

:  

1). Adakah pengaruh  permainan kecil terhadap peningkatan kesegaran jasmani  ? 
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2).  Berapa besar  pengaruh permainan kecil terhadap peningkatan kesegaran 

jasmani  

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1). Ingin mengetahui pengaruh  permainan kecil terhadap peningkatan kesegaran 

jasmani pada siswa putri  kelas V SD Negeri Klampok 02. 

2). Ingin mengetahui berapa besar pengaruh permainan kecil terhadap 

peningkatan kesegaran jasmani pada siswa putri kelas V SD Negeri Klampok 

02.  

 

1.4. PENEGASAN ISTILAH 

Agar  tidak terjadi kesalahan   persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul    tersebut. Penjelasan   tersebut 

dikemas   dalam  penegasan istilah seperti berikut : 

1.4.1.  Pengaruh : 

 Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu ( orang, bendan dsb ) yang 

ikut membentuk kepercayaan , watak, atau perbuatan sesorang  ( Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi : 638 ). 

1.4..2.  Permainan Kecil 

 Permainan kecil yang dimaksud disini adalah permainan kecil tanpa alat, 

yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, dengan 
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peraturan – peraturan yang dimodivikasi oleh guru, dalam hal ini 

permainan kecil tampa alat yang digunakan meliputi : 

 1.4.2.1. Permainan kecil untuk meningkatkan ketangkasan. 

 1.4.2.2. Permainan kecil untuk melatih reaksi. 

 1.4.2.3. Permainan kecil untuk melatih keseimbangan. 

 1.4.2.4. Permainan kecil untuk melatih beberapa aspek.daya tahan. 

1.4.3.   Peningkatan 

 Proses, perbuatan, cara meningkatkan usaha dan sebagainya . ( Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi : 820 ) 

1.4..4   Kesegaran jasmani 

 Menurut Sudarno SP ( 1992. : 9 ) Kesegaran Jasmani adalah kapasitas 

fungsional seseorang untuk melakukan suatu kerja tertentu dengan hasil / 

memuaskan  tanpa kelelahan yang berarti. 

 

1.5. KEGUNAAN PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1.5.1. Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti melalui  

preaktek dilapangan. 

  1.5.2. Memberikan pengetahuan dan masukan bagi guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan  tentang pengaruh permainan kecil tanpa alat 

terhadap peningkatan kesegaran jasmani  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1  Aktifitas Fisik dan Kesehatan Tubuh  
 

           Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa manusia mempunyai naluri 

untuk bergerak. Hal ini akan nampak jelas bagi anak-anak yang sedang 

dalam pertumbuhan. Gerakan-gerakan yang dilakukan anak sangat berguna 

bagi perkembangan dan pertumbuhan baik fungsi fisik, mental, dan sosial 

emosionalnya. 

Bergerak yang dilakukan dalam bermain tentu saja serta kegembiraan. 

Suasana gembira ini mempunyai pengaruh terhadap keluarnya hormon-

hormon yang merangsang pertumbuhan badan. Oleh karena itu, semua 

penyajian bahan–bahan pendidikan jasmani baik berupa permainan ataupun 

latihan yang lain, agar diusahakan dalam suasana yang menggembirakan. 

Hal ini dapat dikaji ada pada angka-angka statistik yang menunjukkan 

pertumbuhan berat dan tinggi badan dalam waktu liburan lebih besar dari 

pada waktu sekolah. ( Soemitro. Permainan Kecil. Departemen P dan K, 

1992 ;  6 ) 

Bermain biasanya dilakukan di luar atau diruang yang terbuka. Hal ini 

akan baik sekali pengaruhnya terhadap perhatian anak-anak. Mereka akan 

menghirup udara yang bersih, udara yang tidak tercemar oleh hal yang 

dapat mencemari udara. Di dalam melakukan permainan, anak-anak akan 

bergerak lari-lari, lompat dan lari, merangkak, mendorong, mengangkat dan 
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lain-lainnya. Gerakan-gerakan ini akan mempengaruhi  peredaran darah dan 

pernapasan. Peredaran darah akan dipercepat yang berarti kerja jantung 

menjadi tambah kuat dan frekuensinya makin cepat. Pernapasan akan 

menjadi lebih dalam di samping juga menjadi lebih cepat.  

Pernapasan yang makin dalam ini berarti permukaan paru-paru yang 

berhubungan dengan udara menjadi lebih luas, yang memungkinkan 

pengambilan oksigen menjadi lebih banyak. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan bermain, akan mempunyai arti memperkuat otot 

jantung dan otot-otot pernapasan, serta meningkatkan kekenyalan organ-

organ yang terkait dengan pernapasan. Dapat pula dikatakan bahwa dengan 

melakukan permainan, alat-alat peredaran darah dan pernapasan akan 

menjadi terlatih. Jantung darah ke seluruh tubuh. Paru-paru yang terlatih 

akan mampu mengambil oksigen yang sebanyak-banyaknya. 

(Soemitro.Permainan Kecil. Departemen P dan K, 1992 ;  6 ) 

Selain otot jantung dan otot-otot pernapasan, otot-otot anggota tubuh 

atau otot sekelet, akan terpengaruh juga oleh gerakan-gerakan sewaktu 

bermain. Otot-otot penggerak anggota badan akan menjadi tambah baik 

kerjanya jika otot tersebut terlatih. Otot anggota tubuh yang makin baik 

kerjanya mempunyai arti makin kuat dan makin cepat sewaktu berkontraksi. 

( Soemitro.  Permainan Kecil. Departemen P dan K, 1992 ; 6 ) 

Dengan adanya alat-alat peredaran darah dan pernapasan makin baik, 

maka akan makin baik pula melayani kebutuhan-kebutuhan badan. Makin 

meningkatnya fungsi alat peredaran darah dan pernapasan, makin 
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meningkat pula kesehatan badanya. Makin terlatih fisik anak, berarti makin 

tinggi pula daya tahan       tubuh 

.( Soemitro.Permainan Kecil. Departemen P dan K, 1992 ;  7 ) 

2.1.2  Permainan Kecil tanpa alat 

Permainan kecil tanpa alat adalah suatu permainan anak – anak yang 

mengutamakan unsur kegembiraan ( menyenangkan ) tanpa adanya 

peraturan yang baku sehingga setiap anak selalu ingin berpartisipasi 

bersama kelompoknya atau dengan individu lainnya, mencari suatu 

kepuasan. Dorongan yang alami untuk bermain dan bergembira  adalah 

yang membantu untuk mencapai kepuasan, dan ini merupakan basis naluri. 

.( Soemitro, Permainan Kecil, Departemen P dan K, 1992 : 9 ) 

Di dalam melakukan permainan, anak – anak akan bergerak lari, 

melompat, merangkak, mendorong, mengangkat, dan lain – lainya. Gerakan 

– gerakan ini akan mempengaruhi terhadap  kerja otot baik otot kaki, 

tangan, bahkan semua otot didalam tubuh manusia, seperti halnya otot 

jantung dan paru – paru yang berkaitan erat dengan   peredaran darah dan 

pernapasan. Peredaran darah akan dipercepat yang berarti kerja jantung 

menjadi tambah kuat dan frekuensinya makin cepat.       ( 

Soemitro.Permainan Kecil. Departemen P dan K, 1992 ; 9 ) 

Pernapasan yang makin dalam ini berarti konstraksi otot paru–paru 

yang berhubungan dengan udara menjadi lebih kuat, yang memungkinkan 

pengambilan oksigen menjadi lebih banyak. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan bermain, akan mempunyai arti memperkuat otot 
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jantung dan otot–otot pernapasan, serta meningkatkan kekenyalan organ-

organ yang terkait dengan pernapasan. Dapat pula dikatakan bahwa dengan 

melakukan permainan, alat-alat peredaran darah dan pernapasan akan 

menjadi terlatih. Jantung yang terlatih akan makin memompa darah ke 

seluruh tubuh. Paru-paru yang terlatih akan mampu mengambil oksigen 

yang sebanyak-banyaknya. ( Soemitro.Permainan Kecil. Departemen P dan 

K, 1992 ; 6 ) 

  Sedangkan  permainan kecil tanpa alat yang dimaksud adalah :  

2.1.2.1  Pulang Kerumah dengan Cepat 

Jumlah Permain : tidak terbatas 

Alat yang digunakan : tanpa alat 

Tempat  : di bangsal senam, atau di halaman, atau di 

lapangan 

Susunan Kelas  : lihat gambar 

 

 

 

 

 

 

  Keterangan Gambar : 
1. Rumah masing – masing kelompok 
2. Tempat bermaian ( Siswa bergerak bebas ) 
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      1).   Aturan permainan 

Anak-anak dibariskan manjadi emapat syaf. Masing-masnig syaf 

ditentukan di sudut yang mana menjadi rumahnya. Tugas anak-anak 

adalah lari-lari keliling ditengah lapangan, mengitari titik tengah yang 

sudah di tentukan. 

Bila ada peluit dari guru, anak-anak harus segera kembali menuju 

kerumah yang telah ditentukan. Setelah tiba di rumah, mereka bertugas 

untuk membentuk lingkaran. Pemenangnya adalah kelompok yang paling 

cepat membentuk lingkaran. Permainan ini dapat diulang sesuai dengan 

kebutuhan. 

      2).  Bagian  tubuh  yang dilatih  : 

  Otot tungkai 

      3).  Komponen Kesegaran Jasmani yang dilatih : 

 1).  Kecepatan 

 2).  Refleksi ( Reaksi ) 

 3).  Kerja otot jantung dan paru - paru 

      4).  Manfaat dari permainan ini  

 Permainan ini menggunakan unsur gerak lari dengan sistem lomba 

maka akan melatih kecepatan, dan kesigapan dalam menerima perintah yang 

diberikan sewaktu – waktu, maka akan bermanfaat untuk kemampuan reaksi 

dengan cepat, akan melatih kekuatan tungkai dan otot – otot seluruh organ 

tubuh seperti otot jantung dan otot paru – paru, yang akan selalu meyuplai 
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oksigen melalui peredaran darah, karena anak – anak akan melakukan secara 

berulang – ulang dengan waktu yang telah ditentukan. 

2.1.2.2  Menjala Ikan I 

Jumlah pemain : tidak terbatas 

Alat yang digunakan : tanpa alat 

Tempat  : di bangsal senam, atau di halaman, atau di 

lapangan 

Susunan kelas  : lihat gambar 

Semua garis yang digunakan  dibuat dengan mencoret kapur lantai, 

atau dengan tali, atau dengan bilah, atau dengan benda lainnya yang tidak 

membahayakan siswa waktu bermain. 

 

 

 

 

 

 

  Keterangan Gambar :  
   1). Tempat ikan yang sudah tertangkap 
   2). Rangkaian anak sebagai jala 
   3). Tebaran anak – anak sebagai ikan yang bebas 
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    1).  Aturan permainan 

Anak-anak dibariskan menjadi tiga syaf. Masing-masing syaf 

ditunjuk salah seorang untuk membentuk jala, dengan jalan gandengan 

tangan. Sisanya menjadi ikan semua. 

Tugas yang menjadi jala adalah berusaha menjaring ikan yang 

bertebaran di dalam kolam. Sedang ikan-ikan bebas berlari-lari untuk 

menghindari jala agar tetap hidup. Ikan yang tertangkap dikumpulkan 

disudut lapangan. Ikan-ikan yang keluar dari lapangan juga dianggap mati 

dan mereka harus berkumpul dengan ikan-ikan yang terjaring. 

Jala disiapkan disudut lapangan, sedang ikan-ikan bebas memilih 

tempat atau berlari-lari. Setelah persiapan selesai, guru memberikan tanda 

bahwa permainan dimulai. Bila mana guru menganggap ikan yang 

tertangkap sudah cukup, maka dapat diadakan pergantian siapa yang 

menjadi jala. Permainan dapat dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Pada 

akhir permainan guru dapat menanyakan kepada siswa, siapa diantara 

mereka yang belum pernah terjaring. Mereka itulah ikan-ikan yang lincah 

sehingga mampu menghindar dari jaring. 

    2). Bagian tubuh yang dilatih  

 1).  Kekuatan otot tungkai 

 2).  Kekuatan otot tangan 

    3). Komponen Kesegaran Jasmani yang dilatih  

 1).  Kelincahan  

 2).  Kecepatan 
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3).  Kerja otot jantung dan paru – paru   

     4). Manfaat dari permainan ini  

 Perminan ini menggunakan unsur gerak lari, dan kekompakan 

dalam regu, maka akan bermanfaat untuk memberi semangat beregu 

kepada individu untuk selalu bergerak, mereka akan selalu aktif bergerak 

mengejar dan menghindar maka akan muncul unsur kelincahan, kecepatan 

, dan  akan melatih kekuatan otot – otot tungkai, otot tangan yang  pada 

saat mengejar dengan tangan bergandengan akan terjadi tarik menarik  dan 

otot – otot seluruh organ tubuh seperti otot jantung dan otot paru – paru, 

yang akan selalu meyuplai oksigen melalui peredaran darah, selama 

melakukan aktifitas yang dilakukan terus menerus selama waktu yang 

telah ditentukan.  

2.1.2.3  Elang mengejar Anak Ayam 

Jumalh pemain : tidak terbatas 

Alat yang digunakan  : tanpa alat 

Tempat : di bangsal senam, atau di halaman, atau di 

lapangan 

Susunan kelas : lihat gambar 
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 Keterangan Gambar : 
  1). Elang yang siap mengejar anak ayam 
  2). Induk ayam 
  3). Rangkaian anggota ayam  
  4). Anak ayam 
 
   1).  Aturan permainan 

Anak-anak dibariskan menjadi dua syaf. Setiap syaf supaya 

menempati tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap syaf ditunjuk 

salah seorang untuk menjadi elang, seorang menjadi induk ayam, dan 

seorang lagi menjadi anak ayam. Setiap syaf berdiri berurutan, yang paling 

depan induk ayam, disambung dengan anggotanya dan yang paling 

belakang adalah anak ayam. Setiap anggota induk ayam berpegangan pada 

perut anggota yang ada di depannya, anak ayam berpegangan pada perut 

anggota yang berdiri didepannya. Si elang berdiri di hadapan induk ayam. 

Tugas elang adalah berusaha menangkap anak ayam yang berdirinya 

paling belakang. Induk ayam bertugas menghalang-halangi kebebasan 

bergerak bagi si elang. Anak ayam bertugas menghindari sergapan elang 

tanpa harus memisahkan diri dari anggota induk ayam. jika anak ayam 

tertangakap, maka permainan berhenti dan dilakukan pergantian. Elang 

menjadi ayam, induk ayam menjadi elang, anggota yang berdiri paling 

dekat induk ayam berganti menjadi induk ayam. Jika ada anggota yang 

lepas pegangannya, maka ia akan menjadi anak ayam. 

Setelah persiapan selesai, maka guru dapat memberikan aba-aba 

bahwa permainan dimulai. Setiap kali ada anak ayam yang tertangkap, guru 

memberhentikan pasangan tersebut dan melakukan pergantian. Permainan 
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dapat dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Pemenangnya adalah anak 

ayam yang belum pernah tertangkap, yang disebabkan kehebatan induk 

ayam dan kelincahan anak ayam. 

Semua garis-garis yang digunakan dibuat dengan mencoretkan kapur 

ke lantai atau dengan tali, atau dengan bilah, atau dengan benda lainnya 

yang tidak membahayakan siswa waktu bermain. 

    2).  Bagian tubuh yang dilatih 

 Semua bagian tubuh 

    3). Komponen Kesegaran Jasmani yang dilatih 

 1)..  Kekuatan  

2).  Daya tahan  

 3).. Kelincahan  

4). Kelenturan  

 5).   Kekuatan dan daya tahan otot jantung dan paru – paru 

    4). Manfaat dari permainan ini  

Manfaat yang diambil dari permainan ini, anak akan selalu aktif 

bergerak baik gerak kaki maupun semua anggota tubuh disaat mereka 

mengejar dan mengidar akan melatih kelincahan, kelenturan, dan daya 

tahan tubuh pada saat terjadi gerakan gerakan pengejaran oleh elang yang 

berubah arah, mereka akan saling mempertahankan pososisi badan terhadap 

putaran gerakan yang terjadi, dari semua gerakan – gerakan yang timbul 

dari permainan tersebut maka perkembangan otot semua organ tubuh, 

maupun daya tahan akan meningkat, tak terkecuali perkembangan daya 
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tahan otot jantung dan otot paru – paru yang akan selalu meyuplai oksigen 

melalui peredaran darah, selama melakukan aktifitas yang dilakukan terus 

menerus selama waktu yang telah ditentukan 

2.1.2.4  Ular Makan Ekornya 

Jumalh pemain : tidak terbatas 

Alat yang digunakan : tanpa alat 

Tempat : di bangsal senam, atau di halaman, atau di 

lapangan 

Susunan kelas  : lihat gambar 

 

        Keterangan Gambar : 
        1).. Kepala Ular  
        2). Rangkain Ular  
        3). Ekor Ular 
 

 

 

    1). Aturan permainan 

Anak-anak dibariskan menjadi dua syaf. Setiap syaf supaya 

menempati tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap syaf berdiri 

berurutan ke belakang, dan yang berdiri di belakang memegang perut orang 

yang berdiri di depannya. Yang berdiri paling belakang berlaku sebagai 

ekor ular. 

Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap 

ekornya, sedangkan ekor berusaha menghindar tangkapan si kepala tanpa 
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melepaskan pegangannya. Bila anggota yang lepas pegangannya maka ia 

akan menggantikan tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka 

diadakan pergantian, yaitu si kepala menjadi ekor, dan orang yang paling 

dekat dengan kepala menggantikan menjadi kepala. 

    2).  Bagian tubuh yang dilatih 

 Semua bagian tubuh 

    3). Komponen Kesegaran Jasmani yang dilatih 

 1)..  Kekuatan  

2).  Daya tahan  

 3).. Kelincahan  

4). Kelenturan  

 5).   Kekuatan dan daya tahan otot jantung dan paru – paru 

    4). Manfaat dari permainan ini  

 Manfaat yang diambil dari permainan ini, anak akan selalu aktif 

bergerak baik gerak kaki maupun semua anggota tubuh disaat mereka 

mengejar dan menghidar akan melatih kelincahan, kelenturan, dan daya 

tahan  tubuh pada saat terjadi gerakan gerakan pengejaran kepala ular 

kepada ekornya yang berubah arah, dari semua gerakan – gerakan yang 

timbul dari per mainan tersebut maka perkembangan dan daya tahan  otot 

semua organ tubuh akan meningkat, tak terkecuali perkembangan otot 

jantung dan otot paru – paru 
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2.1.2.5   Tandu Berlomba 

Jumalh pemain : tidak terbatas 

Alat yang digunakan : tanpa alat 

Tempat  : di bangsal senam, atau di halaman, atau di 

lapangan 

    Susunan kelas : lihat gambar 

 

 

 

 

 

 

  Keterangan Gambar : 
1). Anak- anak siap dengan posisi tandu 
2). Tempat awal dalam lomba 
3). Lintasan lomba 
 

Semua garis yang digunakan  dibuat dengan mencoretkan kapur ke 

lantai, atau dengan tali atau dengan bilah, atau dengan benda yang tidak 

membahayakan siswa waktu bermain. 

      1).  Aturan permainan 

Anak-anak dibariskan dibelakang garis start menjadi tiga syaf. Setiap 

tiga orang membentuk pasangan masing-masing. Dua orang membentuk 

tandu, dengan jalan tangan kanan memegang lengan bawah kiri, dan 

tangan kirinya memegang lengan bawah pasangannya. Sedangkan seorang 

lagi naik di atas tandu yang dibentuk tadi. 
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Tugas anak-anak adalah bahwa setiap pasangan berlomba lari dari 

garis start menuju garis pembalikan, dan kembali ke garis start lagi. Setiap 

kali diganti pelakunya. 

Bila persiapan telah selesai, guru memberikan aba-aba bahwa 

pelombaan dimulai. Setip perlombaan selesai, untuk babak berikutnya 

diadakan pergantian pelaku. Yang semula menjadi tandu, salah seorang 

menjadi penunggang tandu. Penunggang tandu menjadi tandu. Demikian 

selanjutnya. Pemenangnya adalah pasangan yang paling cepat memasuki 

start yang berubah menjadi garis finis. Permainan ini dapat diulang-ulang 

sesuai dengan kebutuhan. 

     2).  Bagian tubuh yang dilatih 

 1).. Otot tungkai 

 2).  Otot tangan 

 3).  Otot lengan tangan dan otot bahu 

 4).. Otot jantung dan  paru – paru 

 5).  Otot perut 

      3).  Komponen Kesegaran Jasmani yang dilatih 

 1)..  Kekuatan  

2).  Daya tahan  

 3).  Keseimbangan badan. 

      4).  Manfaat dari permainan ini 

Manfaat yang diambil dari permainan ini, yaitu pada saat anak 

mengangkat badan teman secara berpasangan dan berlari menuju garis 
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finish, maka akan melatih kekutan dan daya tahan otot tunkai, otot badan, 

otot bahu dan lengan tangan tangan serta organ tubuh lainnya sepeti otot 

jantung dan otot paru - paru  terhadap beban. Dan juga akan muncul 

adanya latihan keseimbangan badan. 

2.1.2.6   Berlomba dengan Gerobag dorong 

Jumalh pemain : tidak terbatas 

Alat yang digunakan : tanpa alat 

Tempat  : di bangsal senam, atau di halaman, atau di 

lapangan 

Susunan kelas  : lihat gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan Gambar : 
1). Anak – anak siap dengan posisi gerobag dorong 
2). Tempat awal dalam lomba 
3). Lintasan  lomba 

  

Semua garis yang digunakan dibuat dengan mencoretkan kapur ke 

lantai, atau dengan tali, atau dengan bilah, atau dengan benda lainnya yang 

tidak membahayakan siswa waktu bermain 
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   1).  Aturan permainan 

Anak-anak dibariskan di belakang garis star menjadi dua syaf saling 

berpasangan. Setiap dua orang membentuk pasangan. Orang-orang dari syaf 

depan menjadi gerobag, sedang yang dari syaf belakang yang menjadi 

pendorong gerobag. Pertama-tama orang dari syaf depan bertumpu pada 

kedua tangannya, kedua tungkainya menjepit pinggang orang yang dari syaf 

belakang. Kemudian kedua tangan yang menumpu diangkat ke depan 

sampai horizontal, dan berjalan menuju kedepan seolah olah seperti orang 

mendorong gerobag.  Tugas setiap pasangan adalah menuju ke garis finis 

secepatnya sambil memdorong gerobag tersebut. Sekarang diadakan 

pergantian yang semula menjadi gerobag sekarang menjadi pendorong 

gerobag, dan pedorong gerobag menjadi gerobag. 

Bila persiapan telah selesai, guru dapat memberikan aba-aba 

perlombaan dimulai. Perlombaan ini dapat diulang-ulang sesuai dengan 

kebutuhan. Pemenangnya adalah pasangan yang paling cepat tiba di garis 

finish. 

    2).  Bagian  tubuh yang dilatih 

 1). Otot Tungkai 

 2). Otot perut 

 3). Otot tangan, lengan tangan dan bahu 

 4).  Otot jantung dan  paru – paru 

      3).  Komponen Kesegaran Jasmani yang dilatih 

 1)..  Kekuatan  
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2).  Daya tahan  

 3).  Keseimbangan badan. 

    4).  Manfaat dari permainan ini 

Manfaat yang diambil dari permainan ini, yaitu pada saat anak berjalan 

dengan kedua tangannya dan kedua kakinya diangkat oleh pasangannya 

menuju garis finis yaitu akan melatih kekutan dan daya tahan  otot  tangan, 

lengan tangan, bahu dan otot tubuh serta otot   organ tubuh lainnya sepeti 

jantung dan paru - paru  terhadap beban. Dan juga akan muncul adanya 

latihan keseimbangan badan. 

Sedang Cowell dan Hozeltn (1995 : 146) dikutip oleh ( Sukintaka. 

Teori Bermain Depertenen P dan K DIRJEN DIKTI 1992 ; 6). Mengatakan 

bahwa untuk membawa anak kepada cita-cita pendidikan, maka perlu 

adanya usaha peningkatan keadaan jasmani, sosial, mental, dan moral anak 

yang optimal. Agar memperoleh peningkatan tersebut, anak dapat dibantu 

dengan permainan, karena anak dapat menampilkan dan memperbaiki 

ketrampilan jasmani, rasa sosial, percaya diri, peningkatan moral dan 

spiritual lewat “fairplay” serta  “sportmanship” atau bermain dengan jujur, 

sopan, dan berjiwa olahragawan sejati. Aktivitas bermain pada anak-anak 

banyak dilakukan dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani ini sangat 

penting bagi anak-anak dalam masa pertumbuhannya. 

Gerak mereka berarti berlatih tanpa disadarinya. Dasar gerak mereka 

menjadi lebih baik, karena kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot 

setempat, dan daya tahan kardiovaskuler makin jadi baik. Di samping itu 



27 
 

27 
 

terjadi pula makin tambah panjang dan makin besar otot-otot mereka. Dari 

pertumbuhan mereka, berarti makin baik pula fungsi organ tubuh mereka, 

sehingga dapat dikatakan, bahwa dari pertumbuhan mereka, akan terjadi 

perkembangan yang lebih baik. Mereka akan melompat, lari, melempar, 

bergantung, dan memanjat dengan lebih baik. ( Sukintaka. Teori Bermain 

Depertenen P dan K DIRJEN DIKTI 1992 ; l 6) 

       ( Soemitro. Permainan Kecil, Depertenen P dan K DIRJEN DIKTI. 

1992 ;11) Menyatakan pengelompokan permainan berdasarkan sifat 

permainan dapat mengembangkan aspek-aspek fisik yaitu : 

a). Permainan untuk meningkatkan kekuatan 

b). Permainan untuk meningkatkan ketahanan 

c). Permainan untuk meningkatkan ketangkasan 

d). Permainan untuk meningkatkan reaksi dan lain-lain 

2.1.3   Pengertian Kesegaran Jasmani  
 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk 

melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang 

berarti. Untuk dapat mencapai kondisi kesegaran jasmani yang prima 

seseorang perlu melakukan latihan fisik yang melibatkan komponen 

kesegaran jasmani dengan metode latihan yang benar. ( Widaninggar. W. 

Ketahuikah Tingkat Jasmani Anda. 2002 : 1 ) 

Menurut Clarke (Baumgartner dan Jackson, 1975: 1976) dikutip oleh             

(  Sukintaka. Teori Bermain Departemen P dan K 1992 : 27) 
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 Kesegaran jasmani merupakan kemampuan melaksanakan tugas sehari-hari 

dengan baik dan kuat, tanpa kelelahan yang berarti, dan dengan energi yang 

besar mendapatkan kesenangan dalam menggunakan waktu luang, dan 

dapat mengatasai bila menjumpai keadaan darurat yang tidak disangka-

sangka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesegaran jasmani itu 

merupakan kemampuan untuk kuat menahan, menahan beban, melawan 

“stress” (tekanan), dan tekun dalam usahanya dalam mengatasai keadaaan 

yang sulit dan tidak akan menjadi orang yang tidak segar (“unfit”). 

Sedangkan keadaan sebaliknya, orang akan mudah lelah karena keadaan 

yang biasa saja, kekurangan energi untuk melakukan aktifitasnya sendiri 

dalam hidupnya, dan akan kehabisan tenaga dalam kegiatan yang tak 

disangka-sangka pada tuntutan usaha jasmani. 

Dari batasan yang diberikan, kesegaran jasmani akan memperoleh 

keadaan yang tidak menjadi sakit, atau melulu menjadi baik. Kesegaran 

jasmani mempunyai tiga komponen dasar sebagai berikut Baumgartner dan 

Jackson,           (  Sukintaka. Teori Bermain Departemen P dan K 1992 : 27) 

d. Kekuatan otot, ditandai dengan kekuatan kontraksi otot. ini akan 

terwujudkan dengan kuat (“force”) yang dilakukan oleh otot. 

e. Daya tahan otot, ditandai dengan kemampuan melakukan kerja dalam 

waktu lama. Akan terjadi penampilan gerak yang sempurna 

c. Daya tahan yang berkaitan dengan pernafasan. Ditandai dengan 

mempunyai  seseorang untuk melakukan kontraksi otot dalam intensitas 

yang sedang, dan dilakukan oleh kelompok otot yang banyak, dalam 
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waktu yang lama. Kemampuan ini dapat diberi contoh pada waktu orang 

lari jarak jauh. 

   Dengan makin baiknya kesegaran jasmani seseorang, akan berarti 

makin luasnya makna kesegaran jasmani, hingga dapat disebut makin 

berkembangnya kesegaran motorik seseorang itu. Kesegaran motorik 

jasmani merupakan tiga komponen kesegaran jasmani ditambah empat 

faktor lain sebagai berikut : 

e. Daya ledak otot (“muscular power”), yang mampu melepaskan kerja otot 

yang maksimum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh : dalam 

melakukan lompat jauh tanpa awalan. 

f. Kelincahan, merupakan kemampuan mengubah-ubah posisi badan atau 

arah dengan cepat. 

g. Kecepatan (laju = “speed”), merupakan kecepatan gerak. 

h. Kelentukan, merupakan kelebaran gerak (“amplitudo”) pada sendi atau 

sendi-sendi. 

Anak yang bermain secara terus menerus, dalam jangka waktu lama, 

merupakan suatu keadaan yang dapat diharapkan berkembangnya: dasar 

gerak, kemampuan gerak, kesegaran jasmani, dan kesegaran motorik anak. 

          (  Sukintaka. Teori Bermain Departemen P dan K 1992 ;  27) 

2.1.3 Kesegaran Jasmani dan Komponen-komponennya 
 

   Casady, Mapes, dan Alley, (Sudarno SP. Pendidikan Kesegaran 

Jasmani Departemen P dan K, 1992 ;  10 ). Ada kalanya Kesegaran Jasmani 

didefinisikan dengan menunjukan koponen – komponennya. Walaupun para 
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ahli masih terdapat perbedaan pendapat, tetapi umumnya  Kesegaran 

Jasmani terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 

1. Daya tahan kardiovaskuler (Cardiovasculer endurance) 

2. Daya tahan otot (Muscle endurance) 

3. Kekuatan otot (Muscle strength) 

4. Kelenturan (Flexibility) 

5. Komposisi tubuh (Body composition) 

6. Kecepatan gerak (Speed of movement) 

7. Kelincahan (Agility) 

8. Keseimbangan (Balance) 

9. Kecepatan reakasi (Reaction time) 

10. Koordinasi (Coordination) 

Sejumlah ahli kesehatan olahraga sependapat bahwa dari 10 komponen 

tersebut diatas, komponen daya tahan adalah komponen terpenting dalam 

menentukan menentukan kesegaran jasmani seseorang. . (. Widaninggar W.  

Ketahui Tingkat Kesegaran Jasmani Anda, 2002.1 ). 

Daya tahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk bekerja dalam waktu 

lama tanpa mengalami kelelahan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Daya tahan umumnya diartikan sebagai ketahanan terhadap kelelahan dan 

kemampuan pemulihan segera setelah mengalami kelelahan. Daya tahan 

yang tinggi dapat mempertahankan penampilan dalam jangka waktu yang 

relatif lama secara terus menerus. (. Widaninggar W.  Ketahui Tingkat 

Kesegaran Jasmani Anda, 2002.1 ) 
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Meski kata Kesegaran Jasmani telah muncul beberapa kali, namun 

rasanya masih perlu dipertegas apa yang dimaksud kata tersebut. Dari segi 

medis dinyatakan bahwa : Kesegaran Jasmani menunjukkan kapasitas 

fungsional seseorang, dan terdiri dari potensi fungsional dan potensi 

metabolik. Tes Kesegaran Jasmani terbaik hendaknya mengungkap 

kemampuan seseorang menghadapi tuntutan biologis yang berat. 

 Balke, (Sudarno SP.Pendidikan Kesegaran Jasmani, Departemen P 

san K, 1992 ; 9). Menyatakan bahwa Kesegaran Jasmani menunjukan 

bahwa tubuh mampu menunaikan tugasnya dengan memuaskan. Sedang 

Anderson mendefinisikan sebagai berikut : Kemampuan sistem respirasi 

dan sirkulasi untuk pulih asal dari beban kerja. 

Stafford dan Ducan  (Sudarno SP. Pendidikan Kesegaran 

Jasmani.Departemen P dan K, 1992 ;10 ). Menyatakan bahwa Kesegaran 

Jasmani terdiri dari komponen – komponen : Kerkuatan, tenaga, kecepatan, 

ketangkasan, dan ketahanan untuk melakukan suatu tugas kerja, ditambah 

dengan semangat yang tinggi yang nampak dari rasa tanggung jawab, untuk 

terus bertugas sampai selesai.  

         Alhi Faal menyatakan bahwa Kesegaran Jasmani merupakan 

ekspresi kuantitatif dari kondisi fisik seseorang. Kesegaran Jasmani dapat 

didefinisikan sebagai : kemampuan seseorang untuk melakukan satu tugas 

khas yang memerlukan kerja muscular di mana kecepatan dan ketahanan 

merupakan kreteria utama. Seseorang yang memiliki kesegaran jasmani 

yang baik akan mampu memenuhi tuntutan fisik tertentu. Karpovich  ( 
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Sudarno SP. Pendidikan Kesegaran Jasmani.Departemen P dan K, 1992 ;  9 

) 

Ahli-ahli Pendidikan Jasmani menyatakan bahwa : Kesegaran Jasmani 

adalah kapasitas fungsional total seseorang untuk melakukan sesuatu kerja 

tertentu dengan hasil baik ( memuaskan ) dan tanpa kelelahan yang berarti. 

Kesegaran Jasmani bercirikan semua bagian tubuh dapat berfungsi secara 

efisien saat tubuh menyesuaikan diri dengan tuntutan sekitar. 

(Sudarno SP. Pendidikan Kesegaran Jasmani, Departemen P dan K, 1992 ;  

9) 

Seseorang dinyatakan fit bila ia bebas dari gangguan atau kelemahan 

yang membatasi geraknya dan yang memiliki ketahanan dan ketangkasan 

dalam tugas hariannya, dan yang masih memiliki cadangan tenaga yang 

bukan hanya dapat digunakan untuk mengatasi keadaan darurat yang 

mendadak, tetapi juga dapat digunakan untuk menikmati waktu 

senggangnya. Scott dan French. (Sudarno SP. Pendidikan Kesegaran 

Jasmani. Departemen P dan K, 1992 ;  9) 

Morehouse dan Miller.( Sudarno SP.Pendidikan Kesegaran Jasmani, 

Departeman P dan K, 199 : 29 ). Menyatakan bahwa seseorang dinyatakan 

fit untuk sesuatu tugas atau aktivitas bila ia mampu mengatasi tugas 

tersebut cukup efisien dan tanpa kelelahan yang berlebihan, dan dapat pulih 

asal dengan segera. Dapat disimpulkan bahwa Kesegaran Jasmani adalah 

suatu keadaan saat tubuh mampu menunaikan tugas hariannya dengan baik 

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

untuk menikmati waktu senggang dengan rekreasi yang aktif.  

2.1.5 Tinjauan Permanian Kecil Tanpa Alat dan Kesegaran Jasmani 

    Permainan Kecil Tanpa Alat adalah  permainan yang berdasarkan 

sifatnya dapat mengembangkan dan meningkatkan aspek – aspek fisik atau 

organ tubuh seperti ; kekuatan, ketahanan, ketangkasan ( kelincahan), 

reaksi, kecepatan dan lain – lain. Dan dalam melakukannya  mengutamakan 

unsur – unsur kegembiraan sehingga tidak menimbulkan kelelahan yang 

primer.     

 ( Soemitro, Permainan Kecil, Departeman P dan K, 1992 : 7 ) 

  Sedangkan Kesegaran Jasmani adalah keadaan atau kemampuan 

seseorang untuk melakukan aktivitas atau tugas – tugasnya sehari – hari 

dengan mudah tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki 

cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Kesegaran 

jasmani mempunyai beberapa komponen dasar diantaranya : Kekuatan otot, 

daya tahan, daya tahan yang berkaitan dengan pernafasan, daya ( ledak ) 

otot, kelincahan, kecepatan, dan  kelentuan, yang semuanya dapat digali 

melalui  pembelajaran permainan kecil tanpa alat.  

2.1.6  Kerangka Berpikir  

Hubungan antara Permainan Kecil Tanpa Alat dan Peningkatan 

Kesegaran Jasmani : 

  Permainan kecil tanpa alat adalah permainan yang menggerakan 

semua otot – otot  organ tubuh, baik otot tungkai, otot betis, otot paha, 
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semua otot badan, otot tangan, otot lengan tangan, otot punggung, bahkan 

otot jantung dan otot paru – paru.  

Dalam permainan kecil tanpa alat semua organ tubuh digerakan akan 

merangsang semua otot untuk berkontraksi dan terlatih menuju kelincahan, 

kelenturan, keseimbangan, kecepatan reaksi, kekuatan dan daya tahan, 

dengan   itensitas latihanya ditambah secara bertahap sehingga daya tahan 

jantung dan paru – paru akan semakin meningkat, karena tubuh yang 

bergerak terus menerus  akan membutuhkan  oksigen yang terus menerus 

pula, sedangkan tubuh tidak dapat menyimpan oksigen. Jadi selalu harus 

disuplai jantung dengan peredaran darahnya dan paru – paru melalui sistem 

pernafasan, sedangkan permainan kecil tanpa alat adalah permainan yang 

sangat disukai anak dan dilakukan dengan rasa senang dan kegembiraan 

sehingga permainan ini tidak melelahkan dan daya kerja ototnya pun tidak 

terlalu melelahkan karena kerja  otot tidak terlalu tinggi, sehingga kelelahan 

bukan terjadi secara primer  tetapi secara sekunder. 

Dengan demikian funsional sistem respiro- cardio- circulator yaitu 

paru – paru – jantung dan peredaran darah dapat ditingkatkan demi 

mencukupi Oksigen  ( 2O  ), Disamping meningkatkan sistem respiro- 

cardio- circulator juga meningkatkan sistim skeleton- neuro- musculair, 

karena semua otot aktif walaupun ada cara khusus meningkatkanya yang 

membantu peningkatan sistem respiro- cardio- circulator. 

Jadi berdasarkan uraian di atas maka Permainan Kecil Tanpa Alat 

dimungkinkan dapat meningkatkan Kesegaran Jasmani 



35 
 

35 
 

2.2 Hipotesis   

        Hipotesis adalah dapat diartikan sebagai sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan peneltian, sampai terbukti 

melalui datayang terkumpul. 

Dari arti katanya hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata. ” hypo 

”yang artinya ” dibawah ” dan ” thesa ” yang artinya ” kebenaran ”. Jadi 

hipotesis adalah penetapan anggapan dasar, melalui suatu teori sementara, 

yang kebenarannya masih perlu diuji ( di bawah Kebenaran ) ( Suharsimi 

Arikunto. Prosedur Penelitan , 2006 : 71 ) 

 Sesuai dengan  penjelasan  dalam landasan teori, tinjauan  dan 

kerangka berpikir di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara ( 

anggapan dasar ) sebagai  hipotesis  adalah  :  

 Pembelajaran permainan kecil tanpa alat dapat  berpengaruh terhadap 

peningkatan  kesegaran jasmani pada siswa puteri kelas V  Sekolah Dasar. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan kecil 

tanpa alat terhadap peningkatan tingkat kesegaran jasmani siswa putri kelas 

V Sekolah Dasar, untuk keperluan penelitian ini diperlukan hal – hal berikut 

ini : 

 

3.1  Metodologi 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “ 

eksperimen lapangan “ Yaitu uji coba yang dilakukan secara sistimatik 

dilapangan. Dan rancangan penelitian yang digunakan ialah “ Pretest – 

Postest  only Group Design  “. Atau yang paling baru dengan sebutan “ 

Treatments by Subjects Designs “. ( Sutrisno Hadi, Metodologi Research 4 , 

2004 ; 486 ) Yang secara skematis digambarkan seperti berikut :  

          Populasi         Sampel      Pretest ( Tes Awal )        Treatmen  ( 

Perlakuan )         Postest ( Tes Akhir ) 

 

3.2    Populasi 

        Adalah keseluruhan subjek penelitian. ( Suharsimi Arikunto. Prosedur 

Penelitian , 2006 : 130 ) 

 Untuk penelitian ini populasinya adalah siswa Puteri kelas V Sekolah Dasar  
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3.3   Sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian  dari populasi terjangkau yang memiliki sifat 

yang sama dengan populasi (  Nana Sujana. Penelitian dan penilaian 

Pendidikan, 2007: 85 )  

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa peteri kelas V SD Negeri 

Klampok 02  Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yang sejumlah 15 

siswa   

 3.3.1   Cara Pemilihan Sampel  

 Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

total sampling karena siswa puteri kelas V di SD Negeri Klampok 02  

terdapat  15 siswa puteri  maka semuanya dijadikan sampel dalam 

penelitian. 

 

3. 4   Variabal Penelitian  

Menurut  ( Suharsimi Arikunto. Prosedur penelitian 2006 : 116 )  

variabel adalah gejala yang bervariasi dan dijadikan obyek penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah :  

3.4.1   Variabel bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ; 

Pembelajaran dengan  permainan kecil tanpa alat 

 Sedangkan  permainan kecil yang dipakai dalam triatment / perlakuan 

adalah  :  

 3.4.1.1  Permainan Pulang kerumah dengan  cepat 
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 3.4.1.2  Permainan Menjala ikan 

 3.4.1.3  Permainan Elang mengejar anak ayam 

 3.4.1.4  Permainan Ular makan ekornya 

 4.3.1.5  Permainan Tandu berlomba 

 4.3.1.6  Permainan  Berlomba mendorong gerobag 

3.4.2  Variabel terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :  

 Peningkatan Kesegaran Jasmani 

 

3.5  Perlakuan ( Treatment ) 

Perlakuan yang diberikan adalah menggunakan permainan kecil tanpa 

alat  sedangkan dalam perlakuan perlu kita perhatikan bagia- bagian tubuh 

yang akan diberi perlakuan, karena yang akan kita capai adalah peningkatan 

kesegaran jasmani maka kita perlu memperhatikan faktor faktor yang 

mendukungnya yaitu, kecepatan, kelincahan, kelenturan , kekuatan dan 

daya tahan. Maka perlu adanya intensitas latihan yang bertambah, untuk 

mengetahui kecepatan waktu dalam pencapean jarak harus terukur 

waktunya.  

Untuk menambah intensitas kekuatan dengan menambah beban jarak 

dalam melakukan kegiatan latihan. Sedang intensitas jantung dan paru dapat 

diukur dengan denyut jantung untuk mengetahui apakah latihan yang 

diberikan meningkat atau tidak, dengan cara mencatat denyut jantung 

sebelum aktifitas dan setelah aktifitas dalam satu perlakuan.  Misalkan 
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denyut jantung sebelum beraktivitas mencapai 70 sampai 90 / menit 

kemudian diberi perlakuan aktifitas setelah selesai denyut jantung mencapai 

160 sampai dengan 180 / menit maka latihan tersebut sudah tinggi. Tapi 

bila hanya mencapai 100 sampai dengan 120/ detik berarti beban latihannya 

masih kurang. 

 Atau yang di anjurkan oleh ACSM ( Amirican Colege of Sprts 

Medice ) agar intensitas latihan berkisar antara 60 % sampai 90 % denyut 

jantung cadangan              ( maximal heart rate reserve). Denyut jantung 

maksimal di taksir sebesar 220 dikurangi umur, sedang denyut jantung 

cadangan adalah selisih antara denyut jantung maksimal dengan denyut 

jantung istirahat. Misal anak kelas V berumur berkisar 11 tahun, bila denyut 

jantung istirahatnya 70 / menit maka denyut jantung cadangannya sebesar  :  

220 – 11- 70  = 139, sehingga denyut  jantung  latihannya berkisar antara : 

0,6 x 139 + 70  =  153.4 sampai  0,9 x 139 + 70  =  195,1. ( Sudarno SP, 

Pendidikan Kesegaran Jasmani, Departemen P da K, 1992 : 68 ) 

 Perhitungan denyut jatung dapat  dilakukan dengan meraba nadi 

pergelangan tangan atau pada nadi leher. Perhitungan denyut jantung dapat 

dilakukan selama 1 menit baik sebelum maupun sesudah latihan  

Menurut Kartch dan McArdle. (  .A. Hamidsyah Noer. Kepelatihan 

Dasar.. 1994 : 97 ). Intensitas latihan adalah menurut lamanya melakukan 

kegiatan / latihan untuk olahraga prestasi yang membutuhkan daya tahan 

yaitu 45 samapai dengan 120 menit dari semua kegitan  sedang untuk 

olahraga kesehatan 20 sampai dengan 30 menit dari seluruh kegiatan. 
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Namun dalam suatu penelitian banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, terutama penelitian  eksperimen. Apalagi 

penelitian ini dilakukan tidak dalam suatu laboratorium sehiga banyak hal 

yang tidak mungkin dapat dikendalikan. Paling tidak peneliti berupaya 

untuk meminimalkan. Adapun kemungkinan – kemungkinan yang menjadi 

faktor- faktor yang mempengaruhi penelitian antara lain : 

 3.5.1   Cuaca 

 Penelitian ini merupakan penelitan lapangan, maka yang menjadi 

kendala adalah cuaca seperti hujan, Untuk mengantisipasi keadaan tersebut 

bisa dipindahkan di dalam ruangan. 

3.5.2 Petugas pengambil data  

         Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan pada awal sebelum 

eksperimen dan sesudah eksperimen selesai. Akan tetapi hasil penelitian ini 

bisa saja menjadi tidak seperti yang diharapkan apabila cara pengambilan 

data dilakukan  oleh orang – orang yang kurang atau bahkan yang belum 

berpengalaman berbagai alat dalam intrumen penelitian ini. Namun karena 

petugas pengambilan data adalah orang – orang yang telah berpengalaman 

dalam bidangnya maka hal tersebut dapat diminimalkan. Sebab para 

petugas adalah guru – guru olahraga dan pelaksanaannya di bimbing oleh 

oleh dosen pembimbing. 

3.5.3 Pengajar 

Pengajar juga mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, karena 

penguasaan materi dan penguasaan teknik gerak gerak akan mempengaruhi 
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hasil pembelajaran. Untuk menyiasati masalah pengajar, Pengajar dilakukan 

oleh peneliti sendiri yang telah mengetahui tentang pembelajaran permainan 

tanpa alat yang dimaksud dalam penelitian ini. 

3.5.4 Beban latuhan  semakin bertambah 

Dalam prinsip dasar latihan dikatakan bahwa untuk mendapatkan 

efek latihan yang baik organ tubuh harus diberikan beban berat melebihi 

beban aktivitas sehari – hari, agar merangsang tubuh untuk beradaptasi 

dengan lingkungannya. Pemberian beban latihan ini harus berpegang 

kepada Prinsip Beban Lebih ( Overload Principle ) dimana melalui 

rangsangan  ( stimulus ) maksimal akan atau hampir maksimal dengan 

latihan yang kian hari kian meningkat dan kian bertambah berat maka 

perubahan – perubahan dalam tubuh akan dapat tercapai, tentunya dengan 

mengingat akan kemampuan yang dilatih. 

Oleh karena itu target latihan disesuaikan  dengan tingkat 

kemampuan jasmani anak, dengan tujuan yang akan dicapai dan lamanya 

latihan. Dengan melihat prinsip agar kwalitas yang diperoleh dari latihan 

akan menurun kembali apa bila tidak dilakukan secara teratur dan kontinyu. 

Oleh karena itu kesinambungan latihan mempunyai peran yang sangat 

penting dengan tidak melupakan adanya pulih asal (.A. Hamidsyah 

Noer,Kepelatihan Dasar. 1994 : 91 – 103 ) 

3.5.5 Kondisi Kesehatan Sampel 

Permainan Kecil Tanpa Alat dilakukan oleh siswa dalam keadaan 

sehat karena tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Oleh karena itu 
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selama pembelajaran berlangsung diharapkan sampel selalu dalam keadaan 

sehat, dengan cara apabila selesai pembelajan siswa diberi pengarahan agar 

selalu membawa air minum ketika pembelajaran, makan pagi , dan makan 

yang kenyang setelah pulang sekolah. Sebab kalau ada yang sakit , lebih – 

lebih dalam jumlah yang cukup banyak maka akan mempengaruhi / 

mengganggu penelitian secara keseluruhan.  

Maka dengan demikian saya susun program pembelajaran sebagai 

perlakuan  / treamen sebagai berikut :    

Instrumen Perlakuan 
 

 
Pertemuan 

 

 
Jenis Kegiatan atau Perlakuan 

Minggu :  I 

1.  Hari, Kamis 

 Tgl, 30 Mei  2009 

 

Tes Awal  /  Pretest : Dengan rangkaiam Tes Kesegaran 

Jasmani    Indonesia ( TKJI ).  

Minggu :. II 

2 Hari, Senen 

Tgl, 1 Juni 2009 

Hari, Rabu 

Tgl,3 Juni 2009 

3 Hari, Jum’at 

Tgl, 5 Juni 2009 

 

 

 

1. Pengantar 

2 Pemanasan 

3 Kegiatan Inti setiap permainan 10 menit  

3.1.  Permainan Pulang kerumah dengan cepat 

3.2  Permainan Elang mengejar anak ayam 

3.3.     Permainan  Menjala ikan 

3.4.     Permainan Berlomba Mendorong Gerobag. 

3.5.     Permainan Tandu Berlomba 
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Istirahat masing – masing kegiatan 5 menit 

dengan  kegiatan ringan  ( jalan sambil bernyanyi, 

membuat lingkaran sambil melenggok ) 

       4.  Penutup 

Minggu :. III 

5. Hari, Senen 

Tgl, 8 Juni 2009      

6. Hari, Rabu 

Tgl, 10 Juni 2009 

7. Hari, Jum’at 

Tgl, 12 Juni 2009 

1. Pengantar 

2.   Pemanasan 

      3    Kegiatan Inti setiap permainan 10 menit  

3.1. Permainan Menjala Ikan 

3.2  Permainan Elang mengejar anak ayam 

3.3. Permainan  Ular makan ekornya 

3.4. Permainan Tandu Berlomba 

3.5.Permainan Berlomba Mendorog Gerobag 

Istirahat masing – masing kegiatan 5 menit 

dengan  kegiatan ringan  ( jalan sambil bernyanyi, 

membuat lingkaran sambil melenggok ) 

       4.  Penutup 
Minggu : IV 

8. Hari, Senen 

Tgl, 15 Juni 2009 

9. Hari, Rabu 

Tgl, 17 Juni 2009 

10 Hari, Jum’at 

Tgl, 19 Juni 2009 
 
 

       1Pengantar 

2.   Pemanasan 

      3    Kegiatan Inti setiap permainan 10 menit  

3.1. Permainan Pulang Kerumah dengan cepat  

3.2  Permainan Elang mengejar anak ayam 

3.3. Permainan  Ular makan ekornya 

3.4. Permainan  Tandu Berlomba 
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3.5. Permainan Berlomba. Mendorong gerobag 

Istirahat masing – masing kegiatan 5 menit 

dengan  kegiatan ringan  ( jalan sambil bernyanyi, 

membuat lingkaran sambil melenggok ) 

       4.  Penutup 
Minggu : V 
 
11. Hari, Senen 
 
     Tgl,  22 Juni  2009 
 
12. Hari, Rabu 
 
     Tgl,  24 Juni 2009 
 
13. Hari, Jum’at 
 
      Tgl, 26 Juni  2009 

 

1 Pengantar 

2.   Pemanasan 

      3    Kegiatan Inti setiap permainan 15 menit  

3.1. Permainan Menjala Ikan 

3.2  Permainan Elang mengejar anak ayam 

3.3. Permainan  Ular makan ekornya 

3.4. Permainan Berlomba. Mendorong gerobag 

Istirahati masing – masing kegiatan 5 menit 

dengan  kegiatan ringan  ( jalan sambil bernyanyi, 

membuat lingkaran sambil melenggok ) 

       4.  Penutup 
Minggu  :  VI 
 
 14. Hari, Senin 
 
       Tgl, 29 Juni 2009 
 
 15. Hari, Rabu 
 
      Tgl, 1 Juli 2009 
 
 16. Hari, Jum’at 
 
      Tgl, 3 Juli 2009 

    1.   Pengantar 

2.   Pemanasan 

      3    Kegiatan Inti setiap permainan 15 menit  

3.1. Permainan Tandu Berlomba 

3.2  Permainan Elang mengejar anak ayam 

3.3. Permainan  Ular makan ekornya 

            3.4. Permainan Berlomba. Mendorong gerobag 
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Istirahat masing – masing kegiatan 5 menit 

dengan  kegiatan ringan  ( jalan sambil bernyanyi, 

membuat lingkaran sambil melenggok ) 

4. Penutup 
 

Minggu  : VII 

17. Hari, Senin  

        Tgl, 6  Juli 2009 

Tes Akhir  /  Postest : Dengan rangkaiam Tes Kesegaran   

Jasmani      Indonesia ( TKJI ). 

Dan pengambilan data akhir. 

 

3.4.6   Perubahan yang terjadi pada saat latihan  

 Selama latihan, terutama pada waktu latihan permainan yang ke dua, 

dan seterusnya, kebutuhan akan oksigen meningkat. Peningkatan kebutuhan 

ini dicukupi dengan  : (1) peningkatan isi sekuncup. ( 2) peningkatan denyut 

jantung. (3) mengurangi distribusi darah ke jaringan yang kurang aktif 

untuk disalurkan ke otot – otot yang yang aktif bekerja. (4) sel – sel otot 

yang aktif menarik oksigen lebih banyak dari darah.  Karena baik sel isi 

sekuncup maupun denyutan jantung dapat meningkat bersama – sama, 

maka curah jantung ( cardiac output ) atau yang kita kenal dengan daya 

tahan jantung dan paru – paru ( cardio respiratory endureance )  dapat 

meningkat secara nyata. 

 Sedang daya tahan otot setepat ( muscular lokal endurance ) yaitu daya 

tahan yang menunjukan kemampuan otot atau kelompok otot dalam 

melaksanakan tugasnya dalam waktu yang cukup lama, itu dapat terlaksana 
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dengan pemberian beban  lebih ( 0verload) yang bertahap dalam 

pembelajaran baik waktu dan jaraknya. 

 

3.5  Intrumen penelitan 

Instrument adalah alat bantu yang dipergunakan dalam pengumpulan data 

tersebut. 

Adapun cara pengambilan data ini dilakukan dengan  menggunakan 

Test Kesegaran Jasmani Indonesia (  TKJI ). ( .Widaninggar W. M. 

Depdiknas. Jakarta 2003. )  yang meliputi : lari, 40 M, Gantung Siku 

Tekuk/ detik, baring duduk , 30 detik, loncat tegak, dan lari 600 M  dengan 

pelaksanaan sebagai berikut : 

         Petunjuk Umum 

a. Tes ini memerlukan banyak tenaga. Oleh sebab itu peserta harus benar-

benar dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tes. 

b. Peserta tes diharapkan sudah makan pagi (sarapan) sedikitnya 2 (dua) jam 

sebelum melakukan tes 

c. Pada waktu melakukan tes disarankan agar peserta memakai pakaian 

olahraga (celana pendek yang pantas dan baju kaus). Bilamana bersepatu 

hendaknya memakai sepatu olahraga atau sepatu bersol karet. 

d. Peserta hendaknya telah mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes. 

Untuk ini perlu diberikan kesempatan mencoba gerakan yang akan 

dilakukan. 
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e. Peserta diharap melakukan pemanasan (warning up) lebih dahulu sebelum 

melakukan tes. 

f. Diusahakan agar perpindahan pelaksanaan jenis tes yang satu ke jenis tes 

berikutnya bagi setiap peserta tidak ada waktu istirahat. 

g. Peserta yang tidak dapat melakukan satu jenis (item) tes atau lebih 

dinyatakan gagal. Untuk itu mereka tidak diberi nilai. 

h. Peserta tes disarankan memakai nomor dada yang jelas dan mudah dilihat. 

Untuk mencatat hasil tes dapat mempergunakan formulir tes perorangan 

atau gabungan. 

 

          Petunjuk Pelaksanaan Tes 

3.5 .1  Tes lari cepat  40 meter. 

3.5.1.1  Tujuan : 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari secepatnya. 

3.5.1.2  Alat dan Fasilitas : 

1) Lintasan lurus, rata dan tidak licin, batas-batas lintasannya jelas, jarak 

antara garis start dan garis finis  40 meter. 

2) Bendera start 

3) Peluit 

4) Tiang pancang 

5) Stopwatch 

6) Formulir tes perorangan/gabungan 

7) Alat tulis 
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8) Nomor dada 

3.5.1.3  Petugas tes : 

1). Starter/ Pemberi aba keberangkatan 

2). Pengukur waktu 

3). Pencatat hasil 

3.5.1.3  Pelaksanaan : 

3.5.1.3.1 Sikap pemulaan, peserta berdiri dibelakang garis start   

 

 

 

      Gambar 10. Sikap start berdiri tes lari cepat. 

3.5.1.3.2 Gerakan : 

a) Pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 

untuk berlari. 

b) Pada aba-aba “ya” peserta lari secepat mungkin menuju ke garis 

finis, menempuh jarak 30 meter atau 40 meter untuk kelas 4 ; 5 ; 

dan 6. 

3.5.1.3.3 Lari masih bisa diulang bilamana : 

a) Pelari mencuri start 

b) Pelari tidak melewati garis finis 

c) Pelari terganggu oleh pelari lain 

d) Pelari tidak berlari dalam lintasanya 

3.5.1.3.4 Pengambilan waktu : 
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Pengambilan waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari 

tepat melintas garis finis. 

3.5.1.4.5 Pencatatan Hasil : 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak  40 meter untuk kelas 4 ; 5 ; dan 6. 

Waktu (prestasi) dicatat sampai persepuluhan detik. Umpamanya : 

07,4 (tujuh empat persepuluh) detik. 

 

3.5.2  Tes Gantung Siku Tekuk 

3.5.2.1  Tujuan : 

       Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan 

dan bahu. 

3.5.2.2   Alat dan fasilitas ;  

  1). Palang tunggal yang dapat diturunkan dan dinaikan ( Lihat gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar .   1 
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  2). Stopwatch 

  3). Formulir tes dan alat tulis 

  4). Nomor dada 

  5). Serbuk Kapur atau magnesium karbonat 

3.5.2.3   Petugas Test 

     Pengukur waktu dan pencatat hasil ( oleh guru olahraga yang mengetahui 

cara pengambilan waktu denga stopwach ) 

3.5.2.4  Pelaksanaan  

3.5.2.4.1  Sikap Permulaan  

           Peserta berdiri dibawah palang tunggal, kedua tangan berpegangan 

pada   palang tungga selebar bahu, pegangan telapak tangan 

menghadap ke belakang ( lihat gambar 2 ) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

      Gambar  2 
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3.5.2.4.2     Gerakan 

  Dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas sampai 

mencapai sikap bergantung siku tekuk. Dagu berada diatas palang 

tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin  ( lihat gambat  

3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar.  3 

3.5.2.4.3    Pencatatan Hasil 

  Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk 

mempertahankan sikap tersebut di atas dalam satuan waktu. 

 

     Catatan ;   

              Peserta yang tidak dapat melakukan sikap di atas dinyatakan gagal, 

hasilnya ditulis dengan angka 0 ( nol ) 
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3.5.3   Baring Duduk 30 (tiga puluh) detik. 

3.5.3.1  Tujuan : 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 

3.5.3.2  Alat dan Fasilitas : 

a. Lantai/lapangnan rumput yang rata dan bersih 

b. Stopwatch 

c. Nomor dada 

d. Formulir perseorangan / gabungan 

e. Alat tulis 

3.5.3.3  Petugas tes : 

a. Pengamat waktu 

b. Penghitung gerakan 

c. Pencatat hasil 

3.5.3.4 Pelaksanaan : 

3.5.3.4.1  Sikap permulaan : 

a. Berbaring terlentang diatas lantai atau rumput. Kedua lutut ditekuk 

dengan sudut 900 . Kedua telapak tangan diletakkan dibelakang kepala 

dengan jari-jari terjalin dan kedua tangan menyentuh lantai.  

b. Seorangan membantu memegang atau menekan kedua pergelangan kaki 

peserta agar kakinya tidak terangkat. Lihat gambar  

3.5.3.4.2. Gerakan : 

a. Pada aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil sikap duduk, 

sehingga kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali 

ke sikap permulaan. Gerakan ini dihitung satu kali. 
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Gambar : Sikap pemulaan tes baring duduk. Seorang membantu memegang dan menahan 

pergelangan kaki peserta. 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Sikap sempurna gerakan baring duduk punggung tetap lurus pandangan 

ke depan. 
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Gambar :. Peserta bergerak mengambil sikap duduk, sehingga kedua siku 

menyentuh kedua paha. 

Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa istirahat, 

sebanyak mungkin selama 30 (tiga puluh) detik. 

                 Gerakan dianggap gagal, bilamana : 

a. Kedua tangan terlepas, sehingga jari-jarinya tidak terjalin lagi. 

Lihat gambar  

b. Lutut ditekuk dengan sudut lebih besar dari 900 

c. Kedua siku tidak sampai menyentuh paha.  

d. Ada waktu istirahat diantaranya. 

3.5.3.4.3. Pencatatan hasil : 

a. Yang dihitung adalah jumlah gerakan baring duduk yang dapat 

dilakukan dengan sempurna tanpa istirahat selama 30 (tiga puluh) 

detik. 

b. Yang dicatat adalah jumlah gerakan baring duduk yang dapat dilakukan 

dengan sempurna tanpa istirahat selama 30 (tiga puluh) detik. 

c.  Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, walapun 

telah berusaha hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol). 

3.5.4    Loncat Tegak 

3.5.4.1  Tujuan : 

Tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif seseorang. 

3.5.4.2  Alat dan Fasilitas : 

a.  Dinding yang rata dengan lantai yang cukup luas 
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b. Papan berwarna gelap berukuran 30 x 150 cm, berskala satuan ukuran 

sentimeter, dipasang atau digantung pada dinding. Jarak antara lantai 

dengan angka 0 pada 100 cm. Lihat gambar  

c.  Serbuk kapur yang warnanya berbeda dengan warna papan 

d.  Alat penghapus 

c   Nomor dada 

e.  Formulir perorangan/gabungan] 

f.  Alat tulis 

3.5.4.3  Petugas tes : 

a.  Pengamat dan pembaca hasil tes 

b.  Pencatat hasil tes 

 

 

 

 

 

 

            Gambar . Papan berskala untuk tes loncat tegak, dipasang, pada dinding 

yang rata. 

3.5.4.4 Pelaksanaan  

3.5.4.4.1  Sikap pemulaan : 

a. Ujung jari kedua tangan peserta dioles serbuk kapur 
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b. Papan skala berada disamping kiri atau kanan. Kemudian tangan 

yang dekat papan skala diangkat lurus ke atas dan ujung jarinya 

dikenakan pada papan. 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar : Sikap pada waktu mengukur tinggi raihan 

c. Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala berada 

disamping kiri atau kanannya. Kemudian tangan yang dekat 

dinding diangkat lurus keatas telapak tangan ditempelkan pada 

papan berskala, sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. Lihat 

gambar. 

 3.5.4.4.2 . Gerakan : 

a. Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan 

kedua lengan diayun kebelakang. Perhatikan gambar  Kemudian 

peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan 

tangan yang terdekat, sehingga meninggalkan bekas. Perhatikan 

gambar . 

b. Ulangi loncatan ini sampai tiga kali berturut-turut. 
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          Gambar :. sikap mengambil awalan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar :. Meloncat setinggi mungkin. 

3.5.4.5  Pencatatan hasil : 

             Hasil yang dicatat adalah : 

                               a.  Tinggi raihan tanpa loncatan 

                                b. Tinggi raihan tanpa loncatan pertama 

                                c.  Tinggi raihan dari loncatan kedua 

                                d.  Tinggi raihan dari loncatan ketiga 
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           * Catatan : Hasil yang di ambil nilainya adalah raihan loncatan  yang 

paling tinggi di    kurangi tinggi raihan awal ( raihan tanpa 

lonctan ) 

3.5.5 Lari Jauh 600 (enam ratus) meter. 

3.5.5.1.  Tujuan : 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah 

dan pernafasan. 

3.5.5.2  Alat dan Fasilitas : 

a.  Lapangan yang rata 

b. Garis start dan garis finis diusahakan letaknya berdekatan 

c. Bendera start 

d. Peluit  

e. Tiang pancang 

f. Stopwatch 

g. Nomor dada 

h. Formulir perorangan/gabungan 

 i. Alat tulis 

3.5.5.3    Petugas tes : 

a. Starter/Pemberi aba keberangkatan 

b. Pengukur waktu (timer) 

c. Pencatatan hasil 

d. Pembantu umum 

         e. Pelaksanaan  
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3.5.5.4. Sikap pemulaan : 

             Peserta berdiri dibelakang garis start 

3.5.5.5. Gerakan : 

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

lari. Lihat gambar  

b. Pada aba-aba “Ya” peserta lari menuju garis finis, menempuh jarak 

600 (enam ratus) meter. Lihat gambar  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 Gambar ;. Start lari 600 meter 

 

 

 

 

 

 Gambar :. Tes lari 600 meter 
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             Lari masih bisa diulang bilamana ada pelari mencuri start 

             Lari dianggap gagal bilamana pelari tidak melewati garis finis 

             Pengambil waktu : 

Pengambilan waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari 

tepat melintas garis finis. 

3.5.5.6   Pencatatan hasil : 

Hasil yang dicatat adalah waktu ysng dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak 600 meter. 

Waktu yang dicatat sampai per sepuluh detik 

Umpamanya : 3.00,7 (tiga menit,  tujuh persepuluh detik). 

           . Semua hasil test dimasukan dalam formulir data yang sudah disiapkan 

sebagai    berikut : 
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FORMULIR 
NORMA PENILAIAN 

Untuk kelas empat, lima dan enam Sekolah Dasar  Puteri 
   
 
Nomor   : …………………………….. 
Nomor Dada  : …………………………… 
Jenis Kelamin  : ……………………………. 
Nama Sekolah  : …………………………….. 
Kota/Propinsi  : …………………………….. 
Umur/Tanggal lahir : …………………………….. 
Tinggi Badan  : …………………………….. 
Berat Badan  : ……………………………… 
Tanggal Tes  : ………………………………. 
 
 
HASIL TES 
No. Jenis Tes Hasil Nilai Keterangan 
1. Lari cepat 40 meter    
2. Gantung Siku Tekuk    
3. Baring duduk 30 detik    
4. 
 
 
 
 

Loncat tegak : 
 Tinggi raihan =        

* 

   

 Lonacatan I    =  
 Loncatan  II   =   
 Loncatan  III  =   

5. Lari jauh 600 meter    
6. Jumlah nilai    

 
7. Katagori Tes 

 
   

 
Keterangan :   (  *  ) 
 

- Untuk hasil loncat tegak yaitu tinggi loncatan tertinggi di kurangi 

tinggi raihan 

-    Yang kemudian semua hasil test dipadukan pada untuk menentukan 

nilali yang dicapai testee 
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Tabel Nilai 

Test Kesegaran Jasmani Indosesia  

Untuk Anak Umur 10 – 12 Tahun Putri 

Oleh Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 

Departemen Pendidikan Nasional 

 (  Widaninggar W.  Jakarta. 2003 ) 

 
 

 
Nilai 

Lari 40 
Meter 

Gantung 
Siku Tekuk 

Baring 
Duduk 30 

Detik 

Loncat 
Tegak 

Lari 600 
Meter 

 
Nilai 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

s/d – 6,7” 
 

6,8” – 7,6” 
 

7,5” – 8,3” 
 

8,4’- 9,6” 
 

9,7” - dst 
 

40” ke atas 
 

20” – 39 ” 
 

8” -  19” 
 

2” – 7” 
 

0” – 1” 

20 ke atas 
 

14 – 19 
 

7 – 13  
 

2 – 6 
 

0 - 1 

42 ke atas 
 

34 -  41 
 

28 – 33 
 

21 – 27 
 

0 – 20  

s/d -2.32” 
 

2.33”-2,54” 
 

2,55”-3,28 
 

3,29”-4,22’ 
 

4,23”- dst 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 

Norma Test Kesegaran Jasmani Indosesia  

Untuk Anak Umur 10 – 12 Tahun Putri 

Oleh Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 

Departemen Pendidikan Nasional 

 (  Widaninggar W.  Jakarta. 2003 ) 

 
 

No 
 

Jumlah  Nilai 
 

 
Klasifikasi 

1. 22 – 25 Baik Sekali                  (  B S  ) 
2. 18 – 21 Baik                             (    B    ) 
3. 14 – 17 Sedang                         (    S    ) 
4. 10 – 13 Kurang                         (    K   ) 
5. 5 – 9 Kurang Sekali              (  K S  ) 
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3.6 Analisis Data 

Penelitian ini diawali dengan pengambilan data awal atau pretes dan 

apa bila eksperimen sudah selesai dilakukan pengambilan data akhir atau 

postes, yang kemudian dilanjutkan dengan tabulasi data untuk menghitung 

statistik diskriptifnya. 

 Untuk menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

yaitu uji normalisai data menggunakan Kolmogorov Smirnov dan uji 

Homogenitas dengan menggunakan Chi – Square dan dilanjutkan dengan 

uji t , yang diolah dengan menggunan perangkat lunnak computer dengan  

program  SPSS.   

Dan perhitungan Uji t  dapat dihitung dengan cara manual, menurut.                

( Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 2004 : 486 ). 

             Untuk Menghitung data selanutnya digunakan rumus t test dengan 

menggunakan   taraf sigifikasi 5 % dan derajat kebebasan  (db)= N – 1 

sebagai  berikut                     t  = 

)1(

2

−
∑

NN
d

MD                                                          

Keterangan       :            MD  = Mean Differences 

           d     = diviasi individual  

          N    = Jumlah Subyek 

 

 Untuk menguji kebenaran dan hipotesis nihil menggunakan taraf 

signifikan 5% atau atas dasar kepercayaan 95 % berarti peneliti mengambil 
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resiko salah dalam keputusanya sebanyak 5 % atau benar dalam keputus 

sedikitnya 95 % 

Kemungkinan Kemungkinan hasil Analisis : 

1). Apa bila nilai t yang diperoleh dari perhitungan  ( t hitung ) statistik sama 

atau lebih besar  dari ( t tabel ),  maka hipotesis nihil  ( H o ) ditolak 

2). Apa bila nilai  ( t hitung ) yang diperoleh lebih kecil dari nilai ( t tabel  ), maka 

hipotesis nihil  ( H o ) diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
 Hasil penelitian ini dapat dilihat dengan melalui beberapa hal   yaitu :   

4.1  Hasil Analisis data 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh latihan Permainan Kecil 

tanpa Alat dalam meningkatkan kesegaran jasmani siswa Putri Kelas V Sekola 

Dasar. Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen, variabel yang diukur 

adalah Kesegaran Jasmani.  Instrumen dalam penelitian ini adalah Tes 

Kesegaran Jasmani Indonesia untuk anak umur 10 - 12 tahun yang terdiri dari 

lima rangkaian tes yaitu : 1) lari cepat, 2) angkat tubuh, 3) baring duduk, 4) 

loncat tegak, 5) lari ketahanan fisik dan fungsi kardiorespiratori. Setelah 

perlakuan ( eksperiman) selesai dilakukan maka diakhiri dengan tes kesegaran 

jasmani dengan TKJI. Dari test tersebut didapat data sebagai berikut :  

 Data Test Awal Kesegaran Jasmani Indonesia Anak PuteriI Kelas V SD N.  Klampok  02 
   Tahun  Pelajaran :  2008/2009       
              

NO NAMA  

Lari 40 m G.Siku Tekuk 
B. Duduk 

30 dt 
Loncat 
Tegak Lari 600 m Jumlah 

Scor / W  N Scor/w N 
Scor 
/ B N 

Scor 
/ W N 

Scor / 
W N N Kriteria 

1 Eti Nurhidayati  7' 82" 3 16 3 8 3 28 3 3,40 2 15 S 
2 Umayah  8' 09" 3 7 2 12 3 30 3 3.41 2 13 K 
3 Mifa Risqi Aulia 7' 64" 3 15 3 5 2 29 3 3.45 2 13 K 
4 Dwi Hardiyanti 9' 09" 2 18 3 12 3 23 2 4.21 2 12 K 
5 Siti Nurkhasanah 7' 20" 4 7 2 5 2 28 3 5.39 1 12 K 
6 Dian Aprilia 8' 54" 2 17 3 13 3 28 3 6.05 1 12 K 
7 Rosiatun khasanah 7' 67" 3 2 2 4 2 30 3 6.02 1 11 K 
8 Maratun solekha 9' 07" 2 15 3 5 2 27 2 6.01 1 10 K 
9 Luki ulfianah 8' 47" 2 14 3 6 2 26 2 4.48 1 10 K 

10 Siti mutamanah 8' 98" 2 6 2 5 2 33 3 4.25 1 10 K 
11 Vina Risqi Aulia 9' 25" 2 15 3 6 2 28 2 6.05 1 10 K 
12 Eka septi Hidayah 8' 23" 3 7 2 4 2 27 2 6.09 1 10 K 
13 Sofatun Nihojah 11'52" 1 5 2 12 3 23 2 6.09 1 9 KS 
14 Isna Amaliah Aziz 8' 65" 2 5 2 2 2 22 2 6,00 1 9 KS 
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15 Riska Oktavioni 9' 12" 1 6 2 6 2 25 2 6.04 1 8 KS 
              
              
              
 Data Test Akhir Kesegaran Jasmani Indonesia Anak Puteri Kelas V SD N. Klampok 02 
   Tahun Pelajaran ; 2008/ 2009       
              

NO NAMA  

Lari 40m  
G. Siku 
Tekuk 

B Duduk 
30 dt 

Loncat 
Tegak Lari 600 m Jumlah 

Scor / W  N 
Scor / 

W N 
Scor 
/ B N 

Scor 
/ W N 

Scor / 
W N N Kriteria 

1 Eti Nurhidayati  6' 82" 4 21 4 27 5 46 5 3.51 2 20 B 
2 Umayah  6' 92" 4 20 4 29 5 42 5 3.09 3 21 B 
3 Mifa Risqi Aulia 6' 78" 4 22 4 25 5 29 3 3.12 3 19 B 
4 Dwi Hardiyanti 7' 66" 3 20 4 29 5 28 3 3.43 2 17 S 
5 Siti Nurkhasanah 6' 90" 4 20 4 21 5 36 4 3.18 3 20 B 
6 Dian Aprilia 7' 68" 3 25 4 23 5 27 2 3.45 2 16 S 
7 Rosiatun khasanah 7' 19" 4 12 3 19 4 36 4 3.39 2 17 S 
8 Maratun solekha 7' 74" 3 19 3 20 5 29 3 3.27 3 17 S 
9 Luki ulfianah 7' 72" 3 21 4 24 5 42 5 3.49 2 19 B 

10 Siti mutamanah 7' 47" 4 20 4 22 5 34 4 4,00 2 19 B 
11 Vina Risqi Aulia 7' 68" 3 19 3 22 5 29 3 3,40 2 16 S 
12 Eka septi Hidayah 7' 78" 3 18 3 21 5 36 4 3.36 2 17 S 
13 Sofatun Nihojah 8' 56" 2 18 3 20 5 34 4 4.09 2 16 S 
14 Isna Amaliah Aziz 7' 26" 4 16 3 17 4 33 3 4,10 2 16 S 

15 Riska Oktavioni 7' 92" 3 16 3 26 5 33 3 3.46 2 16 S 

 

Keterangan  Satuan yang dipakai : 

1. Lari 40 meter     : Detik sampai seper sepuluh detik 

2. Gantung Siku Tekuk  : Detik 

3. Baring Duduk : Banyaknya dapat melakukan 

4. Loncat Tegak ( Tinggi raihan ) : Centi Meter ( Cm ) 

5. Lari 600 Meter : Menit dan detik  

Dari data tersebut di atas untuk menghitung statistik diskriptif di olah 

dengan menggunakan perangkat lunak computer program SPSS dengan hasil 

terlampir pada lampiran   : 7 . Yang dapat dirangkum sebagai  Diskripsi data. 

 Dan perhitungan Uji t  dapat dihitung dengan cara manual, menurut         

( Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 2004 : 486 )  sebagai berikut : 
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Perhitungan Uji t menurut (. Sutrisno Hadi, Metologi Research., 2004 :486 ) 

 
Keterangan : 

MD =
15
102−  = - 6,8                    MD = Mean Differences 

 d   = diviasi individual dari MD 
MD = - 6,8 
∑ 2d = 24,4      N  = Jumlah Subyek 
N = 15 

 
 

)1(

2

−

=
∑

NN

d

MDt       >     t  

)115(15
4,24
8,6

−

−
=  

 
 

116190476,0
8,6−

=            
3419216,0

8,6
±

−  

 
 

Subyek Xa Xb D 
(Xa – Xb) 

d 
(D – MD) d2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

14 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
8 

20 
21 
19 
17 
20 
17 
16 
17 
19 
19 
16 
17 
16 
16 
16 

- 6 
- 7 
- 6 
- 5 
- 8 
- 5 
- 5 
- 7 
- 9 
- 9 
- 6 
- 7 
- 7 
- 7 
- 8 

+ 0,8 
- 0,2 
+ 0,8 
+ 1,8 
- 1,2 
+ 1,8 
+ 1,8 
- 0,2 
- 2,2 
- 2,2 
+ 0,8 
- 0,2 
- 0,2 
- 0,2 
- 1,2 

0,64 
0,04 
0,64 
3,24 
1,44 
3,24 
3,24 
0,04 
4,48 
4,48 
0,64 
0,04 
0,04 
0,04 
1,44 

 164 266 - 102 0 ∑ 2d = 24,4 
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        Jadi   t (hitung )   =  8875,19±    =  + 19,89   
 

4.1.1 Diskripsi Data 

Tabel 1 
Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik  

Sumber N Min Maks Mean Std Dev 
Pre/Awal 15 8 14 10,93 1,83 

Post/Akhir 15 16 21 17,73 1,75 
 

Tabel 1 diatas menyajikan data hasil pengukuran kesegaran jasmani 

siswa puteri dari kedua kelompok baik kelompok pre / awal ( sebelum latihan 

) maupun kelompok post / akhir ( sesudah latihan ) hasil pre N = 15, hasil nilai 

minimum = 8, nilai maksimum = 14, mean sebesar = 19,93 standar deviasi = 

1,83. hasil posttes untuk kelompok Eksperimen N = 15, nilai minimum 16, 

nilai maksimum = 21, nilai mean = 17,73 standar deviasi = 1,75 

4.1.1.1  Uji  Prasarat  

a.  Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dengan statistik non 

parametik menggunakan Kolmogory – Sminov. Adapun untuk menguji 

normalitas ini dengan ketentuan : jika nilai signikansi > 0,05 berarti 

normal, dan jika nilai signifikan < 0,05 berarti tidak normal dari 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 2 
Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 
Pretest  ( X 1 ) 0,415 > 0,05 Normal 
Posttest ( X 2 ) 0,253 > 0,05 Normal 
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Berdasarkan pada rangkuman hasil perhitungan nilai pada tabel 2 

menunjukan bahwa data dari kelompok pretest dan posttest penelitian 

ini secara keseluruhan berdistribusi normal. 

b. Uji Homoginitas 

Uji Homoginitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Chi-

Square dan dengan ketentuan : jika nilai signifikansi > 0,05 berarti 

homogen, sedang jika nilai signifikansi < 0,05 berarti tidak homogen. 

Adapun dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3 
Rankuman Hasil Perhitungan Uji Homogenitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 
Kelompok Pretest  ( X 1 ) 0,423 > 0,05 Homogen 
Kelompok Posttest( X  2 ) 0,504 > 0,05 Homegen 

 
Dari tabel 3 tersebut diatas nampak bahwa data dari kelompok 

pretest dan kelompok posttest penelitian menunjukan nilai signifikansi 

> 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari kedua 

kelompok penelitian tersebut adalah Homogen. 

4.1.1.2  Uji t  atau Uji beda atau Uji Hipotesis 

Untuk melihat pengaruh latihan, yaitu Permainan Kecil tanpa Alat 

dalam meningkatkan kesegaran jasmani maka dilakukan uji hipotesis. Uji 

ini dimaksudkan untuk menguji perbedaan mean dari kelompok pretest 

terhadap kelompok posttest dengan ketentuan : jika nilai  t hitung  > nilai t 

tabel atau jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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Atau jika nilai t hitung < t tabel atau jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti 

tabel  4 berikut ini  

Tabel 4 
Rangkuman Hasil Uji Paired Sampel T Test 

Sumber t hitung / t tabel Signifikansi Keputusan 
E1 – E2 -19,949 > 2,145 0,000 < 0,05 H0 ditolak, H1 diterima 

 
Keterangan : 

E1 = Hasil tes awal 

E2 = Hasil tes akhir 

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa perhitungan diperoleh nilai 

t hitung = -19,949, dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedang harga t 

tabel dengan N = 15, maka d.b ( derajat kebebasan ) = N-1, ( 15-1 = 

d.b 14 ) dan alpha 0,05 = 2,145. Jadi harga t hitung = - 19,949 > 

harga t tabel = 2,145 dengan demikian hipotesis nihil atau H0 yang 

berbunyi : ”Tidak terdapat perbedaan pengaruh Pembelajaran 

Permainan Kecil Tanpa Alat dalam meningkatkan kesegaran 

jasmani siswa putri kelas V Sekolah Dasar pada kelompok antara 

Pretest ( sebelum pembelajaran) dengan kelompok Posttest ( 

sesudah pembelajaran ) adalah  ditolak. 

 Dan hipotesis alternatif ( hasil penelitian ) atau H1 yang 

berbunyi : ”Terdapat perbedaan pengaruh Pembelajan Permainan 

Kecil Tanpa Alat dalam meningkatkan kesegaran jasmani siswa 

putri kelas V Sekolah Dasar pada kelompok antara pretest ( 
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sebelum pembelajaran ) dengan kelompok posttes ( sesudah 

pembelajaran ) adalah diterima. 

 

4.2 Hasil Penelitian  

 Berdasar hasil uji hipotesis diperoleh hasil ” Terdapat Perbedaan  

Pengaruh Pembelajaran Permainan Kecil Tanpa Alat  Terhadap Peningkatan 

Kesegaran Jasmani Siswa Puteri Kelas V Sekolah Dasar 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dengan demikian pembelajaran  permainan kecil tanpa alat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesegaran jasmani. 

Hasil ini adalah : H1 yang berbunyi “Terdapat Perbedaan pengaruh 

Pembelajarn Permainan Kecil Tanpa Alat Terhadap  Meningkatkan Kesegaran 

Jasmani Siswa Putri Kelas V Sekolah Dasar ”.dapat di terima  hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa foktor antara lain  

  a).   Permainan Kecil Tanpa Alat 

      Permainan kecil tanpa alat adalah permainan yang tidak memiliki 

aturan yang baku, permainannya dapat dimodivikasi menurut keinginan 

pemain dan dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan disekitarnya 

serta dapat menggerakan seluruh komponen anggota tubuh, yang 

dilakukan dengan menggunakan unsur – unsur kegembiraan, sehingga 

anak – anak dalam melakukannya tidak ada rasa bosan dan kelelahan yang 
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berarti, karena terbawa oleh rasa senang dan semangat dalam bermaian, 

sehingga dapat meningkatkan kebugaran atau kesegaran jasmani. 

b). Latihan 

      Telah dikatakan 0leh ( A. Hamidsyah Noer. Kepelatihan Dasar.  1994 : 

91 – 92 ). Prinsip – prinsip latihan ( pembelajaran ) dalam bidang olahraga 

meliputi : 

`1.  Latihan / pembelajaran yang dilakukan hendaknya diulang – ulang . 

       Dengan pengulangan suatu gerakan yang dilakukan secara terus – 

menerus maka akhirnya gerakan tersebut akan menjadi gerakan yang 

otomatis. Dengan gerakan akhirnya kita dapat melakukan suatu gerakan 

yang cepat dan menggunakan tenaga yang sehemat mungkin.   

2. Latihan yang diberikan harus cukup berat 

       Dengan pemberian beban latihan /  pembelajaran  yang cukup berat 

akan merangsang  tubuh untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 

Pemberian beban latihan / pembelajaran ini harus berpegang pada Prinsip 

Beban Lebih (Overload Priciple ) di mana melalui rangsangan  ( stimulus)  

maksimal atau hampir maksimal dengan latihan / pembelajaran yang kian 

hari kian meningkat dan kian bertambah berat maka perubahan – 

perubahan dalam tubuh dan peningkatan kesegaran jasmaninya akan dapat 

tercapai, tentunya dengan melihat kemampuan individu yang diberi latihan 

atau  pembelajaran agar tidak terjadi gejala – gejala overtrained. 

3. Latihan harus dilakukan secara teratur.                                       

 Latihan atau pembelajaran  yang dilakukan secara teratur dan 



73 
 

73 
 

kontinyu akan membawa tubuh untuk  dapat segera menyesuaikan diri 

dengan alam sekitarnya secara teratur pula, maka latihan / pembelajaran  

yang kami buat dalam treatmen dalam satu minggu dilakukan  tiga kali, 

diharapkan meningkatnya kesegaran jasmani yang cukup. Dengan 

memperhatikan takaran intensitas latihan untuk olah raga prestasi yaitu ; 

80 % - 90 %  DNM yaitu , 80 % - 90 % dari 200 = 160 sampai 180 denyut 

nadi / menit, dengan  mengacu lamanya latihan untuk olah raga prestasi 

yaitu 45 sampai 120 menit.  ( A. Hamidsyah Noer. Kepelatihan Dasar.  

1994 : 97 ) 

c). Gizi Makanan 

Bahwa Gizi makanan tak kalah pentingnya dalam meningkatkan 

kesegaran jasmani siswa. Karena dengan gizi yang baik maka kesehatan 

akan semakin baik. Dan dengan demikian berpengaruh terhadap kesegaran 

jasmani siswa. Keadaan siswa baik karena mereka tinggal dalam keluarga 

di perumahan, dimana secara ekonomi dalam keadaan menengah keatas. 

Keadaan ekonomi yang menengah keatas ini berpengaruh pula terhadap 

kesehatannya. Sehingga wajar apa bila kesehatan mereka  baik.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Dari hasl penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa Pembelajan Permainan Kecil Tanpa Alat dapat 

Meningkatkan Kesegaran Jasmani Siswa Puteri Kelas V Sekolah Dasar  

 

5.2 Saran 

Dengan demikian sebagai saran, dianjurkan kepada guru Penjas Orkes 

untuk menggunakan Pembelajaran Permainan Kecil Tanpa Alat sebagai salah 

satu alternatif bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kesegaran jasmani 

siswa. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan hasil sangat 

signifikan. Nampaknya suatu hal yang wajar apabila sesuatu yang baik itu 

disebar luaskan. 

Sebab dengan kesegaran jasmani yang baik paling tidak kita sudah 

menyiapkan sebuah generasi muda yang sehat dan segar, adalah salah satu 

bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui fisiknya 

yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan 

sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan 

rasa kebanggaan nasional ( GBHN Tap MPR No. II/MPR/1998 ). 
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Lampiran  : 8 
Permainan Pulang Kerumah Dengan Cepat 
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Permainan Tandu Berlomba 
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Permainan Berlomba Mendorong Gerobag 
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Permainan Menjala Ikan 
 

 
 

 
 

 
 



 

81 
 

Permainan Ular Makan Ekornya 
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Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
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Catatan Perubahan Selama Treatment atau 
Pembelajaran Permainan Kecil Tanpa Alat  
Pada Siswa Puteri Kelas V Sekolah Dasar 

Tahun Pelajaran :  2008 / 2009 
 
 

 
No 

 

 
Pertemuan 

 
Jenis Kegiatan dan Perubahannya 

1. Hari, Senin 
Tgl : 1 Juni 
2009 

1. Permainan Pulang Kerumah dengan Cepat 
    Perubahan yang ada  : 
  a.  Kecepatan lari awal berjarak + 15 hanya mampu di 

tempuh dengan waktu  + 6 dt setelah di lakukan 
beberapa kali dalam waktu 10 menit ada peningkatan  
+ 5 dt 

   b. Peningkatan pada intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal : awal 60 – 80 / 
menit pada akhir kegiatan menjadi 120 – 150 / menit 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  
a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 

menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit 

 
3.  Permainan Menjala Ikan 

 Perubahan yang ada : 
a. Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 10 menit. 

b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 150 – 170 / menit 

 
4.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 

 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 

meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit ada sebagian yang 
dapat mencapai 10 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
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finish.. 
 

5  Permainan Tandu Berlomba  
 Perubahan yang ada : 

      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa beban 
sepajang 10 meter.. Selama 10 menit 

 
2 Hari, Rabu 

Tgl : 3 Juni 
2009 

1. Permainan Pulang Kerumah dengan Cepat 
    Perubahan yang ada  : 
  a.  Kecepatan lari awal berjarak + 15 hanya mampu di 

tempuh dengan waktu  + 5 dt setelah di lakukan 
beberapa kali dalam waktu 10 menit ada peningkatan  
+ 4 dt 

   b. Peningkatan pada intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal : awal 60 – 80 / 
menit pada akhir kegiatan menjadi 130 – 160 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  
a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 

menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 190 /menit. 

 
3. Permainan Menjala Ikan 

Perubahan yang ada : 
a. Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 10 menit. 

b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 150 – 170 / menit 

 
4.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 

Perubahan yang ada ; 
a.   Awal perlakuan anak sebagian mampu mencapai garis 

10 meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit dapat mencapai 10 
meter.  

b.. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
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bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish.. 

 
 
 

5. Permainan Tandu Berlomba  
Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung 
dan paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10  

      meter, yang dilakukan berulang ulang selama 10 
menit. 

 
3 Hari, Jum’at 

Tgl , 5 Juni 
2009 

1. Permainan Pulang Kerumah dengan Cepat 
    Perubahan yang ada  : 
  a.  Kecepatan lari awal berjarak + 15 hanya mampu di 

tempuh dengan waktu  + 6 dt setelah di lakukan 
beberapa kali dalam waktu 10 menit ada peningkatan  
+ 5 dt 

   b. Peningkatan pada intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal : awal 60 – 80 / 
menit pada akhir kegiatan menjadi 120 – 150 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  
a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 

menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit 

b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit. 

 
3.  Permainan Menjala Ikan 

 Perubahan yang ada : 
a.  Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 10 menit. 

b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 150 – 170 / menit. 

 
4.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 

 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 
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meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit ada sebagian yang 
dapat mencapai 10 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish. 

 
 
5.   Permainan Tandu Berlomba  

 Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter. Selama 10 menit    

                                                                                               
4 Hari, Senin 

Tgl, 8 Juni 
2009 

1. Permainan Menjala Ikan 
Perubahan yang ada : 

a. Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 
dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 10 menit 

b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 150 – 170 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar 
dan menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / 
menit pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
10 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit. 

 
4.  Permainan Tandu Berlomba  
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 Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 10 menit  

 
 

5.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 
 Perubahan yang ada ; 

a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 
meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit , sampai akhirnya 
dapat mencapai garis finish 10 meter 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish   

 
5 Hari, Rabu 

Tgl ,10 Juni 
2009 

1. Permainan Menjala Ikan 
    Perubahan yang ada : 
a. Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 10 menit 

b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 150 – 170 / menit 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 
menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit. 

b..Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
10 menit  

    b. Peningkata  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
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melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit. 

 
4.  Permainan Tandu Berlomba  

 Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 10 menit  

5.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 
 Perubahan yang ada ; 

a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 
meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit , sampai akhirnya 
dapat mencapai garis finish 10 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish  

 
6 Hari, Jum’at 

Tgl,12 juni 
2009 

1. Permainan Menjala Ikan 
  Perubahan yang ada : 
 a.  Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 10 menit. 

  b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 150 – 170 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 
menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
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10 menit  
    b. Peningkata  intensitas kerja jantung dan paru dengan 

melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

 
4.  Permainan Tandu Berlomba  

 Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter.. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 10 menit.                                                   

5.  Permainan Berlomba Mendorong Gerobag 
 Perubahan yang ada ; 

a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 
meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit , sampai akhirnya 
dapat mencapai garis finish 10 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish 

 
7 Senin 

Tgl, 15 Juni 
2009 

1. Permainan Pulang Kerumah dengan Cepat 
    Perubahan yang ada  : 
  a.  Kecepatan lari awal berjarak + 15 hanya mampu di 

tempuh dengan waktu  + 6 dt setelah di lakukan 
beberapa kali dalam waktu 10 menit ada peningkatan  
+ 5 dt 

   b. Peningkatan pada intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal : awal 60 – 80 / 
menit pada akhir kegiatan menjadi 120 – 150 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  
a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 

menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  
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a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
10 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

 
4.  Permainan Tandu Berlomba  

 Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter.. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 10 menit  

5.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 
 Perubahan yang ada ; 

a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 
meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit , sampai akhirnya 
dapat mencapai garis finish 10 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish 

8 Rabu 
Tgl, 17 Juni 
2009 

1. Permainan Pulang Kerumah dengan Cepat 
    Perubahan yang ada  : 
  a.  Kecepatan lari awal berjarak + 15 hanya mampu di 

tempuh dengan waktu  + 6 dt setelah di lakukan 
beberapa kali dalam waktu 10 menit ada peningkatan  
+ 5 dt 

   b. Peningkatan pada intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal : awal 60 – 80 / 
menit pada akhir kegiatan menjadi 120 – 150 / menit 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  
a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 

menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit. 
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3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
10 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

 
4.  Permainan Tandu Berlomba  

 Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter.. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 10 menit  

 
5.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 

 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 

meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit , sampai akhirnya 
dapat mencapai garis finish 10 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish. 

 
9 Jum’at 

Tgl, 19 Juni 
2009 

1. Permainan Pulang Kerumah dengan Cepat 
    Perubahan yang ada  : 
  a.  Kecepatan lari awal berjarak + 15 hanya mampu di 

tempuh dengan waktu  + 6 dt setelah di lakukan 
beberapa kali dalam waktu 10 menit ada peningkatan  
+ 5 dt 

   b. Peningkatan pada intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal : awal 60 – 80 / 
menit pada akhir kegiatan menjadi 120 – 150 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  
a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan 

menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 10 menit. 
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b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 /menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
10 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

 
4.  Permainan Tandu Berlomba  

 Perubahan yang ada : 
      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 

bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter.. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 10 menit  

5.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 
 Perubahan yang ada ; 

a. Awal perlakuan anak tidak mampu mencapai garis 10 
meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 10 menit , sampai akhirnya 
dapat mencapai garis finish 10 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, otot 
bahu, dan otot perut dengan melihat semakin mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai garis 
finish. 

 
10. Senin. 

Tgl, 22 Juni 
2009 

1. Permainan Menjala Ikan 
    Perubahan yang ada : 
 a.  Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 15 menit. 

  b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 60 – 80 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar 
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dan menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 15 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 
/ menit pada akhir kegiatan menjadi 160 – 190 
/menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
10 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

 
4.  Permaiana Berlomba Mendorong Gerobag 

 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak  mampu mencapai garis 10 

meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 15 menit, sampai dapat 
mencapai garis finihs 10 meter secara pulang pergi. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
otot bahu, dan otot perut dengan melihat mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai 
garis finish. 

11. Rabu 
Tgl, 24 Juli 
2009 

1. Permainan Menjala Ikan 
    Perubahan yang ada : 
 a.  Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 15 menit. 

  b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 60 – 80 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar 
dan menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 15 menit 

b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 
/ menit pada akhir kegiatan menjadi 160 – 190 
/menit. 
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3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
10 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

 
4.  Permainan Berlomba Mendorong Gerobag 

 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak  mampu mencapai garis 10 

meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 15 menit, sampai dapat 
mencapai garis finish 10 meter secara pulang pergi. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
otot bahu, dan otot perut dengan melihat mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai 
garis finish. 

 
12. 

 
Jum’at 
Tgl, 26 Juli 
2009 

 
1. Permainan Menjala Ikan 

    Perubahan yang ada : 
 a.  Kekuatan tangan dan kecepat reaksi dalam mengejar 

dan menghidar tangkapan jala yang semakin 
meningkat dalam waktu 15 menit. 

  b. Peningkatan intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal awal ; 60 – 80 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 160 – 180 / menit. 

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar 
dan menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 15 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 
/ menit pada akhir kegiatan menjadi 160 – 190 
/menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
15 menit  
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    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

 
4.  Permainan Berlomba Mendorong Gerobag 

 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak  mampu mencapai garis 10 

meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 15 menit, sampai dapat 
mencapai garis finish 10 meter secara pulang pergi. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
otot bahu, dan otot perut dengan melihat mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai 
garis finish 

13. Senin 
Tgl, 29 Juni 
2009 

1.  Permainan Tandu Berlomba  
 Perubahan yang ada : 

      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter.. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 15 menit  

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar 
dan menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 15 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 
/ menit pada akhir kegiatan menjadi 160 – 190 
/menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
15 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

4.  Permainan Berlomba Mendorong Gerobag 
 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak  mampu mencapai garis 10 
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meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 15 menit, sampai dapat 
mencapai garis finish 10 meter secara pulang pergi. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
otot bahu, dan otot perut dengan melihat mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai 
garis finish  

 
14. Rabu 

Tgl, 1 Juli 
2009 

1.  Permainan Tandu Berlomba  
 Perubahan yang ada : 

      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter.. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 15 menit  

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar 
dan menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 15 menit 

b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 
/ menit pada akhir kegiatan menjadi 160 – 190 
/menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
15 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit. 

 
4.  Permainan Berlomba Mendorong Gerobag 

 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak  mampu mencapai garis 10 

meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 15 menit, sampai dapat 
mencapai garis finish 10 meter secara pulang pergi. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
otot bahu, dan otot perut dengan melihat mereka 
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bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai 
garis finish  

 
15. Jum’at 

Tgl, 3 Juli 
2009 

1.  Permainan Tandu Berlomba  
 Perubahan yang ada : 

      Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
bahu, perut , otot kaki dan daya tahan otot jantung dan 
paru, pada saat melakukan gerakan lari sambil 
membawa beban dalam bentuk tandu membawa 
beban sepajang 10 meter. dengan penambahan jarak 
yaitu dengan cara pulang pergi  sehingga menjadi 20 
meter. Selama 15 menit  

 
2.  Permainan Elang Mengejar Anak Ayam 
     Perubahan yang ada :  

a. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar 
dan menghidar antara elang dan anggota anak ayam 
selama 15 menit 

b. Peningkata  intensitas kerja jantung dan paru 
dengan melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 
/ menit pada akhir kegiatan menjadi 160 – 190 
/menit. 

 
3.  Permainan Ular Makan Ekornya 
     Perubahan yang ada :  

a.. Kelenturan  dan kecepatan reaksi dalam mengejar dan  
menghidar dalam rangkaian antara kepala  dan 
anggota sampai ekor ular yang meliuk – liuk. selama 
15 menit  

    b. Peningkatan  intensitas kerja jantung dan paru dengan 
melihat denyut nadi minimal  ; awal 70 – 90 / menit 
pada akhir kegiatan menjadi 170 – 190 /menit 

4.  Permainan Berlomba Mendorong Gerobag 
 Perubahan yang ada ; 
a. Awal perlakuan anak  mampu mencapai garis 10 

meter yang telah di tentukan, setelah melakukan 
berulang ulang selama 15 menit, sampai dapat 
mencapai garis finish 10 meter secara pulang pergi. 
Menjadi 20 meter. 

b. Adanya peningkatan kekuatan otot lengan tangan, 
otot bahu, dan otot perut dengan melihat mereka 
bisa bertahan menjadi gerobag untuk mencapai 
garis finish  

 
 

 


