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ABSTRAK 

 

Suyadi, 2006. Korelasi Antara Tingkat Kesegaran Jasmani (Physical 
Fitness) dan Kesehatan Mental  (Mental Hygiene) Dengan Prestasi Belajar 
Pendidikan Jasmani (Penjas)  Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal Tahun  
Pelajaran 2004/ 2005. Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Permasalahan dalam penelitian ini, adakah Hubungan yang berarti Antara 
Tingkat Kesegaran Jasmani (Physical Fitness) dan Kesehatan Mental  (Mental 
Hygiene) dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani (Penjas)  Siswa Kelas V 
SDN 2 Pegulon Kendal Tahun  Pelajaran 2004/ 2005. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui Hubungan antara Tingkat Kesegaran Jasmani dan Kesehatan 
Mental dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani (Penjas). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD Negeri 2 
Pegulon Kendal sebanyak 40 orang yang berusia 10 – 12 tahun sehingga teknik 
sampling yang digunakan adalah total sampling.  Metode pengambilan data  
menggunakan metode survey dengan teknik tes dan pengukuran, sedangkan 
instrumen yang digunakan adalah tes kesegaran jasmani dengan panduan dari 
(TKJI) Tes Kesegaran Jasmani Indonesia oleh Pusat Kesegaran Jasmani dan 
Rekreasi, 1999.  untuk kategori umur 10-12 tahun yang terdiri dari 5 item tes yaitu 
: Lari sprint 40 meter, loncat tegak, bergantung siku tekuk, baring duduk, dan lari 
sedang 600 m, tes angket kesehatan mental, dan  hasil nilai prestasi belajar 
pendidikan jasmani. 

Data dari hasil tes dan pengukuran diolah dengan metode analisis regresi 
ganda (Multi Korelasi), yaitu Tingkat Kesegaran Jasmani (x1) dan Kesehatan 
Mental (x2) dan sebagai variabel terikatnya (Y) Prestasi Belajar Penjas. Hasil 
perhitungan pembahasan pada tabel 7, diperoleh koefisien korelasi F Hitung sebesar 
23.645, sedangkan F tabel  dengan taraf signifikan 5 % sebesar 3.252 karena hasil 
dari F hitung > F tabel, maka koefisien korelasi signifikan. Hipotesis nihil yang 
berbunyi “Tidak ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani 
(Physical Fitness) dan Kesehatan Mental  (Mental Hygiene) dengan Prestasi 
Belajar Pendidikan Jasmani (Penjas)”, ditolak. Sedangkan hipotesis kerja yang 
berbunyi “Ada hubungan yang signifikan Tingkat Kesegaran Jasmani (Physical 
Fitness) dan Kesehatan Mental  (Mental Hygiene) dengan Prestasi Belajar 
Pendidikan Jasmani (Penjas)”, diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Tingkat Kesegaran 
Jasmani (Physical Fitness) dan Kesehatan Mental  (Mental Hygiene) memiliki 
hubungan yang signifikan dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani (Penjas) 
siswa kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tahun 2004/ 2005”. Hasil ini dapat 
menjelaskan pentingnya bagi guru penjas  untuk dapat memperhatikan siswa guna 
peningkatan prestasi  belajar melalui pemberian materi pelajaran pendidikan 
jasmani dengan memperhatikan kesegaran jasmani, banyak menggunakan 
permainan kelompok untuk menanamkan jiwa sosial, sportifitas, dan kepercayaan 
diri pribadi siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada BAB II Pasal 4 tentang 

tujuan pendidikan dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 Salah satu upaya untuk mewujudkan bentuk manusia yang memiliki 

pengetahuan, ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani adalah dengan 

Pendidikan Jasmani (Penjas). Walaupun undang-undang sudah ada, namun belum 

berarti bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan khususnya dalam olahraga telah 

dilaksanakan sebagaimana mestinya disemua tingkat dan jenis pendidikan. Dalam 

praktiknya, di sekolah ternyata banyak kendala yang hasilnya kurang optimal dan 

proporsional dengan yang diharapakan. 

 Pendidikan ketrampilan hidup sehat pada dasarnya merupakan 

penanaman kebiasaan yang meliputi kesehatan fisik berupa tingkat kesegaran 

jasmani, kesehatan mental dan sosial.  
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 Adanya motto “Mens sana in corpore sano“ yang merupakan semboyan 

hidup Bangsa Romawi terkesan bahwa tubuh yang sehat itu dianggap sebagai 

suatu presupposisi atau Condisi Sine Quanom, yang berupa “manusia sempurna”, 

terkait dua unsur bahwa dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. 

Hal ini menunjukkan bahwa pribadi normal atau sehat dengan mental sehat itu 

secara relatif dekat dengan intregitas jasmaniah dan rokhaniah ideal, yang 

merupakan pembagian dari dua unsur saja (dichotome) antara tubuh dan jiwa 

(Sumardianto, 2000 : 63).  

  Dengan kesehatan mental yang dimiliki dapat diketahui dengan sifat-sifat 

efisien, memiliki tujuan hidup jelas, punya konsep diri yang sehat dan konsentrasi 

tinggi, ada koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usaha, memiliki 

intregitas kepribadian dan batinnya selalu tenang. 

  Masalah kesehatan mental dan kesegaran jasmani merupakan hal yang 

sangat penting kaitannya dalam prestasi belajar pendidikan jasmani dan kesehatan 

di sekolah. Hal ini terbukti di SDN 2 Pegulon Kendal yang berada pada,…..masa 

pertumbuhan dan perkembangan gerak yaitu berusai antara 10-12 tahun yang 

mempunyai karakteristik mulai kematangan dalam fisik dan fisiologis serta  

perkembangan dan minat melakukan aktivitas fisik (Khomsin, 2002: 21-27), 

khususnya siswa kelas V bahwa anak yang benar-benar melaksanakan olahraga, 

dalam diri siswa tumbuh sehat dan tanpa adanya rasa enggan dalam melaksanakan 

kegiatan lain. Semangat belajar juga tumbuh di dalam diri anak tersebut, dengan 

tidak ada rasa malas, hal ini tentu efek positif berupa sehat jasmani dan rohani.  
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 Di lain pihak kenyataan di SDN 2 Pegulon Kendal terdapat juga ada anak 

yang tidak suka dengan aktivitas olahraga khususnya dalam mengikuti pendidikan 

jasmani. Pada anak tersebut ada keinginan untuk mengikuti olahraga, namun 

timbul rasa minder, rasa takut, keluar keringat, takut salah, hal ini dikarenakan 

adanya rasa tidak percaya diri. 

 Dari uraian tersebut di atas maka , Penulis mengambil judul “KORELASI 

ANTARA TINGKAT KESEGARAN JASMANI (Physical Fitness) DAN 

KESEHATAN MENTAL  (Mental Hygiene) DENGAN PRESTASI BELAJAR 

PENDIDIKAN JASMANI (PENJAS)  SISWA KELAS V SDN 2 PEGULON 

KENDAL TAHUN  PELAJARAN 2004/ 2005”. 

 

1.2 Permasalahan 

 Suatu penelitian tentu mempunyai suatu permasalahan yang perlu diteliti, 

dianalisis dan diusahakan pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan kondisi 

uraian tersebut maka, rumusan masalah adalah Adakah  Hubungan yang  berarti 

antara Tingkat Kesegaran Jasmani dan Kesehatan Mental terhadap Prestasi 

Belajar Pendidikan Jasmani (Penjas) Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah ingin Mengetahui Hubungan yang berarti antara 

Tingkat Kesegaran Jasmani dan Kesehatan Mental terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Jasmani (Penjas) siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal. 
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1.4 Penegasan Istilah 

  Adapun istilah yang menjadi pokok  penelitian ini sebagai berikut :  

1) Penulisan ini menggunakan panduan penulisan Pedoman Penyusunan Skripsi 

Mahasiswa Progam Strata 1 FIK UNNES Tahun 2002.  

2) Menurut WJS. Poerwodarminto, (2003: 1280) Tingkat adalah susunan yang 

berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek: tinggi rendah, yang dimaksud tingkat 

pada penelitian ini adalah tingkat kesegaran jasmani siswa kelas V SDN 2 

Pegulon Kendal. 

3) Kesegaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemauan tubuh melakukan 

penyesuaian (adaptasi) terhadap fisik yang diberikan kepadanya tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti (Dangsina Moeloek, 1984 : 2). 

4) Kesehatan Mental adalah 

Y. Singgih D. Gunarso (1995 : 5) dalam bukunya yang berjudul “ Psikologi 

perawatan, cet. 2 “ menyatakan : 

Kesehatan Mental (Mental Hygiene) ialah suatu ilmu yang mempelajari dan 

mencakup kesejahteraan manusia, dan memasuki semua bidang jalinan 

hubungan manusia. 

5) Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani adalah dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (KUBI) WJS. Poerwodarminto, (2003: 910) Prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai, dan Belajar (2003: 121) adalah Berusaha (berlatih dan 

sebagainya) supaya mendapat sesuatu kepandaian. 

 

 



 5

1.5 Manfaat Penelitian 
  

 Bertolak dari tujuan di atas, penulis berharap penelitian ini mempunyai    

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

   Dapat menjadikan teori dan rujukan bagi peneliti-peneliti lainnya, khususnya 

penelitian yang membahas seperti halnya judul skripsi ini atau pokok masalah 

tentang hubungan antara  Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Kesehatan 

Mental. 

2. Manfaat Praktis 

1) Penulis 

      Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan tentang hubungan 

antara Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Kesehatan Mental. 

2) Guru 

       Mendapatkan informasi tentang hubungan Tingkat Kesegaran Jasmani 

(Aktivitas Penjas) di Sekolah dengan Kesehatan Mental. 

 Jadi dapat disimpulkan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani : penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran pendidikan 

jasmani, lazimnya ditunjukkan dengan hasil tes atau nilai yang diberikan Guru 

Penjas.    

 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Belajar menurut “Law of Exerave” bahwa belajar adalah pembentukan 

hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-

pengalaman yang memperbesar peluang timbulnya respon benar (Dimyati, 

Mudjiono, 1994 : 43), sedangkan Sumadi Suryabrata (1998: 232) setelah 

membaca sejumlah definisi tentang belajar akhirnya merumuskan inti belajar 

adalah : 

1. Bahwa belajar itu membawa perubahan, dalam arti behavioral changes,aktual 

maupun potensial. 

2. Bahwa perubahan itu pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru, dalam 

arti kentnis dan  fertigkeit. 

3. Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha. 

Definisi tersebut diatas menekankan bahwa “Belajar menyebabkan 

terjadinya perubahan perilaku”, dalam hal ini yang dimaksud belajar akan 

membawa perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya 

terkait dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

sikap, ketrampilan, pengertian, harga diri, minat, watak dan penyesuaian diri. 

Jelasnya menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku kepribadian 

seseorang, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa belajar itu sebagai 

rangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik untuk menuju arah perkembangan pribadi 
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manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur-unsur cipta, rasa, dan karsa, 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat diartikan bahwa belajar merupakan 

suatu proses yang melibatkan tingkah laku, urut-urutan kejadian dan hasil. Subjek 

didik harus membuat sesuatu atau reaksi situasi yang mempengaruhinya. Belajar 

tergantung apa yang dikerjakan oleh subjek didik itu, ini menyangkut tentang 

bagaimana ia berfikir, merasa dan berbuat. Hasil akhir dari belajar adalah adanya 

perubahan yang berupa tingkah laku. 

2.1.1 Prinsip-Prinsip Belajar 

Sebagai aktivitas yang komplek dan bertujuan, kegiatan belajar 

memiliki sejumlah dasar yang harus dipatuhi agar kegiatan tersebut dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994: 

40-47), ada beberapa prinsip belajar yang harus diperhatikan, yaitu : 

1. Perhatian dan motivasi, perhatian terhadap pelajaran bagi siswa akan 

membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya, apabila perhatian alami tidak 

muncul siswa perlu dibangkitkan perhatiannya.  

2. Keaktifan, menurut teori kognitif belajar menunjukkan adanya jiwa yang 

sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar 

menyimpannya saja tanpa mengadakan transpormasi. 

3. Keterlibatan langsung / pengalaman, siswa dalam belajar jangan diartikan 

keterlibatan fisik semata, namun lebih dari itu terutama adalah keterlibatan 

mental emosional, kognitif dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan. 
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4. Pengulangan, belajar merupakan pembentukan hubungan stimulus dan respon, 

serta pengulangan terhadap pengalaman yang menimbulnya respon benar. 

5. Tantangan, bahwa kebenaran siswa dalam situasi belajar berada dalam 

layanan psikologis. Dalam arti situasi belajar siswa menghadapi tujuan yang 

ingin dicapai, tetapi didalam hambatan mempelajari bahan dalam belajar, 

maka timbulah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dalam 

mempelajarinya (Teori Medan “Field Theory” Kurt Lewin). 

6. Balikan dan penguatan, siswa akan bersemangat dalam belajar apabila 

mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. 

7. Perbedaan individual, siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada 

2 orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan 

yang lain yang berupa pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sebagainya. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar adalah suatu proses terjadinya suatu perubahan atau 

pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Berhasil baik atau tidaknya 

belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor. Menurut Sumadi 

Suryabrata (1991) faktor-faktor dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu : 

1. Faktor yang berasal dari luar individu (ekstern), dan ini masih dapat 

digolongkan menjadi dua golongan yaitu : 

1) Faktor-faktor non sosial dalam belajar,  

Kelompok faktor-faktor ini jumlahnya sangat banyak, misalnya : 

keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu (pagi, siang, ataupun malam) 
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tempat (letaknya, gedungnya), alat-alat yang dipakai untuk belajar (alat tulis 

menulis, buku-buku, alat-alat peraga dan sebagainya). 

Faktor-faktor tersebut harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat 

membantu (menguntungkan) proses/ perbuatan belajar secara maksimal. 

Letak sekolah atau tempat belajar misalnya harus memenuhi syarat-

syarat seperti tidak terlalu dekat dengan kebisingan atau jalan ramai, 

bangunan harus memenuhi syarat kesehatan. Demikian pula alat-alat 

pelajaran harus sedapat mungkin diusahan untuk memenuhi syarat-syarat 

menurut petimbangan didaktis, psikologis dan pedagogis.    

2) Faktor-faktor  sosial dalam belajar 

Yang dimaksud dengan Faktor-faktor sosial adalah faktor manusia 

(sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun kehadiran itu dapat 

disimpulkan, jadi tidak langsung hadir. Kehadiran orang atau orang-orang 

lain pada waktu seseorang sedang belajar, banyak mengganggu belajarnya 

itu, misalnya kalau satu kelas sedang mengerjakan ujian, lalu terdengar 

banyak anak-anak lain bercakap-cakap disamping kelas dan sebagainya. 

Faktor-faktor sosial seperti yang telah dikemukakan diatas, pada umumnya 

bersifat mengganggu proses belajar. Dengan berbagai cara faktor-faktor 

tersebut harus diatur, supaya belajar dapat berlangsung dengan baik. 

2. Faktor yang berasal dari dalam individu (intern) dan inipun dapat dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu : 

1) Faktor-faktor fisiologis, dan  

Faktor-faktor fisiologis ini masih dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : 
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1. Tonus jasmani pada umumnya 

Keadaan tonus jasmani pada umumnya dapat dikatakan melatar 

belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang segar akan lain 

pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang lelah, lain pengaruhnya 

dengan  yang tidak lelah. 

2.  Keadaan fungsi jasmani tertentu terutama fungsi-fungsi panca indera. 

Panca indera dapat dimisalkan sebagai pintu gerbang masuknya 

pengaruh kedalam individu. Orang mengenal dunia sekitarnya dan belajar 

dengan mempergunakan panca inderanya. Fungsi baiknya panca indera 

merupakan syarat dapatnya belajar berlangsung dengan baik. Oleh karena 

itu menjadi kewajiban bagi setiap pendidik untuk menjaga, agar panca 

indera anak didiknya dapat berfungsi dengan baik, baik penjagaan yang 

bersifat kuratif maupun prefentif. 

2) Faktor-faktor  psikologis 

Faktor pendorong yang biasanya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anak didik kita adalah cita-cita. Cita-cita merupakan pusat dari 

bermacam-macam kebutuhan, sehingga dorongan tersebut mampu 

memobilitasi energi psikis untuk belajar. Oleh karena itu anak-anak yang 

masih sangat muda biasanya belum benar-benar menyadari cita-cita yang 

sebenarnya. Karena itulah mereka perlu dibuatkan tujuan sementara yang 

dekat dengan cita-cita sementara, supaya hal ini merupakan motif atau 

dorongan yang cukup kuat bagi belajarnya anak-anak itu. 
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2.1.3 Prestasi dan Cara Penilaiannya 

Pengertian Prestasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) 

WJS. Poerwodarminto, (2003: 910) Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, yang 

dimaksud dengan prestasi dalam hal ini adalah prestasi belajar. Jadi prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan  

pelajaran penjas. Lazimnya ditunjukkan dengan hasil tes atau nilai yang diberikan 

oleh Guru Penjas. 

Penilaian itu untuk memberikan berbagai informasi secara 

berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah 

dicapai siswa. Penilaian penjas meliputi kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler, Aspek yang dinilai mencakup : 

1)  Aspek ketrampilan 

2)  Sikap 

3)  Pengetahuan  

4)  Perilaku hidup sehat 

5)  Kehadiran 

1. Tehnik penilaian dari masing-masing aspek adalah sebagai berikut : 

1) Dengan tes penampilan yaitu tes yang hasilnya bersifat subyektif dan 

kualitatif (baik sekali, baik, sedang, kurang, kurang sekali). 

2) Dengan tes ketrampilan yaitu tes yang hasilnya bersifat objektif dan 

kuantitatif misalnya mengukur sit up, beberapa detik dapat menyelesaikan 

lari 100 m dan sebagainya. 
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2. Untuk mengukur pengetahuan dilakukan dengan tes teori, baik tes tertulis 

maupun lisan. Tes tertulis dapat dilakukan dengan tes bentuk objektif atau 

uraian. 

3. Untuk mengukur sikap siswa dapat dilakukan dengan memeriksa daftar hadir 

dan kesungguhan siswa dalam melakukan kegiatan bermain, bersenam dan 

atletik, sportif atau tidak, bersungguh-sungguh atau malas.  

4. Sedangkan perilaku dapat diketahui dengan pengamatan dan pemeriksaan 

terhadap kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik 

selama siswa berada di kelas maupun luar kelas.    

 

2.2 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Kesegaran Jasmani secara umum dibedakan dalam fungsi penerapannya, 

sebagai berikut : 1) secara kesehatan, ditinjau dari segi ilmu faal (fisiologi), 

kesegaran jasmani adalah kesanggupan dan kemauan tubuh melakukan 

penyesuaian (adaptasi) terhadap fisik yang diberikan kepadanya tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti (Dangsina Moeloek, 1984 : 2), sedangkan 

menurut Engkos Kosasih (1983 : 8),  arti kesegaran jasmani dalam ketrampilan 

adalah orang yang memiliki kesegaran jasmani ialah orang yang cukup 

mempunyai kekuatan (Strenght), kemampuan (ability), kesanggupan, daya kreasi, 

dan daya tahan untuk melakukan pekerjaannya dengan efisiensi tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti. 

Dalam hal ini penulis akan membahas lebih rinci kaitannya dengan 

kesegaran jasmani untuk kesehatan, mengingat tes instrumen yang dilakukan 
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salah satunya menggunakan lari sedang yang bertujuan untuk mengetahui daya 

tahan jantung, peredaran darah dan pernapasan pada tubuh manusia. 

Pada dasarnya kesegaran jasmani menyangkut kemampuan penyesuaian 

tubuh seseorang terhadap  perubahan faal tubuh yang disebabkan oleh kerja 

tertentu dan menggambarkan derajat sehat seseorang untuk berbagai tingkat 

kesehatan fisik.  

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah bahwa setiap aktivitas fisik (fisik 

mendapat pembebanan) dibutuhkan suatu tingkat kesegaran jasmani yang 

didukung oleh faal tubuh yang selanjutnya akan mengubah kesegaran jasmani. 

Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk 

menjalankan kehidupan yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tip-tiap 

aktivitas fisik. Dapat diketahui bahwa untuk dapat melakukan suatu kerja 

diperlukan kondisi jiwa raga yang sesuai dengan tingkat kerja tersebut. 

2.2.1 Komponen  Kesegaran Jasmani 

Menurut Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Tahun 2003, menjelaskan 

unsur-unsur Kesegaran Jasmani atau kondisi fisik ada sepuluh komponen, yaitu : 

1. Daya Tahan (Endurance) 

Dikenal dua daya tahan, yaitu : 

1) Daya Tahan Umum (General endurance), adalah kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan sistem peredaran 

darahnya secara efektif dan efisiensi untuk menjalankan kerja otot dengan 

intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. 
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2) Daya Tahan Otot (Local Endurance), adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus menerus dalam 

waktu relatif lama serta dengan beban tertentu (M. Sajoto, 1988 : 16). 

2. Kekuatan Otot (Muscle Strenght)  

Kekuatan Otot adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau 

sekelompok otot. (Dangsina Moeloek, 1984: 5). 

3. Tenaga Ledak Otot (Muscular Explosive Power) 

Adalah kemampuan otot atau sekelompok otot melakukan kerja secara 

Eksplosif (Dangsina Moeloek,1984: 7). Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa 

daya ledak (Power) = kekuatan (Force) x Kecepatan (Velocity). Seperti dalam 

lompat tinggi, tolak peluru serta gerak lain yang bersifat explosive (M. Sajoto, 

1988 : 17). 

4. Kecepatan (Speed) 

Adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan 

dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti lari, 

pukulan tinju. Hal ini merupakan kecepatan gerak dan explosive (M. Sajoto, 

1988 : 17) 

5. Daya Lentur (Flexibility) 

Kelenturan menyatakan kemungkinan gerak maksimal yang dapat dilakukan 

oleh suatu persendian jadi meliputi hubungan antara bentuk persendian 

(tulang yang berbentuk sendi), otot, tendo, ligamen, dan  sekeliling 

persendian. (Dangsina Moeloek, 1984: 9). 
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6. Ketangkasan (Agility) 

Ketangkasan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau 

bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. (Dansina Moeloek, 1984: 

8). Seseorang akan mampu merubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahan baik. 

7. Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang terjadi pada 

suatu gerakan. Misalnya dalam olahraga tenis, seseorang pemain akan 

kelihatan mempunyai kordinasi yang baik, bila ia dapat bergerak kearah bola 

sambil mengayunkan raket, kemudian memukul dengan teknik yang benar. 

(Dangsina Moeloek, 1984: 11). 

8. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat 

pada saat melakukan gerakan. Bergantung pada kemampuan intregasi antara 

kerja indera penglihatan (kanalis semisirkularis) pada telinga dan reseptor 

pada otot.yang diperlukan tidak hanya pada olahraga tetapi dalam kehidupan 

sehari-hari. (Dangsina Moeloek, 1984: 11). 

9. Ketepatan (Accuracy) 

Adalah ketepatan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas dalam 

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

langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian anggota tubuh. (M. 

Sajoto, 1988 : 18). 
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10. Kecepatan Reaksi (Reaction Time) 

Kecepatan Reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan untuk memberi 

jawaban kinetis setelah menerima suatu rancangan. Hal ini berhubungan serta 

dengan waktu refleks, waktu gerakan, dan waktu respon. (Dangsina Moeloek, 

1984: 10).  

Dari kesepuluh komponen kesegaran jasmani diatas, tidaklah berarti 

seseorang harus dapat mengembangkan secara keseluruhan. Tiap-tiap manusia 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, karena kemampuan seseorang 

dipengaruhi oleh banyak hal, seperti keturunan, jenis kelamin, lingkungan, 

aktivitas latihan, struktur anatomi dan lain-lain, dengan demikian, tidaklah 

mengherankan bahwa komponen tersebut sangat berbeda perkembangannya 

antara individu yang satu dengan yang lain. 

2.2.2 Manfaat Kesegaran Jasmani 

Bahwa manfaat kesegaran jasmani secara garis besar, manfaat yaitu : 

1. Meningkatkan Prestasi Belajar, kesegaran jasmani baik bagi pelajar, santri dan 

mahasiswa sangat membantu meningkatkan prestasi belajar. Siswa, santri dan 

mahasiswa yang memiliki badan yang sehat dan kuat akan mendukung proses 

belajar sehingga penyerapan materi pelajaran yang diberikan dapat diterima 

dengan cepat dan hasil akhirnyapun diharapkan baik. 

2. Meningkatkan Prestasi Olahraga, seorang atlet yang ingin berprestasi 

maksimal harus memiliki tingkat kesegaran jasmani yang sangat baik, karena 

sepuluh komponen kesegaran jasmani akan membantu mendukung aktifitas 

gerak pada cabang olahraga.  
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2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

Faktor kesegaran jasmani yang dapat mempengaruhi tingkat kesegaran 

jasmani seseorang,yaitu : 

1. Makanan 

 Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, namun untuk 

memelihara tubuh agar menjadi sehat makanan harus memenuhi beberapa 

syarat yaitu : 1) Dapat untuk pemeliharaaan tubuh, 2) Dapat menyediakan 

untuk pertumbuhan tubuh, 3) Dapat untuk mengganti  keadaan tubuh yang 

sudah aus dan rusak, 4) Mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh, 

5) Dapat sebagai sumber penghasil energi. 

 Setiap aktivitas tubuh membutuhkan asupan energi yang memadahi, 

sehingga faktor makanan ini harus mendapatkan perhatian yang serius. 

Konsumsi makanan yang terprogam dan terkontrol dengan baik dapat 

mendukung meningkatkan tingkat kesegaran jasmani seseorang, oleh karena 

itu unsur-unsur gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan 

air harus benar-benar tersedia dalam tubuh dan mencukupi untuk beraktivitas. 

2. Olahraga   

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan fisik yang mempunyai 

pengaruh positif terhadap tingkat kesegaran jasmani manusia bila dilakukan 

dengan tepat dan terarah, karena dengan berolahraga semua organ tubuh kita 

akan bekerja dan terlatih. Kebanyakan pada masa sekarang ini orang 

cenderung disibukan oleh aktivitas keseharian yang kurang gerak padahal 

olahraga dapat membebaskan kita dari perasaan yang membelenggu kita, dan 
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melancarkan system peredaran darah sehingga pikiran kita akan menjadi lebih 

segar serta fisik kita tetap terjaga. 

Para ahli membuktikan berbagai fungsi tugas organ tubuh akan 

meningkat daya kerjanya apabila diberi latihan fisik yang memadahi (Engkos 

Kosasih, 1983: 141). Berolahraga juga dapat meningkatkan imunitas 

(kekebalan) tubuh sehingga dapat mengurangi resiko terserang penyakit.   

3. Usia 

Semakin tua usia seseorang maka tingkat kebugaran tubuhnya akan 

menurun, mengalami masalah dengan tubuhnya seperti berkurangnya otot, 

ukuran jantung mengecil dan kekuatan memompanya berkurang, terjadi 

kekakuan pada pembuluh nadi (arteri) yang penting, kulit berubah menjadi 

tipis dan aktivitasnya menjadi lambat, penurunan ini disebabkan karena fungsi 

seluruh anggota tubuh menjadi lemah, namun penuruan tersebut dapat 

diperlambat dengan melakukan olahraga diusia muda, kondisi tubuh yang 

lemah akibat usia tua mengakibatkan tingkat kesegaran jasmani seseorang 

menurun. 

4. Kebiasaan Hidup 

Masing-masing orang memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda, 

tergantung pada tingkat aktivitas sehari-hari, kebiasaan hidup sehat 

merupakan pengaturan antara olahraga, istirahat maupun kebiasaan diri 

pribadi untuk menjaga kebersihan. 
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Begitu juga dengan siswa-siswi Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal 

memiliki aktivitas selain belajar juga kebiasaan melakukan olahraga 

khususnya pada saat pelajaran penjas dan ekstrakurikuler pada sore hari. 

Kebiasan hidup yang penuh aktivitas bagi orang yang baru melakukan akan 

mengalami kesulitan baik fisik maupun psikologis, secara fisik karena tubuh 

manusia membutuhkan waktu untuk penyesuaian dengan aktivitas gerak tubuh 

yang berlebih dari biasanya. 

Secara psikologis aktivitas kerja yang lebih dari biasa akan 

mempengaruhi kerja otak seseorang, seseorang yang biasanya hidup santai 

dan memiliki kesibukan yang rendah jika suatu saat memiliki kesibukan yang 

tinggi biasanya pada awal-awalnya akan mengalami stress, namun setelah 

melewati kurun waktu tertentu akan menyesuaikan diri. 

5. Faktor Lingkungan  

Lingkungan  adalah tempat dimana seseorang menetap dan tinggal, 

dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik, serta sosial mulai dari lingkungan 

di sekitar tempat tinggal sampai lingkungan di tempat dimana para siswa 

belajar. Kualitas kesehatan seseorang dapat dilihat dengan keadaan status 

kesegaran jasmaninya.  
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2.2.4 Kriteria Kesegaran Jasmani 

Penggolongan kriteria  kesegaran jasmani dalam penelitian ini, 

disesuaikan dengan panduan tes yang dilakukan. Jenis tes tersebut dengan 

menggunakan panduan (TKJI) Tes Tingkat Kesegaran Jasmani Indonesia, dengan 

item tes sebagai berikut: 

1. Lari cepat 40 meter (Sprint) 

2.    Bergantung Siku Tekuk selama 60 detik (Flexed Arm Hang) 

3.    Baring duduk selama 30 detik (Sit Up) 

4.    Loncat Tegak (Vertical Jump) 

5.    Lari sedang 600 m  

Adapun lima kriteria yang dimaksud dan juga pengkomulatifan dalam 

penentuan kategori secara global tiap individu adalah a) Baik Sekali (BS) dengan 

nilai 5, b) Baik (B) dengan nilai 4, c) Sedang (S) dengan nilai 3, d) Kurang (K) 

dengan nilai 2, e) Kurang Sekali (KS) dengan nilai 1. 

 

2.3 Kesehatan Mental Anak Usia SD 

2.3.1 Pengertian Kesehatan Mental 

Kesehatan mental merupakan ilmu pengetahuan yang praktis, sebagai 

pengetrapan ilmu jiwa di dalam pergaulan hidup. Pandangan terhadap ilmu 

kesehatan mental ini agak berbeda-beda sesuai dengan lapangan hidup, keahlian 

dan kepentingan masing-masing. 

Ada beberapa macam pengertian kesehatan mental yang   dikemukakan 

para ahli, demikian pula lapangan-lapangan hidup lainnya, diantaranya yaitu : 
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1. Hubungan Kesehatan Mental dengan Kesehatan Fisik. 

2. Hubungan Kesehatan Mental dengan Kehidupan Spiritual 

3. Hubungan kesehatan Mental dengan Pendidikan 

4. Hubungan Kesehatan Mental dengan Kehidupan Berkeluarga. 

5. Hubungan Kesehatan Mental dengan Perusahaan 

6. Hubungan Kesehatan Mental dengan Lapangan Hukum. 

7. Hubungan Kesehatan Mental dengan Kebudayaan. 

Di dalam penelitian ini akan dikembangkan pengertian kaitan Kesehatan 

Mental dengan pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar. Sekolah 

merupakan masyarakat yang lebih besar dari keluarga, dan bukan sekedar 

memberikan pelajaran, tetapi berusaha memberikan pendidikan sesuai dengan 

perkembangan agar anak didik mengembangkan potensinya secara puas dan 

senang serta mempunyai pribadi yang intregal. 

Pengertian kesehatan mental sendiri sehubungan dengan anak didik 

disekolah dalam masa perkembangan, menurut  Munif  Prasetyo dan Anwar 

Sutoyo (2004 : 3). memberikan definisi Kesehatan Mental adalah pengetahuan dan 

perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala 

potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga terhindar 

dari ganguan-gangguan dan penyakit jiwa.  

Dengan demikian kesehatan mental adalah suatu usaha orang memecahkan 

segala keruwetan batin manusia yang ditimbulkan oleh macam-macam 

ketenangan, ketakuatan-ketakutan dan konflik terbuka serta konflik batin.  
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Jadi harus ada usaha untuk mendapatkan keseimbangan jiwa, 

menggerakkan kepribadian yang terintregasi dengan baik yang dapat dengan 

mudah memulihkan macam-macam ketegangan dan konflik-konflik batin secara 

spontan, otomatis dan mengatur urutan pemecahanya menurut prioritas dan 

hirarkisnya, sehingga mereka akan mendapatkan keseimbangan batin dan jiwanya 

yang ada dalam keadaan tenang dan seimbang. 

2.3.2 Tujuan Kesehatan Mental 

Tujuan kesehatan mental, menurut Siti Sundari HS. (2005:2) Sebagai 

berikut : 

1. Mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan mental yang sehat. 

2. Mengusahakan pencegahan terhadap[ timbulnya sebab-sebab gangguan 

mental dan penyakit mental. 

3. Mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan 

mental dan penyakit mental. 

4. Mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit 

mental 

2.3.3 Ciri-Ciri Sehat Mental pada Anak Usia SD 

Menurut Abdur Rauf (1976: 341-342) dan H.C Witherington dalam 

bukunya Educational Psychologi yang diterjemahkan oleh M. Buchori dalam 

Munif Prasetyo dan Anwar Sutoyo (2004: 12-14),  memberikan deskripsi lebih 

terperinci tentang ciri-ciri kesehatan mental pada anak-anak, sebagai berikut : 

1. Merasa disenangi oleh anak-anak lain 

2. Merasa aman, terutama terhadap kejadian-kejadian dimasa depan. 
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3. Biasanya merasa tegar dan bertenaga. 

4. Tidak Takut untuk tidak  berteman 

5. Tertawa dengan penuh hatinya, kalau ada kesempatan untuk   tertawa. 

6. Puas dengan umurnya, tidak ingin menjadi bayi lagi. 

7. Memperlihatkan sikap tenang serta puas, tidak dihinggapi rasa takut yang 

berkaitan dengan air, tempat-tempat yang tinggi dan sebagainya. 

8. Senang bersekolah, senang akan atau rombongan-rombongan bermain 

sebelum masa sekolah. 

9. Ingin bermain, mempunyai permainan kesukaan.   

10. Merasa dirinya termasuk dalam suatu rombongannya. 

11. Bersikap gembira dan optimistik. 

12. Dapat tidur nyenyak. 

13. Dapat melupakan “kejadian” yang dilakukan orang terhadap dirinya. 

14. Memperlakukan teman-temannya dengan ramah tamah. 

15. Merasa bahagia dengan orang tua serta lingkungan keluarganya. 

16. Mempunyai hobi-hobi tertentu, gemar akan rekreasi-rekreasi khusus tertentu.  

17. Memperlihatkan sikap tidak tergantung kepada orang lain, dapat mengurus 

dirinya sendiri. 

18. Merasa bahwa ia dipercaya oleh anak-anak lain, orang tuanya dan orang lain. 

19. Menyatakan isi hatinya dengan terus terang, tertawa atau menangis pada saat- 

saat yang tepat. 

20.  Mempunyai napsu makan yang baik. 
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2.3.4 Perkembangan Kesehatan Mental di Sekolah 

Mulai umur 6 tahun, seorang anak mulai mengalami pertumbuhan 

badannya relatif seimbang hingga usia 10-12 tahun merasa senang bermain 

keseimbangan dan penguasaan badan. Pertumbuhan fisik yang berlangsung secara 

baik itu sudah barang tentu ikut berpengaruh terhadap perkembangan psikis anak. 

Adapun perkembangan jiwa anak pada masa sekolah ini yang menonjol 

antara lain: 

1. Adanya keinginan yang cukup tinggi, terutama yang menyangkut intelektual 

anak, biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, atau senang dengan 

sistem percobaan. 

2. Energi yang melimpah, sehingga kadangkala anak itu tidak memperdulikan 

bahwa dirinya telah lelah atau capek. Karena energi yang sangat cukup, inilah 

nantinya sebagai sumber potensi dan dorongan anak untuk belajar. 

3. Perasaan kesosialan yang berkembang pesat, sehingga anak menyukai untuk 

mematuhi teman sebayanya (Peer Group), malah terkadang anak lebih 

mementingkan keperluan peer groupnya, dibanding pada orang tuanya. Hal ini 

memungkinkan karena anak telah banyak kawan sekolahnya. 

4. Sudah dapat berpikir secara abstrak, sehingga memungkinkan bagi anak untuk 

menerima hal-hal yang berupa teori-teori ataupun norma-norma tertentu. 

Adanya kekejaman yaitu : “Perhatian anak ditujukan kepada dunia luar, akan 

tetapi dirinya tidak mendapat perhatian, saat itu juga anak belum mengenal 

jiwa orang lain”. 
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Akibatnya anak berlaku kejam terhadap orang lain, kekejaman pada masa 

ini bukanlah kejam sebenarnya, sebab anak belum menyadari akan tindakan 

kekejaman itu. Perilaku ini biasanya ditujukan kepada orang yang (invalid) ia 

mengejek, kepada orang yang lemah, memiliki kekurangan, dan begitu juga 

dengan makhluk lain. 

Sehingga dapat disimpulkan masa anak sekolah ini sebenarnya telah 

tumbuh sikap obyektifnya, yang menyangkut tentang :  

1) Kenyataan: anak mempunyai sikap yang serius kepada dunia nyata (Realistis). 

2) Kesusilaan: Sikap anak terhadap norma susila sudah jujur meskipun terkadang 

acuh tak acuh.   

2.3.5 Faktor yang mempengaruhi Kesehatan Mental 

Sebab-sebab kelakuan yang tidak mampu menyesuaikan, ada anak-anak 

yang mewarisi kecenderungan yang mengarah ketidakseimbangnya mental dan 

emosi. Kecenderungan yang diwarisi ini dapat diubah atau diperlemah melalui 

interaksinya dengan pengaruh lingkungan yang positif dan konstruktif. 

Pengalaman frustasi dan konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan 

merupakan perangsang terjadinya mental breakdown dan gangguan emosi, dan 

juga dapat mempengaruhi terhadap perkembangan gangguan mentalnya. 

1. Gejala-gejala gangguan mental :  

Gejala penting dari penyakit mental berbeda dalam derajat dan bukan 

dalamnya macamnya penyimpangan kelakuan dari orang yang 

penyesuaiannya adekwat. Walaupun demikian gejala kelakuan yang tidak 



 26

normal pada penyesuaian yang tidak baik lebih bersifat menetap dan terus 

menerus. 

Gejala yang menetap dan terus menerus dari gangguan mental dan 

emosi yang sedang tumbuh dapat digolongkan dalam 4 golongan sebagai 

berikut: 

1) Gejala-gejala fisik 

2) Gejala-gejala tingkah laku 

3) Gejala-gejala mental 

4) Gejala-gejala emosionalitas yang menyimpang 

2.3.6 Sekolah dan Kesehatan Mental 

Pendidikan pada umumnya diartikan sebagai proses pada seseorang dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan, kecakapan dan sikap selama hidupnya. Dalam hal 

ini pendidikan mempengaruhi cara manusia menyesuaikan diri sejak lahir hingga 

meninggal. Sedikit banyaknya seseorang memperoleh pendidikan, merupakan 

hasil perkembangan manusia kearah kedewasaannya.  

Selama periode penyesuain diri itu, ada masa dimana anak didik tidak 

begitu saja dilepaskan dari pengaruh-pengaruh luarnya, sehingga dibentuklah 

usaha dengan cara  mengatur pengaruh-pengaruh luar itu sebaik-baiknya, 

disesuikan dengan sifat kodrat anak didik, yang semuanya adalah tugas sekolah. 

Oleh karena itu pendidikan berkewajiban melatih anak didik menyadari 

kemampuan-kemampuannya dan mengadakan penyesuaian diri terhadap 

pengaruh-pengaruh luarnya melalui cara-cara yang patut bagi lingkungan 
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sosialnya dan konsep diri yang sehat, agar ia menjadi warga masyarakat yang 

berguna dan bahagia. 

2.3.7 Hubungan Timbal Balik Fisik dan Mental 

Pada umumnya tindakan manusia akan dipengaruhi oleh suasana batinnya. 

Sama halnya dengan keadaan jasmaniah seseorang, yang akan ikut mempengaruhi 

tindakan-tindakan seseorang, sehingga kita dapat membedakan tindakan-tindakan 

seseorang bila jasmaninya sedang dalam keadaan sakit. 

Dalam buku Psikologi Olahraga oleh BKS SGO (1978), ada tiga aspek 

yang saling berhubungan satu sama lain yaitu : jiwa, raga, dan olahraga, yaitu : 

1. Jiwa dan Raga 

Sejak dahulu manusia telah menyadari adanya kesatuan antara jiwa 

dan raga. Hal ini terbukti dengan adanya motto yang berbunyi “Mens sana in 

corpore sano” yang berarti bahwa badan yang sehat terdapat dalam jiwa yang 

sehat pula dan jiwa raga itu tidak dapat dipisahkan. 

Apabila seseorang sedang sakit jasmaninya, jelas dia tidak akan 

berfikir sebaik bila ia sehat. Begitu pula seseorang sedang mengalami 

ketakutan, kebigungan atau fungsi-fungsi kejiwaan yang lain sedang 

terganggu, orang tersebut tidak dapat hidup tentram, makan tidak enak, tidur 

tidak nyenyak, mau tidak mau keadaan fisiknya juga terganggu. Jadi apa yang 

terjadi pada jiwa akan berpengaruh pada raga, begitu pula sebaliknya apa yang 

terjadi pada raga akan berpengaruh pada jiwa. 
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2. Raga dan Olahraga 

Tes dan pengukuran dalam olahraga telah memperkirakan sumbangan 

dalam usaha memecahkan masalah peningkatan prestasi. Telah banyak sport 

skill test yang diciptakan oleh tokoh-tokoh dalam dunia olahraga,  sport skill 

test  bola voli, tenis, badminton dan sebagainya satu sama lain mempunyai 

item-item tes yang berbeda-beda, untuk mencari dan mendapatkan orang-

orang yang tepat bagi setiap cabang olahraga atas dasar pengukuran 

kemampuan jasmaniah yang telah  disesuaikan dengan kebutuhan dari 

masing-masing cabang olahraga tersebut. Hal ini menunjukan bahwa raga ikut 

menentukan seseorang dalam mengarahkan para atlit/ siswa sesuai dengan 

hasil tes yang dilaksanakan. 

Jadi dengan kenyatan tersebut diatas, maka ada hubungan timbal balik 

antara badan atau raga dengan olahraga. 

3. Jiwa dan Olahraga 

Dengan olahraga dapat dikembangkan fungsi-fungsi kejiwaan 

seseorang  seperti keberanian, kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, 

loyalitas, kecepatan proses berpikir, dan sebagainya, bahkan tidak terbatas 

pada fungsi-fungsi kejiwaan saja, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat laku 

seseorang. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat juga dituntut sifat 

loyal, sportif, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. 

Jadi dapat dikatakan ada hubungan timbal balik antara olahraga dan 

perkembangan fungsi kejiwaan dan dapat mempengaruhi tindakan dalam 

berolahraga dalam mencapai prestasi.         
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2.4 Pendidikan Jasmani 

2.4.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Bahwa pendidikan jamani adalah pendidikan dari jasmani dan perlu 

diberikan dilembaga pendidikan karena aktivitas jasmani yang berbentuk latihan 

yang memberikan manfaat bagi peserta didik dalam bentuk kesegaran jasmani dan 

pemeliharaan kesehatan. 

Pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya 

dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Arma Abdullah dan 

Agus Manadji, 1994: 3). Jadi jelaslah dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani merupakan suatu pendidikan yang perlu dilaksanakan di lembaga 

pendidikan sekolah, khususnya guna mendapatkan aktivitas jasmani yang dapat 

memberikan manfaat bagi peserta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. 

2.4.2 Gerak Sebagai Unsur Pertama Penjas 

Gerak adalah unsur pokok pendidikan jasmani penting bagi guru 

pendidikan jasmani dalam memahami beberapa dimensinya. Guru pendidikan 

jasmani perannya membantu dan mendidik peserta didik bergerak secara efisien, 

meningkatkan kualitas unjuk kerjanya (Performance), kemampuan belajar dan 

kesehatannya, gerak manusia adalah perubahan posisi dalam ruang atau terhadap 

bagian tubuh lainnya, dari tunduk pada azas mekanika tertentu. 
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2.4.3 Olahraga dan Pendidikan Jasmani 

1. Olahraga 

Sepadan dengan kata-kata “sport” dalam Bahasa Inggris yang berarti 

aktivitas, yang dikerjakan untuk mendapatkan kesenangan atau berarti 

rekreasi. Sedangkan olahraga adalah bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang 

terdapat dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan jasmani yang intensif 

dalam rangka memperoleh rekreasi, kesenangan, dan prestasi yang optimal 

(Arma Abdullah dan Agus Manadji, 1994: 9). 

2. Pendidikan Jasmani 

Walaupun banyak dari aktivitas jasmani berisikan aktivitas olahraga, 

tetapi pelaksanaan aktivitas itu tidak memiliki karakterisitik yang memberikan 

makanan olahraga. Pendidikan jasmani itu sendiri adalah pendidikan yang 

dikaitkan dengan aktivitas jasmani, dilaksanakan dalam lembaga pendidikan, 

membutuhkan sarana dan prasarana yang pasti, mempunyai kurikulum, dan 

terdapat siswa sebagai peserta didik yang tetap, namun dalam olahraga peserta 

didik atau perkumpulan tidak menjadi anggota tim yang tetap, tidak ada 

musim, atau kompetisi formal, dan tidak dilakukan pencatatan. 

2.4.4 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Bahwa tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan dalam lima aspek 

sebagai berikut : 

1. Perkembangan kesehatan, jasmani atau organ-organ tubuh 

2. Perkembangan mental-sosial 

3. Perkembangan neuro Muskular 
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4. Perkembangan sosial 

5.   Perkembangan intelektual  

Arma Abdullah dan Agus Manadji, (1994:17), jadi dapat dirumuskan 

tujuan pendidikan jasmani merupakan perkembangan optimal dari individu yang 

utuh, dan berkemampuan menyesuaikan diri secara jasmaniah, sosial, dan mental 

melalui pekerjaan yang terpimpin dan partisipasi dalam olahraga yang dipilih, 

senam irama dan senam yang dilaksanakan sesuai dengan standart sosial dan 

kesehatan. 

 

 

2.5  Kerangka Berfikir 

 

Pendidikan  
Sekolah Dasar  

 

                                

              Pendidikan Jasmani                                        Kesehatan Mental                                          

 
 

         
      Tingkat Kesegaran Jasmani 

 
 

 

       Prestasi Belajar  

 
Gambar 1 

Pola Pikir Masalah Penelitian 
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2.6  Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 64). 

1. Hipotesis Kerja (Ha) 

Ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Kesegaran Jasmani 

dan Kesehatan Metal terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani Siswa 

Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal Tahun Pelajaran 2004/ 2005. 

2. Hipotesis Nol (Ho), 

Menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan. antara Tingkat 

Kesegaran Jasmani dan Kesehatan Metal terhadap Prestasi Belajar Pendidikan 

Jasmani Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal Tahun Pelajaran 2004/ 2005. 

Jadi hipotesis menyatakan Ha (hipotesis kerja) diterima dan Ho 

(hipotesis nol) ditolak, sebagai  dugaan sementara. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

    Suatu researh khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik, pada 

umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk 

mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan 

menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan 

jika yang sudah ada masih atau diragukan kebenarannya, sehingga hasil dari 

penelitian tersebut merupakan karya ilmu pengetahuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. (Sutrisno Hadi, 2004a : 3) dalam penelitian ini hanya 

mencakup menemukan. 

   Metode adalah pengetahuan berbagai macam cara kerja yang digunakan 

dengan objek ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan metode penelitian dalam 

suatu penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian serta dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku agar 

dalam penelitian itu dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan peneliti 

(Sutrisno Hadi, 2004a: 4). 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian, antara lain : 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh penduduk yang diselidiki dam dibagi oleh 

sejumlah individu yang paling sedikit memiliki sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 
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2004a : 77). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 2 

Pegulon Kendal tahun pelajaran 2004/ 2005 yang berjumlah 40 orang, dan berusia 

antara 10 sampai 12 tahun. 

Tabel 1 
Populasi Penelitian 

 
Kelas Jumlah Populasi 

V 40 

      Sumber : Data Statistik tahun 2004/ 2005 SD N 2 Pegulon Kendal 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2002 :109), sedangkan besar kecilnya sampel dari jumlah populasi sebenarnya 

tidak ada ketentuan yang mutlak, berapa persen sampel yang diambil dari populasi 

(Sutrisno Hadi, 2004a : 81). 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon 

Kendal yang berusia antara 10 sampai 12 tahun sebanyak 40 orang. Teknik 

sampling yang digunakan adalah  total sampling, karena sampel yang digunakan 

atau yang dipakai sejumlah populasi yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2002 : 120) bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subjeknya kurang dari 100, 

maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi.  
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3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 96), variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang mejadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam hal ini variabel yang 

digunakan atau yang akan diselidiki adalah  

3.3.1 Variabel Bebas (independen).  

Variabel bebas (independent) merupakan faktor  yang menjadi pokok     

permasalahan yang ingin diteliti, ada dua variabel yaitu  x1) Tingkat Kesegaran 

Jasmani dan x2)  Kesehatan Mental. 

3.3.2 Variabel Terikat (tergantung). 

Variabel terikat (tergantung) pengamatan sebagai hasil atau akibat dari                  

variabel bebas dan merupakan pokok persoalan.Yaitu Y) Prestasi Belajar 

Pendidikan Jasmani, sedangkan variabel yang tidak  diutamakan, 

3.3.3 Variabel Moderator  

Variabel yang penting tetapi tidak diutamakan. Kondisi kesehatan 

jasmani siswa kelas V SDN 2 Pegulon Kendal saat pengambilan data melalui 

(TKJI) Tes Tingkat Kesegaran Jasmani. 

  

3.4  Rancangan Penelitian 

Berdasarkan judul dan permasalahan yang Penulis ajukan, maka penelitian 

ini termasukj jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitaif. Dalam 

hal ini adalah korelasi antara tingkat kesegaran jasmani dan kesehatan mental 

dengan prestasi belajar pendidikan jasmani. 
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3.5 Teknik Pengambilan Data  

Data adalah segala informasi mengenai variabel yang diteliti. Data adalah 

fakta tentang situasi, fakta adalah sesuatu yang dibuat atau dihasilkan oleh situasi 

pengukuran (Eri Pratiknyo DW. dan Erni Suharini, 2003 : 35).Dalam penelitian 

ini yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah survei dengan teknik tes, 

metode angket dan dokumentasi. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan uji coba alat 

ukur yang merupakan uji kevaliditas dan reabilitas instrumen metode angket 

pada sampel yang lain sebagai pembanding untuk kelayakan instrumen angket 

digunakan  peneliti untuk sampel yang sebenarnya. 

3.6.2 Penentuan  Populasi 

Populasi yang digunakan sebagai uji metode angket adalah siswa kelas 

V SDN 1 Sekaran Gunungpati, yang masih dalam lingkup kawasan kampus 

Unnes, yang berjumlah 15 orang. Sedangkan populasi yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tahun ajaran 

2004/ 2005 sebanyak 40 siswa. Semua siswa diteliti tanpa mengambil sampel. 

Jadi penelitian ini adalah studi populasi. 

3.6.3 Uji Coba Alat Ukur 

Alat ukur berupa angket diberikan kepada 15 siswa kelas V SDN 1 

Sekaran terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan untuk dijawab. 

Jawaban 15 siswa dianalisis untuk menguji validitas dan reabilitas angket.  
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3.6.3 Pelaksanaan Penelitian  

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, selanjutnya dilaksanakan 

pengambilan data dengan memberikan angket kepada siswa pada waktu jam 

pelajaran kosong yaitu hari jum’at, 24 Juni 2005 pukul 07.30 WIB. Siswa 

disuruh mengisi angket kemudian dilakukan pengambilan data tes kesegaran 

jasmani dan hasil nilai belajar menggunakan data dari Guru Penjas. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen mencakup segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam 

penelitian     ini adalah: 

3.7.1 Survei dengan Teknik Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pengambilan data tingkat 

kesegaran jasmani dengan melalui tes uji ketrampilan dengan panduan menurut  

sisitem (TKJI) Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Pusat Kesegaran Jasmani dan 

Rekreasi, 1999) kategori usia antara 10 sampai 12 tahun. 

3.7.2  Metode Angket 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode angket langsung 

dengan bentuk tertutup. Responden memilih alternatif jawaban yang telah 

disediakan dengan pendapatnya. Ada dua (2) alternatif jawaban yang masing-

masing mempunyai skor, adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2 
Penilaian Angket 

Jawaban Positif Negatif 
Ya 1 0 

Tidak 0 1 
Sumber : Penelitian angket kesehatan mental 

 
Tabel 3 

Kisi-Kisi Angket Penelitian Kesehatan Mental 
Variabel Indikator Nomor item Jumlah 

item 
Ciri-ciri 
Kesehatan 
Mental 

1. Merasa disenangi oleh anak-anak lain 
2. Merasa aman, terutama terhadap kejadian-

kejadian dimasa depan. 
3. Biasanya merasa tegar dan bertenaga. 
4. Tidak Takut untuk tidak berteman 
5. Tertawa dengan penuh hatinya, kalau ada 

kesempatan untuk tertawa. 
6. Puas dengan umurnya, tidak ingin menjadi bayi 

lagi. 
7. Memperlihatkan sikap tenang serta puas, tidak 

dihinggapi rasa takut yang berkaitan dengan air, 
tempat yang tinggi dan lainnya 

8. Senang bersekolah, senang akan/ atau 
rombongan-rombongan bermain sebelum masa 
sekolah. 

9. Ingin bermain, mempunyai permainan kesukaan.  
10. Merasa dirinya termasuk dalam suatu 

rombongannya. 
11. Bersikap gembira dan optimistik. 
12. Dapat tidur nyenyak. 
13. Dapat melupakan “kejadian” yang dilakukan 

orang terhadap dirinya. 
14. Memperlakukan teman-temannya dengan ramah 

tamah. 
15. Merasa bahagia dengan orang tuanya serta 

lingkungan keluarganya. 
16. Mempunyai hobi-hobi tertentu, gemar akan 

rekreasi-rekreasi khusus tertentu.  
17. Memperlihatkan sikap tidak tergantung kepada 

orang lain, dapat mengurus dirinya sendiri. 
18. Merasa bahwa ia dipercaya oleh  
          anak-anak lain, orang tuanya dan orang-orang lain.
19. Menyatakan isi hatinya dengan terus terang, 

tertawa atau menangis pada saat-saat yang tepat. 
20. Mempunyai napsu makan yang baik. 
 

Jumlah : 

1,2 
 

3,4 
5,6,7,8 

9,10,11,12 
 

13,14 
 

15,16 
 
 

17,18,19,20 
 
 

21,22 
23,24 

 
25,26 
27,28 
29,30 

 
31,32 

 
33,34 

 
35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
40 
 
 

40 item 

2 
 
2 
4 
4 
 
2 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 

40 item 
Sumber : Penelitian Angket Kesehatan Mental 
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1. Untuk setiap pernyataan diberi skor : 

Mengelompokkan Jawaban “Ya“ pada nomor item 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 

16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 

menunjukkan di atas rata-rata sehat mental. 

 Sedangkan jawaban “Tidak” pada item nomor  2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 

17, 18, 20, 27, 29, 31, 36, 40 menunjukkan di bawah rata-rata sehat mental. 

(Lampiran 1) 

2. Pengelompokan siswa terhadap hasil angket kesehatan mental dan hasil 

prestasi belajar penjas. (lampiran 2). 

Suatu penelitian akan memberikan hasil yang baik atau sebaliknya 

sebagian tergantung pada alat pengumpul data yang digunakan. Alat pengumpul 

tersebut dikatakan baik apabila memenuhi syarat tertentu, diantaranya adalah 

validitas dan reabilitas, dengan demikian validitas dan reabilitas menjadi tolok 

ukur kualitas alat pengumpul data. 

1). Validitas 
 

Yang dimaksud dengan validitas menurut Sutrisno Hadi adalah kejituan, 

ketepatan, atau pengenaan pengukuran. Suatu alat ukur disebut jitu jika ia 

dengan jitu mengenai sasarannya (Sutrisno Hadi, 2004b : 120). 

Jadi alat ukur dapat dikatakan valid jika alat ukur itu mengenai sasaran 

atau mengenai apa yang seharusnya diukur dan dengan tepat mengumpulkan 

data yang   seharusnya   dikumpulkan, dan   mampu    mengupas   dengan    

cermat dan teliti tentang semua kegiatan yang perlu diukur. Adapun jenis-jenis 

validitas adalah sebagai berikut : 
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1. Face validity 

2. Logical validity 

3. Factorial validity 

4. Empirical validity (Sutrisno Hadi, 2004b : 122)     

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah validitas logik (Logical 

validity). Konsep validity bertitik tolak dari kontruksi teoritik tentang aspek-

aspek yang hendak diukur oleh sutu alat pengukur (Sutrisno Hadi, 2004b: 122). 

Untuk mengetahui validitas logik maka alat ukur yang dipergunakan  

dalam penelitian ini yaitu berupa angket tentang kesehatan mental. Untuk 

memperoleh instrumen yang valid Peneliti mengikuti langkah-langkah 

penyusunan instrumen yaitu menentukan variabel/ sub variabel dan indikatornya 

yang dijabarkan dalam kisi-kisi seperti pada tabel diatas. 

Hasil tes angket diuji dengan teknik korelasi poinrt biserial yang 

kemudian hasilnya dikorelasikan dengan R tabel Product Momen, setelah 

dilakukan perhitungan dihasilkan r hitung sebesar = 0,610 dikonsultasikan dengan 

r tabel  5 % sebesar 0,514  berarti signifikan.(lampiran 6) 

2). Reabilitas Tes 
 

Suatu tes adalah reliabel apabila tes itu memiliki ketetapan hasil atau 

konsistensi. artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi Arikunto, 

2002: 170). 

Jadi alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur itu dapat dipercaya dan 

mantap, dalam pengertian alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan diramalkan 
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walau alat ukur itu diberikan kepada subjek berkali-kali dalam waktu yang 

berlainan, namun hasilnya akan tetap sama atau relatif sama. 

Cara yang dipergunakan untuk menetapkan reabilitas alat ukur dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik belah dua ganjil, dengan langkah sebagai 

berikut : 

1. Alat ukur yang berupa angket diberikan kepada subjek 

2. Setelah data diambil, diadakan pengelompokan item-item pertanyaan yang 

ganjil dan genap. Kemudian hasilnya dikorelasikan dengan Rtabel  product 

moment. Untuk mendapatkan koefisien korelasi penuh dipergunakan rumus 

K-R 21, yaitu : 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
=

kVt
MkM

k
kr 1

111        

Keterangan : 

r11     : Reabilitas Instrumen (Kuder dan Richardson) 

k      : Banyaknya butir soal 

M    : Rata-rata skor total 

Vt    : Varians total  (Suharsimi, 2002: 164) 

Dengan menggunakan tehnik uji K-R 21 (Kuder dan Richatdson) 

hasilnya : r 11 = 0, 598 hasilnya lebih besar dari r tabel sebesar 0,514 berarti 

reliabel. (lampiran 6) 

3.7.3  Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu cara mencari data melalui catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya (Suharsimi, 2002 : 206). Dalam hal ini pengambilan data mengenai 

nilai prestasi belajar penjas diambil dari rata-rata nilai semester satu dan dua.  
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3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Keberhasilan suatu penelitian dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena 

itu untuk menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan kesalahan, 

hambatan dan hal lain sebagainya. Peneliti harus bisa mengantisipasi supaya hasil 

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

penelitian, yaitu : 

3.4.1 Faktor Kesungguhan Hati 

Faktor kesungguhan hati menyangkut semua yang terlibat pada 

penelitian yaitu peneliti, pengetes, dan testee. Jika semua yang terlibat dalam 

penelitian memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja atau beraktivitas dengan 

sungguh maka hasilnya akan baik, untuk itu sebelum melakukan tes terlebih 

dahulu testee diberi pengarahan oleh peneliti dan guru penjas SDN 2 Pegulon 

Kendal supaya bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes. 

3.4.2 Faktor Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian harus benar-benar valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan, alat yang digunakan sebelum tes dilaksanakan 

hendaknya di uji validitasnya dan sesuai dengan testee, sehingga pada saat tes 

dan setelah data diperoleh tidak terjadi masalah.   

3.4.3 Faktor Cuaca 

Daya tahan seseorang terhadap cuaca berbeda-beda, dan dampak 

terhadap fisiologis tubuh masing-masing orang juga berbeda. Tes Kesegaran 

Jasmani pada penelitian ini berada dilapangan yang tempatnya tidak jauh dari 

sekolah yang meliputi 5 jenis tes yaitu lari 50 meter, Loncat tegak (Vertical 
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Jump), Bergantung Siku Tekuk (Flexed Arm Hang) selama 60 detik, Baring 

Duduk  (Sit Up) selama 30 detik, Lari Sedang 600 meter. Karena jumlah sampel 

yang cukup banyak sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tiap-

tiap item tes cukup lama dan diperlukan stamina yang baik. 

Peneliti memulai kegiatan penelitian pada pukul 07.30 WIB pagi dengan 

pertimbangan cuaca pada pagi hari tidak terlalu panas dan tes bisa selesai 

sebelum waktu siang yang biasanya suhu udara meningkat. 

3.4.4 Faktor Kemampuan Sampel       

Tiap sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda, terutama 

dalam menyerap penjelasan dan peragaan yang diberikan oleh peneliti, oleh 

karena itu untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam tes peneliti 

selalu melakukan koreksi secara dini dan terus- menerus selama dilakukan 

pengambilan data.   

3.4.5 Faktor Tenaga Penilai 

Karena penilaian pada tes ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian 

yang tinggi, maka faktor tenaga penilai sangat penting untuk diperhatikan. 

Dalam penelitian ini tenaga pembantu dalam proses pelaksanaan tes kesegaran 

jasmani sebelumnya telah diberi pengarahan mengenai teknis pelaksanaan tes, 

sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan pada saat pengambilan data.  

 

3.9 Analisis Data 

 
Bagian ini menyebutkan dan menjelaskan teknik analisis yang digunakan 

untuk mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang bermakna. 



 44

Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah  multi 

korelasi dengan menggunakan tes analisis regresi, karena untuk menganalisa 

hubungan lebih dari 2 variabel tes. (Eri Pratiknyo DW. dan Erni Suharini, 2003 : 

39). Penganalisasiannya dengan menggunakan korelasi yaitu dengan istilah 

statistik yang menyatakan derajat hubungan garis linier antara variabel dari 

penelitian yang terdiri lebih dari dua variabel yaitu dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat, maka penganalisisan data menggunakan Analisis Regresi Ganda. 

3.9.1 Sedangkan untuk langkah-langkah analisis sebagai berikut : 

1. Analisis tes kesegaran jasmani, dengan melakukan kriteria dari hasil komulatif 

nilai setiap item tes. 

2. Analisis tes kesehatan mental, dengan menstabulasi jawaban yang benar dan 

salah, menentukan rata-rata nilai yang sehat mental dan yang tidak sehat 

mental 

3. Analisis nilai prestasi, dengan mengambil rata-rata nilai semester I dan 

semster II, menstabulasi yang sehat mental dan yang tidak sehat mental 

dengan   hasil prestasi belajar penjas.  

4. Analisis korelasi dengan rumus multi korelasi yaitu dengan analisis   regresi 

sebagai berikut : 

1).  Membuat tabel persiapan analisis regresi dua preditor 

2).  Hasil perhitungan diubah dalam skor deviasi 

3).  Menentukan koefisien regresi (a0,  a1 dan a2)  

4).  Menentukan garis regresi dalam skor deviasi 

5).  Persamaan garis dua prediktor adalah    Y = a1X1 dan a2X2 + K  
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6).  Menguji keberartian persamaan regresi 

( ) ∑
∑ ∑+

= 2
2211

2,1 y
yxayxa

Ry  

 

 

Ry ( 1,2 ) = koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 

a1                 = koefisien prediktor X1 

a2                 = koefisien prediktor X2 

Σx1y      = jumlah produk antara X1 dengan Y 

Σx2y      = jumlah produk antara X2 dengan Y 

Σy2        = jumlah kuadrat kriterium Y     

(Sutrisno Hadi, 2004c: 28) 
 
 

7).  Menentukan Korelasi Multiple 

8).  Menentukan korelasi sederhana 

                                              Freg  = 

( )1−− kn
JK

k
JK

res

reg

  

 

                            (Sudjana, 1996 : 355)  
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3.9.2 Sedangkan untuk langkah-langkah Korelasi Berganda : 

1.    Mencari Koefisien Korelasi Berganda 

 

                              ( ) ∑
∑ ∑+

= 2
2211

2,1 y
yxayxa

Ry  

     Dimana : 

Ry(1,2)    = Koefisien korelasi ganda antara variabel x1 dan secara  

    bersama-sama dengan variabel y 

              = Jumlah produk antara x1 dan y 

∑ yx2  = Jumlah produk antara x2 dan y 

∑ 2y   = Jumlah kuadrat kriterium y 

a1                =  Koefisien prediktor x1 

a2                = Koefisien prediktor x2                      (Sudjana, 1996 : 383) 

2.    Menguji Keberartian Persamaan Regresi Berganda 

 

                                              Freg  = 

( )1−− kn
JK

k
JK

res

reg

 

                      (Sudjana, 1996 : 355) 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Diskripsi Data 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pegulon merupakan sekolah yang berada 

di pusat Kota Kabupaten Kendal, SDN 2 Pegulon juga merupakan salah satu 

sekolah favorit dari sekolah favorit-favorit yang berada di kota Kendal. Karena 

SDN 2 Pegulon merupakan sekolah favorit, maka setiap tahun ajaran baru 

dipenuhi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya.  

  Jumlah siswa SDN 2 Pegulon berdasarkan data statistik SD tahun 2004/ 

2005 dari kelas I sampai kelas VI berjumlah 252 anak. Sedangkan jumlah siswa 

kelas V yang merupakan objek/ populasi penelitian ini ada 40 siswa. Jumlah 

Tenaga Pengajar 6 Guru Kelas, 2 Guru Agama, 1 Guru Penjas, dan 1 Kepala 

Sekolah. 

Dari 252 siswa, khususnya kelas V dan kelas VI, siswanya ada yang 

enggan untuk mengikuti jam pelajaran penjas serta hasil prestasi belajarnya tidak 

sesuai yang diharapkan oleh para orang tuanya, yang mayoritas dari kalangan 

anak pejabat dan tempat tinggal mereka jauh dari sekolah. 

Berdasarkan pada kenyataan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan kesegaran jasmani dan kesehatan mental siswa dalam mengikuti 

pelajaran penjas yang berakibat pada pengaruh hasil prestasi belajar penjas 

mereka. 
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4.2 Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, maka data yang terkumpul 

harus diolah terlebih dahulu. Adapun langkah awal dalam analisis data sebagai 

berikut : 

4.2.1 Tes Tingkat Kesegaran Jasmani 

Setelah diperoleh data dari hasil tes dan pengisian angket yang telah 

dilaksanakan yaitu tes Tinkat Kesegaran jasmani dengan panduan (TKJI) Lari 40 

m, Sit Up selama 30 detik, Bergantung Siku Tekuk 60 detik, Vertikal Jump, dan 

lari sedang 600 m) dan Tes Kesehatan Mental dengan Pengisian Angket serta nilai 

Prestasi Belajar penjas dengan dokumentasi buku penilaian guru Penjas rata-rata 

nilai akhir dari semester I dan Semester II. 

Tabel 4 
Hasil Tes Tingkat Kesegaran Jasmani  
Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal 

Tahun pelajaran 2004/ 2005 

NO Jumlah Nilai Kategori Jumlah 
Nilai Tes Kriteria Proesentase 

1 

2 

3 

4 

5 

22 – 25 

18 – 21 

14 – 17 

10 – 13 

5 – 9 

BS 

B 

S 

K 

KS 
 

- 

4 

22 

11 

3 

- 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Kurang Sekali 

- 

10 % 

55 % 

27.5 % 

7.5 % 

                      Jumlah 40   100 % 

Sumber : Hasil penelitian tingkat kesegaran jasmani (2005) 
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Diagram Batang, Hasil Tes Kesegaran Jasmani 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Gambar prosentase hasil perhitungan tingkat kesegaran jasmani 

Siswa kelas V SDN 2 Pegulon Kendal  

 

Dari gambar diagram diatas, tinggi rendahnya diagram batang ditunjukkan 

dalam jumlah %, dan dalam kriteria yang bersumber pada (TKJI) Tes Tingkat 

Kesegaran Jasmani, oleh Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,1999.  

Berdasarkan tabel dan diagram diatas maka kategori tingkat kesegaran 

jasmani siswa Kelas VSDN 2 Pegulon Kendal adalah sebagai berikut : 

1. Ada 4 orang atau 10 % Siswa Kelas VSDN 2 Pegulon Kendal tahun pelajaran 

2004/ 2005 memiliki tingkat kesegaran jasmani kategori Baik.  

2. Ada  22 orang atau 55 % Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tahun 

pelajaran 2004/ 2005 memiliki tingkat kesegaran jasmani kategori sedang. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

KS K S B BS

 
 
 :  Prosentase  Tingkat        

Kesegaran Jasmani 
 
Kurang Sekali :   7     % 
Kurang            : 27,5  % 
Sedang             : 55     % 
Baik                 : 10     % 
Baik Sekali      : 0       % 
 



 50

3. Ada 11  orang atau 27,5 % Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tahun 

pelajaran 2004/ 2005 memiliki tingkat kesegaran jasmani kategori Kurang. 

4. Ada 3 orang atau  7,5 % Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tahun 

pelajaran 2004/ 2005 memiliki tingkat kesegaran jasmani kategori Kurang 

Sekali. 

5. Maka dapat diketahui kategori tingkat kesegaran jasmani Siswa Kelas V SDN 

2 Pegulon Kendal tahun pelajaran 2004/ 2005, dalam kategori baik 10 %, 

Sedang 55 %, Kurang 27.5 %, dan kategori Kurang Sekali 7.5 %. Jadi secara 

umum dapat digolongkan siswa kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tergolong 

dalam kategori Sedang. 

4.2.2 Hasil Tes Kesehatan Mental  

Tabel 5 

Hasil Penelitian Kesehatan Mental 

Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah Nilai 

Siswa diatas 
rata-rata Sehat 

Mental 

Rata-rata 

Nilai Penjas 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah Nilai 

Siswa dibawah rata-
rata Sehat Mental 

Rata-rata 

Nilai Penjas 

18 Mean : 39.61 Mean : 7.57 22 Mean : 33.31 Mean : 7.17 

Sumber : Hasil penelitian angket kesehatan mental dan nilai belajar penjas (2005) 

 

Dari tabel 5 berdasarkan data penelitian diperoleh  18 siswa yang 

memiliki kesehatan mental diatas rata-rata sebesar 39.61, sedangkan 22 siswa 

yang memiliki kesehatan mental dibawah rata-rata sebesar 33.31. sehingga dapat 

diambil prosentase  siswa yang memiliki kesehatan mental di atas rata-rata sebesar 

45 %, sedang siswa yang memiliki kesehatan mental dibawah rata-rata 55 %. 
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4.2.3 Hasil Nilai Belajar Pendidikan Jasmani Siswa  

Tabel 6 
Hasil Nilai Belajar Pendidikan Jasmani  
Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal 

No Nama Nilai Rata-rata 

1 Andrean Trismu P. 7.7 
2 Yudia Kristianto 8 
3 Astri Chintya P.S 7.5 
4 Aulya Della F. 7 
5 Awang Priohadi 8 
6 Azim Aldilah A. 7 
7 Cici Novitasari 7.75 
8 Dessi Rusliana D. 7.5 
9 Erityas Lismaya S. 7 
10 Ghina Farrah D. 6.75 
11 Indra Tri Haryanto 7.5 
12 Krisno Ris Atmaja 7.5 
13 Metriana Nirmala 8 
14 M. Andi Hakim 7 
15 M. Bagus Abdani 8 
16 M. Fadli Kurniawan 8 
17 M. Hafidh Aulya R. 8 
18 Nadhif Akmaludin 7 
19 Nadia Ismi Amiroh 7 
20 Naufa Muna 7 
21 Nazzala Zulfah 7 
22 Nourmalia Makhwa 7 
23 Novi Eva Aviana 7.75 
24 Rahma Yunita 7 
25 Renaldi Surya J. 7 
26 Ridwan Arief K. 8 
27 Rima Ari Saputra 7 
28 Roy Sandi Ardianto 7.5 
29 Rizki Kumala D. 7.5 
30 Setya sari Dwi A. 7.5 
31 Siti Audina Hajar 7 
32 Syafira Martha R. 7.5 
33 Tiara Anggun N. 6.5 
34 Widya Permana S. 8 
35 Tarra Lalita A. 7 
36 Ikhsan Candra P. 7 
37 Rida Handiana D. 7.5 
38 Septya Rizky AM. 7 
39 Meilita 7 
40 Safitri Widia A. 7 

Mean 7.35 
             Sumber : Hasil Penelitian Belajar Pendidikan Jasmani 
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Dari tabel 6 berdasarkan data penelitian diperoleh bahwa rata-rata nilai 

belajar pendidikan jasmani siswa sebesar 7.35. sehingga dapat diambil prosentase 

siswa yang nilai belajar pendidikan jasmani di atas rata-rata sebesar 20 orang atau 

50 %, sedangkan siswa yang nilai belajar pendidikan jasmani di bawah rata-rata 

sebesar 20 orang atau 50 %.  

Tabel 7 
Ringkasan Analisis Regresi 

Hubungan Tingkat Kesegaran Jasmani dan Kesehatan Mental dengan Prestasi 
Belajar Pendidikan Jasmani Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon Kendal 

 
Sumber variasi dk JK KT F hitung F tabel 

Regresi 2 4.103 2.051 
Residu 37 3.210 0.087 23.645 3.252 

Total 39 7.312       
     Sumber : Hasil Penelitian  
 

Dari hasil perhitungan analisis regresi ganda (Multi Korelasi) pada tabel 7, 

diperoleh koefisien korelasi F Hitung sebesar 23.645, sedangkan F tabel  dengan taraf 

signifikan 5 % sebesar 3.252 karena F hitung > F tabel, maka koefisien korelasi 

signifikan. Hipotesis nihil yang berbunyi “Tidak ada hubungan yang signifikan 

antara Tingkat Kesegaran Jasmani (Physical Fitness) dan Kesehatan Mental 

(Mental Hygiene) dengan Prestasi Belajar Penjas” ditolak. Sedangkan hipotesis 

kerja yang berbunyi “Ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Kesegaran 

Jasmani (Physical Fitness) dan Kesehatan Mental (Mental Hygiene) dengan 

Prestasi Belajar Penjas”, diterima. 
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4.2.4 Hasil Hubungan Nilai Kesegaran Jasmani, Kesehatan Mental, dan        
Prestasi  Belajar Pendidikan Jasmani  

 
Hasil perhitungan dianalisis dengan analisis regresi, hasil mencari besar 

sumbangan relatif Kesegaran Jasmani sebagai prediktor (x1) dan Kesehatan 

Mental sebagai prediktor (x2) terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani 

sebagai kriterium (Y). 

1) ∑ =yxa 11  0.080 x (30.780)   = 2.462 

    ∑ =yxa 22  0.047 x (35.158)  = 1.641 + 
                                       =regJK  4.103 
 
     ( ) =∑ 2yJKTotal  7.312 

2) Efektivitas garis regresi = 
Total

reg

JK
JK

x 100 % = 
312.7
103.4  x 100 % = 58 % 

3) Harga Mutlaknya :      =∑ yxa 11   2.462 

                                         =∑ yxa 22  1.641 + 
                                         Total         =  4.103 
 

                                Jadi, SR % x1 = 
103.4

4624.2  x 100 % = 60 % 

                                         SR % x2 = 
103.4

6410.1  x 100 %  = 40 % 

 
4) Sumbangan efektif SE % - nya adalah : 

                                         SR% x1 = 
103.4

4624.2  x 58 % =  35 % 

                                         SR% x2 = 
103.4

4624.2  x 58 % =  23 %   + 

                                          Total                                   =  58 % 
 

Jadi besar sumbangan relatif dari kedua prediktor secara kasar adalah 3 : 2 

untuk Prediktor x1 dan Prediktor x2.Sedangkan sumbangan efektif dari prediktor 

(x1) sebesar 35 %, sedang prediktor (x2) sebesar 23 %, dan prediktor lain 42 % . 
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4.3 Pembahasan 

Dari hasil penelitian diperoleh hubungan yang signifikan antara Tingkat 

Kesegaran Jasmani (Physical Fitness) dan Kesehatan Mental (Mental Hygiene) 

yang signifikan dengan Prestasi Belajar Penjas Siswa Kelas V SDN 2 Pegulon 

Kendal Tahun Pelajaran 2004/ 2005.  

Sehat menurut (WHO) World Organization dalam Winkel (1991) adalah 

suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan 

bukan semata-mata berupa absensinya penyakit atau keadaan lemah tertentu.Siti 

Sundari (2005: 1). Definisi ini memberikan gambaran kancah yang luas dalam 

keadaan sehat, mencakup berbagai aspek sehingga dengan hasil penelitian yang 

merupakan salah Satu faktor berupa kesehatan fisik/ kesegaran jasmani dan 

kesehatan mental dapat mewujudkan kesejahteraan hidup. 

Adanya hubungan tingkat kesegaran jasmani (x1) dan kesehatan mental 

(x2) memiliki hubungan yang signifikan dengan belajar prestasi belajar pada siswa 

kelas V SDN  2 Pegulon Kendal tahun pelajaran 2004/ 2005. Bahwa siswa 

memiliki kesehatan mental diatas rata-rata sehat mental dan tingkat kesegaran 

jasmani dengan kategori sedang ternyata mempengaruhi hasil dari belajar, 

khususnya dalam prestasi belajar pendidikan jasmani karena dengan kondisi 

tingkat kesegaran jasmani siswa baik, memiliki kebugaran tubuh yang tinggi 

sehingga pada waktu belajar atau pelaksanaan pelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah dapat mengikutinya dan diperoleh hasil alkhir nilai yang memuaskan. 

Demikian juga siswa yang memiliki kesehatan mental di atas rata-rata sehat 

mental dapat mengikuti dengan seksama proses belajar di sekolah baik di dalam 

ruangan  maupun di luar ruangan. 
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Dengan hasil data analisis regresi sumbangan efektif, diperoleh dari 

variabel Kesegaran jasmani (x) dan Kesehatan mental (x). Ternyata kesegaran 

jasmani menduduki tingkat teratas sebesar (35 %), berikutnya kesehatan mental 

sebesar (25 %), sedangkan sisanya sebesar 42 % yang ditentukan oleh kecerdasan, 

kesehatan badan, status gizi, sarana dan prasarana dalam belajar, perhatian orang 

tua, dsb.         

Begitu juga dengan kesehatan mental itu sendiri dengan bidang psikologis 

merupakan dimensi psikis manusia beserta segenap dinamika perilaku manusia, 

sedangkan dengan ilmu pendidikan memperlihatkan perubahan perilaku manusia 

secara lebih normatif.  

Berbagai istilah yang berkaitan dengan kesehatan mental yang merupakan 

masih dalam satu disiplin ilmu, seperti 1) Psikiatri komunitas yang lebih 

menekankan pada promosi kesehatan mental dan upaya pencegahan terhadap 

timbulnya  gangguan psikiatris, 2) Psikologis komunitas promosi potensi 

psikologis masyarakat serta upaya-upaya pencegahan terhadap munculnya 

perilaku yang tidak tepat terhadap kesehatan mental dan basic (psikologis), 3) 

Kesehatan Mental masyarakat yang merupakan basik keilmuan dalam intervensi 

didalam bidang kesehatan mental masyarakat. 

Uraian di atas merupakan penggolongn terhadap lajunya perkembangan 

dalam penanganan terhadap kesehatan mental, khusunya pada usia anak  yang 

rentang sekali masa awal harus dapat terjaga, agar tumbuh dan berkembang secara 

umum layaknya orang yang sehat jasamani dan rohani. 

Disamping itu pula bahwa klasifikasi terhadap gangguan mental pada anak 

dapat menyebabkan perkembangan dalam diri pribadi  terhambat, diantaranya 
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retardasi mental, gangguan tingkah laku, serta muncul sikap tidak adanya 

pemusatan perhatian dan hiperaktif dan juga terjadi kecemasan fisis, sedang 

menurut Mueljono Noersoedirdjo dan Latipun, (2005: 201) bahwa gangguan pada 

emosi anak berpengaruh jelek terhadap prestasi belajar anak, daya tangkap 

maupun daya ingat menurun, dan keragu-raguan akan selalu melanda diri anak.  

Selain kesehatan mental pendidikan jasmanipun mengaktualisasikan 

potensi aktivitas manusia yang berupa sikap, tindak dan karya untuk menuju 

kebulatan kepribadian sesuai dengan cita-cita bagi anak-anak untuk menjamin 

petumbuhan dan perkembangan yang baik.  

Jadi jelaslah bahwa pendidikan jasmani merupakan pemeliharaan serta 

meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan, sehingga kesegaran jasmani 

berpotensi terhadap peningkatkan prestasi belajar, kesegaran jasmani khususnya  

bagi pelajar sekolah dasar sangat membantu meningkatkan prestasi belajar dan 

berpotensi juga untuk mengembangkan pengetahuan bila mekanik tubuh dalam 

melakukan gerak secara efektif dan efisien terhadap proses belajar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahawa Tingkat Kesegaran Jasmani (Physical Fitness) dan Kesehatan Mental 

(Mental Hygiene)  memiliki koefisien korelasi yang signifikan dengan Prestasi 

Belajar Pendidikan Jasmani pada Siswa kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tahun 

pelajaran 2004/ 2005. Hasil ini dapat menjelaskan pentingnya kedua variabel 

tersebut terhadap Prestasi Belajar khususnya Pelajaran Penjas. 

 

5.2 Saran 

1. Tingkat kesegaran jasmani siswa kelas V SDN 2 Pegulon Kendal tahun 

pelajaran 2004/ 2005 secara umum dalam kategori sedang, sehingga bagi guru 

penjas  untuk dapat memperhatikannya guna peningkatan prestasi dalam 

belajar dengan cara memberikan materi pelajaran pendidikan jasmani dengan 

memperhatikan kesegaran jasmani, banyak menggunakan permainan 

kelompok untuk menanamkan jiwa sosial, sportifitas, dan kepercayaan diri. 

2. Dengan prosentase nilai rata-rata dibawah kesehatan mental pada siswa maka  

hubungan sosial anak di sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal 

sebagai orang tua untuk dapat perhatiannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bahwa pendidikan jasmani merupakan aktualisasi potensi aktivitas manusia 

yang berupa sikap, tindak dan karya untuk menjamin petumbuhan dan 

perkembangan yang baik maka tiap individu tetap menjaga dan 

mempertahankan dengan aktivitas melalui latihan yang berupa jogging, 

permainan yang dapat meningkatkan denyut nadi latihan. 
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