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SARI 
 
 

Sukoco, 2009 “Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD Negeri 
Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang.” 

 
Kata Kunci : Tingkat kesegaran jasmani. 

 
Kesegaran jasmani adalah suatu keadaan saat tubuh mampu menunaikan 

tugas hariannya dengan baik dan efesien tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh 
masih memiliki cadangan tenaga, baik untuk mengatasi keadaan darurat yang 
mendadak, mampu untuk menikmati waktu senggangnya dengan rekreasi yang 
aktif. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana 
tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri Gugus RA Kartini 
Kecamatan Reban Kabupaten Batang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 
kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri Gugus RA Kartini Kecamatan 
Reban Kabupaten Batang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas V SD Negeri Gugus 
Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang sejumlah 50 siswa. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan total sampel. Metode dalam penelitian 
ini menggunakan metode survei dan dalam menganalisa data menggunakan 
analisis deskriptif prosentase. 

Berdasarkan analisis deskripsi Prosentase tingkat kesegaran jasmani pada 
siswa pada siswa putra kelas V SD Negeri Gugus Raden Ajeng Kartini 
Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Dari 50 siswa yang diteliti terdapat 10 
siswa (20 %) dalam kategori baik sekali, sedang 28 siswa (56 %) dalam kategori 
baik, dalam kategori sedang ada 12 siswa (24 %). Dari hasil analisis deskriptif 
prosentase dapat disimpulkan bahwa tingkat kesegaran jasmani pada siswa putra 
kelas V SD Negeri Gugus Raden Ajeng Kartini di Kecamatan Reban Kabupaten 
Batang termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif Prosentase maka dapat 
disimpulkan tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri Gugus 
Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang dalam  kategori baik. 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran atau masukan bagi 
pemerintah, guru, dan semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan agar 
memperhatikan tingkat kesegaran jasmani anak-anak usia sekolah dasar dan 
diharapkan dapat menunjang kemampuan belajar sekaligus prestasi siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, 

mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. 

Pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani merupakan bagian 

dari upaya mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta 

upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada 

peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat. Oleh karena 

itu, pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani harus dilakukan secara 

lebih efektif dan efesien. Sejak Repelita IV sampai dengan Repelita VII, 

berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 

(kualitas) manusia Indonesia yang meliputi fisik dan nonfisik. Berbagai usaha 

telah dilakukan pemerintah untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional 

antara lain dengan peningkatan kesegaran jasmani bagi pelaksanaan 

pendidikan. Kami mencoba meneliti kesegaran jasmani di sekolah dasar 

dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kesegaran jasmani di sekolah 

dasar. 

Manusia sebagai individu yang merupakan gabungan dari dua unsur 

terdiri dari jasmani dan rohani, dari kedua unsur tersebut satu sama lain tidak 

dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, maka kedua unsur 
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tersebut harus dibina, disempurnakan dan dipelihara dengan baik agar 

terwujud individu yang utuh. Berdasarkan kesatuan kedua unsur tersebut, 

dalam usaha menunjang tercapainya pendidikan nasional tidak hanya 

ditentukan oleh kemampuan intelektual saja namun ditentukan oleh 

kemampuan jasmani yang memadai. 

Sering dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, setiap negara termasuk Indonesia menghadapi tantangan untuk 

meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani warga negaranya. Terlebih 

bagi negara yang maju, dimana manusianya dapat dikatakan sudah sangat 

berkurang dalam gerak jasmaninya, sehingga tidak jarang menimbulkan 

ganguan-gangguan dalam metabolisme tubuh, sistem otot, tulang, jantung 

dengan pembuluh darahnya dan juga sistem syarafnya. 

Di Indonesia pembinaan kesegaran jasmani pelajar sudah tercantum 

dalam kurikulum sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugasnya menjelaskan bahwa 

seirama dengan derap pembangunan bangsa dan negara, masyarakat sekolah 

haruslah dikondisikan secara sosial kultural, seperti misalnya dapat 

memberikan nilai yang tinggi dan rasional terhadap arti kesegaran jasmani. 

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa dalam hubungan antara 

pembangunan bangsa dan negara, sekolah dan lingkungannya. Masyarakat 

sekolah diharapkan melakukan usaha-usaha pembinaan kesegaran jasmani 

agar dapat mempengaruhi lingkungan sehingga berkembang luas dikalangan 

masyarakat umum. 

Dari segi medis, kesegaran jasmani menunjukkan potensi fungsional 

dan potensi metabolik. Dengan demikian kesegaran jasmani merupakan wujud 
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dari kapasitas fungsional seseorang untuk secara total melakukan sesuai kerja 

tertentu dengan hasil baik atau memuaskan dan tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berarti.  

Di dalam kurikulum Sekolah Dasar mata pelajaran pendidikan jasmani 

disebutkan bahan tujuan umum pendidikan jasmani di Sekolah Dasar adalah 

memacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional dan 

sosial yang selaras dalam upaya membantu dan mengembangkan hidup sehat 

(Depdikbud, 1988:15). 

Menyadari bahwa berbagai gangguan kesehatan timbul akibat tidak 

diterapkannya pola hidup sehat serta diperburuk oleh kebiasaan-kebiasaan 

yang dapat merusak kesehatan, maka Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah 

mendeklarasikan pentingnya “Aktive Living” bagi setiap orang, dimana latihan 

fisik merupakan bagian penting dari kehidupan kita dan saat ini telah menjadi 

bagian dalam program dunia.  

Penerapan pola hidup sehat ini dimulai dengan adanya pembiasaan 

hidup yang dapat dicapai melalui proses kehidupan dan pembudayaan. 

Sehingga pengingkatan kualitas fisik yang meliputi perbaikan status gizi, 

peningkatan status kesehatan, dan kesegaran jasmani juga harus dilakukan 

melalui proses pendidikan dan pembudayaan. Ini semua ditempuh melalui 

pembinaan kesegaran jasmani, pendidikan jasmani, serta pengembangannya 

yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. 

Peningkatan kesehatan jasmani di lingkungan sekolah perlu dibina 

untuk menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang optimal, karena 

siswa yang mempunyai kesegaran jasmani yang baik akan dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai pelajar dengan baik, hal ini sesuai dengan 
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pendapat Engkos Kosasih (1985:5) bahwa kesegaran jasmani atau kondisi 

fisik yang baik bagi pelajar akan berfungsi untuk mempertinggi kemampuan 

dan kemauan belajar. 

Mengingat pentingnya kesegaran jasmani bagi para pelajar dengan 

sendirinya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain 

adalah : makanan dan gizi, tidur dan istirahat, latihan dan olahraga, kebiasaan 

hidup sehat serta faktor lingkungan. (Sayoga:1985:7). 

Kesegaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam 

melakukan pekerjaan dan bergerak. Kesegaran jasmani yang dibutuhkan 

manusia untuk bergerak dan melakukan pekerjaan bagi setiap individu tidak 

sama, sesuai dengan gerak atau pekerjaan yang dilakukan. Kesegaran jasmani 

yang dibutuhkan oleh setiap manusia tentu berbeda. Kesegaran jasmani yang 

dibutuhkan oleh seorang anak berbeda dengan yang dibutuhkan oleh orang 

dewasa, bahkan tingkat kebutuhannya sangat individual. Dalam hubungannya 

dengan penelitian yang akan kami teliti, Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa 

Putra Kelas V SD Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang, diharapkan mencapai hasil yang baik atau baik sekali. 

Dengan demikian mereka dapat melakukan aktivitas pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan serta pelajaran lainnya dengan baik dan 

khususnya pada pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar olahraga yang 

melibatkan otot-otot besar.  

Dengan tingkat kesegaran jasmani yang baik mereka akan dapat 

melakukan aktifitas pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

dengan baik dan juga diharapkan dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang 

lain. Dan diharapkan siswa-siswa dengan tingkat kesegaran jasmani yang baik 
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akan menunjang dalam kegiatan-kegiatan olahraga khususnya pada 

pelaksanaan olahraga yang melibatkan otot-otot besar. 

Mengikuti kegiatan lomba-lomba olahraga memerlukan tingkat 

kesegaran jasmani yang baik, baik dalam tingkat sekolah, tingkat gugus, 

tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Anak-anak 

akan mengikuti POPDA (Pekan Olahraga Daerah) yang diselenggarakan tiap 

setahun sekali dituntut memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik. Hal ini 

dikarenakan materi kegiatan yang dilombakan atau dipertandingkan dalam 

POPDA sangat membutuhkan fisik kuat dan sehat, melibatkan otot-otot besar. 

Tes kesegaran jasmani untuk umur 10 sampai 12 tahun sangat baik 

dipergunakan oleh sekolah dan lembaga pendidikan sejenisnya karena anak 

umur 10 sampai 12 tahun ini hampir seluruhnya menjadi siswa sekolah 

maupun lembaga pendidikan lainnya yang sederajat.  

Pada siswa kelas V sekolah dasar rata-rata anak umur 10 sampai 12 

tahun, walau ada perbedaan hanyalah sedikit. Selain itu, tingkat kesegaran 

jasmani merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan jasmani di sekolah yang 

dicapai melalui pelaksanaan bidang studi pendidikan jasmani dan kesehatan di 

sekolah dasar. 

Menurut pasal 25 ayat (6) Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang 

system pendidikan nasional bahwa untuk menumbuhkembangkan prestasi 

olahraga di lembaga pendidikan, pada jalur pendidikan dapat dibentuk Unit 

Kegiatan Olahraga, serta diselenggarakan komposisi olahraga yang berjenjang 

dan berkelanjutan. Dan pada pasal 27 ayat (6) yang menyebutkan bahwa 

pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan 

untuk mencapai prestasi pada tingkat Daerah, Nasional, Dan Internasional. 
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Dengan latar belakang di atas, maka diadakan penelitian dengan judul 

“Tingkat Kesegaran Jasmani Pada Siswa Putra Kelas V SD Negeri Di Gugus 

Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2008/2009”. 

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah :  

1. Sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian tentang tingkat 

kesegaran jasmani pada siswa putra kelas V SD Negeri di Gugus Raden 

Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang. 

2. Kesegaran jasmani merupakan salah satu sarana penting yang dibutuhkan 

oleh setiap manusia untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kehidupan sehari-hari. Demikian pula bagi pelajar merupakan 

faktor yang sangat penting dan berpengaruh pada kemampuan belajar siswa. 

 

1.2  Permasalahan  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

Bagaimana tingkat kesegaran jasmani pada siswa putra kelas V SD 

Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang? 

 

1.3  Penegasan Masalah 

Dengan dasar penyesuaian dari judul tersebut di atas, untuk 

menghindari agar masalah yang dibicarakan tidak menyimpang dari tujuan 

dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, penulis mengadakan 

penegasan istilah yang meliputi :  

1.3.1. Survei 
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Survai berarti proses untuk mengumpulkan data yang khusus 

dan setepat-tepatnya maupun suatu situasi yang aktual (Winarno 

Surahmand dan Harold. M. E. E, (1960:2) 

Menurut Masri Singarimbun (1989:3) survai adalah penelitian 

yang mengambil aspek dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

Dalam penelitian ini survai diartikan sebagai alat atau cara 

metode dalam memperoleh data dengan tehnik tes.  

1.3.2. Tingkat Kesegaran Jasmani 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984:888) yang 

dimaksud dengan kesegaran adalah (hal, sifat, dan sebagainya) segar, 

kenyamanan, kesehatan, sedangkan jasmani adalah tubuh; badan 

(KUBI, 1984:405). 

Menurut hasil seminar nasional kesegaran jasmani tahun 1971 

di Jakarta, kesegaran jasmani adalah seseorang yang memiliki 

kesegaran jasmani data diartikan orang yang cukup kesanggupan dan 

kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dengan efisien tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti. 

1.3.3. Sekolah Dasar Negeri 

Yang dimaksud Sekolah Dasar Negeri disini adalah Sekolah 

Dasar Negeri yang berada di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan 

Reban Kabupaten Batang. 

1.3.4. Gugus Raden Ajeng Kartini 

Istilah Gugus Raden Ajeng Kartini adalah merupakan suatu 

nama Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda 
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dan Olahraga dalam pembagian tugas wilayah binaan Pengawas 

TK/SD, Kecamatan Reban Kabupaten Batang. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesegaran 

jasmani pada siswa putra kelas V SD Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini 

Kecamatan Reban Kabupaten Batang. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil 

penelitian. 

2. Untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

3. Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, sekolah dan semua yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan agar kesegaran jasmani menjadi 

perhatian sehingga dapat mendukung dalam kegiatan belajar siswa 

sekaligus dalam pencapaian prestasi belajar. 



 

9 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pengertian Kesegaran Jasmani 

Istilah kesegaran jasmani banyak sekali diungkapkan oleh para pakar 

olahraga maupun kesegaran jasmani sehingga istilah tersebut menjadi pokok 

pembahasan yang sangat menarik. Dari beberapa pendapat itu dapat diambil 

suatu kesimpulan sehingga dapat dijadikan landasan dalam hubungannya 

dengan penelitian ini. 

Kesegaran jasmani pada hakekatnya dengan kemampuan dan 

kesanggupan fisik seseorang untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara 

efisien dan efektif dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berarti, dan masih memiliki tenaga cadangan untuk 

melaksanakan aktifitas lainnya. Dengan demikian seseorang yang 

mempunyai tingkat kesegaran jasmani yang baik akan dapat melakukan 

kegiatan atau kegiatan lain yang baik tanpa merasa terlalu lelah. Ini juga 

berarti bahwa kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa rasa 

sakit atau rasa malas. (Depdikbud, 1997:4). 

Menurut Soegiono, (1982:6) kesegaran jasmani adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan cukup kekuatan 

dan daya tahan tanpa timbul kelelahan dan dengan sisa tenaganya masih 

dapat menikmati waktu luang, dan siap menghadapi kesukaran/bahaya yang 

mungkin timbul. Orang yang tidak fit tidak mampu melaksanakannya. 

Ditinjau dari segi faal (sosiologi) kesegaran jasmani adalah kesanggupan dan 

kemampuan tubuh dalam melaksanakan tugas pembebanan fisik yang 
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diberikan kepadanya (pekerjaan sehari-hari), tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berlebihan. Menurut Sadoso Sumosarjuno (1995:19) kesegaran jasmani 

adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan 

mudah tanpa terasa lelah berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga 

untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. 

Ahli faal (fisiologi) menyadakan bahwa kesegaran jasmani 

merupakan ekspresi kuantitatif dari kondisi fisik seseorang. Kesegaran 

jasmani dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

melaksanakan tugas khusus yang memerlukan kerja muscular dimana 

kecepatan dan ketahanan merupakan kriteria utama. Seseorang yang 

memiliki kesegaran jasmani yang baik akan mampu memenuhi tuntutan fisik 

(Korpovich dalam Casady, Mabes, dan Alley, 1971). Ahli-ahli pendidikan 

jasmani menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah kapasitas fungsional 

total seseorang untuk melakukan sesuatu kerja tertentu dengan hasil baik atau 

memuaskan dan tanpa kelelahan yang berarti. (Sudarno, 1992:9). 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kesegaran jasmani adalah suatu keadaan saat tubuh mampu 

menunaikan tugas hariannya dengan baik dan efesien tanpa kelelahan yang  

berarti, dan tubuh masih memiliki cadangan tenaga, baik untuk mengatasi 

keadaan darurat yang mendadak, maupun untuk menikmati waktu 

senggangnya dengan rekreasi yang aktif. 

2.2. Komponen-komponen Kesegaran Jasmani  

Kesegaran jasmani mencakup pengertian yang komplek. Maka 

baru dapat dipahami jika mengetahui tentang komponen-komponen 
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kesegaran jasmani, yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

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

yang berfungsi pokok dalam kesegaran jasmani seseorang. Agar seseorang 

dikatakan jasmaninya baik, maka status setiap komponennya harus dalam 

keadaan baik. 

Komponen kesegaran jasmani menurut para ahli ada 10 komponen, 

seperti yang dikemukakan oleh Larson dan Yakom sebagai berikut : 

1. Resistensi terhadap penyakit. 

2. Kekuatan dan daya tahan otot. 

3. Daya tahan jantung, peredaran darah dan pernafasan. 

4. Daya tahan otot. 

5. Kelentukan. 

6. Kecepatan. 

7. Kelincahan. 

8. Koordinasi. 

9. Keseimbangan. 

10. Ketepatan. (Badan Pembina UKS Depdikbud, 1978:81) 

Dari kesepuluh komponen akan dibicarakan peranan masing-

masing komponen sebagai berikut : 

2.2.1. Resistensi terhadap penyakit  

Resistensi terhadap penyakit ini ditentukan oleh dua faktor, 

yaitu : faktor keturunan dan faktor keluarga. Faktor keturunan 

adalah faktor gen yang akan berpengaruh kepada keturunan. 

Sedangkan faktor lingkungan yang penting adalah olahraga yang 

teratur, istirahat yang cukup dan rekreasi. Selain itu juga perlu  
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diperhatikan pula tentang gizi dan sanitasi yang dibutuhkan (M. 

Sajoto dalam Juli, 2001:8). 

2.2.2. Kekuatan dan daya tahan otot (endurance) 

Kekuatan menurut M. Sajoto (1988:16-17) adalah 

komponen kesegaran jasmani seseorang tentang kemampuannya 

dalam menggunakan otot untuk beban sewaktu bekerja. Daya tahan 

otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan otot 

berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang lama dalam 

beban tertentu. 

Faktor fisiologis yang mempengaruhi kekuatan dan daya 

tahan otot adalah : 

1. Usia 

Sampai pada usia 12 tahun peningkatan kekuatan otot 

antara pria dan wanita sama, pada usia pubertas lebih cepat pria 

dan pencapaian kekuatan maksimal pada usia 25 tahun.  

2.  Jenis kelamin 

Perbedaan kekuatan otot pada pria dan wanita (rata-rata 

kekuatan wanita 1/3 dari kekuatan pria) disebabkan oleh adanya 

perbedaan ukuran baik besar maupun porsinya. Dalam tubuh 

besar, nilai ini tidak sama bagi semua kelompok otot. 

3. Aktifitas fisik 

Beban kerja berat dan latihan fisik yang teratur secara 

terus-menerus akan meningkatkan daya tahan dan kekuatan 

otot. Seseorang yang mempunyai kekuatan dan daya tahan yang 
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baik, maka pekerjaan yang berat dapat dilakukan dalam waktu 

yang lama, sehingga seseorang yang mempunyai kesegaran 

jasmani yang baik akan mempunyai otot yang kuat dan mampu 

bekerja secara efektif dan efesien (M. Sajoto, 1998:17). 

2.2.3. Daya tahan jantung, peredaran darah dan pernafasan  

Daya tahan jantung, peredaran darah, dan pernafasan 

menurut M. Sajoto (1998:16) digunakan istilah daya tahan umum 

(general endurance) yang merupakan bagian dari daya tahan 

(endurance). Daya tahan umum adalah kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darah 

secara efektif dan efesien untuk menjalankan kerja secara terus 

menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan 

intensitas tinggi dalam waktu cukup lama. 

Jadi apabila seseorang mampu menggerakkan sekelompok 

otot tertentu secara terus menerus dalam waktu lama akan 

menyebabkan kerja jantung, peredaran darah dan pernafasan lebih 

cepat. Dan apabila kerjanya tidak baik maka seseorang tidak 

mampu menggerakkan sekelompok otot tersebut dalam waktu  yang 

lama (Suharno HP. 1978:23). 

2.2.4. Daya ledak otot (Explosive Power) 

Daya otot oleh beberapa ahli disebut sebagai daya ledak 

atau tenaga otot. Daya ledak adalah kemampuan untuk 

menggunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu 

sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1998:17). Sedangkan tenaga ledak 
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otot (mascular explosive power) adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot melakukan kerja secara explosive dan dipengaruhi 

oleh kekuatan otot dan kecepatan kontraksi otot (Dangsina 

Moclock, 1984:7). 

Pernyataan di atas mengadung pengertian yang sama, 

bahwa seseorang dapat melakukan gerakan dengan kemampuan 

maksimal dalam waktu yang singkat bila dalam keadaan baik atau 

fit. 

Dari pernyataan di atas terkandung pengertian yang sama 

yaitu bahwa daya otot adalah daya explosive atau kemampuan 

sekelompok otot untuk mengangkat beban secara maksimal dalam 

waktu sependek-pendeknya. 

2.2.5. Kelentukan (Fleksibility) 

Kelentukan adalah aktifitas seseorang dalam menyesuaikan 

diri untuk segala aktifitas penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan 

sangat mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada 

seluruh tubuh (M. Sajoto, 1998:17). 

Keefektifan dalam berbagai aktifitas fisik banyak 

ditentukan oleh tingkat kelentukan tubuh. Kelentukan yang baik, 

atau tentang gerak yang luas adalah masalah fisiologis dan mekanis, 

individu yang mempunyai kelentukan yang tinggi, menggunakan 

energi lebih sedikit dibandingkan dengan yang kelentukannya lebih 

besar maupun tidak mampu melaksanakan ketrampilan tertentu. 

(Abdul Kadir dalam Juli, 2001:10-11). Dengan kelentukan tubuh 



15 

 

atau penguluran tubuh yang luas, seseorang dapat melakukan 

gerakan secara bebas, sehingga semakin sedikit tenaga yang 

dibutuhkan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. 

2.2.6. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya (M. Sajoto, 1998:17). Pekerjaan yang sama 

dan berulang-ulang dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya dengan kekuatan yang optimal. 

2.2.7. Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah 

arah dalam posisi di arena tertentu. Kelincahan adalah kemampuan 

merubah arah dengan cepat dan tepat selagi tubuh bergerak dari 

satu tempat ke tempat lain (M. Sajoto, 1998:59). Sedangkan 

menurut Dangsina Moeloek (1984) menggunakan istilah 

ketangkasan. Ketangkasan adalah kemampuan merubah arah secara 

tepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada 

keseimbangan. 

Kelincahan seseorang dipengaruhi oleh : usia, tipe tubuh, 

jenis kelamin, berat badan, kelelahan (Dangsina Moeloek, 1984:9).               

Dari kedua pernyataan mengandung pengertian yang 

menitikberatkan pada kemampuan untuk merubah arah posisi tubuh 

tertentu tanpa mengganggu keseimbangan. 
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2.2.8. Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berada ke dalam pola gerakan 

tunggal secara efektif (M. Sajoto, 1988:54). Seseorang yang 

memiliki koordinasi yang baik maka ia akan melaksanakan tugas 

atau pekerjaannya dengan mudah dan efektif (M. Sajoto, 1988:54).                

Jadi apabila seseorang itu mempunyai koordinasi yang baik maka 

akan dapat melaksanakan tugas dengan mudah secara efektif. 

2.2.9. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan organ-organs syarat otot selama melakukan gerakan 

dengan perubahan letak titik-titik beban yang cepat pula, baik 

dalam gerak statis maupun gerak dinamis. Keseimbangan adalah 

kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dalam bermacam-

macam gerak (M. Sajoto, 1988 :54). 

2.2.10. Ketepatan (Accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini 

dapat merupakan suatu jarak atau mungkin suatu obyek langsung 

(M. Sajoto, 1998:18). 

2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

Mengingat pentingnya kesegaran jasmani bagi seseorang yang 

berfungsi mengembangkan kemampuan, kesanggupan dan daya tahan diri 

sehingga mempertinggi daya aktifitas kerja maupun belajar, maka tak akan 
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lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dimungkinkan 

antara orang yang satu dengan yang lain akan berbeda, dan faktor-faktor 

tersebut adalah : makanan dan gizi, tidur dan istirahat, latihan dan olahraga, 

serta kebiasaan hidup sehat dan lingkungan. (Dangsina Moeloek, 1984:12). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani adalah 

sebagai berikut : 

2.3.1. Makanan dan Gizi 

Makanan dan gizi sangat diperlukan bagi tubuh untuk 

proses pertumbuhan, pergantian sel tubuh dan rusak/aus, untuk 

mempertahankan kondisi tubuh dan untuk menunjang aktifitas kerja 

atau kegiatan fisik. Jadi dalam pembinaan kesegaran jasmani, tubuh 

haruslah cukup makan makanan yang bergizi dan mengandung 

unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian dapat 

dimengerti bahwa anak yang sedang tumbuh memerlukan gizi 

relatif lebih besar dibandingkan orang dewasa, orang yang 

menderita sakit memerlukan gizi relatif lebih besar dibandingkan 

dengan orang yang sehat. Ada 6 unsur atau zat gizi yang mutlak 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. Unsur-unsur yang diperlukan tubuh 

antara lain : karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. 

Dari 6 unsur atau zat gizi tersebut akan dibicarakan 

peranannya masing-masing sebagai berikut : 

1. Protein 

Ada dua macam protein, yaitu protein nabati dan hewani. 

Protein nabati adalah protein yang hasilnya dari tumbuhan 
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sedangkan protein hewani yang hasilnya berasal dari hewan. 

Protein hewani lebih tinggi nilainya daripada protein nabati, 

sebab protein hewani memiliki 10 macam asam amino utama. 

Kesepuluh macam asam amino ini harus masuk ke dalam tubuh. 

Sebab kalau tidak tubuh akan mengalami gangguan. 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena 

yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. 

Dapat dikatakan bahwa setiap gerak hidup sel selalu 

bersangkutan dengan fungsi sel. Protein selain berfungsi 

sebagai zat pembangun, juga berfungsi untuk pertumbuhan dan 

pemeliharaan jaringan, mengganti sel-sel yang rusak atau aus 

terpakai, zat pengatur dan juga protein sebagai sumber energi. 

Sumber protein dari nabati dan hewani. 

2. Lemak  

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri 

atas unsur-unsur  karbon, hydrogen, dan oksigen yang 

mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu. 

Lemak dalam tubuh berfungsi untuk cadangan tenaga, bantalan 

organ-organ tubuh tertentu, memberikan fiksasi organ tersebut 

seperti biji mata dan ginjal, isolasi sehingga panas tubuh tidak 

banyak keluar, mempertahankan tubuh dari gangguan-gangguan 

luar seperti pukulan atau bahan-bahan berbahaya seperti zat 

kimia yang dapat merusak jaringan otot dan memberikan garis-

garis tubuh               yang baik. 
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3. Karbohidrat 

Karbohidrat adalah nama kelompok bagi ikatan-ikatan 

organik yang mempunyai fungsi menghasilkan energi dan 

mempunyai karakteristik sejenis, yang terdiri dari unsur-unsur 

C, H, O. Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal 

dari tumbuhan, hanya sedikit saja termasuk bahan makanan 

hewani.        Di dalam tubuh karbohidrat merupakan sumber 

energi. Dari ketiga sumber energi yaitu karbohidrat, lemak, dan 

protein, karbohidrat merupakan sumber energi yang paling 

murah dan mudah didapat.  

 

4. Garam-garam Mineral  

Sekitar 4% dari tubuh manusia terdiri atas mineral, 

secara umum mineral digunakan tubuh untuk : membangun 

jaringan tulang, mengatur tekanan osmose dalam tubuh, 

memberikan elektrolit untuk keperluan-keperluan otot dan 

syaraf, dan membuat enzim, (Soejohardjo dalam Restu, 

1997:27-28) mengemukakan guna garam mineral dalam tubuh 

adalah :  

a. Memberikan cadangan osmose yang tertentu dan tetapi bagi 

cairan tubuh (lebih-lebih garam dapur atau NaCI). 

b. Mempunyai fungsi tersifat terhadap otot-otot dan sel-sel 

pada umumnya. 
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c. Sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan 

tubuh dan sebaliknya mengangkut karbondioksida dari 

jaringan tubuh ke paru-paru. Ini berarti garam-garam mineral 

turut menentukan dalam sistem paru atau pernapasan dalam 

tubuh yang mempengaruhi sistem peredaran darah. Apabila 

seseorang mempunyai sistem peredaran darah yang baik 

maka dimungkinkan ia memiliki kesegaran jasmani yang 

baik pula. 

5. Vitamin 

Fungsi vitamin secara umum berhubungan erat dengan 

fungsi enzim, terutama vitamin yang larut dalam air. Enzim 

merupakan katolisator organik yang menjalankan dan mengatur 

reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh. Suatu enzim terdiri atas 

komponen proyein yang dihasilkan oleh sel dan disebut 

opoenzim. Opoenzim ketika disentesis tidak mempunyai 

aktifitas, baru menjadi aktif bila telah berkonjungasi dengan 

komponen non protein yang disebut ko-enzim. Ko-enzim inipun 

dibuat di dalam tubuh dan mengandung komponen yang disebut 

vitamin.                  (M. Hartono, 1996:2-7). 

6. Air 

Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Air terdapat di 

semua jaringan tubuh dengan kadar yang sangat berbeda-beda. 

Dalam gizi misalnya, jumlah cairan kurang lebih 5%, dalam 

lemak atau tulang kira-kira 25%, sedang dalam jaringan otot 
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dapat mencapai 80%. Air di dalam tubuh berfungsi sebagai zat 

pengatur. Sebagai zat pengatur, air berperan antara lain sebagai 

pelarut hasil-hasil pencernaan makanan, sehingga zat-zat yang 

diperlukan tubuh dapat disebar melalui dinding usus dan 

sebaliknya, dengan adanya air sisa-sisa pencernaan dapat pula 

dikeluarkan dari tubh, baik melalui paru, kulit, ginjal maupun 

usus. Selain itu juga berfungsi dalam pengaturan panas tubuh, 

dengan jalan mengalirkan panas yang dihasilkan keseluruh 

bagian tubuh. (Asmira Sutarto,         1980:31-32). 

Sehari-hari keberadaan zat ini dalam bahan makanan 

umumnya secara tercampur. Dengan kata lain, suatu bahan 

makan pada umumnya mengandung beberapa zat gizi sekaligus.              

Suatu contoh beras; disamping hidrat arang yang merupakan 

kandungan utama, ternyata juga mengandung lemak, protein, 

beberapa jenis vitamin dan mineral, bahkan juga air, meskipun 

dalam kadar/jumlah yang kecil. Sehubungan dengan hal ini 

maka dalam penggolongan bahan makanan sebagai sumber zat 

gizi, kriterianya adalah kandungan zat gizi terbesarnya. 

Makanan atau gizi merupakan kebutuhan vital kedua 

setelah udara (zat asam) bagi manusia. Seperti juga udara 

walaupun tidak perlu berlebihan, maka harus cukup, baik untuk 

menunjang pemeliharaan agar kondisi tubuh tetap baik maupun 

untuk menunjang aktifitas fisik. Kecukupan ini meliputi 

kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu). Kualitas atau mutu 
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yang dimaksud adalah kelengkapan sekaligus keserasian 

komposisi zat-zat gizi yang dikandung makanan tersebut. 

kualitas makanan ini secara otomatis akan terpenuhi pada 

susunan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari : (1) Makanan 

pokok yang merupakan sumber hidrat arang, (2) Lauk pauk 

merupakan sumber lemak dan protein, (3) Sayur-sayuran yang 

merupakan sumber vitamin dan mineral, (4) Buah-buahan yang 

merupakan sumber vitamin dan mineral dan (5) Susu atau 

penggantinya yang merupakan sumber protein yang tinggi 

nilainya.  

2.3.2. Faktor Tidur dan Istirahat 

Setelah melakukan aktifitas tubuh merasa letih, hal ini 

disebabkan oleh pemakaian tenaga untuk aktifitas yang 

bersangkutan. Untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai 

diperlukan istirahat. Dengan istirahat dan tidur tubuh akan 

menyusun kembali tenaga yang hilang.  

2.3.3. Faktor Kebiasaan Hidup Sehat 

Pola hidup sehat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

agar kesegaran jasmani tetap terjaga dengan cara :  

1. Makan makanan bersih dan mengandung gizi. 

2. Selalu menjaga kebersihan pribadi seperti : mandi, kebersihan 

gigi, kebersihan rambut dan lain-lain. 

3. Istirahat harus cukup. 
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4. Menghindari kebiasan kurang baik seperti merokok, minum 

minuman yang beralkohol dan sebagainya. 

5. Menghindari kebiasaan minum obat-obatan, kecuali vitamin 

yang direkomendasikan oleh dokter.  

2.3.4. Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal dalam 

waktu lama. Dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik serta sosial 

ekonomi. Mulai dari lingkungan pekerjaan, daerah tempat tinggal 

dan sebagainya. 

2.3.5. Faktor Latihan dan Olahraga 

Anak-anak dan para remaja mungkin dapat menjadi lebih 

aktif secara jasmaniah, karena dipengaruhi oleh salah satu atau lebih 

dari empat kegiatan berikut ini. Pertama adanya kesempatan 

mengikuti beberapa pertandingan olahraga atau latihan-latihan fisik. 

Kedua melalui bermain dan kegiatan rekreasi, seperti olahraga 

sekolah selama istirahat. Olahraga petualangan dan sebagainya. 

Ketiga beberapa anak dan para remaja melakukan latihan seperti 

dalam kelompok-kelompok fitnes (kebugaran jasmani) dan senam 

aerobik. Keempat kegiatan jasmani lainnya secara pribadi, seperti 

jalan kaki, atau bersepeda pulang pergi ke sekolah. (Rusli Ibrahim, 

2002:11). 

2.4. Fungsi Kesegaran Jasmani 

Manusia selalu mendambakan kepuasan dan kebahagiaan dalam 

hidupnya. Kebutuhan hidup yang semakin bertambah banyak membuat 
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manusia berusaha keras untuk memenuhinya, maka dengan semakin keras 

manusia berusaha mendapat tantangan hidup dalam memenuhi 

kebutuhannya diperlukan jasmani yang sehat. Dengan jasmani yang sehat 

manusia akan lebih mudah melakukan aktifitasnya dengan baik. Dan fungsi 

dari kesegaran jasmani adalah untuk mengembangkan kemampuan, 

kesanggupan daya kreasi dan daya tahan dari setiap manusia yang berguna 

untuk mempertinggi daya serap (Kamiso, 1991:63). 

 

2.5. Aspek-Aspek Kesegaran Jasmani 

Segi pandangan kesegaran jasmani dijabarkan menjadi lima aspek 

yang mengarah pada kesegaran jasmani yang menyeluruh (Total Fitnes) 

lima aspek tersebut yaitu :  

1. Kemampuan Statis 

Kemampuan statis adalah ada atau tidaknya penyakit dengan 

berpangkal pada arti sehat tidak hanya berarti tidak sakit atau cacat, 

melainkan juga ada keserasian yang sempurna dari segi fisik, mental, 

dan sosial. 

2. Kemampuan Dinamis 

Kemampuan dinamis adalah kemampuan untuk melakukan 

kegiatan jasmani yang berat dan memerlukan ketangkasan khusus.      

Dalam hal ini daya tahan menjadi patokan penelitian. Jadi kemampuan 

untuk bertahan dapat dimasukkan ke dalam kemampuan dinamis atau 

kesanggupan melakukan aktifitas fisik yang lama tanpa menimbulkan 

kelelahan.  
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3. Ketangkasan Jasmani  

Ketangkasan jasmani adalah kemampuan untuk melakukan 

gerakan-gerakan yang terkoordinir, dalam hal ini diperlukan 

ketrampilan tertentu dan kemampuan daya tahan seperti bersepeda 

maupun berenang. 

4. Kemampuan Mental 

Kemampuan mental adalah kemampuan dalam menghadapi 

tantangan-tantangan dan liku-liku kehidupan. Dalam hal ini tentunya 

diperlukan sifat-sifat mental yang tangguh seperti kepercayaan 

terhadap diri sendiri, keuletan, ketabahan hati dan tidak cepat putus 

asa.  

5. Kemampuan Sosial 

Kemampuan sosial adalah kemampuan seseorang untuk dapat 

berdiri sendiri menggantungkan hidupnya kepada orang lain atau belas 

kasihan orang lain, mempunyai cukup kekuatan dan daya tahan untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik (Badan Pembina UKS, 

Depdikbud, 1978:76). 

 

2.6. Sasaran dan Tujuan Kesegaran Jasmani 

Sasaran dan tujuan kesegaran jasmani akan selalu tergantung pada 

obyek yang dituju, obyek yang dituju tersebut adalah :  

1. Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan. 

a. Kesegaran jasmani bagi para pelajar dan mahasiswa untuk 

mempertinggi kemampuan dan kemauan belajar. 
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b. Kesegaran jasmani bagi olahragawan untuk menjaga kondisi dan 

meningkatkan prestasi. 

c. Kesegaran jasmani bagi para karyawan, pegawai dan petani untuk 

meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. 

2. Golongan yang dihubungkan dengan keadaan.  

a. Kesegaran jasmani bagi para penderita cacat untuk rehabilitasi.  

b. Kesegaran jasmani bagi para ibu hamil untuk perkembangan bayi 

dalam kandungan dan untuk mempersiapkan diri dalam 

menghadapi kelahiran. 

3. Golongan yang dihubungkan dengan usia. 

a. Kesegaran jasmani bagi anak-anak untuk perkembangan dan 

pertumbuhan. 

b. Kesegaran jasmani bagi orangtua adalah untuk pertahanan kondisi 

jasmani (Badan Pembinaan UKS, Depdikbud, 1978:78). 

 

2.7. Hubungan antara Kesegaran Jasmani dengan Kesehatan 

Kesegaran jasmani bersifat relatif, artinya selalu dihubungkan 

dengan tugas pekerjaanya. Makin tinggi tingkat kesegaran jasmani makin 

tinggi daya kerjanya terhadap pekerjaan tertentu. Yang penting dalam 

meningkatkan kesegaran jasmani, adalah yang berhubungan langsung 

dengan ergosistem skunder (paru-paru, jantung dan peredaran darah) 

karena yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Sedangkan 

peningkatan ergosistem primer (otot-otot dan persarafan) tidak merata. 

Oleh karena itu dapat lebih meningkatkan daya kerjanya perlu 
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meningkatkan ergosistem primer (paru-paru dan persarafan) khusus. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa makin meningkat kesegaran jasmani makin 

meningkat derajat sehat dinamisnya, main meningkat pula daya kerjanya 

(Kamiso, 1991:68). 

2.8. Tes Kesegaran Jasmani 

Tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat diketahui dengan 

mengadakan tes kesegaran jasmani. Ada beberapa macam tes kesegaran 

jasmani yang digunakan di Indonesia antara lain :  

1. AAHPER tes (Americun Assosiation for physical Education and 

Recreation) 

2. Tes Aerobik. 

3. Tes ACSPFT (Asian Committee for Standadization of Physical Fitness 

Test). 

4. Navy Standart Physical Fitnes Tes. 

5. Harvard step ups test. 

Dari bermacam-macam tes kesegaran jasmani yang ada digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes ACSPFT atau tes kesegaran jasmani 

Indonesia untuk anak umur 10-12 tahun (Depdikbud, 2003:3-31). 

Adapun rangkaian tes kesegaran jasmani Indonesia untuk anak umur 

10-12 tahun adalah :  

1. Lari 40 meter 

2. Gantung siku tekuk 

3. Baring duduk 30 detik 

4. Loncat tegak 

5. Lari 600 meter 
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(Depdikbud, 2003) 

Alasan penelitian menggunakan tes ini karena tes tersebut 

merupakan standar baku untuk anak usia sekoalh dasar 10-12 tahun. 

sedangkan norma tingkat kesegaran jasmani ini terdapat dalam buku tes 

kesegaran jasmani Indonesia untuk anak umur 10-12 tahun (Depdikbud, 1-

31). Adapun Kategorinya adalah baik sekali, baik, sedang, kurang dan 

kurang sekali. 

 

2.9. Fase-Fase Perkembangan  

Dalam perkembangan kehidupan setiap individu menjalani tahapan-

tahapan perkembangan secara beruntun meskipun dengan kecepatan yang 

berbeda. Setiap tahap atau periode masing-masing ditandai oleh ciri-ciri 

pelaku atau perkembangan tertentu, para ahli membagi perkembangan 

tersebut secara berbeda. 

Erikson misalnya membagi rentang kehidupan dalam delapan tahap 

sebagai berikut masa bayi; tahap percaya lawan tidak percaya; masa kanak-

kanak, tahap otonomi lawan masa malu dan ragu-ragu; usia prasekolah, 

tahap inisiatif lawan rasa bersalah; usia sekolah, tahap industri lawan rasa 

rendah diri; masa remaja, tahap identitas lawan keraguan akan identitas; 

masa awal dewasa, tahap keakraban lawan perasaan terasing; masa 

dewasa, tahap produktif lawan keadaan pasif; dan masa tua, tahap 

integritas lawan putus asa. (Elizabet Hurlock, 1994:13-14). 
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Bijou, misalnya membagi rentang kehidupan dalam 5 periode 

perkembangan utama dimasa kanak-kanan dimulai dengan saat pembuatan 

dan berakhir ketika anak matang secara seksual yaitu:  

1. Periode pra lahir (pembuatan sampai lahir) 

2. Masa neonates (lahir sampai 10 atau 40 hari) 

3. Masa bayi (2 minggu sampai 2 tahun) 

4. Masa kanak-kanak (2 tahun sampai 13 atau 14 tahun) 

5. Masa puber (11 sampai 16 tahun) 

Sedangkan elizabet Hurlock membagi rentang kehidupan manusia 

(fase-fase kehidupan) secara lebih rinci sebagai berikut: 

1. Periode prenatal : konsepsi kelahiran. 

2. Masa kelahiran : kelahiran sampai akhir minggu ke dua. 

3. Masa bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun ke dua. 

4. Awal masa kanak-kanak : 2 sampai 6 tahun.  

5. Akhir masa kanak-kanak : 6 sampai 10 atau 12 tahun. 

6. Masa puber atau pra remaja : 10 atau 12 tahun sampai 13 atau 14 tahun. 

7. Masa remaja : 13 atau 14 tahun sampai 18 tahun. 

8. Awal masa dewasa (dewasa dini) : 18 sampai 40 tahun. 

9. Masa dewasa madya : 40 sampai 60 tahun. 

10. Masa dewasa lanjutan atau usia lanjut 60 tahun sampai meninggal. 

 

2.10. Perkembangan Akhir Masa Kanak-Kanak 

Kemudian dalam perkembangan akhir masa kanak-kanak (Late 

Childhood) berlangsung dari usia enam tahun samai tiba saatnya individu 

menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, masa akhir kanak-

kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian          

sosial anak. 
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Permulaan masa akhir kanak-kanak ditandai dengan masuknya anak 

kelas satu. Bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan perubahan besar 

dalam pola kehidupan anak, juga bagi anak yang telah pernah mengalami 

situasi pra sekolah selama setahun. Sementara menyesuaikan diri dengan 

tuntutan dan harapan baru dari kelas satu, kebanyakan anak berada dalam 

keadaan tidak seimbang, anak mengalami gangguan emosional sehingga 

sulit untuk hidup bersama dan bekerja sama. Masuk kelas satu merupakan 

peristiwa penting bagi kehidupan anak sehingga dapat mengakibatkan 

perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku. 

Selama setahun atau dua tahun terakhir dari masa kanak-kanak 

terjadi perubahan fisik yang menonjol dan hal ini juga dapat 

mengakibatkan perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku dengan 

menjelang berakhirnya periode ini dan anak mempersiapkan diri, secara 

fisik dan psikologis, untuk memasuki masa remaja. Perubahan fisik yang 

terjadi menjelang berakhirnya masa kanak-kanak menimbulkan keadaan 

ketidakseimbangan dimana pola kehidupan yang sudah terbiasa menjadi 

terganggu sampai tercapainya penyesuaian diri terhadap perubahan ini.  

Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi 

orang tidak dapat mengetahi secara tepat kapan periode berakhir, karena 

kematangan seksual yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa 

kanak-kanak dengan masa remaja, timbulnya tidak selalu pada usia yang 

sama. Ini sebabnya perbedaan dalam kematangan seksual anak laki-laki dan 

anak perempuan dengan demikian ada anak yang mengalami maka kanak-

kanak yang lebih lama dan ada pula yang lebih singkat. Bagi rata-rata anak 
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perempuan masa akhir kanak-kanak berlangsung antara tiga sampai 

tigabelas tahun, rentang waktu tujuh tahun, bagi anak laki-laki berlangsung 

enam sampai enambelas tahun, rentang waktu delapan tahun.  

Ciri akhir masa kanak-kanak (Elizabet B. Hurlock, 1994:146). 

Lebel yang digunakan oleh orang tua bagi banyak orang tua, akhir 

masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan suatu masa dimana 

anak tidak mau lagi menuruti perintah dan dimana ia lebih banyak 

dipengaruhi oleh teman-teman sebaya dari pada oleh orang tua dan anggota 

keluarga lainnya. 

Lebel yang digunakan oleh para pendidik, para pendidik melebelkan 

akhir masa kanak-kanak dengan usia dasar. Pada usia tersebut anak 

diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting 

untuk keberhasilan menyesuaikan diri pada kehidupan dewasa, dan 

mempelajari berbagai ketrampilan penting tertentu, baik ketrampilan 

kurikuler maupun ketrampilan ekstrakurikuler.  

Lebel yang digunakan ahli psikologi bagi ahli psikologi, akhir masa 

kanak-kanak adalah usia berkelompok. Suatu masa dimana perhatian utama 

anak tertujuan pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai 

anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan 

teman-temannya. 

Perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak menurut 

Elizabeth B. Hurlock. (1994:149). 

1. Tinggi 
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Kenaikan tinggi pertahun adalah 2 sampai 3 inci (5 sampai 8 

cm). Rata-rata anak perempuan sebelas tahun mempunyai tinggi badan 

58 inci (148 cm) dan anak laki-laki 57 inci (145 cm). 

2. Berat 

Kenaikan berat lebih bervariasi dari pada kenaikan tinggi badan, 

berkisar antara 3 sampai 5 pon per tahun, rata-rata anak perempuan 

sebelas tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki         

85,5 pon. 

3. Perbandingan Tubuh. 

Meskipun kepala masih terlampau besar dibandingkan dengan 

bagian tubuh lainnya, beberapa perbandingan wajah yang kurang baik 

menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi lebar 

dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih 

berbentuk, badan memanjang dan menjadi lebih langsing, leher 

menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan 

tungkai memanjang (meskipun kelihatannya kurus dan tidak berbentuk 

karena otot-otot belum berkembang), tangan dan kaki dengan lambat 

tumbuh membesar. 

4. Kesederhanaan 

Perbandingan tubuh yang kurang baik, yang sangat mencolok 

pada masa akhir kanak-kanak menyebabkan meningkatnya 

kesederhanaan pada saat ini. Di samping itu kurangnya perhatian 

terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti 

teman-temannya tanpa memperdulikan pantas tidaknya, juga 

menambah kesederhanaan. 
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5. Perbandingan Otot-Lemak 

Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang 

semakin cepat dari pada jaringan otot yang berkembangnya baru mulai 

melejit pada awal pubertas, anak yang berbentuk endomorfik lemaknya 

jauh lebih banyak dari pada jaringan otot sedangkan pada tubuh 

mesomorfik keadaan terbalik. Pada tubuh ektomorfik tidak terdapat 

jaringan yang melebihi jaringan lainnya sehingga cenderung tampak 

kurus. 

6. Gigi 

Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah 

mempunyai duapuluh dua gigi tetap, keempat gigi terakhir yang 

disebut gigi kebijaksanaan, muncul selama masa remaja. 

Peran pendidikan jasmani dan kesehatan terhadap faktor 

kesegaran jasmani siswa di sekolah dasar sangatlah penting karena 

dengan adanya pendidikan jasmani di sekolah para siswa akan lebih 

mudah mencerna mata pelajaran lain yang diberikan di sekolah 

tersebut karena dalam kondisi fisik yang sehat. 

 

2.11. Daerah Binaan (Dabin) Gugus Raden Ajeng Kartini 

Bahwa untuk mengadakan pembinaan Pengurus TK/SD serta 

melaksanakan pengendalian penilaian dalam rangka proses belajar 

mengajar perlu diadakan pembagian daerah binaan untuk Pengawas 

TK/SD. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
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Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang dan demi 

kelancaran pelaksanaan tugas Pengawas TK/SD, dan mengingat: Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: 23 tahun 2006 tentang Standar 

Kompetisi Lulusan, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara    Nomor : 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Sekolah dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor : 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas 

Sekolah/Madrasah. 

Berdasarkan Keputusan Kepala UPT DISDIKPORA Kecamatan 

Reban Kabupaten Batang Nomor : 893/150/2009, tanggal : 1 Maret 2009 

tentang Pembagian Tugas Wilayah Binaan Pengawas TK/SD. Maka 

Kepala Dinas membagi tugas wilayah binaan Pengawas TK/SD tersebut 

dan menugasi kepada Pengawas TK/SD, untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi Pengawas TK/SD sesuai pelaksanaan dan memberikan 

pembinaan yang seluas-luasnya, kepada Kepala Sekolah.  

Di wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang ada 31 Sekolah 

Dasar Negeri dan 14 Taman Kanak-Kanak. Berdasarkan Peraturan Bupati 

dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Pengawas TK/SD, maka wilayah 

Kecamatan Reban dibagi 3 wilayah binaan, yaitu Daerah Binaan I 

dipimpin oleh Bapak S. Sutanto, S.Pd sebagai pengawas TK/SD, dan 

Daerah Binaan II dipimpin oleh Bapak Suhardi, A.Ma.Pd sebagai 

pengawas TK/SD. Daerah Binaan III dipimpin oleh Bapak Muslich, 

A.Ma.Pd. 
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Untuk kelancaran tugas Pengawas SD/TK, Daerah Binaan dibagi 

lagi menjadi beberapa gugus. Daerah Binaan I yang dipimpin oleh Bapak                  

S. Sutanto, S.Pd dibagi menjadi 2 Gugus yaitu Gugus Raden Ajeng 

Kartini, Gugus Ki Hajar Dewantara. 

Daerah binaan Gugus Raden Ajeng Kartini terdiri dari 5 SD Negeri 

yaitu:  

1. SD Negeri Reban 

2. SD Negeri 01 Semampir 

3. SD Negeri 02 Semampir 

4. SD Negeri 01 Padomasan 

5. SD Negeri Wonorojo 

SD inti atau imbas dari keenam SD tersebut adalah SD Negeri 

Reban, sebagai Kepala Sekolah Bapak Muaziz, A.Ma.Pd. sekaligus 

sebagai Ketua Gugus Raden Ajeng Kartini. Semua kegiatan dipusatkan di 

SD inti, pusat semua kegiatan guru-guru/Kelompok Kegiatan Guru-Guru 

(KKG), maupun kegiatan siswa, termasuk kegiatan olahraga dan kegiatan 

kepramukaan.              SD inti ini telah mempunyai sarana dan prasarana 

yang lengkap, halaman yang luas, lapangan olahraga sehingga cukup 

untuk sarana olahraga, maupun bermain. Ada beberapa SD yang 

mempunyai potensi dalam cabang olahraga tertentu yang bisa 

dikembangkan untuk bisa berprestasi. Dalam rangka menghadapi POPDA 

SD (Pekan Olahraga Daerah), Gugus Raden Ajeng Kartini mengadakan 

kegiatan seleksi tingkat gugus. Hal ini dimaksud untuk mencari bibit-bibit 

yang berprestasi, yang bakal maju mewakili gugus ke tingkat kecamatan.  
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam memilih metodologi yang digunakan, memerlukan ketelitian 

sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka penggunaan metodologi penelitian harus tepat dan mengarah 

pada tujuan penelitian dan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Metodologi dalam penelitian mutlak 

diperlukan dengan harapan hasil yang akan digali dapat menjawab permasalahan 

dalam penelitian baik secara teori maupun kenyataan di lapangan. Hasil penelitian 

ini dapat berupa data yang akhirnya dapat diinterprestasikan. 

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:  

 

Metode Penentuan Obyek Peneliti 

Sebelum mulai dengan masalah penentuan obyek penelitian, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai langkah-langkah yang 

harus ditempuh agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Untuk 

mengurangi dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, perlu obyek 

peneliti, antara lain:  

3.1.1. Penentuan Populasi 

Seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki disebut 

dengan populasi atau universum. Populasi dibatasi oleh sejumlah 
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penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang 

sama. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa populasi adalah 

individu yang dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari 

individu tersebut paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa 

putra kelas V SD Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan 

Reban Kabupaten Batang tahun ajaran 2008/2009 sejumlah 5 SD 

Negeri yang terdiri dari : SDN Reban 15 siswa, SDN 01 Semampir 9 

siswa, SDN 02 Semampir 4 siswa, SDN 01 Padomasan 5 siswa, SDN 

Wonorojo 17 siswa. Jadi populasi dalam penelitian ini sejumlah 50 

siswa. 

Adapun alasan peneliti mengambil populasi tersebut adalah : 

1. Mereka adalah siswa satu jenis yaitu putra kelas V. 

2. Mereka mempunyai usia yang relatif sama, kalaupun ada 

perbedaan atau selisih hanya sedikit. 

3. Karena tes kesegaran jasmani yang digunakan untuk usia 10-12 

tahun maka populasi yang digunakan adalah siswa putra kelas V 

SD Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka populasi yang diambil 

telah memenuhi persyaratan sebagai populasi yaitu populasi yang 

paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama sehingga telah 

memenuhi syarat untuk dijadikan obyek peneliti. 
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3.1.2. Penentuan Sampel  

Sampel adalah jumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari 

populasi. Penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan 

subyek di dalam populasi benar-benar homogen. Apabila subyek 

populasi tidak homogen. 

Maka kesimpulannya tidak boleh diberlakukan bagi seluruh 

populasi (Suharsimi Arikunto, 1993:105). Pengambilan sampel harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-

benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan 

keadaan populasi yang sebenarnya (Suharsimi Arikunto, 1993:106). 

Tehnik pengambilan sampel ini adalah “Total Sampling” 

sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh Suharsimi Arikunto 

(1993:107), yaitu seagai berikut : Apabila subyek penelitian 

jumlahnya kurang dari 100, maka dalam menentukan besarnya sampel 

lebih baik diambil semua sebagai anggota sampel, sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi. 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 siswa. 

Dengan perincian sebagai berikut : 
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Tabel 1 
Jumlah Sampel Siswa Putra Kelas V SD Negeri di Gugus Raden 

Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No. Nama Sekolah Populasi Populasi  
x 100 % Sampel 

1 

2 

3 

4 

5 

SD Negeri Reban  

SD Negeri 01 Semampir 

SD Negeri 02 Semampir  

SD Negeri 01 Padomasan

SD Negeri Wonorojo 

15 

9 

4 

5 

17 

15 x 100 % 

9 x 100 % 

4 x 100 % 

5 x 100 % 

17 x 100 % 

15 

9 

4 

5 

17 

Jumlah 50  50 

 

3.1.3. Variabel Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai obyek yang akan dijadikan 

sasaran dalam penelitian, obyek tersebut sering kita sebut sebagai 

gejala, sedang gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam 

jenisnya maupun tingkatnya disebut variabel (Sutrisno Hadi, 

1987:224). 

Variabel dalam penelitian ini adalah : Tingkat kesegaran 

jasmani pada siswa putra kelas V SD Negeri di Gugus Raden Ajeng 

Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang. 

3.1.4. Instrumen Tes 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Tes 

kesegaran jasmani Indonesia untuk anak usia 10-12 tahun 

(Depdikbud, 2003). 

Antara lain : Lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 

30 detik, loncat tegak lari 600 meter. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa. Hasil yang dicatat 

adalah : 

2. Lari 40 meter 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari 

dengan menempuh jarak 40 meter dengan satuan detik, 

pengambilan waktu dua angka di belakang koma (stopwatch 

digital). Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kecepatan, 

karena merupakan unsur dalam kesegaran jasmani. 

3. Gantung siku tekuk 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai peserta dalam 

mempertahankan sikap gantung siku tekuk dalam satuan detik. 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kekuatan dan daya 

tahan otot lengan dan bahu. 

4. Baring duduk 30 detik 

Hasil yang dicatat adalah banyaknya jumlah gerakan baring 

duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 30 detik, 

peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, 

hasilnya ditulis dengan angka nol (0). Tujuan dari tes ini adalah 

untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. 

5. Loncat tegak 

Hasil yang dicatat adalah selisih antara raihan loncatan 

dikurangi raihan tegak. Peserta melakukan 3 kali loncatan dan 

selisih terbesar yang diambil. Tujuan dari tes ini adalah untuk 

mengukur daya ledak otot tungkai. 
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6. Lari 600 meter 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang ditempuh pelari 

dengan jarak 600 meter dalam satuan menit dan detik. 

Pengambilan waktu dilakukan pada saat bendera startt diangkat 

sampai tepat melintasi garis finish. Tujuan tes ini adalah untuk 

mengukur daya tahan jantung, peredaran darah dan paru. 

Prestasi setiap butir tes yang dicapai oleh anak yang telah 

mengikuti tes disebut hasil kasar. Tingkat kesegaran jasmani anak 

tidak dapat dinilai secara langsung berdasarkan prestasi yang telah 

dicapai, karena satuan ukuran yang dipergunakan masing-masing 

butir tidak sama, yaitu : 

a. Untuk butir tes lari dan gantung siku tekuk digunakan satuan 

ukuran waktu. 

b. Untuk butir tes baring duduk mempergunakan satuan ukuran 

jumlah ulangan gerak (kali). 

c. Untuk butir tes loncat tegak, mempergunakan satuan ukuran 

sentimeter. 

Hasil kasar yang masih merupakan satuan ukuran yang 

berbeda-beda tersebut di atas, perlu diganti dengan satuan ukuran 

yang sama, satuan ukuran pengganti ini adalah nilai. Nilai tes 

kesegaran jasmani peserta diperoleh dengan mengubah hasil kasar 

setiap butir tes menjadi nilai terlebih dahulu. 



42 

 

Penilaian kesegaran jasmani bagi anak yang telah 

melakukan tes kesegaran jasmani Indonesia dinilai dengan 

menggunakan tabel nilai (untuk menilai prestasi dari masing-

masing butir tes). Kemudian menjumlahkan nilai-nilai dari kelima 

butir tes tersebut. Hasil penjumlahan tersebut menjadi dasar untuk 

menentukan klasifikasi kesegaran jasmani siswa dengan 

menggunakan tabel norma kesegaran jasmani Indonesia untuk usia 

10-12 tahun putra. 

Tabel 2 
Tabel Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

Untuk Anak Usia 10-12 Tahun Putra  
 

Nilai 
Lari      40 

m 

Gantung 

Siku Tekuk 

(detik) 

Baring 

duduk 

30 detik 

Loncat 

Tegak 

cm 

Lari  

600 meter 

5 Sd-6,3” 51” keatas 23 keatas 46 keatas Sd 2’,09” 

4 6,4”-6,9” 31”-50” 18-22 38-45 2’,10”-2”,30 

3 7,0”-7,7” 15”-30” 12-17 31-37 2’,31”-2’,45” 

2 7,8”-8,8” 5”-14” 4-11 24-30 2”,46”-3”,44 

1 8,9”-dst 4”dst 0-3 23 dst 3’,45”dst 
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Tabel 3 
Tabel Norma Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

 
No. Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 22-25 Baik Sekali (BS) 

2 18-22 Baik (B) 

3 14-17 Sedang (S) 

4 10-13 Kurang (K) 

5 5-9 Kurang Sekali (KS) 
 
(Depdikbud, 2003:25) 
 
  

3.1.5. Validitas dan Rabilitas Instrumen 

3.1.5.1. Validitas Instumen 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Suharsimi Arikunto, 

1992:136).          Nilai Variabel tes ini adalah 0,884 

(Depdikbud, 2003:3) 

3.1.5.2. Reliabilitas Instrumen 

Realibilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Realibilitas menunjuk kepada keterandalan sesuatu, reliabel 

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi 

Arikunto, 1993:142).                Nilai reliabilitas tes ini adalah 

0,911 (2003:3) 
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3.1.6. Alat dan Perlengkapan  

Lintasan lari atau lapangan, stopwatch, papan berskala, serbuk 

kapur, peluit, bendera start, alat tulis, nomor dada, palang tunggal 

(restock), formulir tes. 

Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang penting dalam 

sebuah penelitian karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh, 

untuk memperoleh data yang sesuai maka penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan teknis tes. 

Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data-data mengenai 

tingkat kesegaran jasmani pada siswa putra kelas V SD Negeri di Gugus 

Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 

2008/2009 dengan tes kesegaran jasmani Indonesia untuk anak umur 10-12 

tahun. 

Adapun prosedur atau langkah pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah : 

3.2.1. Tahap Persiapan 

Mengajukan surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, kemudian surat tersebut 

disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga UPTD 

Kecamatan Reban. Setelah mendapat rekomendasi dari UPTD 

Kecamatan Reban dan surat tembusan kemudian disampaikan kepada 
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sekolah-sekolah yang ada di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan 

Reban yang dijadikan tempat penelitian. 

3.2.2. Cara Mendapatkan Sampel  

Menyusun daftar siswa yang akan dijadikan subyek penelitian 

(populasi sebanyak 50 siswa) dan populasi yang diambil kelas V 

putra, semua populasi menjadi sampel berjumlah 50 siswa. 

3.2.3. Waktu Pelaksanaan Pengambilan Tes 

Waktu pengambilan tes dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 

2009. 

3.2.4. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di SD 

Negeri 01 Semampir untuk item tes vertikal jump, dan gantung siku 

tekuk, dan untuk item baring duduk 30 detik, lari 40 meter dan lari 

600 meter menggunakan lapangan sepakbola desa di lokasi SD Negeri 

01 Semampir. 

3.2.5. Tenaga Pembantu Saat Penelitian  

Tenaga pembantu yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang. 

3.2.6. Tahap Pelaksanaan  

Pertama sebelum dilaksanakan tes mengadakan penjelasan 

kepada sampel seminggu sebelumnya tentang cara pelaksanaan tes 

dan tes yang akan diberikan kepada sampel. Dengan demikian tahap 

pelaksanaan sampel benar-benar telah siap menjadi obyek penelitian. 
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Metode Analisis Data  

Untuk memperoleh suatu generalisasi atau kesimpulan masalah yang 

akan diteliti maka analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian, karena dengan analisis data akan dapat ditarik kesimpulan 

mengenai masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis data diperlukan 

suatu teknik analisis yang sesuai dengan bentuk data yang terkumpul. Dalam 

data ini karena yang terkumpul berupa angka-angka maka penulis 

menggunakan analisis statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi 

(1987:221), bahwa cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan 

data dengan menganalisa data penyelidikan yang berwujud angka-angka 

adalah dengan tehnik statistik. 

Analisis statistik dapat memberikan efesiensi dan efektifitas kerja 

karena dapat membuat data lebih ringkas bentuknya. Tehnik yang dipakai 

untuk memperoleh data penelitian adalah statistik deskripsi dengan analisis 

deskriptif Prosentase. 

 

Variabel Yang Dikendalikan Mempengaruhi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan 

pengambilan data, maka di bawah ini dikemukakan adanya variabel yang 

dikendalikan meliputi beberapa faktor dan usaha untuk menghindarinya. 

Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 

3.4.1. Faktor Kesungguhan Hati 
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Kesungguhan hati dari tiap-tiap individu dalam melakukan 

kegiatan penelitian tidaklah sama, sehingga dapat mempengaruhi 

penelitian. Untuk menghindarinya diupayakan agar bersungguh-

sungguh dalam melakukan tes. 

3.4.2. Faktor Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian, diupayakan selengkap 

mungkin dan dapat dipersiapkan sebelum tes dimulai. Hal ini untuk 

menunjang kelancaran dari jalannya penelitian. 

 

 

3.4.3. Faktor Cuaca 

Karena pelaksanaan tes di lapangan terbuka, maka faktor cuaca 

khususnya hujan dapat mengganggu jalannya penelitian. Bila hal ini 

terjadi, maka proses penelitian pada hari itu diganti dengan hari lain. 

3.4.4. Faktor Tenaga Penilai 

Karena penelitian dalam tes ini membutuhkan kecermatan dan 

ketelitian yang tinggi maka faktor tenaga penilai sangat penting untuk 

diperhatikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari tes kesegaran jasmani 

Indonesia untuk anak umur 10-12 tahun dan berdasarkan tabel norma tes 

kesegaran jasmani Indonesia, maka penelitian yang telah dilakukan juga 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Aturan tersebut berupa urutan 

item yang diujikan dan merupakan satu rangkaian tes dilaksanakan 

secara berurutan. Adapun urutan item tes tersebut adalah : 

1. Lari 40 meter. 

2. Gantung siku tekuk. 

3. Baring duduk 30 detik. 

4. Loncat tegak. 

5. Lari 600 meter. 

Kemudian dalam menganalisa data dari hasil pengumpulan data 

diolah dengan menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk setiap item tes 

kesegaran jasmani yang diteskan pada siswa putra kelas V SD Negeri di 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 

didapatkan antara skor terendah untuk setiap item dan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel  4 
Tabel Hasil Penelitian Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD 

Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Jenis Tes Skor Tertinggi Skor 
Terendah 

Rata-rata 

1 Lari 40 meter 5 3 4 

2 Gantung siku tekuk 5 3 4 

3 Baring duduk 30 detik 5 4 4.5 

4 Loncat tegak 5 3 3.5 

5 Lari 600 meter 5 3 3.5 
 

Tabel  5 
Tabel Hasil Penelitian Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD 

Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Jenis Tes Skor Tertinggi Skor 
Terendah 

Rata-rata 

1 Lari 40 meter 5 3 4 

2 Gantung siku tekuk 5 3 4 

3 Baring duduk 30 detik 5 4 4.5 

4 Loncat tegak 5 2 4 

5 Lari 600 meter 5 2 4 
 

Tabel 6 
Tabel Hasil Penelitian Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD 

Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Jenis Tes Skor Tertinggi Skor 
Terendah 

Rata-rata 

1 Lari 40 meter 5 3 4 

2 Gantung siku tekuk 4 3 3.5 

3 Baring duduk 30 detik 5 3 4 

4 Loncat tegak 3 3 3 

5 Lari 600 meter 4 3 3.5 
 



50 

 

60

38

2 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Baik Sekali Baik Sedang Kurang Kurang sekali 

Tabel  7  
Tabel Hasil Penelitian Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD 

Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Jenis Tes Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata 
1 Lari 40 meter 5 4 4.5 
2 Gantung siku tekuk 4 3 3.5 
3 Baring duduk 30 detik 4 3 3.5 
4 Loncat tegak 4 2 3 
5 Lari 600 meter 5 2 3.5 

 

 

 

Tabel  8  
Tabel Hasil Penelitian Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD 

Negeri di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Jenis Tes Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata 
1 Lari 40 meter 5 3 4 
2 Gantung siku tekuk 5 2 3.5 
3 Baring duduk 30 detik 5 4 4.5 
4 Loncat tegak 4 3 3.5 
5 Lari 600 meter 5 3 4 

 
 
 

Tabel 9 
Grafik dan prosentase kesegaran jasmani siswa putra  kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
dalam item lari 40 meter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(30 siswa) (19 siswa) (1 siswa) 
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Tabel 10 
Grafik dan prosentase kesegaran jasmani siswa putra  kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
dalam item gantung siku tekuk (50 siswa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 
Grafik dan prosentase kesegaran jasmani siswa putra  kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
dalam item baring duduk 
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Tabel 12  
Grafik dan prosentase kesegaran jasmani siswa putra  kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
dalam item loncat tegak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 13  
Grafik dan prosentase kesegaran jasmani siswa putra  kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
dalam item lari 600 meter 
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4.2. Hasil Analisis Data  

Dari hasil penelitian di atas dapat di analisa bahwa untuk masing-

masing item tes kesegaran jasmani yang diteskan pada siswa putra kelas V 

SD Negeri Reban Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban 

menunjukkan skor tertinggi adalah item tes baring duduk 30 detik dan lari 40 

meter dengan skor atau nilai tertinggi 5 sedang skor terendah adalah pada 

item tes gantung sikut tekuk (detik) dengan skor atau nilai 2. 

Kemudian untuk item tes kesegaran jasmani yang diteskan pada siswa 

putra kelas V SD Negeri 01 Semampir Gugus Raden Ajeng Kartini 

Kecamatan Reban Kabupaten Batang menunjukkan skor tertinggi adalah 

pada item tes baring duduk 30 detik dengan skor atau nilai 5 sedang skor 

terendah adalah pada item gantung siku tekuk (detik) dengan skor atau nilai 

3. 

Sedang untuk item tes kesegaran jasmani yang diteskan pada siswa 

putra kelas V SD Negeri 02  Semampir Gugus Raden Ajeng Kartini 

Kecamatan Reban Kabupaten Batang menujukkan skor tertinggi adalah pada 

item tes baring duduk 30 detik dengan skor atau nilai 5 sedang skor terendah 

adalah pada item loncat tegak (cm) dengan skor atau nilai 3. 

Kemudian untuk item tes kesegaran jasmani yang diteskan pada siswa 

putra kelas V SD Negeri 01 Padomasan Gugus Raden Ajeng Kartini 

Kecamatan Reban Kabupaten Batang menujukkan skor tertinggi adalah pada 

item tes lari  lari 40 meter dengan skor atau nilai 5 sedang untuk skor 

terendah adalah pada item lari 600 meter dengan skor atau nilai 2. 



54 

 

Untuk item tes kesegaran jasmani yang diteskan pada siswa putra kelas 

V SD Negeri Wonorojo Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang menunjukkan skor tertinggi pada item lari 40 meter 

dengan skor atau nilai 5 sedang untuk skor terendah adalah pada item 

gantung sikur (detik) dengan skor atau nilai 2. 

Tabel 14 
Tabel Analisis Deskriptif Presentasi Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V 

SD Negeri Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Jumlah Nilai  Klasifikasi  Frekuensi  Persentase (%) 
1 22 – 25 Baik Sekali     (BS) 10 20 % 
2 18 – 21 Baik                ( B ) 28 56 % 
3 14 – 17 Sedang            ( S ) 12 24 % 
4 10 – 13 Kurang            ( K ) 0 0 
5 5 - 9 Kurang Sekali 

(KS) 
0 0 

   ∑f = 50 100 % 
 

4.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penenlitian dan analisis deskriptif persentase dapat 

diketahui bahwa tingkat kesegaran jasmani pada siswa putra kelas V SD 

Negeri Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 

Tahun Pelajaran 2009 rata-rata termasuk Kategori baik. Karena untuk 

Kategori Baik Sekali 10 Siswa dengan jumlah persentase/nilai 20%, untuk 

Kategori Baik sebanyak 28 siswa dengan persentase 56%, untuk Kategori 

sedang sebanyak 12 siswa dengan jumlah persentase 24%, sedangkan 

Kategori kurang dan kurang sekali 0%. Dengan keterangan di atas maka 



55 

 

tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri Gugus Raden 

Ajeng Kartini dinyatakan dalam Kategori baik.  

Dalam hal ini tingkat kesegaran jasmani pada siswa putra kelas V SD 

Negeri Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 

Tahun Pelajaran 2009  tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain dapat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut antara lain : 

a. Makanan dan Gizi 

Makanan dan gizi sangat diperlukan bagi tubuh untuk proses 

pertumbuhan, pergantian sel tubuh yang rusak dan untuk 

mempertahankan kondisi tubuh. Jadi dalam pembinaan kesegaran 

jasmani, tubuh haruslah cukup makan makanan yang bergizi dan 

mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. 

Makan dan gizi memang sudah menjadi perhatian warga 

masyarakat di Kecamatan Reban Kabupaten Batang dan berusaha 

dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataanya 

pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi tidak semua warga dapat 

memenuhinya dengan sempurna ataupun lengkap dengan standar 4 sehat 

5 sempurna, karena hal ini masing-masing masih dipengaruhi tingkat 

ekonomi masing-masing warga desa tersebut. Jadi dengan kondisi seperti 

ini masih sangat berpengaruh pada tingkat kesegaran jasmani siswa SD 

Negeri di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Ditambah dengan 

kondisi perekonomian sekarang yang tidak menentu akan berpengaruh 

juga pada pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan dan 

gizi disamping juga kebutuhan yang lain. 



56 

 

b. Faktor Tidur dan Istirahat 

Faktor tidur dan istirahat merupakan salah satu faktor yang dapat 

berpengaruh pada kesegaran jasmani seseorang. Dengan tidur dan 

istirahat akan dapat memulihkan kondisi tubuh setelah melakukan 

aktifitas sehari-hari dengan menyusun kembali tenaga yang hilang. 

Kondisi anak usia sekolah dasar negeri di Kecamatan Reban Kabupaten 

Batang dalam aktifitas sehari-hari banyak dihabiskan untuk kegiatan 

belajar, baik itu belajar di sekolah maupun di masyarakat seperti kegiatan 

les pelajaran, keagamaan seperti pendidikan Al Qur’an dan sebagainya. 

Waktu mereka sehari-hari banyak dihabiskan untuk kegiatan yang 

membutuhkan konsentrasi yang banyak. Mereka sedikit sekali 

menggunakan waktu mereka untuk beristirahat, kalaupun ada itupun 

hanya sedikit waktu saja. Padahal secara langsung maupun tidak 

langsung akan sangat mempengaruhi kondisi ataupun kesegaran jasmani 

mereka. Dengan demikian kondisi seperti ini lama kelamaan akan 

berpengaruh pada kesegaran jasmani mereka. 

c. Faktor kebiasaan hidup sehat 

Faktor kebiasaan hidup sehat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani seseorang. Pada masyarakat di 

Kecamatan Reban Kabupaten Batang, faktor ini memang berpengaruh, 

tapi tidak begitu besar. Karena masyarakat di Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang rata-rata sudah berupaya menerapkan pola kebiasaan 
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hidup sehat walaupun mungkin tidak semuanya menerapkannya dengan 

baik, sehingga faktor kebiasaan hidup sehat ini tidak terlalu bermasalah 

bagi warga di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Begitu juga pada 

anak-anak usia sekolah dasar, mereka juga mengerti akan pola kebiasaan 

hidup sehat sehingga mereka berusaha untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-harinya.  

d. Faktor latihan dan olahraga 

Faktor latihan dan olahraga merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh pada tingkat kesegaran jasmani seseorang. Karena dengan 

latihan dan olahraga dapat meningkatkan kesegaran jasmani seseorang. 

Kondisi anak-anak di Kecamatan Reban Kabupaten Batang bila 

diamati mereka jarang sekali menggunakan waktu mereka untuk kegiatan 

latihan atau olahraga yang dapat meningkatkan kesegaran jasmani.          

Mereka lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat teoritis atau kegiatan 

yag sedikit menggunakan aktifitas atau gerak tubuh, kalaupun ada hanya 

sedikit anak saja.  

Anak-anak hanya melakukan kegiatan olahraga di sekolahnya 

saja, itupun hanya 2 jam pelajaran setiap minggunya. Dengan demikian 

kondisi ini sangat berpengaruh pada tingkat kesegaran jasmani mereka. 

Jadi faktor yang sangat berpengaruh pada tingkat kesegaran jasmani 

anak-anak usia sekolah dasar negeri di Kecamatan Reban Kabupaten 

Batang pada saat ini adalah faktor latihan dan olahraga yang kurang 

disamping faktor-faktor yang lain. 
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e. Faktor lingkungan 

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal dalam waktu 

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

Masyarakat di Kecamatan Reban Kabupaten Batang diakui gemar akan 

kegiatan olahraga, tetapi itu hanya bersifat musiman. Kadang melakukan 

olahraga dan kadang tidak. Hal ini masih dipengaruhi minat dan juga 

motivasi yang kurang serta perasaan malas melakukan olahraga dari 

masyarakat termasuk juga anak-anak usia sekolah dasar. Kalaupun ada 

yang gemar melakukan olahraga itupun dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga yang gemar berolahraga. Dengan demikian kondisi lingkungan 

yang seperti ini juga berpengaruh pada minat dari anak-anak untuk 

melakukan olahraga. 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani 

di atas, faktor latihan dan olahragalah yang merupakan salah satu faktor 

yang paling berpengaruh atau dominan pada tingkat kesegaran jasmani 

pada siswa SD Negeri di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Karena 

tanpa latihan dan olahraga, tidak mungkin tingkat kesegaran jasmani 

seseorang dalam kondisi baik. Sedangkan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh pada tingkat kesegaran jasmani merupakan faktor 

pendukung ataupun dugaan yang berpengaruh pada tingkat kesegaran 

jasmani pada siswa SD Negeri di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. 

Selain dari faktor di atas yang mempengaruhi hasil dari penelitian 

antara lain : 
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1. Pada grafik dan prosentase kesegaran jasmani siswa putra kelas V 

SD Negeri Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang dalama item lari 40 meter. 

Baik sekali ada 30 anak karena pada item ini dilaksanakan 

pada awal dari item-item yang lain sehingga mencapai 60 % 

sedangkan 19 siswa dalam melaksanakan kurang serius sehingga 

mendapatkan nilai baik  38 %. Dan kategori sedang hanya 1 siswa 

karena kondisinya tidak   sehat 2 %. 

2. Pada grafik dan prosentase kesegaran jasmani siswa putra kelas V 

SD Negeri Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang dalam item gantung siku tekuk. 

Baik sekali 3 siswa, memang kondisi sedang fit sehingga 

bertahan paling lama sehingga mencapai prosentase 6 %. Sedang 12 

siswa dengan prosentase 24 % kekuatan otot tangan untuk bertahan 

di bawah yang terbaik karena kurang latihan, 27 siswa dengan 

prosentase 54 % kategori sedang karena faktor kurangnya latihan. 

Kategori kurang ada 8 siswa prosentasenya 16 % ini karena kurang 

latihan dan keseriusan dalam pelaksanaan. 

3. Grafik prosentase kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 

dalam item baring duduk. 

Dalam item baring duduk 30 detik sejumlah 12 siswa dengan 

prosentase 24 % mampunyai kekuatan otot perut yang sangat bagus 

sedang 21 siswa dengan prosentase 42 % otot perutnya cukup kuat 
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hanya kurang latihan saja, 17 siswa dengan prosentase 34 % otot 

perutnya kurang kuat sehingga mempengaruhi hasil tes dan harus 

menambah porsi latihan. 

4. Grafik prosentase kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 

dalam item loncat tegak. 

Sejumlah 1 siswa dengan prosentase 2 % mempunyai 

kekuatan power kaki yang sangat baik, sedang 19 siswa mempunyai 

prosentase 38 % dengan kekuatan otot kaki baik cuma kurangnya 

latihan sehingga tidak mencapai maksimal. Dan 17 siswa kategori 

sedang dengan prosentase 34 % mempunyai kekuatan power pada 

otot kaki kurang karena kurangnya latihan olahraga. 1 siswa dalam 

kategori kurang sekali 2 % kondisi tubuh sedang tidak sehat saat 

penelitian. 

5. Grafik prosentase kesegaran jasmani siswa putra kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 

dalam item lari 600 meter. 

Kategori baik sekali tidak ada, sedang kategori baik ada 7 

siswa dengan prosentase 14 % kategori sedang ada 14 siswa 28 % 

dan 28 siswa kategori kurang dengan prosentase 56 % hal ini 

disebabkan pelaksanaan sudah terik dan faktor banyak minum, 

banyak siswa merasa kepanasan siswa yang kesehatannya kurang 

baik dan perbedaan usia juga mempengaruhi hasil perolehan nilai 

dan ada 1 siswa dengan kondisi kurang sehat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif persentase, maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

 Secara Umum 

Tingkat kesegaran jasmani pada siswa putra kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini di Kecamatan Reban Kabupaten 

Batang termasuk dalam Kategori baik. 

 Secara Khusus 

Tingkat kesegaran jasmani pada siswa putra kelas V SD Negeri 

Gugus Raden Ajeng Kartini di Kecamatan Reban Kabupaten 

Batang  tahun pelajaran 2008/2009 rata-rata termasuk dalam 

Kategori baik. 
 

Saran-saran 

2. Untuk meningkatkan kesegaran jasmani pada anak-anak usia sekolah dasar 

kegiatan seperti olahraga perlu ditingkatkan dan juga kegiatan-kegiatan yang 

sekiranya dapat meningkatkan jasmani sehingga dimungkinkan dapat 

menunjang tingkat kemampuan belajar siswa sekaligus prestasi belajar siswa. 

3. Diharapkan peran aktif pemerintah, guru, pembina, pelatih ataupun semua yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan memperhatikan dan berupaya 

meningkatkan kesegaran jasmani siswa usia sekolah dasar dan dapat memberi 

pembinaan bagi anak usia sekolah dasar di masing-masing sekolah dasar. 

4. Untuk meningkatkan kesegaran jasmani pada anak-anak usia sekolah dasar 

hendaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani benar-benar 
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harus diperhatikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesegaran jasmani 

bagi anak-anak usia sekolah dasar. 

5. Untuk kesegaran jasmani hendaknya mengetahui tinggi/berat badan 

seseorang. 

TINGGI/BERAT BADAN 

Dewasa ini berat badan cukup memberi masalah pada manusia seperti         

saat ini. 

Bagaimana sebaiknya berat badan kita ? 

Berat badan ideal = 90 % x (Tinggi badan – 100) (Formula BROCCE) 

Batas kewajaran adalah sebagai berikut : 

Paling berat  = 1,2 x (Tinggi badan – 100) 

Paling ringan  = 80 % x (Tinggi badan – 100) 

Contoh : 

Sdr. Tommy, tinggi badan 170 cm 

Berat badan max  = 1,2 x (170 – 100) 

 = 84 Kg 

Berat badan min  = 80 % x (170 – 100) 

 = 56 Kg 

Bila lebih dari 84, berarti terlalu gemuk 

Bila kurang dari 56, berarti terlalu kurus 

(Depdiknas, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Jakarta 2002) 

6. Untuk mengetahui denyut nadi, seseorang. 

Denyut nadi dapat dipakai sebagai tolok ukur kondis jantung. Jadi, penting 

untuk diketahui. 

Denyut nadi adalah frekuenssis irama denyut/detak jantung yang dapat 

dipalpasi (diraba) di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu. 
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Frekuensi denyut nadi pada umumnya sama dengan frekuensi 

denyut/detak jantung. 

 

1) Tempat meraba denyut nadi 

Denyut nadi dapat dipalpasi pada beberapa tempat misalnya : 

a. Di pergelangan tangan bagian depat sebela atas pangkal ibu jari 

tangan (ar. Radialis). 

b. Di leher sebelah kiri/kanan depan otot sterno (ar. Mastoid Ues (ar. 

Carolis). 

c. Di dada sebelah kiri, tepat di apex jantung (ar. Temparalis). 

d. Di pelipis. 

2) Hal-hal yang dapat diperiksa pada denyut nadi : 

a. Frekuensinya (berapa menit). 

b. Isinya. 

c. Iramanya teratur/tidak 

2. Frekuensi nadi akan meningkat bila kerja jantung meningkat. 

3. Bila kita berlatih maka dengan sendirinya frekuensi denyut 

nadi akan semakin cepat sampai batas tertentu sesuai dengan 

beratnya latihan yang dilakukan. 

4. Setelah latihan selesai, frekuensi nadi adakan turun lagi. 

5. Orang yang terlatih nadi istirahatnya lebih lambat dibanding 

dengan orang yang tidak terlatih.  

3) Cara menghitung denyut nadi 

a. Nadi dihitung selama 6 detik dikalikan 10 atau 

b. Nadi dihitung selama 10 detik dikalikan 6 atau 

c. Nadi dihitung selama 15 detik dikalikan 4 atau 

d. Nadi dihitung selama 30 detik dikalikan 2. 
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Disamping itu ada alat untuk mengukur denyut nadi yang disebut 

“Pulse Meter” yaitu alat elektronik yang dapat digunakan untuk 

mengukur frekuensi nadi setiap detik. Alat ini sangat mudah 

digunakan. 

4) Denyut nadi yang perlu diketahui : 

a. Nadi Basal (bangun tidur, belum turun tempat tidur). 

b. Nadi Istirahat (nadi waktu tidak bekerja). 

c. Nadi Latihan (nadi saat latihan). 

d. Nadi Pemulihan (nadi setelah selesai latihan). 

Pada orang dewasa normal, denyut nadi saat istirahat antara : 60 – 80 

denyut setiap menit. 

(Depdiknas, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Jakarta 2002 :               

11-12). 
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Lampiran 1  
 
 

Tabel 15 
Daftar Hasil Tes Sampel Siswa Putra Kelas V SD Negeri Gugus Raden  

Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
Tahun Pelajaran 2008/2009 

 

No Nama Lari  
40 m 

Gantung 
Siku  

(detik) 

Baring 
duduk 

30 detik 
Tinggi 
raih 

Loncatan Lari 
 600 m 

1 2 3 

1 Andriyanto 06.48 43.11 29 165 205 210 205 2.35 

2 Ahmat Fakhurozi 06.73 39.65 22 181 221 220 210 2.60 

3 Ahmat Asrori 07.28 18.42 17 181 207 204 207 3.29 

4 Ahmat Furqon 06.81 29.55 28 176 210 216 214 2.45 

5 Afi Yanto 06.91 24.70 14 191 212 212 218 2.58 

6 Adi Yudo T. 06.95 10.25 15 187 219 224 229 2.55 

7 Candra Yuda P. 06.47 21.19 20 188 216 219 221 2.28 

8 Dwi Kurniawan 07.58 09.94 19 170 200 198 203 2.55 

9 Frida Arif Pratama 06.92 46.20 17 177 210 213 215 2.39 

10 Reza Aditya P. 06.97 44.14 24 189 224 226 229 2.57 

11 Solehudin 06.74 16.74 19 169 198 197 198 3.07 

12 Triwiadi 07.00 48.06 26 175 212 214 212 2.40 

13 Wahyudi 06.91 36.42 23 165 193 197 199 3.27 

14 Wahyu Nur Aziz 07.68 34.55 18 177 207 204 207 2.38 

15 Wega Dwi Atmoko 07.09 22.28 15 179 209 208 210 2.33 

16 Agus Setyawan 07.60 13.24 15 174 201 203 203 2.57 

17 Aziz Mutolib 07.28 20.48 20 180 211 215 212 2.20 

18 Joko Mulyanto 06.49 20.90 17 179 215 218 219 2.42 

19 Kosyanto 06.81 23.15 21 177 200 208 198 2.20 

20 Nur Anto 07.30 31.25 26 170 197 200 202 2.58 

21 Riski Saefulloh 06.74 16.26 24 190 225 231 229 2.54 

22 Sunardi 06.36 18.82 21 197 240 240 247 2.21 

23 Tri Khaerul Alim 06.95 40.21 23 177 210 214 215 2.39 

24 Tri Yaswinto 06.82 29.56 26 176 215 216 215 2.50 

25 Agus 06.74 19.74 20 167 198 198 195 2.55 
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No Nama Lari  
40 m 

Gantung 
Siku  

(detik) 

Baring 
duduk  

30 detik 
Tinggi 
raih 

Loncatan Lari  
600 m 

1 2 3 

26 Joko Diki Wiranto 06.97 12.34 13 174 200 198 202 2.54 

27 Nasoha 07.58 36.42 21 165 195 198 198 2.59 

28 Nur Hoeyi 06.99 20.85 22 160 193 192 192 3.25 

29 Amirudin 07.18 16.36 19 176 202 200 202 2.57 

30 Ahmad Handan 06.40 16.42 14 177 195 200 203 3.47 

31 Gilang Ramadan 06.35 14.10 17 181 217 220 219 2.20 

32 Kader Jaelani 07.28 22.23 12 172 203 206 200 2.43 

33 Rudi Susanto 07.18 11.98 19 182 205 207 207 3.29 

34 Andi Pranoto 06.48 59.87 23 170 206 208 206 3.07 

35 Akhmad Faizin 07.18 14.18 14 190 220 223 223 2.59 

36 Aji Andi P. 06.48 15.86 15 173 205 206 207 2.57 

37 Arifin 07.13 05.80 16 170 205 206 208 3.03 

38 Adi Pambuko  07.15 19.33 18 175 210 121 213 2.32 

39 Edi Kurniawan  06.87 30.68 18 184 219 218 219 2.42 

40 Harun At Rasyid 06.49 15.66 15 177 220 219 221 2.41 

41 Khoirul Anwar 06.58 56.14 19 186 225 229 228 2.46 

42 Nur Kholis 07.13 27.68 18 175 204 202 201 2.57 

43 Nur Ubaidilah  06.96 20.09 20 170 198 197 202 2.16 

44 Supriyanto 06.74 25.26 24 170 207 205 209 2.29 

45 Slamet Khoiridho 06.48 59.87 23 170 203 203 209 2.35 

46 Syahda Angga W. 07.22 06.49 13 170 200 201 203 3.04 

47 Sodin 08.11 32.65 16 175 198 199 202 3.08 

48 Tomi 06.75 28.46 18 175 208 208 210 2.38 

49 Torikul Huda 07.62  29.28 19 165 193 190 191 3.25 

50 Yusuf Irawan  07.08 43.40 18 176 200 204 204 2.54 
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Lampiran 2 
 
 

Tabel 16 
Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD Negeri Reban 
di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 

 

No  Nama Lari 40 m 
Gantung 

Siku 
Tekuk 
(detik )  

Baring 
Duduk 

30 Detik  

Loncat 
Tegak 

cm 
Lari 

600 m Jumlah  Kategori  

1 Andriyanto 5 5 5 5 4 24 B 

2 Ahmat Fakhurozi 5 4 5 4 3 21 BS 

3 Ahmat Asrori 4 3 4 2 2 15 S 

4 Ahmat Furqon 4 4 5 4 4 21 B 

5 Afi Yanto 4 4 4 2 3 17 S 

6 Adi Yudo T. 4 3 4 5 3 19 B 

7 Candra Yuda P. 5 4 5 3 5 22 BS 

8 Dwi Kurniawan 3 3 4 3 3 16 S 

9 Frida Arif Pratama 4 5 4 4 4 21 B 

10 Reza Aditya P. 4 5 5 4 3 21 B 

11 Solehudin 5 3 4 3 3 18 B 

12 Triwiadi 4 5 5 4 4 22 BS 

13 Wahyudi 4 4 5 4 3 20 B 

14 Wahyu Nur Aziz 3 4 4 3 4 18 B 

15 Wega Dwi Atmoko 4 4 4 3 4 19 B 
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Tabel 17 
Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD Negeri 01 Semampir 

di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Nama Lari 40 m 
Gantung 

Siku Tekuk 
(detik )  

Baring 
Duduk 

30 Detik  

Loncat 
Tegak 

cm 
Lari 

600 m Jumlah  Kategori  

1 Agus Setyawan 3 3 4 3 3 16 S 

2 Aziz Mutolib 4 4 5 4 5 22 BS 

3 Joko Mulyanto 5 4 4 4 4 21 B 

4 Kosyanto 4 4 5 3 5 21 B 

5 Nur Anto 4 4 5 3 3 19 B 

6 Riski Saefulloh 4 3 5 4 4 20 B 

7 Sunardi 5 3 5 5 5 23 BS 

8 Tri Khaerul Alim 4 5 5 4 4 22 BS 

9 Tri Yaswinto 4 4 5 4 4 21 B 

 
 

Tabel  18 
Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD Negeri 02 Semampir 

di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Nama Lari 40 m 
Gantung 

Siku 
Tekuk 
(detik )  

Baring 
Duduk 

30 Detik  

Loncat 
Tegak 

cm 
Lari 

600 m Jumlah  Kategori  

1 Agus 5 3 5 3 3 19 B 
2 Joko Diki Wiranto 4 3 3 3 4 17 S 
3 Nasoha 3 4 5 3 3 18 B 
4 Nur Hoeyi 4 4 5 3 3 19 B 

 

Tabel 19 
Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD Negeri 01 Padomasan 

di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Nama Lari 40 m 
Gantung 

Siku 
Tekuk 
(detik )  

Baring 
Duduk 

30 Detik  

Loncat 
Tegak 

cm 
Lari 

600 m Jumlah  Kategori  

1 Amirudin 4 3 4 3 3 17 S 
2 Ahmad Handan 5 3 4 3 2 17 S 
3 Gilang Ramadan 5 3 4 4 5 21 B 
4 Kader Jaelani 4 4 3 4 4 19 B 
5 Rudi Susanto 4 3 4 2 2 15 S 
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Tabel 20 
Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas V SD Negeri Wonorojo 

di Gugus Raden Ajeng Kartini Kecamatan Reban Kabupaten Batang 
 

No  Nama Lari 40 m 
Gantung 

Siku 
Tekuk 
(detik )  

Baring 
Duduk 

30 Detik  

Loncat 
Tegak 

cm 
Lari 

600 m Jumlah  Kategori  

1 Andi Pranoto 5 5 5 4 3 22 B 
2 Akhmad Faizin 4 3 4 3 3 17 BS 
3 Aji Andi P. 4 3 4 4 3 18 B 
4 Arifin 4 2 4 4 3 17 S 
5 Adi Pambuko  4 3 4 4 5 20 B 
6 Edi Kurniawan  4 4 4 4 4 20 B 
7 Harun At Rasyid 5 3 4 5 4 21 B 
8 Khoirul Anwar 5 5 4 5 4 23 BS 
9 Nur Kholis 4 4 4 3 3 18 B 

10 Nur Ubaidilah  4 4 5 3 5 21 B 
11 Supriyanto 5 4 5 4 5 23 BS 
12 Slamet Khoiridho 5 5 5 4 4 23 BS 
13 Syahda Angga W. 4 2 3 3 3 15 S 
14 Sodin 3 4 4 3 3 17 S 
15 Tomi 5 4 4 4 4 21 B 
16 Torikul Huda 3 4 4 4 3 18 B 
17 Yusuf Irawan  4 5 4 4 4 21 B 
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Lampiran 3 

 
Tabel 21 

Tenaga Pembantu Saat Penelitian  
 

No. Nama Pendidikan / Jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

Sutiyo 

Triyanto 

Tirto Raharjo  

Prawoto 

Tanyar 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Mahasiswa FIK/PKJR 
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Gambar 12 
Gerakan saat finish 

(Tes Kesegaran Jasmani, Depdikbud, 1995:18) 
 

 


