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ABSTRAK 
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DAN LINGKAR PAHA TERHADAPTINGKAT KEBUGARAN 

JASMANIPADA EKSTRAKULIKULER ATLETIK SISWA  

SMA N 1 PRINGSEWU TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

Oleh 

 

Febriana Ulfa 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tinggi badan, berat badan, 

panjang tungkai, dan lingkar paha terhadap tingkat kebugaran jasmani pada 

ekstrakulikuler atletik siswa SMA N 1 Pringsewu tahun ajaran 2015/2016. Dan 

diharapkan bermanfaat bagi peneliti, siswa, guru/ pelatih dan program studi 

pendidikan jasmani dan kesehatan. Sebagai bahan latihan untuk meningkatkan 

tingkat kebugaran jasmani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dengan teknik tes.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Siswa Ekstrakulikuler Atletik SMA N 1 Pringsewu dengan jumlah sampel 

sebanyak 20 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah one shoot 

model atau satu kali pengambilan data dan teknik analilis data menggunakan 

Multiple Regresi.Hasil penelitian menunjukan bahwa tinggi badan putra memiliki 

koefisien determinasi sebesar 43,2% pada tingkat kebugaran jasmani, berat badan 

putra memiliki koefisien determinasi sebesar 35,2% pada tingkat kebugaran 

jasmani, panjang tungkai putra memiliki koefisien determminasi sebesar 16,3% 

pada tingkat kebugaran jasmani, lingkar paha putra memiliki koefisien 

determinasi sebesar 5,3% pada tingkat kebugaran jasmani.Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa panjang tungkai memberikan kontribusi lebih besar terhadap 

tingkat kebugaran jasmani, Rekomendasi dari hasil penelitian ini bahwa untuk 

memperoleh tingkat kebugaran jasmani memperhatikan unsur fisik di bandingkan 

dengan aspek-aspek yang lainnya. 

 

Kata kunci: atletik, berat badan, kebugaran jasmani, lingkar paha, panjang 

tungkai, tinggi badan. 
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tegar saat yang lain tunduk, kita sukses dengan semangat baja 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pentingnya kebugaran jasmani bagi setiap manusia karena kebugaran jasmani 

adalah aktifitas yang dapat membuat kekuatan jantung lebih sehat dan tidak 

membuat seseorang akan mudah lelah adapun aspek-aspek biomotor pada 

kebugaran jasmani meliputi kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelentukan, 

fleksibelitas dan komposisi tubuh juga harus dilatih dan dikembangkan. 

Manusia sebagai mahluk bergerak dituntut memiliki kerja yang baik agar 

setiap kegitan sehari-hari akan dapat dijalankan dengan baik. Seseorang yang 

mempunyai komponen kebugaran jasmani yang baik akan mampu melakukan 

kegiatan yang bersifat fisik, namun jika seorang siswa yang gendut dan 

pendek apakah tentu mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang rendah, 

kondisi fisik hubungannya dengan kebugaran jasmani tidak mengenal tinggi 

badan, berat badan, panjang tungkai dan lingkar paha, kemampuan tubuh 

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

mengalami kelelahan yang berarti. 

 

Kebugaran jasmani yang baik akan menjamin seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya menjadi lebih siap dan selalu menampakkan penampilan yang 

optimal, serta mempunyai semangat hidup yang tinggi. Kebugaran jasmani 
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baik merupakan modal dasar bagi seseorang untuk melakukan aktifitas fisik 

secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berarti. 

 

Dengan memiliki kebugaran jasmani yang baik, seseorang diharapkan akan 

mampu bekerja dengan produktif dan efisien, tidak mudah terserang penyakit, 

belajar lebih bersemangat, serta dapat berprestasi secara optimal dalam 

menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. 

 

Kebugaran jasmani merupakan unsur yang penting bagi siswa dan perlu 

dibina agar memiliki fisik yang kuat dan mempunyai kebugaran jasmani yang 

baik. Dengan kebugaran jasmani yang baik siswa dapat melaksanakan tugas-

tugas sekolah dengan baik pula tanpa adanya rasa lesu, lelah, dan malas 

belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk itu dibutuhkan guru-

guru pendidikan jasmani yang profesional, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan, 

Peran latihan juga sangat diperlukan untuk mempersiapkan di tingkat 

selanjutnya, Oleh karena itu pembinaan kebugaran jasmani dan keterampilan 

yang baik ketika remaja sangat berpengaruh terhadap tingkat keterampilan 

dan prestasi di waktu mendatang. 

 

Pada umumnya faktor-faktor pendukung prestasi maksimum adalah endogen 

dan eksogen. Faktor endogen terdiri dari kesehatan fisik dan mental yang 

baik, penguasaan teknik yang sempurna, masalah-masalah taktik yang benar, 

aspek kejiwaan dan kepribadian yang baik dan adanya kematangan juara yang 

mantap. Faktor-fakto reksogen meliputi pelatih, keuangan, alat, tempat, 
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perlengkapan, organisasi, lingkungan dan peran pemerintah. Kebugaran 

jasmani atau yang secara singkat disebut kebugaran, merupakan faktor utama 

bagi manusia untuk dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan baik, 

pengukuran tingkat kebugaran perlu dilakukan terhadap peserta didik karena 

upaya peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmani secara sistematis 

akan lebih mudah dilakukan melalui sekolah, peningkatan kebugaran 

khususnya bagi para peserta didik harus selalu diupayakan agar mereka selalu 

siap melakukan aktifitasnya tanpa merasa kelelahan yang berarti, bagi peserta 

didik kebugaran jasmani dapat meningkatkan prestasi belajar karena dengan 

kebugaran yang baik, mereka akan lebih siap menerima pelajaran dan akan 

menjadi generasi yang sehat bugar dan cerdas, tingkat kebugaran jasmani 

peserta didik perlu diukur sebagai data evaluasi kondisi kebugaran jasmani 

peserta didik. (Bidang Pengembangan Pendidikan Dan Kesegaran Jasmani 

2010). Dengan demikian peneliti ingin mengkaji penelitian berdasarkan hal 

tentang. ”Kontribusi Tinggi Badan, Berat Badan, Panjang Tungkai Dan 

Lingkar Paha Terhadap Tingkat Kebugaran Jasmani Pada Ekstrakulikuler 

Atletik Siswa SMA N 1 Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016”. 

 

B. IdentifikasiMasalah 

 

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Sebagian siswa kelas IX SMA N 1 Pringsewu banyak sekali yang cepat 

lelah saat mengikuti pelajaran olahraga, hal ini dimungkinkan karena 

tingkat kebugaran yang rendah. 
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2. Kelelahan bisa terjadi bukan hanya karena faktor berat badan, panjang 

tungkai yang sama. 

3. Faktor kelelahan tidak ditentukan oleh tinggi dan pendeknya postur tubuh 

seseorang. 

4. Demikian pula faktor kebugaran jasmani tidak dipengaruhi oleh besarnya 

lingkar paha seseorang. 

 

C. RumusanMasalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kontribusi tinggi badan terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu? 

2. Seberapa besar kontribusi berat badan terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu? 

3. Seberapa besar kontribusi panjang tungkai terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu? 

4. Seberapa besar kontribusi lingkar paha terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu? 

 

D. TujuanPenelitian 

 

Sesuai dengan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi tinggi badan terhadap tingkat 

kebugaran jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 
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2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi berat badan terhadap tingkat 

kebugaran jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi panjang tungkai terhadap tingkat 

kebugaran jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

4. Untuk mengetahui besarnya kontribusi lingkar paha terhadap tingkat 

kebugaran jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Pelatih/ Guru 

Sebagai sarana untuk keberhasilan tugas dalam mengembangkan 

kemampuan siswa dalam tingkat kebugaran jasmani. 

 

2. Bagi Pihak Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan guru-guru atau pelatih dalam meningkatkan 

perkembangan kemampuan siswa, khususnya pada peningkatan tingkat 

kebugaran jasmani. 

 

3. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan terkait 

dengan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta diharapkan 

menjadi gambaran dalam upaya pengkajian dalam pengembangan ilmu 

olahraga dan sebagai salah satua cuan dalam bahan pengkajian, 

khususnya terhadap Tingkat Kebugaran Jasmani.  
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Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran ataupun sebagai 

informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin melaksanakan 

penelitian untuk pembinaan kkn dan ppl bagi kemajuan program studi 

pendidikan jasmani dan kesehatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hakikat Ekstrakulikuler Atletik 

 

1. Ekstrakulikuler Atletik 

Pengertian Ekstrakurikuler Atletik adalah merupakan kegiatan di luar 

jam pelajaran biasa yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, 

menyalurkan bakat dan minat siswa dalam peningkatan kemampuan 

olahraga, mengenai hubungan antar mata pelajaran, serta melengkapi 

pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan berkala atau 

dalam waktu-waktu tertentu dan ikut dinilai dalam hal pembentukan 

kepribadian para siswa kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan pelajaran 

tambahan dan kegiatan murid yang dilakukan di sekolah, tidak sebagai 

sekedar tambahan atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri namun 

sebagai orientasi kegiatan ekstrakulikuler untuk lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan keilmuan dan kepribadian serta meningkatkan 

kemampuan tentang sesuatu yang telah dipelajari dalam satu bidang 

studi. Menurut Depdiknas (1994: 6). 

 

Pengertian Ekstrakurikuler adalah merupakan program sekolah, berupa 

kegiatan siswa, optimasi pelajaran terkait, menyalurkan bakat dan minat, 

kemampuan dan keterampilan untuk memantapkan kepribadian siswa. 
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Kegiatan ekstrakurikuler tersebut memperoleh manfaat dan nilai-nilai 

luhur yang terkandung dalam kegiatan yang diikuti. Kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai suatu program di luar jam pelajaran sekolah yang 

dikembangkan untuk memperlancar kegiatan anak dengan perencanaan 

kegiatan yang harus dilakukan selama bersekolah dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan dan berupaya membentukan watak dan 

kepribadian serta pengembangan bakat, minat dan keunikan siswa. 

Menurut Yudha (1998:8). 

 

2. Pengertian Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani sering menjadi topik pembicaraan yang menarik, 

pengertian kebugaran jasmani menurut beberapa ahli olahraga memang 

bermacam-macam, kebugaran jasmani menurut Lutan (2002: 7) 

menyebutkan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk 

melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan dan 

fleksibilitas. Hal ini dapat dicapai dengan latihan yang teratur. 

Komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan adalah 

kemampuan aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas dan 

komposisi tubuh yang terkait dengan peningkatan kesehatan. 

 

Menurut Sukadiyanto (2005: 61), kebugaran jasmani adalah suatu 

keadaan peralatan tubuh yang mampu memelihara tersedianya energy 

sebelum, selama, dan sesudah kerja. Menurut Nurharsono (2006: 52), 

kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan 

tugas dan pekerjaan sehari hari dengan giat dan waspada tanpa 
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mengalami kelelahan yang berarti, serta masih memiliki cadangan energi 

untuk menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. 

 

Menurut Muhajir (2007: 57), kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan 

kemampuan tubuh melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap 

pembebasan fisik yang diberikan kepadanya (dari kerja yang dilakukan 

sehari-hari) tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. 

 

Secara umum yang dimaksud dengan kebugaran adalah fisik (physical 

fitness) yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara 

efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat 

menikmati waktu luangnya ( Irianto, 2004: 2 ). 

 

Kebugaran jasmani harus mengaitkan berbagai faktor yang disebut 

general faktor meliputi penyediaan ruang terbuka, peningkatan sumber 

daya manusia dan pertisipasi masyarakat untuk membudayakan hidup 

sehat melalui kegiatan olahraga. Kebugaran jasmani tidak hanya 

berorientasi pada masalah fisik, tetapi memiliki arah dan orientasi pada 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 

ketahanan psiko-fisik secara menyeluruh. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kebugaran jasmani fisik adalah: (1) usia, (2) jenis 

kelamin, (3) keturunan, (4) makanan yang dikonsumsi, (5) rokok, dan (6) 

berolahraga ( Irianto, 2004: 3 ). 
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pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebugaran 

jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan cukup kekuatan dan daya 

tahan, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih terdapat 

sisa tenaga yang berarti digunakan untuk menikmati waktu luang yang 

datangnya secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang yang 

kebugarannya kurang tidak akan mampu mekakukannya. Hal ini yang 

membedakan orang yang fit dan tidak fit. Tetapi perlu diketahui bahwa 

masing-masing individu mempunyai latar belakang kemampuan tubuh dan 

pekerjaan yang berbeda sehingga masing-masing akan mempunyai 

kebugaran jasmani yang berbeda pula. 

 

3. Aspek-Aspek Kebugaran Jasmani 

Senam kebugaran jasmani usia sekolah dasar adalah suatu bentuk latihan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani karena gerakan-

gerakannya melibatkan secara aktif sejumlah besar otot secara 

berkesinambungan dengan beban latihan yang cukup untuk merangsang 

jantung, paru-paru dan pembuluh darah, serta besarnya latihan untuk 

masing-masing otot tidak terlalu tinggi sehingga cukup untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani. 

 

Menurut Sajoto (1995: 8), komponen kebugaran jasmani meliputi 9 

komponen, sebagai berikut: (1) Kekuatan, (2) Daya tahan, (3) kecepatan, 

(4) Daya lentur, (5) Kelincahan, (6) Koordinasi, (7) Keseimbangan, (8) 

Ketepatan, (9) Reaksi. 
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kesembilan komponen kebugaran jasmani tersebut di atas akan dibahas 

peran masing-masing komponen sebagai berikut:     

a) Kekuatan (Strength) 

 Menurut Sukadiyanto (2011:91), kekuatan (strenght) adalah 

kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau 

ketahanan. Selanjutnya menurut Sukadiyanto pengertian kekuatan 

secara fisiologi, kekuatan adalah kemampuan neuromuskuler untuk 

mengatasi beban luar dan beban dalam. 

 

b) Daya tahan (Endurance) 

 Menurut Sukadiyanto (2011:60), daya tahan dalam dunia olahraga 

dikenal sebagai kemampuan peralatan organ tubuh untuk melawan 

kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja. Seperti yang 

diungkapkan Harsono (1988: 155), mengenai pengertian daya tahan 

adalah kemampuan untuk bekerja (atau berlatih) dalam waktu yang 

lama. 

 

c) Kecepatan (Speed) 

 Kecapatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

menjawab rangsang dalam waktu secepat (sesingkat) mungkin. 

Kecepatan sebagai hasil perpaduan dari panjang ayunan tungkai dan 

jumlah langkah (Sukadiyanto, 2011: 116). Kecepatan adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan 

dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya  

 ( Sajoto, 1995: 17). 
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d) Daya lentur (Flexibility) 

 Fleksibilitas banyak mengandung pengertian, yaitu luas gerak satu 

persendian atau beberapa persendian. Ada dua macam fleksibilitas, 

yaitu (1) fleksibilitas statis, dan (2) fleksibilitas dinamis (Sukadiyanto, 

2011:137). Kelentukan (flexibility) adalah segala efektivitas seseorang 

dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan penguluran 

tubuh ditandai dengan fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh 

(Sajoto, 1988: 17). 

 

e) Kelincahan (Agility) 

 Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi di 

daerah tertentu ( Sajoto, 1995: 9). Menurut Ateng (1992: 67). 

kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah posisi tubuh. Menurut 

Sukadiyanto (2005: 111), kelincahan (agility) adalah kemampuan 

seseorang untuk berlari cepat dengan mengubah-ubah arahnya. 

Kelincahan merupakan salah satu komponen fisik yang banyak 

dipergunakan dalam olahraga. 

 

f) Koordinasi (Coordination) 

 Menurut Sukadiyanto (2011: 149), koordinasi adalah kemampuan otot 

dalam mengontrol gerak dengan tepat agar dapat mencapai satu tugas 

fisik khusus. 
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g) Keseimbangan (Balance) 

 Menurut Sukadiyanto (2011: 60), keseimbangan dinyatakan sebagai 

fungsi mengontrol dari kontraksi otot. Dimana keseimbangan menurut 

keduanya mempunyai makna yang sama. 

 

h) Ketepatan (Accuracy) 

 Ketepatan adalah kemampupuan seseorang untuk mengendalikan 

gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran ( Sajoto, 1995: 9). 

 

i) Reaksi (Reaction) 

 Menururut Sukadiyanto (2011: 116), kecepatan reaksi adalah 

kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsang dalam waktu 

sesingkat mungkin. Kecepatan reaksi adalah waktu yang dipergunakan 

antara munculnya suatu rangsangan dengan mulainya reaksi. 

Rangsangan untuk kecepatan reaksi berupa penglihatan, pendengaran 

gabungan keduanya dan sentuhan ( Nurhasono, 2006: 55). 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani 

Menurut Irianto (2004: 7-9), untuk mendapatkan kebugaran yang 

memadai diperlukan perencanaan sistematik melalui pemahaman pola 

hidup sehat bagi setiap lapisan masyarakat, meliputi tiga upaya yaitu: 

makan, istirahat dan olahraga. 

a) Makan 

Untuk dapat mempertahankan hidup secara layak setiap manusia 

memerlukan makan yang cukup, baik kuantitias maupun kualitas, 

yakni memenuhi syarat makanan sehat berimbang, cukup energi dan 
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nutrisi meliputi: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. 

Sejak masa awal manusia membutuhkan makanan yang baik dan 

bergizi. 

 

Zat gizi dari makanan merupakan sumber utama untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dalam proses tumbuh kembang optimal. Irianto 

(2004: 3) menyatakan status gizi yang baik diperlukan untuk 

mempertahankan derajat kebugaran jasmani dan kesehatan, membantu 

pertumbuhan bagi anak serta menunjang prestasi olahraga. Kebutuhan 

akan zat gizi mutlak bagi tubuh agar dapat melaksanakan fungsinya 

dengan normal. 

 

Makanan yang tepat akan dapat menghasilkan kondisi badan yang 

sebaik-baiknya, karena makanan tersebut akan memberikan nutrisi 

yang sesuai dengan keperluan tubuh. Dalam mengkonsumsi makanan, 

seseorang harus memperhatikan berbagai hal yang berhubungan 

dengan kandungan zat yang dibutuhkan tubuh, selain itu juga harus 

mengikuti pola makan yang benar, yaitu sesuai dengan menu 4 sehat 5 

sempurna. Menurut Lutan (2002: 4), makanan 4 sehat 5 sempurna, 

yaitu: makanan pokok sebagai hidrat arang, lauk pauk sebagai sumber 

protein dan lemak, sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, 

buah-buahan sebagai vitamin dan mineral, susu atau pengganti protein 

tambahan yang bernilai tinggi. 
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b) Istirahat 

Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan dan sel yang memiliki 

kemampuan kerja terbatas. Seseorang tidak akan mampu bekerja terus 

menerus sepanjang hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu 

indikator keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu istirahat sangat 

diperlukan agar tubuh memiliki kesempatan melakukan recovery 

(pemulihan) sehingga dapat melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari 

dengan nyaman. Istirahat membawa pemulihan dan penambahan 

kekuatan setelah digunakan. Tidur merupakan faktor penting dalam 

istirahat, dimana selama tidur semua fungsi-fungsi tubuh diperbaharui 

lagi. Istirahat tidak hanya mencakup tidur, tetapi juga bersantai, 

perubahan dalam aktifitas, menghilangkan segala tekanan-tekanan 

kerja atau masalah-masalah lainnya. 

 

Berjalan di udara segar, bermain tenis, menjernihkan pikiran, 

semuanya dapat menenangkan otot-otot. Studi menunjukkan dimana 

setelah kita bangun dari tidur yang cukup, otak kembali berfungsi 

dengan sangat baik. Pertumbuhan hormon penting untuk 

meningkatkan kualitas, ukuran dan efisiensi otak juga meningkatkan 

mengangkutan asam amino dari darah ke otak yang memungkinkan 

sel urat syaraf untuk dapat memiliki pengetahuan yang permanen dan 

berguna. Kebanyakan dari pertumbuhan hormon diproduksi pada saat 

kita tidur dengan tenang (tanpa beban). Irianto (2004: 8-9), 

menyatakan bahwa dalam sehari semalam umumnya seseorang 
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memerlukan istirahat 7 hingga 8 jam untuk usia 19 tahun keatas dan 9-

10 jam untuk usia 6-14 tahun. 

 

c) Olahraga 

Menurut Soebroto (2007: 72), “Olahraga adalah segala kegiatan yang 

sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi 

jasmani, rohani dan sosial.” Olahraga merupakan gaya hidup sehat 

yang harus di biasakan sejak kecil agar di masa mendatang tubuh kita 

menjadi sehat dan tidak gampang terkena penyakit, karena semakin 

tua tubuh kita secara otomatis daya tahannya akan semakin menurun. 

Dengan olahraga akan menghambat penurunan daya tahan tersebut. 

Aktivitas olahraga juga mempunyai multi manfaat, antara lain manfaat 

fisik (meningkatkan komponen kebugaran jasmani), manfaat psikis 

(lebih tahan terhadap stress, lebih mampu berkonsentrasi), dan 

manfaat sosial (menambah percaya diri dan sarana berinteraksi). 

Berolahraga merupakan salah satu alternatif paling efektif dan aman 

untuk memperoleh kebugaran ( Irianto, 2004: 9). 

 

5. Cara Meningkatkan Kebugaran Jasmani 

Ada tiga macam cara dalam meningkatkan kebugaran atau olahraga yang 

harus diperhatikan yaitu : 

a. Intensitas latihan 

Kerasnya melakukan latihan khususnya latihan yang bersifat aerobic, 

yaitu latihan yang dilakukan secara terus menerus dilakukan lebih dari 

enam menit, misalnya lari untuk mempersiapkan kesegaran jasmani 
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atau mempersiapkan diri untuk bermain olahraga, sepak bola, bulu 

tangkis, basket dan lainnya dengan baik, intensitas latihan ini yang 

paling penting yang harus dipenuhi, dalam melakukan latihan 

olahraga denyut nadi sedikit demi sedikit akan naik. Jumlah denyut 

nadi tersebut dapat dipakai ukuran apakah latihan latihan tersebut 

sudah cukup atau belum. Dari penelitian para ahli ternyata denyut nadi 

maksimal dapat dihitung untuk meningkatkan prestasi atau apakah 

latihan udah cukup atau belum. 

 

b. Lamanya latihan 

Jika intensitas latihan lebih tinggi maka waktu latihan bisa lebih 

pendek dan sebaliknya jika intensitas rendah maka waktu latihan 

harus lebih lama. Takaran lamanya latihan untuk olahraga prestasi 

adalah 45-120 menit dalam training zone dan untuk olahraga 

kesehatan adalah 20-30 menit dalam training zone. latihan tidak akan 

membuahkan hasil kalau kurang dari takaran tersebut. 

 

c. Frekwensi latihan 

Latihan paling sedikit 3 hari perminggu baik untuk kesehatan ataupun 

prestasi, hal ini disebabkan ketahanan seseorang akan menurun selama 

48 jam tidak melakukan latihan, jadi harus diusahakan sebelum turun 

kekuatan sudah latihan lagi.Telah diteliti bahwa latihan empat hari 

lebih baik dari latihan tiga hari, dan latihan lima hari hasilnya sedikit 

lebih baik dari pada latihan empat hari. Menurut penelitian latihan dua 

kali seminggu tidak efektif untuk meningkatkan prestasi dan juga 
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kesehatan dengan perkataan lain bahwa latihan dua kali seminggu 

hanya sedikit lebih baik dari pada tidak melakukan latihan sama 

sekali. Menurut M. Yudha (1998:8). 

6. Manfaat Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani mempunyai banyak manfaat terutama untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Tubuh yang mempunyai tingkat 

kebugaran yang baik tidak akan mudah lelah sehingga aktivitas dapat 

dilakukan dengan baik tanpa ada hambatan. Lutan (2002: 10), 

menyebutkan kebugaran jasmani akan mendatangkan manfaat di 

antaranya: 

1) Terbangunnya kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang, 

persendiam yang akan mendukung performa baik dalam aktivitas 

olahraga maupun non-olahraga. 

2) Meningkatkan daya tahan aerobic 

3) Meningkatkan fleksibilitas 

4) Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari 

kegemukan 

5) Menurangi stress 

6) Meningkatkan gairah hidup. 

 

Selanjutnya Lutan (2002: 10) menyatakan bahwa keuntungan yang dapat 

dirasakan dari kebugaran jasmani adalah sebagai berikut: (a) Hidup lebih 

sehat dan segar, (b) Kesehatan fisik dan mental lebih baik, (c) Menurunkan 

bahaya penyakit jantung, (d) Mengurangi resiko tekanan darah tinggi, (e) 
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Mengurangi stress, (f) Otot lebih sehat dan kuat. Dalam Depdiknas (2010: 

23), menyatakan bahwa dengan latihan fisik maka akan mendapatkan 

manfaat bagi tubuh sebagai berikut: (1) Memperpanjang usia, (2) Awet 

muda, (3) Ceria, (4) Tidak mudah terkena penyakit, (5) Menghindari 

stress, (6) Menambah percaya diri. Berdasarkan berbagai pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani bermanfaat sebagai 

pembangun kekuatan dan daya tahan otot, meningkatkan daya tahan 

aerobik, meningkatkan fleksibilitas, membakar kalori, mengurangi stres 

serta meningkatkan gairah hidup.Penting bagi setiap individu mempunyai 

tingkat kebugaran jasmani untuk dapat melakukan aktivitas hidup secara 

maksimal. 

 

7. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran 

dan penilaian. Menurut Ismaryati (2006: 10), tes adalah alat pengukur 

yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara 

meluas, serta dapat betul-betul dapat digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan keadaan psikis dan tingkah laku individu. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tes adalah 

cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) 

dalam rangka pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan yang 

berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah, sehingga dapat 

dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi atlet. 
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Penelitian ini menggunakan rangkaian Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

(TKJI) untuk usia 16-19 tahun yang terdiri atas lima tes, yaitu: 

a. Lari 60 meter, tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan. 

b. Tes gantung siku tekuk , tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan 

dan ketahananotot lengan dan otot bahu 

c. Baring duduk 60 detik, tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 

ketahanan otot perut 

d. Loncat tegak, tes inibertujuan untuk daya ledak otot dan tenaga 

eksplosif 

e. Lari 1200 meter (putra), tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan 

jantung, perdaran darah dan pernafasan. 

 

8. Beberapa Penelitian yang Menyangkut Dengan Tinggi Badan, Berat 

Badan, Panjang Tungkai Dan Lingkar Paha Terhadap tingkat 

Kebugaran Jasmani. 

 

Saya mengambil contoh skripsi yang berhubungan dengan skripsi yang 

akan saya kaji akan tetapi walaupun tidak menyangkut adanya tingkat 

kebugaran jasmani namun terdapat beberapa variabel yang saya teleti dan 

diadopsi dari skripsi dengan judul “Kontribusi Tinggi Badan, Berat Badan, 

Dan Panjang Tungkai Terhadap Kecepatan Lari Cepat (Sprint) 100 Meter 

Putra (Studi pada Mahasiswa Pendkesrek Angkatan 2010 Universitas 

Negeri Surabaya)”. 
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B. Kerangka Pikir 

 

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari tanpa merasa lelah yang berlebih dan masih mempunyai 

cadangan energi untuk kegiatan yang lain. Kebugaran jasmani sangat 

diperlukan oleh seorang atlet atau anak didik bahkan oleh semua orang. 

Sehingga dengan bermacam-macam cara menginginkan agar selalu 

mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Kebugaran jasmani mempunyai 

peran yang sangat penting dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, 

karena itu kebugaran jasmani dapat menentukan hasil kerja seseorang, 

seperti: konsentrasi tinggi, tidak mudah lelah, tidak mudah terserang 

penyakit. Komponen-komponen kebugaran jasmani yang diteliti meliputi: (1) 

Kecepatan, (2) Kekuatan dan daya tahan otot, (3) Daya ledak (power), (4) 

Daya tahan paru, Jantung (Cardio respiratory endurance). 

 

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk dapat 

melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal, efektif, dan efisien tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani yang baik akan 

sangat diperlukan oleh setiap orang, karena dengan kebugaran jasmani yang 

baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi orang tersebut. Kebugaran 

jasmani yang diharapkan dapat mendukung semua kegiatan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Komponen tersebut adalah komponen 

yang berhubungan dengan kesehatan diantaranya adalah: daya tahan jantung, 

daya tahan otot, kekuatan otot, daya ledak dan kelentukan. Komponen yang 

lain yaitu komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan 
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keterampilan yang terdiri dari: kecepatan, ketangkasan, keseimbangan, 

koordinasi, dan komposisi tubuh. Untuk mengetahui tingkat kebugaran 

jasmani tersebut di atas dilakukan dengan melaksanakan Tes Kebugaran 

Jasmani Indonesia (TKJI) di SMA N 1 Pringsewu tahun ajaran 2015/2016. 

 

C. Hipotesis 

 

Menurut Arikunto (1992 : 62) hipotesis adalah jawaban sementara suatu 

masalah penelitian oleh karena itu suatu hipotesis perlu di uji guna 

mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukan 

kebenarannya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan 

kebenarannya dengan cara penelitian. Atas dasar kerangka berpikir, maka 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Ada kontribusi antara tinggi badan terhadap tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

Ho : Tidak ada kontribusi antara tinggi badan terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

H2 : Ada kontribusi antara berat badan terhadap tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

Ho : Tidak ada kontribusi antara berat badan terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

H3 :  Ada kontribusi antara panjang tungkai terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

Ho : Tidak ada kontribusi antara panjang tungkai terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 
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H4 : Ada kontribusi antara lingkar paha terhadap tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

Ho : Tidak ada kontribusi antara lingkar paha terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Pada suatu penelitian penggunaan metode yang dipakai harus tepat dan 

mengarah pada tujuan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku, agar penelitian tersebut dapat 

diperoleh hasil sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini 

imerupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei dan teknik 

pengukuran TKJI. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata 

bertujuan untuk keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk 

mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei , 

sedangkan pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. metode 

survei ialah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta – fakta dari 

gejala- gejala yang ada dan mencari kekurangan-kekurangan secara faktual  

(Arikunto, 2006 : 56). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kebugaran jasmani menurut tes kebugaran jasmani Indonesia ekstrakulikuler 

atletik siswa SMA N 1 Pringsewu. 
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B. Populasi & Sampel 

 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (1998 : 106) “Populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena 

tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin 

terlaksana”. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa ekstrakulikuler atletik SMA N 1 Pringsewu tahun ajaran 2015/2016 

sebanyak 20 orang. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti menjelaskan 

apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sampel dalam 

penelitian ini adalah tingkat kebugaran jasmani. Karena jumlahnya sedikit 

ialah hanya 20 maka semua populasi dijadikan sampel. Teknik semacam 

ini disebut teknik total sampling. Menurut Arikunto (2002:109). 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 96). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 

4 (empat) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya dalam penelitian ini ada empat variabel bebas, yaitu : 

 



26 

a. Tinggi badan (X1) 

b. Berat badan (X2) 

c. Panjang tungkai (X3) 

d. Lingkar paha (X4) 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel 

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah tingkat kebugaran 

jasmani (Y). Menurut Arikunto, (2006 : 118) “Variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu, kebugaran jasmani adalah kebugaran jasmani 

kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau 

menunaikan tugasnya sehari – hari dengan cukup kekuatan dan daya tahan, 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih terdapat sisa 

tenaga yang berarti digunakan untuk menikmati waktu luang yang datng 

secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang yang kebugarannya kurang 

tidak akan dapat melakukannya. 

 

Tes ini terdiri dari 5 (lima) jenis tes, yaitu: 

1. Lari 60 meter, tes ini digunakan untuk mengukur kecepatan 

2. Gantung siku tekuk, tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 

ketahan otot lengan dan bahu. 

3. Baring duduk 60 detik tes ini bertujuan untuk kekuatan dan ketahanan 

otot perut. 
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4. Loncat tegak, tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif 

tungkai. 

5. Lari 1200 meter (putra), tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan. 

 

D. Definisi Oprasional Variabel 

 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, 

secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi 

operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita 

tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah 

semacam petunjuk kepada kita tentang bagimana caranya mengukur suatu 

variabel. 

 

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih 

oleh peneliti. Mendifinisikan variabel secara operasional berdasarkan 

karakteristik yang diamati untuk mempermudah peneliti melakukan observasi 

secara cermat terhadap suatu objek penelitian. Secara tidak langsung definisi 

operasional akan menunjukan alat ukur yang tepat untuk mengambil data 

yang sesuai dengan variabel yang akan diukur. Sehingga pada definisi 

operasional dapat ditentukan parameter yang dijadikan ukuran dalam 

penelitian. Pada saat anda memilih prosedur pengukuran suatu variabel 

sesungguhnya anda sedang membuat definisi operasional. Mendefinisikan 

secara operasional suatu variabel berarti menetapkan bagaimana anda akan 

mengukur variabel itu. Peneliti yang berbeda dapat menggunakan definisi 
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operasional yang berbeda untuk variabel yang sama. Menurut Peppard 

Rowland (1995). 

 

Adapun variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tinggi Badan 

Tinggi badan merupakan faktor penting di dalam berbagai cabang 

olahraga. Dalam olahraga atletik khususnya lari, tinggi badan berpengaruh 

pada jarak yang akan diperoleh. Tinggi badan juga sangat berpengaruh 

karena jika atlit memiliki postur tubuh yang tinggi maka langkah kaki akan 

semakin pajang dari pada atlit yang berpostur pendek. Untuk mendapatkan 

hasil panjang langkah yang baik dan maksimal. Tinggi badan dapat diukur 

dari alas kaki ke titik tertinggi pada posisi tegak. 

 

2. Berat Badan 

Berat badan berkaitan erat dengan berbagai cabang olahraga yang 

membutuhkan tubuh yang ringan, antara berat badan yang ideal atau 

ringan dan berat badan berlebih mempengaruhi kekuatan untuk menolak 

badan secara maksimal. Berat badan adalah parameter antropometri yang 

sangat labil. Dalam keadaan normal, di mana keadaan kesehatan baik dan 

keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, berat 

badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam 

keadaan yang abnormal terdapat dua kemungkinan perkembangan berat 

badan, yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan 

normal. Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. 
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3. Panjang Tungkai 

Panjang tungkai adalah bagian dari kerangka anggota gerak bawah yang 

berfungsi sebagai penopang tubuh dan memberikan bentuk bangun pada 

tubuh juga sebagai tempat melekatnya otot-otot dan urat-urat yang panjang 

sangat berguna vektor untuk meneruskan gaya kontraksinya kejari-jari 

misalnya dipergelangan kaki ataupun ukuran panjang tungkai atas dan 

tungkai bawah seseorang. Panjang tungkai menjadi salah satu variabel 

dalam penelitian, karena peneliti beranggapan bahwa panjang tungkai 

memiliki hubungan dengan kemampuan lari cepat. 

 

4. Lingkar Paha 

Paha adalah bagian dari tungkai bawah. Tulang tunggal yang menyusun 

paha disebut femur yang sangat tebal dan kuat karena tingginya bagian 

tulang korteksnya. Tulang ini membentuk sambungan ball and socket 

dipinggul dan sambungan condylar pada lutut. Tulang paha terdiri dari 

bagian kepala dan leher pada bagian proksimal dan dua condylus pada 

bagian distal. Kepala tulang paha akan membentuk sendi pada pinggul. 

Bagian proksimal lainnya yaitu trokanter mayor dan trokanter minor 

menjadi tempat perlekatan otot. 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tungkai_bawah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Femur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinggul&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Istilah_lokasi_anatomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Istilah_lokasi_anatomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Otot
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E. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain penelitian variabel X dan variabel Y 

( Muller, 2006 : 04). 

 

Keterangan : 

X1 : Tinggi Badan 

X2 : Berat Badan 

X3 : Panjang Tungkai 

X4 : Lingkar Paha 

Y  : Tingkat Kebugaran Jasmani 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Arikunto (2002 : 136) “instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah”. Tes dan pengukuran 

yang diukur meliputi : 

1. Instrumen Tinggi Badan 

Alat yang digunakan yaitu health scale (mengukur tinggi badan) 

a. Tujuan  : Mengukur tinggi badan 

b. Alat dan fasilitas : 

1) Meteran tinggi badan 

2) Alat tulis 

X2 

X1 

Y 
X3 

X4 
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3) Blangko pengukuran tinggi badan 

4) Formulir test 

 

Gambar 2. Health Scale (alat ukur tinggi badan) 

(Sumber Widiastuti 2012 : 61). 

 

2. Instrumen Berat Badan 

Alat yang digunakan yaitu timbangan injak (mengukur berat badan) 

a. Tujuan  : Mengukur berat badan 

b. Alat dan fasilitas : 

1) Timbangan berat badan 

2) Alat tulis 

3) Blangko pengukuran berat badan 

4) Formulir test 
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Gambar 3. Timbangan Injak (Sumber Widiastuti 2012 : 62) 

 

3. Instrumen Panjang Tungkai 

  Alat yang digunakan yaitu antropometer (mengukur panjang tungkai) 

a. Tujuan : Mengukur panjang tungkai 

b. Alat dan fasilitas: 

1) antropometer 

2) Alat tulis 

3) Blangko pengukuran panjang tungkai 

4) Formulir test 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alat ukur panjang tungkai (Antropometer) 

( Muller, 2006:5). 
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4. Instrumen Lingkar Paha 

Alat yang digunakan yaitu pita pengukur (mengukur lingkar paha) 

a. Tujuan  : Mengukur lingkar paha 

b. Alat dan fasilitas : 

1) Pita pengukur 

2) Alat tulis 

3) Blangko pengukuran lingkar paha 

4) Formulir test 

 

Gambar 5. Pita Pengukur ( Muller, 2006 : 05 ). 

 

 

5. Instrumen Tingkat Kebugaran Jasmani 

Dalam penelitian ini hasil yang diukur adalah tingkat kebugaran jasmani 

Penelitian ini menggunakan rangkaian tes TKJI yang terdiri atas lima tes 

(Depdiknas, 2010 :06) yaitu : 

a. Lari 60 meter 

1) Tujuan tes : tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan 

2) Alat dan fasilitas : lintasan lurus, datar , rata, tidak licin,berjarak 60 

meter,dan masih mempunyai lintasan lanjutan . Bendera start, 

peluit, tiang pancang, stopwatch, serbuk kapur, formulir, alat tulis. 
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3) Petugas tes : Juru keberangkatan, Pengukur waktu merangkap 

pencatat hasil, Pencatat hasil 

. 

Gambar 6. Posisi star lari 60 meter 

 

b. Tes gantung siku tekuk 

1) Tujuan: tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan 

otot lengan dan otot bahu. 

2) Alat dan fasilitas : lantai yang rata dan bersih, palang tunggal yang 

yang dapat daiatur tinggi rendahnya, sesuai dengan tinggi peserta, 

stopwatch, bangku kecil, serbuk kapur, alat tulis. 

3) Petugas tes :pencatat waktu merangkap pencatat hasil. 

 

Gambar 7. Pegangan palang tunggal 
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Gambar 8. Sikap permulaan gantung siku tekuk 

 

 

Gambar 9. Sikap gantung siku tekuk 

 

 

c. Baring duduk 60 detik 

1) Tujuan tes: tes ini bertuan untuk mengukur kekuatan dan ketahan 

otot perut. 

2) Alat dan fasilitas: lantai, matras, atau lapangan rumput yang rata 

stopwatch, alat tulis. 

3) Pencatat hasil 
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Gambar 10. Sikap permulaan baring duduk 

 
Gambar 11. Gerakan baring menuju sikap duduk 

 

d. Loncat tegak 

1) Tujuan tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif 

2) Alat dan fasilitas: papan berskala centimeter dipasang pada dinding 

yang rata atau tiang . jarak antara lantai dengan angka 0 (nol) pada 

skala yaitu 150 cm, serbuk kapur, alat penghapus papan tulis, alat 

tulis. 

3) Petugas tes: pengamat dan pencatat hasil. 
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Gambar 12. Papan loncat tegak dan sikap menentukan raihan tegak 

 
Gambar 13. Sikap awalan loncat tegak dan meloncat tegak 

 

 

e. Lari 1000 meter dan 1200 meter. 

1) Tujuan tes ini: tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan 

jantung. 

2) Alat dan fasilitas: lintasan lari 1000 meter dan 1200 meter, 

stopwatch, bendera start , peluit, tiang pancang, alat tulis. 

3) Petugas tes : Petugas keberangkatan, pengukur waktu dan pencatat 

hasil dan pembantu umum. 
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Gambar 14. Posisi start lari 1200 meter. 

 
Gambar 15. Stopwatch dimatikan saat pelari melewati garis finish 

 

Kategori dengan membedakan juga jenis kelamin dimana kategori putra dan 

putri. TKJI merupakan battery test dimana terdiri dari: 

Tabel 1 NilaiTes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Untuk Anak Umur 16 – 18 Tahun 

 

1. Sprint 

Kelompok 

umur 

Jarak 
Keterangan 

Putra Putri 

16 s/d 18 

tahun 

60 meter 60 meter Pencatatan waktu dilakukan 

dalam satuan detik dengan satu 

angka dibelakang koma 

 

Usia 10-12 tahun 
Nilai 

Usia 16-18 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

Sd - 5.5 detik Sd - 5.8 detik 5 Sd - 6.3 detik Sd - 6.7 detik 

5.6-6.1 detik 5.9-6.6 detik 4 6.4-6.9 detik 6.8-7.5 detik 

6.2-6.9 detik 6.7-7.8 detik 3 7.0-7.7 detik 7.6-8.3 detik 

7.0-8.6 detik 7.9-9.2 detik 2 7.8-8.8 detik 8.4-9.6 

8.7 -dst 9.3 –dst 1 8.9 –dst 9.7 –dst 
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2. Pull-up 

Usia 10-12 tahun 
Nilai 

Usia 16-18 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

40 detik ke atas 33 detik ke atas 5 51 detik ke atas 40 detik ke atas 

22-39 detik 18-32 detik 4 31-51 detik 20-39 detik 

09-21 detik 19-17 detik 3 15-30 detik 08-19 detik 

03-08 detik 03-08 detik 2 05-14 detik 02-07 detik 

00-02 detik 00-02 detik 1 00-04 detik 00-01 detik 

 

Untuk kelompok umur 10-12 tahun dan umur 16-18 tahun, melakukan 

gerakan pull-up selama 60 detik. Penilaian putra dihitung freduensinya, 

sedangkan putri yang dihitung waktunya. 

 

3. Sit-up 

Usia 10-12 tahun 
Nilai 

Usia 16-18 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

7 kali ke atas 15 kali ke atas 5 23 kali ke atas 20 kali ke atas 

3-16 kali 11-14 kali 4 18-22 kali 14-19 kali 

07-12 kali 04-10 kali 3 12-17 kali 07-13 kali 

02-06 kali 02-03 kali 2 04-11 kali 02-06 kali 

00-01 kali 00-01 kali 1 00-03 kali 00-01 kali 

 

Sedangkan untuk kreteria penilaian kelompok umur 10-12 tahun dan 16-

18 tahun yang melakukan selama 60 detik 

4. Vertical jump 

Usia 10-12 tahun 
Nilai 

Usia 16-18 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

38 cm ke atas 38 cm ke atas 5 46 cm ke atas 42 cm ke atas 

30-37 cm 30-37 cm 4 38-45 cm 34-41 cm 

22-9 cm 22-9 cm 3 31-37 cm 28-33 cm 

13-21 cm 13-21 cm 2 24-30 cm 21-27 cm 

Dibawah 13 cm Dibawah13cm 1 Dibawah 24 cm Dibawah 21 cm 

 

5. Lari jarak sedang 

Kelompok Umur Jarak  

 Putra Putri 

16 s/d 18 tahun 1200 m 1000 m 
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Sedangkan kriteria penilaiannya: 

Usia 10-12 tahun 
Nilai 

Usia 16-18 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

Sd 2’39’’ Sd 2’53’’ 5 Sd 2’09’’ Sd 2’32’’ 

2’40’-3’00’ 2’54”-3’23” 4 2’10”-2’30” 2’33”-2’54” 

3’01”-3’45” 3’24”-4’08” 3 2’31”-2’45” 2’55”-3’28” 

3’36”-4’48” 4’09”-5’03” 2 2’46”-3’44” 3’29”-4’22” 

Dibawah 4’48” Dibawah 5’03” 1 Dibawah 3’44” Dibawah 4’22” 

 

Tabel 2. Norma Tes Kebugaran Jasmani Indonesia untuk Anak 

Umur 16 – 18 Tahun 

 

NORMA TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 

No. Jumlah nilai Klasifikasi 

1 22-25 Baik sekali (BS) 

2 18-21 Baik (B) 

3 14-17 Sedang (S) 

4 10-13 Kurang (K) 

5 05-09 Kurang sekali (KS) 

 

1. Hasil Kasar 

Prestasi setiap butir tes yang dicapai oleh peserta yang telah mengikuti 

tes disebut “hasil kasar”. Tingkat kebugaran jasmani peserta tidak dapat 

dinilai secara langsung berdasarkan prestasi yang telah dicapai, karena 

satuan ukuran yang dipergunakan masing–masing butir tes tidak sama, 

yaitu: 

a. Untuk butir tes lari dangan gantung siku tekuk mempergunakan satuan 

ukuran waktu (menit dan detik). 

b. Ukuran butir tes baring duduk dangan gantung angkat tubuh, 

mempergunakan satuan ukuran jumlah ulang gerak (beberapa kali). 

c. Untuk butiran tes loncat tegak, mempergunakan satuan ukuran tinggi 

(centimeter). 
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2. Nilai Tes 

a. Hasil kasar yang masih merupakan satuan ukuran yang berbeda-beda 

tersebut, perlu diganti dengan satuan ukuran yang sama. Satuan 

ukuran yang ini adalah “Nilai”. 

b. Setelah hasil kasar tiap butir tes diubah menjadi nilai, langkah 

berikutnya adalah menjumlah kan nilai – nilai dari kelima butir tester 

sebut untuk menentukan klasifikasi kesegaran jasmani peserta. 

c. Klasifikasi nilai tes dapat dilihat dalam Tabel Penilaian TKJI. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Arikunto (2010:265) bahwa untuk 

memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai 

bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena 

data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan 

salah pula. 

 

Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui 

metode survey, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran di lapangan. 

1. Tinggi badan 

Prosedur pelaksanaan yaitu: Testee tidak boleh memakai alas kaki, kaki 

menempel pada lantai, posisi kepala dan leher tegak, pandangan rata-rata 
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air, dada dibusungkan, perut datar dan tarik nafas beberapa saat, 

pengukuran diambil sebanyak 1 kali dan hasilnya dipakai sebagai hasil 

pengukuran dengan satuan Cm. 

 

2. Berat badan 

Prosedur pelaksanaan yaitu: Testee berdiri tegak lurus, pandangan lurus 

kedepan, saat pengukuran berat badan testee menggunakan pakaian 

seminim mungkin, pengukuran diambil sebanyak 1 kali dan hasilnya 

dipakai sebagai hasil pengukuran dengan satuan Kg. 

 

3. Panjang tungkai 

Prosedur pelaksanaan yaitu: Testee berdiri tegak, tester mencari sendi 

penggerak yang terdapat pada pangkal paha, untuk memudahkan testee 

dapat menggerakan salah satu kakinya ke depan dengan posisi kaki tetap 

lurus. Setelah pangkal paha di temukan maka pengukuran dapat di 

lakukan, panjang tungkai di ukur dari pangkal paha sampai tumit satuan 

Cm. 

 

4. Lingkar paha 

Prosedur pelaksanaan yaitu: Testee berdiri diposisi yang disediakan 

untuk mengukur Lingkar paha melalui lipatan bawah pinggul yaitu 

lipatan glutael dengan menggunakan alat berbentuk lilitan yang 

merupakan bagian dari pita pengukur. 
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5. Instrumen tingkat kebugaran jasmani 

a. Lari 60 meter 

Pelaksanaan: Sikap permulaan : peserta berdiri dibelakang garis start, 

gerakan pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri, 

siap untuk lari. Pada aba-aba “ya” peserta lari secepat mungkin 

menuju garis finish, menepuh jarak 60 meter, lari masih bisa diulang 

apabila pelari mencuri start, pelan dan tidak melewati garis finish, 

pelari terganggu pelari lain. pengukuran waktu dilakukan dari saat 

bendera diangkat sampai pelari melewati garis finish, pencatat hasil 

yaitu hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari unutk 

menempuh jarak 60 meter, dalam satuan detik. waktu dicatat satu 

angka dibelakang koma. 

 

b. Tes gantung siku tekuk 

1) Pelaksanaan 

Palang tunggal dipasang sedikit di atas kepala peserta . cara 

pelaksanaan adalah sebagai berikut : Sikap permulaan, Peserta 

berdiri dibawah palang tunggal, kedua tangan berpegangan pada 

palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan menghadap 

kearah kepala, gerakan dengan bantuan bangku kecil , peserta 

memegang palang tunggal dan mencapai sikap gantung siku tekuk, 

dagu berada di atas palang tunggal, pencatat hasil yaitu hasil yang 

dicatat adalah waktu yang dicapaioleh peserta untuk 

mempertahankan sikap tersebut di atas, dalam satu satuan 
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detik.peserta yang tidak melakukan sikap di atas dinyatakan gagal 

dan diberi nilai 0. 

 

c. Baring duduk 60 detik 

1) Pelaksanaan: Peserta berbaring di lantai dengan lutut ditekuk ±90 º 

kedua tangan diletakkan disamping kedua telinga, Peserta lain 

membantu memegang dan menekan kedua pergelangan kaki agar 

kaki tidak terangkat, Pada aba- aba “ya” peserta bergerak 

mengambil sikap duduk sampai sikunya menyentuh paha, 

kemudian kembali kesikap permulaan, gerakan ini dilakukan 

berulang- ulang dengan cepat selama 60 detik, gerakan tidak 

dihitung jika tangan tidak berada disamping telinga, kedua siku 

tidak sampai menyentuh paha, menggunakan sikunya untuk 

membantu menolak tubuh dan pencatat hasil lalu hasil menghitung 

dan mencatat adalah jumlah gerakan baring duduk yang dapat 

dilakukan dengan sempurna selama 60 detik. 

 

d. Loncat tegak 

1) Pelaksanaan yaitu : Sikap permulaan, ujung jari peserta diolesi 

dengan serbuk kapur, kemudian peserta berdiri tegak didekat 

dinding, kaki rapat, papan skala berada disamping kiri atau kanan 

peserta. Tangan yang di dekat dinding diangkat lurus ke atas 

telapak tangan ditempelkan pada papan berskala sehingga 

meinggalkan bekas raihan jarinya, gerakan peserta mengambil 

awalan dengan sikap menekuk lutut dan kedua lengan diayun 
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kebelakang . kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil 

menepuk papan dengan tangan terdekat sehingga meninggalkan 

bekas raihan jarinya. Tes ini dilakukan sebanyak 3 kali 

pengulangan tanpa istirahat, pencatat hasil mencatat selisih raihan 

dikurangi raihan loncat tegak, ketiga selisih raihan dicatat , ambil 

nilai tertinggi. 

 

e. Lari 1200 meter. 

1) Pelaksanaan yaitu sikap permulaan: peserta berdiri dibelakang garis 

start, gerakan: pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start 

berdiri untuk siap lari. Pada aba-aba “ya” peserta lari meuju garis 

finish menempuh jarak 1200 meter. Lari diulang apabila pelari 

mencuri start, dan lari diualang apabila pelari tidak melewati garis 

finish kemudian pencatat hasil pengambilan waktu dilakukan dari 

saat bendera diangkat sampai pelari tepat melewati garis finish . 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai pelari untuk 

menempuh jarak 1200 meter. Waktu tempuh dicatat dalam satuan 

menit. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data di tunjukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian mengingat data yang ada adalah data yang masih 

mentah dan memiliki satuan yang berbeda maka perlu di samakan satuan 

ukurannya, sehingga lebih mudah dalam pengolahan datanya. 
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Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) tinggi badan , (X2) 

berat badan , (X3) panjang tungkai (X4), lingkar paha dengan variabel terikat 

(Y) Tingkat kebugaran jasmani. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis 

yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui apakah ada kontribusi yang 

diberikan oleh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat, X1 

terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y dan X4 terhadap Y. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. 

 

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis yeng telah diajukan 

sebelumnya. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu melakukan uji 

prasyarat menggunakan uji normalitas dan linieritas. Teknik analisis data 

yang digunakan adalaha sebagai berikut : 

 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

sebaran data yang digunakan dalam penelitian. Dalam pengujian 

normalitas, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dimana 

uji Kolmogorov Smirnov sama dengan uji Lilliefor (Singgih Santoso, 

2001: 169) Adapun kriteria dalam pengujian normalitas data sebagai 

berikut : 

1.  Jika Signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka 

berdistribusi tidak normal. 

2.  Jika Signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, 

maka berdistribusi normal. (Singgih Santoso, 2001: 168) 
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b. Uji Linearitas 

Pengujian linearitas dengan menggunakan bantuan komputer program 

SPSS for windows release 16. Kriteria uji linieritas, jika F hitung < F 

tabel dan p > 0,05 maka hubungan kedua variabel dinyatakan linier, 

sebaliknya jika F hitung > F tabel dan p < 0,05 maka tidak linier 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menghitung koefisien masing-masing prediktor terhadap kriterium 

dan menghitung hubungan ganda antara prediktor dan kriterium dengan 

langkahlangkah sebagai berikut: 

a. Menghitung koefisien hubungan masing-masing prediktor 

Dalam menghitung koefisien hubungan masing-masing prediktor 

terhadap kriterium tersebut menggunakan rumus koefisien hubungan 

product moment (Zainal Mustafa, 1995: 121). 

b. Menghitung hubungan ganda 

Dalam menghitung koefisien hubungan ganda antara prediktor dan 

kriterium tersebut dengan menggunakan analisis regresi empat 

prediktor. Adapun hal-hal yang akan dicari antara lain : 

1) Mencari persamaan garis regresi 

Persamaan regresi berfungsi untuk mengetahui kemungkinan besarnya 

nilai pada variabel berdasarkan besarnya nilai pada variabel yang 

lain (Zainal Mustafa, 1995: 127) 

2) Uji signifikasi analisis regresi berganda 

 Dalam melakukan uji signifikansi menggunakan rumus Uji F 

yaitu : 
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 Adapun kriteria pengujian signifikansi adalah jika harga F hitsung 

lebih kecil daripada F tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya 

mempunyai hubungan yang signifikan, demikian pula sebaliknya 

jika harga F hitung lebih besar daripada F tabel dengan taraf 

signifikansi 5%, maka hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikatnya tidak signifikan (Zainal Mustafa, 1995: 135). 

 

Untuk perhitungan statistic menggunakan program SPSS for 

windows release 16. 

Rumus untuk Regresi linear sederhana : 

 

 

Keterangan : 

Ŷ = Variabel Terikat(Dependent ) 

X = Variabel Bebas 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefesien Arah Regresi 

 

 

 

Ŷ = a + bX 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, mengenai Kontribusi 

Tinggi Badan, Berat Badan, Panjang Tungkai Dan Lingkar Paha Terhadap 

Tingkat Kebugaran Jasmani Pada Ekstrakulikuler Atletik Siswa SMA N 1 

Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016 yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Ada kontribusi antara tinggi badan terhadap tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

2. Ada kontribusi antara berat badan terhadap tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

3. Ada kontribusi antara panjang tungkai terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 

4. Tidak ada kontribusi antara lingkar paha terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa SMA N 1 Pringsewu. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang 

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani pada 

siswa hendaknya memperhatikan tinggi badan, berat badan, panjang 

tungkai dan lingkar paha. 

2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang 

lebih besar dan variabel yang lebih luas, agar diperoleh gambaran secara 

komperhensif dan mendalam. 

3. Bagi guru penjaskes dan pelatih atletik, beban latihan untuk tiap unsur 

kondisi fisik disesuaikan dengan nilai sumbangan tiap variabel 

kemampuan tingkat kebugaran. 
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