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ABSTRAK 

 
HUBUNGAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR PENJAS SISWA KELAS XI 

 SMA NEGERI 13 BANDAR LAMPUNG  

TAHUN AJARAN 2016/2017 
 

 

 

 

Oleh 

 

 

ALFATINA MIA AGUSTIN 

 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui seberapa besar hubungan antara 

kebugaran jasmani dengan prestasi  belajar pendidikan jasmani. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 

instrument penelitian, yaitu prestasi belajar penjas siswa yang diperoleh dari nilai 

akademik penjaskes semester 1 tahun ajaran 2016/2017, Kemudian kebugaran 

jasmani diukur dengan Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) yang terdiri dari 

beberapa rangkaian tes seperti: a) lari 60 meter, b) gantung angkat tubuh, c) 

baring duduk 60 detik, d) loncat tegak, dan e) lari 1200 meter. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui 

metode survey. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara kebugaran jasmani dengan prestasi belajar penjas didapat koefisien korelasi 

= 0,52 artinya terdapat hubungan yang positif/cukup kuat, maka tolak Ho artinya 

ada hubungan yang signifikan antara kebugaran jasmani dengan prestasi belajar 

penjas dan kontribusi 27,04%. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  

ada hubungan yang signifikan antara kebugaran jasmani terhadap hasil belajar 

penjas pada siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

Kata kunci: kebugaran jasmani, pendidikan jasmani, prestasi belajar 
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ABSTRACT  

 

THE CORRELATION OF PHYSICAL FITNESS LEVEL TO  

PHYSICAL EDUCATION SUBJECT LEARNING ACHIEVEMENTS OF  

GRADE XI STUDENTS IN PUBLIC SENIOR HIGH SCHOOL 13  

IN BANDAR LAMPUNG IN ACADEMIC YEAR 2016/2017 

 

 

 

By 

 

 

ALFATINA MIA AGUSTIN 

 

 

 

The objective of this research was to find out the correlation of physical fitness level to 

physical exercise subject learning achievements. This was a descriptive research. Subjects 

in this research were Grade XI students in Public Senor high School 13 in Bandar 

Lampung. The instrument in this research was the academic grade for physical education 

subject in semester 1 of academic year 2016/2017. The physical fitness was measured 

with Indonesia Physical Fitness Test (TKJI) which contained of some tests including: a) 

60 meter running, b) pulling body up, c) 60 seconds sitting up, d) vertical jumping, and 

1200 meter running. Data were collected with test and measurement by survey method. 

The research result showed that there was a significant correlation between physical 

fitness and physical education subject learning achievement, with correlation coefficient 

of 0.52. It indicated that there was a positive/strong correlation, so that Ho was rejected 

indicating the significant correlation between physical fitness and physical education 

subject learning achievement with 27.04% contribution. The conclusion of this research is 

that there was a significant correlation between physical fitness and physical education 

subject learning achievements of Grade XI students in Public Senior high School 13 in 

Bandar Lampung. 

     

 

Keywords: learning achievement, physical education, physical fitness,.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Berdasarkan observasi pada saat pembelajaran penjas siswa kelas XI SMAN 

13 Bandar Lampung diperoleh data bahwa kemampuan siswa kelas XI 

dalam pembelajaran olahraga tingkat kebugaran jasmani ( TKJI ) secara 

umum memiliki kemampuan menengah kebawah. Penulis mengidentifikasi 

penyebab rendahnya tingkat kebugaran jasmani siswa adalah terbatasnya 

alokasi waktu pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah yang hanya 

2X40 menit sekali dalam seminggu, kemudian didukung dengan pola hidup 

siswa yang kebanyakan tidak memanfaatkan waktu luang untuk berolahraga 

diluar jam sekolah. Penulis menyimpulkan perlu adanya latihan kondisi fisik 

yang teratur dan continue sehingga tingkat kebugaran jasmani siswapun 

meningkat. Kebugaran jasmani akan memberikan manfaat yang sangat baik 

dalam kapasitas belajar, kesehatan, dan ketahanan terhadap penyakit. 

Dengan tingkat kebugaran jasmani yang optimal maka hasil belajar 

pendidikan jasmanipun diharapkan juga dapat meningkat. 

 

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Tingkat Kebugaran Jasmani Dengan Prestasi 

Belajar Penjas Siswa Kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017”. Dengan harapan dapat meningkatkan kebugaran 
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jasmani dalam upaya daya kerja atau belajar siswa sehingga dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pelajar secara optimal untuk 

mendapatkan hasil yang baik. 

 

Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas 

tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan 

tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Klasifikasi kebugaran jasmani 

menurut organisasi kesehatan di seluruh dunia diartikan sebagai:1).Sehat, 

adalah terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit. 

2).Bugar, adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-

hari secara maksimal, dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa 

mengalami kelelahan yang berlebih. 

 

Hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh 

untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Misalnya ketika kita mengantuk 

maka mata berhak untuk istirahat sejenak. Kebugaran Jasmani tidak hanya 

menggambarkan kesehatan. tetapi lebih merupakan cara mengukur individu 

melakukan kegiatannya sehari-hari. Tiga hal penting dalam kebugaran 

jasmani, yaitu: 1).Fisik, berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak, 

2).Fungsi Organ, berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh 

darah, dan paru-paru (pernafasan), 3).Respon Otot, berhubungan dengan 

kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani yang 

dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung sifat tantangan fisik 

yang dihadapi. 
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Adapun Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang, yaitu: 1). Tes lari cepat 60 

meter, 2). Tes gantung angkat tubuh ( pull up ), 3). Tes baring duduk ( sit up 

), 4). Tes loncat tegak ( vertical jump ), 5). Tes lari 1200 meter. 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan nasional itu sendiri berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan nasional yang diharapkan dapat tercapai jika pendidikan 

diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 

memberdayakan semua komponen dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan. Pendidikan juga harus 

diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, oleh 

karena itulah proses pendidikan adalah berlangsung sepanjang hayat. Hal ini 
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berarti pembinaan peserta didik dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan, dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Pada setiap jenjang 

pendidikan tersebut disusun suatu kurikulum yang mengacu pada standar 

nasional pendidikan. 

 

Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu 

pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan 

jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal, sedangkan 

dalam kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan 

agama; pendidikan kewarganegaraan; dan juga bahasa. Tujuan 

pengembangan kurikulum dengan memuat berbagai aspek pendidikan di 

dalamnya adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

 

Demikian halnya dengan pendidikan jasmani sebagai bagian integral dari 

sistem pendidikan secara keseluruhan, bahwa mencerdaskan kehidupan 

bangsa dapat melalui instrumen dibidang keolahragaan. Olahraga dapat 

menjadi salah satu kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, 

serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial agar terwujud 

masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani itu sendiri yaitu 

mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 
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berpikirkritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan 

tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. 

Pendidikan jasmani merupakan wahana pengembangan motorik, 

pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai moral serta membiasakan hidup 

sehat. Pada dasarnya pendidikan jasmani ialah suatu bagian dari pendidikan 

secara keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan 

hidup sehat untuk pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental, sosial 

serta emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Hasil yang diharapkan 

dari pendidikan jasmani adalah selain penguasaan berbagai keterampilan 

gerak dasar juga kondisi fisik atau derajat sehat yang baik, sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

 

Fungsi pendidikan jasmani yaitu: 1). meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh yang meliputi kebugaran jasmani dan kesehatan, 2). 

meningkatkan ketangkasan dan keterampilan, 3). meningkatkan 

pengetahuan dan kecerdasan, 4). menambah kehidupan sosial yang kreatif 

dan reaktif. Berbagai manfaat yang diperoleh dari proses pembelajaran  

Pendidikan Jasmani seperti disiplin, sportivitas, dan mampu berperilaku 

hidup sehat dalam kehidupan disekolah maupun di masyarakat. Maka dari 

itu pendidikan jasmani merupakan sebuah investasi jangka panjang dalam 

upaya pembinaan mutu sumber daya manusia Indonesia. Hasil yang 

diharapkan itu akan dicapai setelah masa yang cukup lama, karena itu upaya 

pembinaan warga masyarakat dan peserta didik melalui pendidikan jasmani 

dan olahraga membutuhkan kesabaran dan keikhlasan untuk berkorban. 
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Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berdampak besar pada 

cara kerja manusiadalam upaya meningkatkan profesionalisme dan 

kualitasnya untuk mampu berkompetisi agar dapat mencapai kemajuan yang 

diharapkan. 

 

Dampak lainnya adalah gejala kemerosotan kebugaran jasmani dikalangan 

anak-anak di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum, penyebab 

utamanya adalah mereka kurang aktif bergerak karena keterbatasan waktu 

dan kesempatan untuk berlatih jasmani,selain itu anak-anak lebih asik 

melakukan permainan di komputer, video games, dan disertai pula dengan 

pola makan yang tidak sehat sehingga beresiko menurunkan fungsi organ 

(degeneratif). Karena itu sungguh beralasan untuk menjadikan pembinaan 

kebugaran jasmani sebagai salah satu fokus yang harus menjadi kepedulian 

siswa sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan selanjutnya untuk 

mencapai hasil belajar siswa. 

 

Untuk itu sangat penting untuk mengarahkan pada pengetahuan pentingnya 

berolahraga, mengingat bahwa seseorang akan mampu melakukan aktivitas 

dengan baik jika ia memiliki tingkat kebugaran yang baik. Jika seseorang 

sadar akan pentingnya olahraga dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia 

akan meluangkan waktunya untuk berolahraga agar tubuh selalu bugar dan 

aktivitas belajar siswa  berjalan lancar. Apabila tubuh selalu bugar maka 

segala sesuatu yang dikerjakan akan berhasil dengan baik. Ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan agar tubuh selalu bugar, mulai dari hanya 
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melakukan pelemasan-pelemasan  sederhana dirumah atau melakukan 

jogging, bersepeda, renang, dan olahraga gym. Tujuan olahraga itu sendiri 

adalah agar dapat memperoleh kebugaran tubuh, meningkatkan kebugaran 

jasmani, atau meningkatkan prestasi dan hasil belajar di bidang olahraga 

tersebut. 

Secara formal belajar dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang 

dikaitkan dengan kegiatan sekolah. Belajar merupakan fisik atau badaniah 

yang hasilnya berupa perubahan-perubahan dalam fisik itu misalnya, dapat 

berlari, mengendarai, berjalan, dan sebagainya. Belajar selain merupakan 

aktivitas fisik juga merupakan kegiatan rohani atau psikis. Belajar tidak 

hanya mengenai bidang intelektual, akan tetapi mengenai seluruh pribadi 

anak.  Pendapat lain mengatakan bahwa belajar merupakan bentuk 

pertumbuhan dan perkembangan dalam diri seorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Seorang 

dikatakan belajar apabila di asumsikan dalam diri seorang tersebut 

mengalami suatu proses kegiatan belajar yang mengakibatkan suatu 

perubahan tingkah laku. Dijelaskan pula bahwa belajar adalah suatu 

kegiatan dimana seseorang menghasilkan atau membuat suatu perubahan 

tingkah laku yang ada dalam dirinya dalam pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan, sudah tentu tingkah laku tersebut adalah tingkah laku yang 

positif artinya mencari kesempurnaan hidup. 

 

Belajar itu sendiri terdiri dari berbagai tipe yaitu:1). menghafal dalam 

pelajaran dengan sedikit tanpa memahami artinya, misalnya rumus-rumus 
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matematika, 2). memperoleh pengertian-pengertian yang sederhana, seperti 

kenyataan empat di tambah lima semua berjumlah Sembilan, 3). 

menemukan dan memahami hubungan yang menghendaki respon-respon 

logis dan benar-benar psikologis. Memahami beberapa konsep yang 

dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan 

kegiatan fisik dan badaniah yang akan mengubah tingkah laku seseorang 

yang didapat dari hasil pengalaman dan latihan yang bersifat positif. 

 

Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dalam usaha 

penguasaan materi dan ilmu pengetahuan yang merupakan suatu kegiatan 

yang menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Melalui belajar dapat 

diperoleh hasil yang lebih baik. Belajar adalah mengubah tingkah laku. 

Belajar akan membantu terjadinya suatu perubahan pada diri individu yang 

belajar. Perubahan itu tidak hanya dikaitkan dengan perubahan ilmu 

pengetahuan, melainkan juga berbentuk percakapan, keterampilan, sikap, 

pengertian, harga diri, minat, watak dan penyesuaian diri. Belajar 

menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku pribadi seseorang, 

prestasi belajar pada hakekatnya merupakan hasil dari belajar sebagai 

rangkaian jiwa raga. 

 

Psikofisik untuk menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang 

berarti menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif, efektif dan 

prestasi motorik. Prestasi belajar sebagai suatu hasil belajar akan 

menjangkau tiga ranah atau matra yaitu ranah kognitif, efektif, dan 
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psikomotorik dimana ranah tersebut dipenuhi menjadi beberapa jangkauan 

kemampuan. Jangkauan kemampuan ranah kognitif tersebut  adalah 

meliputi: 1). pengetahuan dan ingatan (knowledge), 2). Pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh (coprehention), 3). penerapan (application) 

,4). menguraikan, menentukan hubungan (analysis), 5). mengorganisasikan, 

merencanakan membentuk bangunan baru (syntesis), dan,6). menilai 

(evaluation). Termasuk kedalam ranah afektif (affective) adalah; 1). sikap 

menerima (receiving), 2). partisipasi (participation), 3). menentukan 

penilaian (valuing), 4). mengorganisasi (organization); dan, 5). 

pembentukan pola hidup (characterization). Sedangkan ranah psikomotor 

meliputi: 1) persepsi, 2).Kesiapan, 3). gerakan terbimbing, 4).gerakan yang 

terbiasa, 5).gerakan kompleks, 6). pentesuaian pola gerakan, 7).kreativitas. 

Dengan demikian hasil belajar dapat dikatakan sempurna apabila target 

jangkauan mengenai pencapaian tingkat sebagaimana yang telah 

diasebutkan sesuai denga tujuan belajar yang diharapkan siswa. 

 

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai 

oleh siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari 

materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan 

tetapi dapat berupa perubahan atau peningkatan sikap, kebiasaan, 

pengetahuan, keuletan, ketabahan, penalaran, kedisiplinan, ketrampilan dan 

sebagaimana yang menuju pada perubahan positif. Prestasi belajar 

menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah mengalami 

proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan 
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dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Walaupun sebenarnya prestasi 

ini bersifat sesaat saja, tetapi sudah dapat dikatakan bahwa siswa tersebut 

benar-benar memiliki ilmu pada materi atau bahasan tertentu. Jadi, dengan 

adanya prestasi belajar, orang tua dapat mengetahui seberapa jauh siswa 

dapat menangkap , memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Atas 

dasar itu pendidik dapat menentukan strategi belajar-mengajar yang lebih 

baik, terutama yang berhubungan dengan hasil belajar pendidikan jasmani. 

 

Dengan demikian peningkatan hasil belajar pendidikan jasmani diharapkan 

dapat ditransfer secara positif kedalam kemampuan belajar kognitif. Hal ini 

diharapkan tercermin dari meningkatnya hasil prestasi belajar siswa. 

Melalui pendidikan jasmani dan olahraga diharapkan para siswa dapat lebih 

mudah menguasai konsep-konsep dan keterampilan yang lainnya, sehingga 

terjadi transfer hasil belajar pendidikan jasmani yang positif terhadap 

penguasaan konsep-konsep dan keterampilan bidang studi  lainnya. 

 

Pendidikan jasmani dengan pengayaan program kurikuler diharapkan akan 

sangat bermakna dalam peningkatan prestasi belajar guna mendukung 

pencapaian hasil belajar  pendidikan jasmani pada umumnya. Hasil belajar 

pendidikan jasmani sangat berkaitan erat dengan prestasi belajar dan 

kebugaran tubuh siswa. Jika hasil belajar pendidikan jasmani baik, maka 

secara otomatis tingkat kebugaran tubuh juga baik dan akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Namun permasalahan yang dihadapi pada 

umumnya kurangnya pemahaman siswa tentang maksud dan tujuan 
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pendidikan jasmani sehingga pada proses pembelajaran belum semua 

antusias untuk beraktivitas jasmani. 

 

Selain itu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman 

siswa tentang pentingnya tubuh bugar dan sehat, padahal jika siswa 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 

maka siswa akan memperoleh prestasi dan hasil belajar pendidikan jasmani 

yang baik di sekolah. 

 

B. Identifikasi Masalah 
 

 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya tingkat kebugaran jasmani siswa kelas XI di 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung . 

2. Kurangnya kesadaran siswa untuk memanfaatkan waktu luang dengan 

berolahraga. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 
Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Hubungan Tingkat Kebugaran 

Jasmani Terhadap Prestasi Belajar Penjas Siswa Kelas XI SMA Negeri 13  

Bandar Lampung. 

 

 

 



12 
 

D. Rumusan Masalah 
 

 
Dengan memperhatikan pembatasan masalah diatas, maka masalah 

penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara kebugaran jasmani 

dengan hasil  belajar Pendidikan Jasmani pada siswa kelas XI di SMA 

Negeri 13 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 
Adapun  tujuan  dari  penelitian yang  akan  dilakukan  peneliti  adalah 

untuk 

1. Mengetahui seberapa besar hubungan antara kebugaran jasmani dengan 

hasil  belajar Pendidikan Jasmani pada siswa kelas XI di SMA Negeri 13 

Bandar Lampung. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1.  Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa  sehingga mempertinggi 

prestasi hasil belajarnya. 

2.  Bagi Guru 

Sebagai bahan pemikiran guru Pendidikan Jasmani dalam 

usaha meningkatkan kebugaran jasmani siswa dan hasil 

belajar juga ikut meningkat. 
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3.  Bagi peneliti 

Peneliti memperoleh pengetahuan serta dapat mengetahui secara empiris 

hubungan kebugaran jasmani dengan hasil belajar pendidikan jasmani 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 



 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Kebugaran Jasmani 

 

1. Pengertian Kebugaran Jasmani 

Para ahli mengemukakan pendapat masing-masing tentang kebugaran 

jasmani. Menurut Safrit dalam Arman dan Manadji (1994: 146) ada dua 

definisi yang biasa digunakan. Dari sudut pandang fisiologis, kebugaran 

jasmani adalah kapasitas untuk dapat menyesuaikan diri terhadap latihan 

yang melelahkan dan pulih dari akibat latihan tersebut. Definisi 

kebugaran jasmani yang lebih umum adalah kemampuan untuk dapat 

melaksanakan tugas sehari-hari dengan semangat, tanpa rasa lelah yang 

berlebihan, dan dengan penuh energi melakukan dan menikmati kegiatan 

pada waktu luang dan dapat menghadapi keadaan darurat bila datang. 

Menurut Sudoso Sumodisarjono (1989: 19),” kebugaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan 

mudah tanpa merasakan lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai 

sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk 

keperluan-keperluan mendadak”. 

Kemudian dari hasil rumusan pada seminar kesegaran jasmani yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda pada 
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tanggal 16-20 Maret 1971 di Jakarta dalam Nurhasan (2001:132), 

memaparkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang 

berarti. 

Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa bila 

seseorang memiliki kebugaran jasmani yang tinggi maka iadapat 

melakukan kegiatan lebih sempurna sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. Dan untuk mempertahankan kesegaran jasmani maka 

diperlukan banyak latihan yang teratur. 

 

2. Komponen– Komponen Kebugaran Jasmani 

Kriteria kebugaran jasmani ditentukan oleh dua komponen yaitu 

komponen kesehatan dan komponen keterampilan. Komponen kesehatan 

terdiri dari 4 hal pokok yaitu; a. cardiovaskular endurance (daya tahan 

kardiovaskuler), b. muscular endurance and strength (daya tahan dan 

kekuatan otot), c. body composition (keseimbangan pertumbuhan 

tubuh),dan d. flexibility (kelentukan) (Hafen dalamIchsan, 1988: 

55).Sedangkan komponen keterampilan terdiri dari 5 hal pokok,yaitu; a. 

muscularpower (kekuatan otot), b. agility (kelincahan),c. speed 

(kecepatan), d. musclebulk (ketebalan otot), dan e. posture (bentuk tubuh) 

(Wynder dalam Ichsan, 1988: 55). 

Menurut Clark dalam Nurhasan (2001: 133) unsur-unsur yang 

merupakan komponen inti dalam kebugaran jasmani meliputi :  
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(a) kekuatan otot, (b) daya tahan otot dan (c) dayatahan kardio-vaskular. 

Sedangkan menurut Johnson dan Nelson dalam Nurhasan (2001), bahwa 

unsur-unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani meliputi: kekuatan, 

dayatahan otot, dayatahan cardiovaskular dan fleksibilitas. 

Mengacu kepada batasan mengenai kebugaran jasmani dan pendapat para 

pakar mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani, 

maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam 

lingkup kebugaran jasmani meliputi : 1) kekuatan, 2) daya ledak (power), 

3) kecepatan, 4) kelenturan, 5) daya tahan otot, 6) dayatahan kardio-

respiratori. 

Menurut M. Sajoto (2004) aspek-aspek kondisi fisik adalah satu kesatuan 

yang utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu 

saja baik dalam peningkatan maupun pemeliharaan kondisi fisik. 

Komponen kondisi fisik itu meliputi : 

a. Kekuatan (strength) adalah komponen fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. 

b.Daya tahan (endurance) dalam hal ini dikenal dua macam. Pertama 

adalah dayatahan umum (general endurance) yaitu kemampuan 

seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan 

peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan 

pekerjaan secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah 

otot dengan intensitas dalam waktu yang cukup lama. Kedua adalah 
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daya tahan otot (local endurance) yaitu kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus- menerus 

dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 

c.Daya ledak otot (muscular power) kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kemampuan maksimum yang dikerahkan dalam 

waktu yang sependek-pendeknya. Dalam hal ini dapat dinyatakan 

bahwa daya otot = kekuatan X kecepatan. 

d. Kecepatan (speed) kemampuan seseorang dalam mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat- 

singkatnya. 

e. Daya lentur (flexibility) seseorang dalam penyesuaian diri dalam 

aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini sangat mudah 

ditandai dengan tingkat flexibility persendian pada seluruh tubuh. 

f.  Kelincahan (aglility) adalah kemampuan seseorang merubah posisi di 

area tertentu. 

g.  Koordinasi (coordination) adalah kemampuan seseorang 

mengintegrasi bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam pola 

gerakan tunggal secara efektif. 

h. Keseimbangan (balance) adalah kemampuan seseorang 

mengendalikan organ- organ saraf otot. 

i.  Ketepatan (accuracy) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini 



18 
 

dapat merupakan jarak atau mungkin suatu obyek langsung yang harus 

dikenai dengan salah satu bagian tubuh. 

j.  Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang untuk segera 

bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan 

lewat indera, saraf,atau perasaan lainya. Seperti dalam mengantisipasi 

datangnya bola, Sajoto,(2004: 8-11). 

Untuk memperbaiki kesegaran jasmani komponen-komponen tersebut 

harus dilatih. Jika hanya melatih satu komponen saja tidak dapat 

memperbaiki kesegaran jasmani seluruhnya. Maka guru pendidikan 

jasmani perlu menyusun program latihan yang mencangkup komponen-

komponen tersebut sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

 

3. Pentingnya Latihan Kebugaran Jasmani 

Para siswa seharusnya diajarkan dan dididik untuk memahami faktor 

yang mengandung resiko bagi kesehatannya. Dan mendapat pengetahuan 

mengenai ancaman terhadap kesehatan, akibat kurang gerak. Kepada 

mereka perlu ditanamkan pemahaman tentang manfaat yang dapat 

dieroleh dari partisipasi aktif dalam aktivitas jasmani di sepanjang hayat. 

Menurut Lutan, dkk (2000: 11) “Latihan jasmani secara teratur 

mendatangkan manfaat :1. Terbangun kekuatan dan dayatahan otot, 

seperti juga kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung performa 

baikdalam olahraga maupun non olahraga.  2. Meningkatkan daya tahan 
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aerobic. 3. Meningkatkan fleksibilitas. 4. Membakar kalori yang 

memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. 5. Mengurangi stress.  

6. Meningkatkan rasa bahagia dan berguna”. 

Secara singkat dapat dikatakan, seseorang yang aktif berolahraga atau 

rajin melakukan aktivitas jasmani akan memperolah banyak keuntungan 

karena selain mempertinggi daya kerja,kegiatan yang teratur ini 

bermanfaat juga untuk mencegah penyakit. 

 

B. Prestasi Akademik 

Prestasi Akademik merupakan kesuksesan individu yang diperoleh dalam 

kegiatan pendidikan di sekolah untuk semua mata pelajaran yang 

dinyatakan dalam nilai-nilai kuantitatif berupa angka yang tertulis di dalam 

rapor dengan rentang nilai dari satu hingga sepuluh. Dalam hal ini nilai 

yang digunakan adalah jumlah nilai semua mata pelajaran subjek dalam 

kurun waktu tertentu, yaitu kurun waktu semester. Rentang nilai kumulatif 

tersebut tergantung pada jumlah mata pelajaran. 

 

Menurut Sobur (2006 : 18) bahwa prestasi belajar merupakan perubahan 

dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat 

bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses 

pertumbuhan tetapi adanya situasi belajar. Sedangkan Setiawan (2006 : 

24) menjelaskan prestasi akademik adalah istilah untuk menunjukkan 
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suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena suatu 

usaha belajar telah dilakukan oleh seseorang secara optimal. 

 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar individu. 

Menurut Rola (2006 : 14) terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

terhadap prestasi belajar yaitu :1. Pengaruh keluarga dan kebudayaan. 

Besarnya kebebasan yang diberikan orangtua kepada anaknya, jenis 

pekerjaan orangtua dan jumlah urutan anak dalam keluarga memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan prestasi. Produk-produk 

kebudayaan pada suatu daerah seperti cerita rakyat, sering mengandung 

tema prestasi yang bias meningkatkan semangat. 2. Peranan konsep diri. 

Konsep diri merupakan bagaimana individu berpikir tentang dirinya 

sendiri. Apabila individu percaya bahwa dirinya mampu untuk melakukan 

sesuatu, maka individu akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut 

sehingga berpengaruh dalam tingkah lakunya. 3. Pengaruh dari peran jenis 

kelamin. Prestasi akademik yang tinggi biasanya diindentikkan dengan 

maskulinitas, sehingga banyak wanita yang belajar tidak maksimal 

khususnya jika wanita tersebut berada diantara pria. Pada wanita terdapat 

kecenderungan takut akan ksuksesan, yang artinya pada wanita terdapat 

kekhawatiran bahwa dirinya akan ditolak oleh masyarakat apabila dirinya 

memperoleh kesuksesan namun sampai saat ini konsep tersebut masih 

diperdebatkan. 4. Pengakuan dan prestasi. Individu akan berusaha keras 

jika dirinya merasa diperdulikan oleh orang lain. Dimana prestasi sangat 

dipengaruhi oleh peran orangtua, keluarga dan dukungan lingkungan 
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tempat dimana individu berada. Individu yang diberi dorongan untuk 

berprestasi akan lebih realistis dalam mencapai tujuannya. 

 

Sobur (2006 : 18) menjelaskan bahwa individu yang memiliki keinginan 

untuk berprestasi tinggi adalah individu yang memiliki standar 

berprestasi, memiliki tanggung jawab pribadi atas apa yang 

dilakukannya, lebih suka bekerja pada situasi dimana dirinya mendapat 

umpan balik sehingga dapat diketahui seberapa baik tugas yang telah 

dilakukannya. 

 

C.      Teori Pendidikan Jasmani 

1.  Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani mengandung dua pengertian yaitu pendidikan untuk 

jasmani dan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan untuk 

jasmani mengandung pengertian bahwa jasmani merupakan tujuan akhir 

dari proses pendidikan dengan mengabaikan aspek yang lain, sedangkan 

pendidikan melalui aktivitas jasmani mengandung pengertian bahwa 

tujuan pendidikan dapat dicapai melalui aktivitas jasmani. Tujuan 

pendidikan ini umumnya menyangkut aspek kognitif,  afektif, dan 

psikomotor. Ketiga aspek tersebut dapat dibentuk melalui aktivitas 

jasmani yang berupa gerak jasmani atau olahraga. 

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 
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mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup 

sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar 

diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, baik jasmani, psikomotor, kognitif, dan 

afektif setiap siswa. Pengalaman yang disajikanakan membantu siswa 

untuk memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara 

melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. (Kurikulum 

Penjas,2004). 

 

2. Pentingnya Pendidikan Jasmani 

Beban belajar di sekolah begitu berat dan menekan kebebasan anak untuk 

bergerak. Kebutuhan anak untuk bergerak lebih leluasa tidak bisa 

dipenuhi karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Lingkungan 

sekolah tidak menyediakan wilayah yang menarik untuk dijelajahi. 

Pendidikanpun lebih mengutamakan prestasi akademis. Faktor kehidupan 

di rumah dan lingkungan luar sekolah ikut memberikan pengaruh pada 

anak. Kebiasaan yang buruk seperti anak kurang bergerak karena asyik 

menonton TV atau video game membuat kebugaran anak semakin 

menurun. Sejalan dengan itu semakin diperparah oleh pengetahuan dan 

kebiasaan makan yang buruk sehingga beresiko menurunkan fungsi 

organ (degeneratif). 

Disinilah pentingnya Pendidikan Jasmani, menyediakan ruang untuk 

belajar menjelajahi lingkungan, mencoba kegiatan yang sesuai minat 

anak dan menggali potensi dirinya. Melalui Pendidikan Jasmani anak-
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anak menemukan saluran yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya akan 

gerak, menyalurkan energi yang berlebihan agar tidak mengganggu 

keseimbangan perilaku dan mental anak, menanamkan dasar-dasar 

keterampilan yang berguna dan merangsang perkembangan yang bersifat 

menyeluruh, meliputi aspekfisik, mental, emosi, sosial, dan moral. 

3. Hasil Belajar Pendidikan Jasmani 

Belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam suatu 

kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktik atau latihan. (Nana 

Sujana. 1991: 5) 

Menurut Thorndike dalam Arman Abdulllah dan Agus Manadji (1994: 

162) belajar adalah asosiasi antara kesan yang diperoleh alat indera 

(stimulus) dan impuls untuk berbuat (respons). Ada tiga aspek penting 

dalam belajar, yaitu kesiapan, latihan dan pengaruh. 

a. Kesiapan 

Berarti bahwa individu akan belajar jauh lebih efektif dan cepat bila ia 

telah siap atau matang untuk belajar dan seandainya ada kebutuhan 

yang dirasakan. Ini berarti dalam aktivitas pendidikan jasmani guru 

seharusnya dapat menentukan materi-materi yang tepat dan mampu 

dilakukan oleh anak. Guru harus memberikan pemahaman mengapa 

manusia bergerak dan cara melakukan gerakan secara aman, efisien 

dan efektif. Sehingga kegiatan belajar akan memuaskan. 
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b. Latihan 

Kegiatan belajar dalam pendidikan diperoleh dengan melakukan 

berulang-ulang. Melakukan berulang-ulang tidak berarti 

mendapatkan kesegaran atau keterampilan yang lebih baik. Melalui 

pengulangan yang dilandasi dengan konsep yang jelas tentang apa 

yang harus dikerjakan dan dilakukan secara teratur akan 

menghasilkan kemajuan dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. 

Ini berarti guru harus menerapkan latihan atau pengulangan dengan 

penambahan beban agar meningkatnya kesegaran jasmani anak, 

dengan memperhatikan pula fase pertumbuhan dan perkembangan 

anak. 

c. Pengaruh 

Bahwa seseorang individu akan lebih mungkin untuk mengulangi 

pengalaman- pengalaman yang memuaskan dari pada pengalaman-

pengalaman yang mengganggu. Hukum ini seperti yang berlaku pada 

pendidikan jasmani mengandung arti bahwa setiap usaha seharusnya 

diupayakan untuk menyediakan situasi-situasi agar siswa mengalami 

keberhasilan serta mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan 

memuaskan. Guru harus merencanakan model-model pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan, akan lebih baik jika disesuaikan 

dengan fase pertumbuhan dan perkembangan anak, pada usia remaja, 

anak akan menyukai permainan, bermain dengan kelompok-kelompok 

dan menunjukkan prestasinya sehingga mendapat pengakuan diri dari 

orang lain. 
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Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 3) hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 

guru, tindak mengajar diakhiri dengan evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengalaman dan puncak 

proses belajar. Maka sesuai dengan batasan masalah dalam penelitian 

ini maka hasil belajar yang dituju dalam penelitian ini adalah 

peningkatan kebugaran jasmani siswa, menyangkut aspek dayatahan 

aerobik, kekuatan dan dayatahan otot, fleksibilitas dan kecepatan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan hasil belajar 

Pendidikan Jasmani adalah adanya perubahan atau peningkatan 

keterampilan yang menyangkut kognitif, afektif dan terutama psikomotor 

setelah anak melakukan aktivitas jasmani, sehingga pada akhirnya 

tercapailah kebugaran jasmani yang menunjang pelaksana anaktivitasnya 

sehari-hari. 

 

D. Kerangka Berpikir 
 

Aktifitas seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran jasmani 

individunya, begitu juga dalam hal belajar. Keberhasilan dalam belajar 

dapat terpenuhi jika seseorang memiliki energi atau tenaga untuk dapat 

melaksanakan aktivitas belajar tersebut, dengan konsentrasi dan juga 

simpanan energi yang cukup. Maka kebugaran disini jelas mengambil 

peranan penting dalam hal daya tahan seseorang untuk beraktivitas. Adapun 

komponen-komponen fisik dasar yang mendukungnya tersebut meliputi 
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banyak hal seperti daya tahan, kekuatan, power, kecepatan, kelentukan, 

reaksi, keseimbangan, ketepatan ataupun koordinasi yang baik. 

Salah satu tujuan diberikannya pelajaran bidang studi pendidikan jasmani di 

sekolah adalah untuk mempertinggi tingkat kebugaran jasmani siswa. 

Kebugaran jasmani merupakan halyang penting dalam kehidupan manusia. 

Segala aktifitas manusia apabila dijalankan dengan tubuh dalam keadaan 

bugar dan sehat hasilnya akan lebih baik dari pada apabila dikerjakan 

dengan tubuh dalam keadaan tidak bugar atau tidak sehat. Kebugaran 

jasmani merupakan salah satu aspek fisik dari kebugaran keseluruhan. 

Selain dipengaruhi aktifitas fisik seseorang kebugaran jasmani juga turut 

mempengaruhi aktifitas psikis termasuk intelektual seseorang. 

Prestasi belajar pendidikan jasmani siswa salah satunya dipengaruhi oleh 

kebugaran jasmani, apabila tubuh bugar dan sehat maka pencapaian prestasi 

siswa akan berjalan secara optimal. 

Berdasarkan alur pemikiran diatas, maka skema kerangka pikir penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Kebugaran Jasmani                                                               Prestasi Belajar 
Penjas 

              X                                                                                                     Y 

 

Gambar1.Kerangka Pikir hubungan kebugaran Jasmani dengan prestasi 

belajar siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung 
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E. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010) hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan 

dari hubungan antara dua atau lebih variabel. 

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Ada kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap prestasi belajar 

penjas siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

H0 : Tidak ada kontribusi tingkat kebugaran jasmani terhadap prestasi 

belajar penjas siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Pada dasarnya penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada 

pengkajian suatu masalah.Tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap 

persoalan yang signifikan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah 

(Margono, 2007:18).Adapun syarat dalam penyusunan penelitian yaitu 

metodologi penelitian, Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160) “Metode 

penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitian. 

 

Berbobot atau tidaknya penelitian tergantung pada pertanggung jawaban 

metodologi penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-

garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya 

adalah untuk menjaga pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan dapat 

mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Sutrisno Hadi, 2000 : 4). 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Margono (2007 : 31) deskriptif merupakan suatu metode 

yang secara kuantitatif menentukan hubungan-hubungan antara variabel-

variabel serta membuat generalisasi untuk populasi  yang dipelajari. Dan 

menurut Karlinger (1973) dalam Sugiyono (2010 : 12) Penelitian deskriptif 
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adalah penelitian  yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan 

hubungan-hubungan antar veriabel sosiologis maupun psikologis. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sugiyono (2010:57) memberikan pengertian bahwa: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau 

subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudianditarik 

kesimpulannya. 

Suharsimi Arikunto (2006 : 130) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Jadi dapat disimpulkan populasi adalah keseluruhan subjek yang 

dimasukan untuk diselidiki dalam suatu penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung yang berjumlah 120 orang. 
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Keseluruhan populasi ini memiliki beberapa kesamaan, diantaranya;  

1) siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

2) Jenis kelamin laki-laki 

3) Memiliki usia yang relatif sama 16-17 tahun. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi 

yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari seluruh yang ada dipopulasi, hal seperti ini dikarenakan 

adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh 

sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. 

Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul 

representatif atau dapat mewakili. 

Jumlah sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel 

yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan populasi. Makin 

besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan 

generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel 

menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi 

(diberlakukan umum)” Sugiyono (2010:61). 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 134) “Untuk sekedar 

ancer–ancer, apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi 
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jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10– 15% atau 20 – 

25% atau lebih”. Jadi dapat disimpulkan sampel adalah wakil dari 

anggota populasi yang akan diteliti. Sampel pada penelitian ini diambil 

secara random 25% dari populasi 120 siswa dan didapatkan 30 siswa 

untuk dijadikan sampel. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:159) Variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel bebas dan 1(satu) variabel 

terikat.Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel  lainnya (X). Variabel terikat adalah variabel yang nilainya 

bergantung pada variabel lainnya (Y).  

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari : 

1). Tingkat kebugaran jasmani (X) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  

1). Prestasi belajar penjas (Y). 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional menurut Husaini Usman (2008:7) ialah petunjuk 

tentang bagaimana suatu variabel diukur. Untuk menyamakan persepsi 

mengenai variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
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1.  Hubungan 

Menurut KBBI (2005 : 358), hubungan adalah keadaan berhubungan 

atau sangkut paut. Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 251) bahwa 

penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan 

dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak 

hubungan itu. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan 

kuatnya 

Hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam 

bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan 

dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. (Sugiyono, 2008: 224) 

 

2.  Kebugaran Jasmani 

Menurut Sudoso Sumodisarjono (1989 : 56), kebugaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan 

mudah tanpa merasakan lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai 

sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk 

keperluan-keperluan mendadak. Dalam Nurhasan (2001: 132), 

kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan 

dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi dalam 

penelitian ini diharapkan bila seseorang memiliki kebugaran jasmani 

yang tinggi maka ia dapat melakukan kegiatan lebih sempurna sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 
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3.  Prestasi Akademik 

Menurut Sobur (2006 : 18) bahwa prestasi belajar merupakan 

perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan 

yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan 

proses pertumbuhan tetapi adanya situasi belajar. Sedangkan Setiawan 

(2006 : 24) menjelaskan prestasi akademik adalah istilah untuk 

menunjukkan suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu 

tujuan karena suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seseorang 

secara optimal. 

 

4.  Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 3) hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi 

guru, tindak mengajar diakhiri dengan evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengalaman dan puncak 

proses belajar. 

 

5.  Pendidikan Jasmani 

Dalam Kurikulum Penjas (2004) dijelaskan bahwa Pendidikan Jasmani 

adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang 

didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, 

sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara 

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh 
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ranah, baik jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. 

Pengalaman yang disajikan akan membantu siswa untuk memahami 

mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan 

secara aman, efisien, dan efektif. 

 

6.  Hasil Belajar Pendidikan Jasmani 

Hasil belajar Pendidikan Jasmani adalah adanya perubahan atau 

peningkatan keterampilan yang menyangkut kognitif, afektif dan 

terutama psikomotor setelah anak melakukan aktivitas jasmani, 

sehingga pada akhirnya tercapailah kebugaran jasmani yang 

menunjang pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari. 

 

E. Desain penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.Desain penelitian. 

 

Keterangan : 

X : Kebugaran jasmani 

Y  : Prestasi belajar penjas 

 

 

Y X 
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F. Teknik pengumpulan data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:265) dijelaskan bahwa metode 

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Suharsimi 

Arikunto (2006:265) bahwa untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai 

dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data 

merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan 

menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. 

Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survey dengan 

teknik tes dan teknik korelasi, pengambilan data dilakukan dengan 

pemberian tes dan pengukuran melalui metode survey, yaitu peneliti 

mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. 

 

G. Instrument penelitian 

 

Arikunto (2006 : 223), mengatakan bahwa mengumpulkan data merupakan 

kegiatan penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya itulah dilakukan 

penelitian dengan menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan 

disimpulkan dengan referansi yang baik, sedangkan yang dimaksud data itu 

sendiri adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta maupun angka. 

Adapun tes yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1) tes kebugaran 

jasmani (TKJI) untuk usia 16-19 tahun, 2) Hasil belajar pendidikan jasmani 

(nilai rapor). Instrument yang mencakup segala sesuatu yang di gunakan 

sebagai alat dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut : 
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1. (TKJI) tes kebugaran jasmani  

Menurut Kemendiknas, 2010 : 6-22. Tes kesegaran jasmani Indonesia 

terdiri dari : 

 

a. Lari 60 meter (16-19 tahun) 

 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari. Alat dan fasilitas 

terdiri dari : Lintasan lari, Bendera, Peluit, Alat tulis, Stopwatch. 

Pelaksanaan tes lari 60 meter adalah sebagai berikut : 

1) Sikap permulaan Peserta berdiri dibelakang garis start.  

2) Gerakan 

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

untuk lari.  

b) Pada aba-aba “ Ya “ peserta lari secepat mungkin menuju garis 

finish dengan menempuh jarak 60 meter. 
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b. Gantung angkat tubuh (pull up) selama 60 detik 

 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kekuatan dan ketahanan 

otot lengan dan otot bahu. Alat dan fasilitas yang digunakan adalah 

stopwatch, serbuk kapur atau magnesium karbonat, alat tulis. 

1) Pelaksanaan angkat tubuh Peserta berdiri dibawah palang tunggal. 

Kedua tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. 

Pegangan telapak tangan menghadap ke arah letak kepala. 

2) Gerakan Angkat badan hingga dagu melewati palang kemudian 

turunkan kembali seperti pada sikap permulaan namun siku sedikit 

ditekukan. Lakukan selama 60 detik.  

3) Pencatat hasil  

(a) Gerakan yang dihitung adalah angkatan yang dilakukan dengan 

sempurna 

(b) Gerakan yang dicatat adalah jumlah angkatan yang dapat 

dilakukan dengan sikap sempurna tanpa istirahat selama 60 

detik  

(c) Peserta yang tidak mampu melakukan tes angkat tubuh ini, 

walaupun telah berusaha diberi nilai 0 ( nol ) 
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c. Baring duduk (sit up) selama 60 detik 

 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 

Alat dan fasilitas yang digunakan adalah lantai, rumput yang rata dan 

bersih, stopwatch, alat tulis, matras  

1) Sikap permulaan Peserta berbaring telentang di lantai atau rumput, 

kedua lutut ditekuk dengan sudut 90 , kedua tangan diletakan 

masing-masing di samping telinga. Petugas / peserta lain 

memegang atau menekan kedua pergelangan kaki agar kaki tidak 

terangkat. 

2) Gerakan Pada aba-aba “ Ya “ peserta mengambil sikap duduk 

sehingga kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali 

ke sikap permulaan. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan 

cepat tanpa istirahat selama 60 detik. Catatan Gerakan tidak 

dihitung jika kedua tangan tidak berada disamping telinga, kedua 

siku tidak sampai menyentuh paha dan mempergunakan sikunya 

untuk membantu menolak tubuh. 
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3) Pencatatan hasil  

Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring 

duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 60 detik. 

 

d. Loncat tegak (vertical jump) 

  

 

 

 

 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif 

tungkai. Alat dan fasilitas yang digunakan adalah papan berskala 

sentimeter, warna gelap, berukuran 30 x 150 cm, dipasang pada 

dinding yang rata. Jarak antara lantai dengan angka 0 ( nol ) pada 

skala yaitu 150 cm, serbuk kapur, penghapus papan tulis, Alat tulis. 

1) Sikap permulaan Ujung jari dari peserta diolesi dengan serbuk 

kapur. Peserta berdiri tegak dekat dinding, jari kaki rapat, papan 

skalla berada disamping kiri atau kanannya. Kemudian tangan yang 

dekat dinding diangkat lurus ke atas, telapak tangan ditempelkan 

pada papan berskala sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya.  

2) Gerakan Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutu 

dan kedua lengan diayun ke belakang. Kemudian peserta meloncat 
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setinggi mungkin sambil menepukan papan dengan ujung jari 

sehingga menimbulkan bekas. Lakukan tes ini sebanyak 3 kali 

tanpa istirahat atau diselingi oleh peserta lain. 

 

3) Pencatatan hasil  

(a) Catat raihan tegak  

(b) Ketiga raihan loncatan dicatat  

(c) Raihan loncatan dikurangi raihan tegak  

(d) Ambil nilai selisih raihan yang tertinggi . 

 

e. Lari 1200 meter  

 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan paru-jantung ( 

kardiovaskular ). Alat dan fasilitas yang digunakan adalah lintasan lari 

1200 meter untuk putra, stopwatch, bendera start, peluit, tiang 

pancang, alat tulis. 

1) Sikap permulaan Peserta berdiri dibelakang garis start  

2) Gerakan Pada aba-aba “ Siap “ peserta mengambil sikap start 

berdri, siap untuk lari. Pada aba-aba “ Ya “ peserta berlari menuju 
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garis finis, menempuh jarak 1200 meter untuk putra. Catatan Lari 

diulang bila ada pelari yang mencuri start dan ada pelari yang tidak 

melewati garis finish. 

3) Pencatatan hasil  

a) Pengambilan waktu dilakukan mulai saat bendera diangkat 

sampai pelari tepat melintas garis finis.  

b) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak 1200 meter untuk putra. Waktu dicatat dalam 

satuan menit dan detik. 

 

 

Tabel 1.  Nilai TKJI 

(Untuk Putra Usia16-19 Tahun) 

 

Lari 

60 meter 

Gantung angkat 

tubuh 
Baring duduk Loncat tegak 

Lari 

1200 meter 
Nilai 

S.d – 7,2” 19 – Keatas 41 – Keatas 73 Keatas s.d – 3’14” 5 

7.3” – 8,3” 14 – 18 30 – 40 60 – 72 3’15” – 4’25” 4 

8,4” – 9,6” 9 – 13 21 – 29 50 – 59 4’26” – 5’12” 3 

9,7” – 11,0” 5 – 8 10 – 20 39 – 49 5’13” – 6’33” 2 

11,1” dst 0 – 4 0 – 9 38 dst 6’34” dst 1 

(Kemendiknas, 2010 :6-22) 
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Tabel 2. NORMA TES KEBUGARAN JASMANI INDONESIA 

 

No Jumlah nilai Klasifikasi Kesegaran Jasmani 

1. 22 – 25 Baik sekali         ( BS ) 

2. 18 – 21 Baik            ( B ) 

3. 14 – 17 Sedang                ( S ) 

4. 10 – 13 Kurang                ( K ) 

5. 5 – 9 Kurang sekali        ( KS ) 

(Kemendiknas, 2010 :6-22) 

 

2. Prestasi belajar Penjas  

 

Dalam hal ini pengambilan data nilai prestasi belajar penjas diambil dari 

nilai rapor semester satu tahun ajaran 2016/2017. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang 

masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan 

satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. 

Dengan demikian data mentah diubah menjadi data yang standart (T Skor). 

Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis asosiatif dengan 

teknik korelasi Pearson Product Moment ( PPM ).  

Data yang di analisis adalah data variabel bebas yaitu (X) tingkat kebugaran 

jasmani, serta variabel terikat (Y) prestasi belajar penjas. Analisis dilakukan 

untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui 

apakah ada kontribusi yang signifikan dan melihat besarnya kontribusi yang 



43 
 

diberikan oleh variabel bebas pada variabel terikat X terhadap Y. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 

Pearson Product Moment ( PPM ).. 

Rumus untuk korelasi Pearson Product Moment ( PPM ).: 

 

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah Sampel 

x = Skor Variabel X 

y = Skor Variabel Y 

ΣX = Jumlah Skor Variabel X 

ΣY = Jumlah Skor Variabel Y 

ΣX² = Jumlah Kuadrat Skor Variabel X 

ΣY² = Jumlah Kuadrat Skor Variabel Y 

 

I. Pengujian Hipotesis 

 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat 

digunakan korelasi product moment. Menurut Sudjana (2005: 369) 

Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y,  dapat dicari dengan 

menggunakan rumus korelasi Carl Pearson : 
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Keterangan : 

rxy = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah Sampel 

x = Skor Variabel X 

y = Skor Variabel Y 

ΣX = Jumlah Skor Variabel X 

ΣY = Jumlah Skor Variabel Y 

ΣX² = Jumlah Kuadrat Skor Variabel X 

ΣY² = Jumlah Kuadrat Skor Variabel Y 

 

Dalam Sugiyono (2010:226) kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan 

dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar =1 dan 

koefisien korelasi negative terbesar =-1, sedangkan yang terkecil adalah 0. 

Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien 

korelasi =1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Jika didapat r = -1 

maka terdapat korelasi negative sempurna, artinya setiap peningkatan pada 

variabel tertentu maka terjadi penurunan pada variabel lainnya. Sebaliknya 

jika didapat r =1, maka diperoleh korelasi positif sempurna. Artinya ada 

hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau tidaknya hubungan 

ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi. Dan koefisien korelasi 

adalah 0 maka tidak terdapat hubungan. 
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Menurut Sugiyono (2010: 231) untuk dapat memberikan penafsiran 

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, 

maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 3 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.Interpretasi  koefisien korelasi nilai r. 

 

 

IntervalKoefisien Korelasi 

 

Interpretasi Hubungan 

0,80 -1,00 

0,60 -0,79 

0,40 -0,59 

0,20 -0,39 

0,00 -0,19 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup kuat 

Rendah 

Sangat rendah 

 

                          Sumber: Sugiyono (2010: 231) 

 

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan 

atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel Product Moment, 

dengan taraf kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%). Kaidah pengujian 

signifikan : Jika r hitung  ≥ r tabel, maka tolak Ho artinya ada hubungan yang 

signifikan dan jika r hitung < r tabel, maka terima Ho artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan. 



 
 
 
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian,maka dapat 

disimpulkan bahwa“Ada hubungan yang signifikan antara kebugaran jasmani 

terhadap hasil belajar penjas pada siswa kelas XI SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung.” 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan 

untuk dijadikan bahan masukkan : 

 

1. Bagi sekolah dalam usaha meningkatkan prestasi belajar 

penjas,maka perlu memberikan latihan kebugaran jasmani. 

 

2. Bagi para Guru Pendidikan Jasmani dalam upaya mengajarkan dan 

meningkatkan prestasi belajar hendaknya dalam memberikan latihan 
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kondisi fisik saat kegiatan pemanasan mengarah pada latihan kebugaran 

jasmani. 

 

3. Siswa agar dapat meningkatkan tingkat kebugaran jasmaninya sehingga 

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar penjas. 

 

4. Bagi Program Studi Penjaskes agar dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai salah satu informasi untuk mengembangkan ilmu bagi pihak 

yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa. 

 

5. Bagi penelitilainnya, khususnya bagi mahasiswa Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat 

terus menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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