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ABSTRAK 
Duwi Triani : Survey Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV dan V di SDN Gampeng 1 

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, Skripsi, PENJASKESREK, FKIP UN PGRI Kediri, 2018. 

 

Guru pendidikan jasmani di dalam pembelajaran yang terencana dan sistematis hendaknya 

mampu meningkatkan kesegaran jasmani siswa. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat kesegaran jasmani pada siswa kelas IV dan V di SDN Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu 

Kabupaten Nganjuk.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

dilaksanakan di lapangan SDN Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Data penelitian 

diperoleh langsung dari hasil observasi pelaksanaan TKJI (Tes Kesegaran Jasmani Indonesia) terhadap 

siswa kelas IV dan V di SDN Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. TKJI tersebut 

meliputi 5 komponen, yaitu: lari 30 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 30 detik, loncat tegak, 

dan lari 600 meter. 

Hasil penelitian di SDN Gampeng menunjukkan bahwa kesegaran jasmani pada siswa kelas IV 

dan V di SDN Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu ditinjau dari tes lari 30 meter menunjukkan hasil yang 

masih kurang optimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Ditinjau dari tes gantung siku tekuk 

menunjukkan hasil yang masih sangat kurang atau masih jauh dari target yang diharapkan. Ditinjau 

dari tes baring duduk 30 detik menunjukkan hasil yang sudah cukup baik. Ditinjau dari tes loncat 

tegak menunjukkan hasil yang masih kurang optimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Ditinjau dari 

tes lari 600 meter menunjukkan hasil yang masih kurang optimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. 

Secara keseluruhan tingkat kesegaran jasmani pada siswa kelas IV dan V di SDN Gampeng 1 

Kecamatan Ngluyu sudah cukup baik atau cukup segar jasmaninya, namun masih perlu untuk 

ditingkatkan lagi. 

 

KATA KUNCI  : Kesegaran Jasmani, Siswa Sekolah Dasar 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada era modern yang ditandai 

oleh kemajuan teknologi informasi 

saat ini, sebagian besar masyarakat di 

berbagai negara, termasuk Indonesia 

telah dapat menikmati kenyamanan 

dan kemudahan hidup yang didukung 

oleh alat-alat berteknologi canggih. 

Perkembangan teknologi informasi ini 

memberikan pengaruh besar terhadap 

masyarakat di segala usia, termasuk 

anak-anak. Anak-anak yang pada 

jaman dulu bermain secara tradisional 

di halaman rumah atau di lapangan 

bersama teman-temannya, kini lebih 

disibukkan dengan kegiatan menonton 

TV dan bermain game online di 

komputer maupun smartphone yang 

dilengkapi dengan akses internet. 

Demikian pula, anak-anak yang pada 

jaman dulu pergi ke sekolah dengan 

berjalan kaki atau naik sepeda, kini 

dapat dengan mudah diantar dengan 

sepeda motor, mobil pribadi maupun 

angkutan umum. Kondisi tersebut 

lambat laun membuat aktivitas fisik 

anak-anak pada jaman sekarang 

menurun.Terutama bagi anak-anak 

yang suka mengkonsumsi makanan 

cepat saji dan makanan kemasan 

(snack), tetapi tidak disertai dengan 

gaya hidup yang rajin berolahraga, 

maka mudah mengalami fenomena 

kelebihan berat badan bahkan 

mengalami obesitas. Hal ini dapat 

menurunkan tingkat kesegaran 

jasmani pada usia anak-anak dan 

memicu munculnya berbagai penyakit 

degeratif, seperti penyakit jantung 

koroner, tekanan darah tinggi, diabetes 

dan sejenisnya pada usia yang sangat 

muda dan produktif. Berdasarkan 

observasi pendahuluan yang dilakukan 

peneliti pada siswa kelas IV dan V di 

SDN Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu 

Kabupaten Nganjuk, diperoleh 

keterangan adanya beberapa siswa 

yang tampak mengalami kesegaran 

jasmani yang rendah. Hal ini tampak 

dari postur tubuh yang kurang ideal 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Duwi Triani | 13.1.01.09.0094 
FKIP-PENJASKESREK 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

sesuai usianya, yaitu ada yang terlalu 

kurus dan pendek dan ada sebagian 

pula yang terlalu gemuk. Berdasarkan 

hasil wawancara sederhana dengan 

pihak sekolah, diketahui bahwa di 

sekolah tersebut siswa hanya diberikan 

pendidikan jasmani selama satu 

minggu sekali dan tidak ada hari 

khusus untuk melakukan senam 

bersama serta tidak ada kegiatan 

ekstrakurikuler cabang olahraga 

tertentu bagi siswa. 

Di sinilah letak arti penting 

diberikannya pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan di sekolah 

dasar, yaitu untuk memupuk 

kesadaran bahwa di dalam tubuh yang 

sehat, terdapat jiwa yang kuat. PJOK 

merupakan salah satu disiplin ilmu 

yang digunakan dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan secara 

nasional. PJOK yang diajarkan di 

sekolah memiliki peranan sangat 

penting, yaitu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk terlibat langsung dalam berbagai 

pengalaman belajar melalui aktivitas 

jasmani, olahraga dan kesehatan yang 

dilakukan secara sistematis serta 

penalaran, penghayatan nilai-nilai 

(sikap – mental – emosional – 

sportivitas – spiritual – sosial), serta 

pembiasaan pola hidup sehat yang 

bermuara untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan 

kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang. Menurut Sani (2013), 

komponen-komponen kesegaran 

jasmani yang diukur meliputi daya 

tahan kardiovaskuler, kekuatan otot, 

daya tahan otot, fleksibilitas, 

komposisi tubuh dan lain-lain. 

Komponen-komponen tersebut dapat 

diukur dengan beberapa bentuk tes 

dalam TKJI meliputi:lari 30 meter, 

gantung siku tekuk, baring duduk 30 

detik, loncat tegak dan lari 600 meter. 

Peneliti mengambil objek penelitian 

ini yaitu siswa kelas IV dan V di SDN 

Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu. Hal 
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ini dikarenakan adanya indikasi 

masalah sebagaimana diungkapkan 

pada uraian di latar belakang di atas. 

Karena itu, peneliti mengangkat judul 

penelitian yaitu: “Survey Tingkat 

Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV 

dan V di SDN Gampeng 1 Kecamatan 

Ngluyu Kabupaten Nganjuk”. 

II. HASIL DAN KESIMPULAN 

Nilai hasil tes lari 30 meter yang paling 

dominan pada siswa kelas IV dan V di 

SDN Gampeng 1 adalah nilai 3 atau 

kategori 6,2 - 6,9 detik (putra) / 6,7 – 7h,8 

detik (putri), yaitu sebanyak 18 siswa 

(50%) dari total 36 siswa. Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa kesegaran jasmani 

pada siswa kelas IV dan V di SDN 

Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu ditinjau 

dari tes lari 30 meter masih perlu untuk 

ditingkatkan lagi. Menurut Sani (2013), tes 

lari cepat (sprint) 30 meter bertujuan untuk 

mengukur kecepatanjarak yang ditempuh 

siswa. Sedangkan menurut Sajoto (1998), 

kecepatan adalah kemampuan seseorang 

dalam melakukan gerakan kesinambungan 

dalam bentuk yang sama dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. 

Nilai hasil tes gantung siku tekuk yang 

paling dominan pada siswa kelas IV dan V 

di SDN Gampeng 1 adalah nilai 2 atau 

kategori 3 - 8 detik (putra) / 3 - 8 

detik(putri), yaitu sebanyak 13 siswa 

(36,1%) dari total 36 siswa. Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa kesegaran jasmani 

pada siswa kelas IV dan V di SDN 

Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu ditinjau 

dari tes gantung siku tekuk masih sangat 

kurang atau jauh dari target yang 

diharapkan. Menurut Sani (2013), tes 

gantung siku tekuk bertujuan untuk 

mengukur kekuatan otot lengan dan 

bahu.Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Irianto (2004) bahwa kekuatan otot 

merupakan salah satu komponen kesegaran 

jasmani yang menunjukkan kemampuan 

seseorang untuk terus melakukan kinerja 

otot yang diberi beban kerja.Sedangkan 

menurut Sajoto (1998), kekuatan otot 

adalah kemampuan otot atau kelompok 

otot untuk melakukan kerja, dengan 

menahan beban yang diangkatnya. 

Nilai hasil tes baring duduk 30 detik yang 

paling dominan pada siswa kelas IV dan V 

di SDN Gampeng 1 adalah nilai 4 atau 

kategori 13 - 16 (putra) / 11 - 14 (putri), 

yaitu sebanyak 19 siswa (52,8%) dari total 

36 siswa. Fakta tersebut menunjukkan 

bahwa k  esegaran jasmani pada siswa 

kelas IV dan V di SDN Gampeng 1 

Kecamatan Ngluyu ditinjau dari tes baring 

duduk 30 detik sudah cukup baik. Menurut 

Sani (2013), tes baring duduk 30 detik 

bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 
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daya tahan otot perut. Sajoto (1998) 

menjelaskan bahwa daya tahan otot adalah 

kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan suatu kelompok 

ototnya.Daya tahan juga 

berartikemampuan otot dalam melakukan 

gerak yang membebani otot di dalam tubuh 

dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Nilai hasil tes loncat tegak yang paling 

dominan pada siswa kelas IV dan V di 

SDN Gampeng 1 adalah nilai 3 atau 

kategori 7 - 12 (putra) / 4 - 10 (putri), yaitu 

sebanyak 14 siswa (38,9%) dari total 36 

siswa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa 

kesegaran jasmani pada siswa kelas IV dan 

V di SDN Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu 

ditinjau dari tes loncat tegak masih perlu 

untuk ditingkatkan lagi. Menurut Sani 

(2013), tes loncat tegak bertujuan untuk 

mengukur daya ledak otot dan tenaga 

eksplosif. Suharno (1998) menjelaskan 

bahwa daya ledak yaitu kemampuan 

seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya, sedangkan 

Sajoto (1998) mendefinisikan daya ledak 

sebagai kemampuan tubuh yang 

memungkinkan otot atau sekelompok otot 

untuk bekerja secara eksplosif. 

Nilai hasil tes lari 600 meter yang paling 

dominan pada siswa kelas IV dan V di 

SDN Gampeng 1 adalah nilai 3 atau 

kategori 7 - 12 (putra) / 4 - 10 (putri), yaitu 

sebanyak 20 siswa (55,6%) dari total 36 

siswa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa 

kesegaran jasmani pada siswa kelas IV dan 

V di SDN Gampeng 1 Kecamatan Ngluyu 

ditinjau dari tes lari 600 meter masih perlu 

untuk ditingkatkan lagi. Menurut Sani 

(2013), tes lari sedang 600 meter bertujuan 

untuk mengukur daya tahan jantung, 

pernafasan dan peredaran darah. Menurut 

Irianto (2004) slah satu komponen 

kesegaran jasmani adalah daya tahan paru 

dan jantung, yakni kemampuan paru dan 

jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot 

dalam jangka waktu lama.Sedangkan 

menurut Sajoto (1998) daya tahan jantung 

dan paru (kardiorespirasi) adalah keadaan 

dimana jantung mampu bekerja dengan 

mengatasi beban berat selama 

waktutertentu. 

Nilai kesegaran jasmanisecara keseluruhan 

pada siswa kelas IV dan V di SDN 

Gampeng 1 yang paling dominan adalah 

kategori cukup, yaitu sebanyak 16 siswa 

(44,4%) dari total 36 siswa. Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa kesegaran jasmani 

siswa kelas IV dan V di SDN Gampeng 1 

Kecamatan Ngluyu sudah cukup segar 

jasmaninya, namun masih perlu untuk 

ditingkatkan lagi agar siswa memiliki 

kecepatan, kekuatan, daya tahan otot, daya 

ledak, dan daya tahan paru-paru maupun 

jantung yang lebih baik. Menurut Bomba 

(dalam Suharjana, 2008) upaya pencapian 
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kesegaran jasmani yang optimal bertujuan 

untuk mencapai dan memperluas 

perkembangan fisik secara menyeluruh, 

memenuhi kebutuhan yang ditentukan 

dalam aktivitas olahraga, dan untuk 

mengenal gerak olahraga yang telah 

dipilih, sehingga bisa mengembangkan 

kapasitas penampilan lebih lanjut.Dalam 

kehidupan sehari-hari, kesegaran Jasmani 

mempunyai fungsi yang sangat penting 

bagi kehidupan seseorang untukmelakukan 

kegiatan sehari-hari dan meningkatkan 

kemampuan kerja sehingga dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya secara 

optimal untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik.Sedangkan Irianto (2004) 

menyatakan bahwa untuk dapat 

memperoleh kondisi kesegaran yang 

memadahi diperlukan perencanaan yang 

sistematik melalui pemahaman pola hidup 

sehat bagi setiap lapisan masyarakat, 

meliputi tiga upaya yaitu: makan, istirahat 

dan olahraga.  

Menurut Sajoto (1998),kondisi fisik atau 

kesegaran jasmani adalah satu kesatuan 

yang utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan begitu saja. Baik 

peningkatan maupun pemeliharaannya. 

Disebutkan pula bahwa komponen kondisi 

fisik meliputi: kekuatan, daya tahan, daya 

otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, 

koordinasi, keseimbangan, dan ketepatan. 

Lebih lanjut, Suratman (1975) 

menjelaskanbahwa seseorang yang 

memilik kasegaran jasmani yang baik 

dapat diartikan cukup mempunyai 

kesanggupan untuk melakukan 

pekerjaannya dengan efisien tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti, 

sehingga masih memiliki sisa tenaga untuk 

mengisi waktu luangnya dan tugas-tugas 

mendadak lainnya. Bisa dikatakan pula 

bahwa tingkat kesegaran jasmani yang 

baik memberikan seseorang kesanggupan 

pada seseorang untuk menjalankan hidup 

yang produktif dan dapat menyesuaikan 

diri pada tiap pembebanan yang banyak. 

Sedangkan menurut Mukholid (2004), 

kebugaran atau kesegaran jasmani 

mempunyai manfaat yang sangat penting 

bagi kehidupan seseorang dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari, pekerjaan, 

dan khususnya bagi anak-anak, kesegaran 

jasmani sangat menunjang proses tumbuh 

kembangnya. 

 

III. PENUTUP 

1. Simpulan 

Kesegaran jasmani siswa kelas 

IV dan V di SDN Gampeng 1 

Kecamatan Ngluyu secara keseluruhan 

sudah cukup baik atau cukup segar 

jasmaninya, namun masih perlu untuk 

ditingkatkan lagi agar siswa memiliki 

kecepatan, kekuatan, daya tahan otot, 
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daya ledak, dan daya tahan paru-paru 

maupun jantung yang lebih baik.  

2. Saran 

Peneliti memberikan beberapa 

saran yang terkait dengan hasil 

penelitian ini, antara lain: 

1. Disarankan bagi sekolah-sekolah 

dasar untuk melakukan pengukuran 

kesegaran jasmani dengan 

instrumen TKJI bagi para siswanya 

secara berkala, sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi 

dalam menyusun strategi untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani 

melalui mata pelajaran PJOK dan 

upaya-upaya lainnya. 

2. Disarankan bagi orangtua siswa 

untuk dapat menerapkan prinsip-

prinsip pengukuran kesegaran 

jasmani sesuai kaidah TKJI dalam 

kegiatan sehari-hari, sehingga 

orangtua dapat memantau tingkat 

kesegaran jasmani anak dan dapat 

melakukan upaya-upaya untuk 

menjaga dan meningkatkan 

kesegaran jasamani mereka. 

3. Disarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan 

hasil penelitian ini dengan 

mengkaji lebih dalam tentang 

penerapan TKJI untuk mengukur 

tingkat kesegaran jasmani siswa 

dengan populasi yang berbeda, 

misalnya populasi siswa tingkat 

SMP dan SMA atau kelompok 

umur di atas 12 tahun. 
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