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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kebugaran jasmani di 

SMP dan SMA di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan 

teknik deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 

Nronggot, SMA Negeri 1 Ngronggot, pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 136. Sampel 

pada penelitian ini yaitu siswa yang mengikuti survey kesegaran jasmani ada 136 siswa dan 

siswi yang terdiri dari 4 kelompok sebanyak 34 siswa putri dan 34 siswa putra siswa SMP dan 

siswa SMA dengan teknik pengambilan sampel yaitu multi sage random sampling. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  1) Ada perbedaan tingkat kebugaran 

jasmani antara siswa SMP dengan SMA Negeri di Kecamatan Ngronggot. Dari hasil yang 

diperoleh pada siswa putra SMP terdapat pada kategori sedang yaitu pada rentang 14-17 

sebanyak 17 (50%) sedangkan pada siswa putra SMA pada kategori sedang yaitu pada 

rentang 14-17 sebanyak 24 (70,6%). Sedangkan pada hasil yang diperoleh pada siswa putri 

SMP terdapat pada kategori sedang yaitu pada rentang 14-17 sebanyak 24 (70,6%) sedangkan 

pada siswa putri SMA pada kategori sedang yaitu pada rentang 14-17 sebanyak 26 (76,5%). 

2) Tingkat kebugaran jasmani siswa SMP dan SMA Negeri di Kecamatan Ngronggot. Tingkat 

kebugaran jasmani siswa SMP pada siswa putra perolehan jumlah nilai terbaik terjadi pada 

siswa putra SMA. Sedangkan tingkat kebugaran jasmani siswa SMP pada siswa putri 

perolehan jumlah nilai terbaik terjadi pada siswa putri SMA. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini disarankan kepada guru olahraga dapat 

mengetahui kondisi fisik masing-masing siswanya sehingga dapat memacu dapat 

meningkatkan kebugaran jasmani. 

 

 

Kata kunci: Teknik Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) 
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I. LATAR BELAKANG 

Kualitas tingkat kemampuan 

fungsi organ tubuh menunjukkan 

tingkat kualitas kebugaran jasmani. 

Kebugaran jasmani merupakan awal 

seseorang untuk melakukan aktivitas 

fisik sehari-hari secara efektif dan 

efisien. Menurut pendapat Suharjana 

(2013:3) menjelaskan bahwa kebugar-

an jasmani adalah kesanggupan sese-

orang untuk menjalankan hidup sehari 

-hari tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berlebihan dan masih memiliki 

kemampuan untuk mengisi pekerjaan 

ringan lainnya. 

Untuk itu, diharapkan seluruh 

orang menyadari pentingnya kebugar-

an jasmani dalam menjalankan rutini-

tas dan aktivitas fisik, sehingga selu-

ruh orang bisa melakukan aktifitas 

fisik sehari-hari secara efektif dan 

efisien tanpa mengalami masalah dan 

kendala serius. 

Untuk siswa dan siswi kebugar-

an jasmani sangat berpengaruh penting 

untuk menjaga kondisi fisik saat bela-

jar di sekolah maupun di luar sekolah. 

Dengan peningkatan kebugaran jasma-

ni yang baik diharapkan siswa dan sis-

wi dapat belajar lebih bisa meningkat-

kan semangat, gairah, tidak mudah 

terserang sakit, tidak mudah lelah, 

kreatif dan inovatif, serta dapat ber-

prestasi secara optimal, mampu meng-

hadapi tantangan baik di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan masya-

rakat. 

Menurut pendapat Arma Abdoe-

lah dan Agus Munaji (1994:16) men-

jelaskan tujuan pendidikan jasmani 

dan kesehatan adalah membantu siswa 

dan siswi untuk meningkatkan kese-

garan jasmani dan kesehatan melalui 

pengenalan dan pemahaman positif, 

serta gerak dasar dari berbagai aktivi-

tas jasmani. 

Sesuai dengan karakteristik sis-

wa dan siswi, usia 13–15 dan 16-19th 

rata-rata dari mereka cenderung masih 

lebih suka metode bermain. Untuk itu 

guru harus mampu mengembangkan 

pembelajaran yang lebih efektif, 

disamping itu harus memahami dan 

memperhatikan karakteristik dan ke-

butuhan siswa dan siswi. Untuk masa 

usia 13-15 dan 16-19 tahun rata-rata 

dari seluruh aspek perkembangan 

manusia baik itu kognitif, psikomo-

torik dan afektif mengalami peruba-

han. Perubahan yang paling nampak 

ialah pertumbuhan dan perkembangan 

fisik dan psikologis pada tiap-tiap 

individu. Adapun ruang lingkup pen-

didikan jasmani meliputi aspek perma-



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Agung Rizky Harianto | 13.1.01.09.0434 
FKIP – Penjaskesrek 

simki.unpkediri.ac.id 
  || 4|| 

 
 

inan dan olahraga, aktivitas pengem-

bangan, uji diri/ senam, aktivitas 

ritmik, akuatik (aktivitas air) dan 

pendidikan luar kelas. Kesegaran 

jasmani siswa di sekolah harus dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan mela-

lui proses pendidikan jasmani. 

Menurut pendapat Djoko Pekik 

Irianto (2004: 7) menjelaskan tentang 

hal yang menunjang tingkat kebugaran 

jasmani yang meliputi tiga upaya 

kebugaran yaitu: makan, istirahat,dan 

aktifitas olahraga. 

Selain menunjang tingkat kebu-

garan jasmani, adapun komponen ke-

bugaran jasmani menurut Roji (2007: 

90-91) yaitu: daya tahan jantung/ pere-

daran darah dan paru-paru, kemam-

puan adaptasi biokimia, seperti: jum-

lah enzym-enxym dalam darah dan 

konsentrasi asam laktat dalam plasma 

darah, bentuk tubuh, kekuatan otot, 

tenaga ledak otot, daya tahan otot, 

kecepatan, kelincahan, kelentukan, 

kecepatan reaksi, dan koordinasi. 

Berdasarkan permasalahan di 

atas, maka peneliti berkeinginan mem-

buat penelitian dengan judul “Survey 

Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa 

SMP dan SMA di Kecamatan Ngrong-

got Kabupaten Nganjuk”. 

 

 

II. METODE 

Pendekatan metode yang dilaku-

kan dalam penelitian ini adalah mela-

lui pendekatan metode kuantitatif 

dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui tes dan 

pengukuran dan angket, dalam hal ini 

tes yang di gunakan TKJI (Tes Kebu-

garan Jasmani Indonesia). 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dekriptif. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 136 

siswa yaitu pada masing-masing siswa 

SMP Negeri 1 Nronggot sebanyak 34 

siswa putra dan 34 siswa putri 34 

siswa, dan untuk siswa SMA Negeri 1 

Ngronggot sebanyak 34 siswa putra 

dan 34 siswa putri, pada tahun ajaran 

2017/2018. Sampel pada penelitian ini 

yaitu siswa yang mengikuti survey 

kesegaran jasmani sebanyak 68 siswa 

dan siswi SMPN 1 Ngronggot dan 68 

siswa dan siswi SMAN 1 Ngronggot. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

Hasil Penelitian  

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada siswa putra SMP terdapat 

pada kategori sedang yaitu pada 

rentang 14-17 sebanyak 17 (50%) 

sedangkan pada siswa putra SMA 

pada kategori sedang yaitu pada 

rentang 14-17 sebanyak 24 

(70,6%). Sedangkan pada hasil 
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yang diperoleh pada siswa putri 

SMP terdapat pada kategori sedang 

yaitu pada rentang 14-17 sebanyak 

24 (70,6%) sedangkan pada siswa 

putri SMA pada kategori sedang 

yaitu pada rentang 14-17 sebanyak 

26 (76,5%). 

2. Berdasarkan hasil yang telah 

dilakukan bahwa tingat kebugaran 

jasmani siswa SMP dan siswa SMA 

menggunakantes lari 50 meter dan 

lari 60 meter, tes gantung angkat 

tubuh untuk siswa putra sedangkan 

pada siswa putri menggunakan tes 

gantung siku tekuk, tes baring 

duduk, tes loncat tegak, tes lari 

1000 meter paa siswa putra usia 13-

15 tahun, tes lari 1200 meter pada 

siswa putra usia 16-19 tahun, tes 

lari 800 meter pada siswa putri usia 

13-15 tahun dan tes lari 1000 meter 

pada siswa putri usia 16-19 tahun. 

Kesimpulan  

1. Ada perbedaan tingkat kebugaran 

jasmani antara siswa SMP Negeri 1 

Ngronggot dengan SMA Negeri 1 

Ngronggot di Kecamatan Ngronggot. 

Dari hasil yang diperoleh pada siswa 

putra SMP terdapat pada kategori 

sedang yaitu pada rentang 14-17 

sebanyak 17 (50%) sedangkan pada 

siswa putra SMA pada kategori 

sedang yaitu pada rentang 14-17 

sebanyak 24 (70,6%). Sedangkan 

pada hasil yang diperoleh pada siswa 

putri SMP terdapat pada kategori 

sedang yaitu pada rentang 14-17 

sebanyak 24 (70,6%) sedangkan 

pada siswa putri SMA pada kategori 

sedang yaitu pada rentang 14-17 

sebanyak 26 (76,5%). 

2. Tingkat kebugaran jasmani siswa 

SMP Negeri 1 Ngronggot dengan 

SMA Negeri 1 Ngronggot di Keca-

matan Ngronggot. Tingkat kebugar-

an jasmani siswa SMP pada siswa 

putra perolehan jumlah nilai terbaik 

terjadi pada siswa putra SMA. Se-

dangkan tingkat kebugaran jasmani 

siswa SMP pada siswa putri peroleh-

an jumlah nilai terbaik terjadi pada 

siswa putri SMA. 

 

IV. PENUTUP   

 Berdasarkan kesimpulan di atas, 

maka dapat dituliskan implikasi 

sebagai berikut. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan referensi 

guna penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan Teknik Kebugaran 

jasmani Indonesia (TKJI). Dengan 

hasil penelitian ini diharapkan guru 

dapat menilai kondisi tingkat kebu-

garan jasmani anak sehingga diha-

rapkan anak SMP dan SMA sehingga 
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lebih terpacu untuk meningkatkan 

kebugaran jasmaninya, dan dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat mem-

peroleh gambaran tentang kondisi 

kebugaran jasmani pada siswa SMP 

dan SMA, sehingga pelatih akan 

selalu memperhatikan dan berupaya 

untuk meningkatkan kebugaran jas-

mani anaknya. 
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