ARTIKEL
PERBEDAAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI SISWA SD NEGERI
DAERAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KEDIRI

Oleh:
BIBTIA ADIVVA DRIBILLA
14.1.01.09.0258

Dibimbing oleh :
1. Rizki Burstiando, M.Pd
2. Ruruh Andayani Bekti, M.Pd

PROGRAM STUDI PENJASKESREK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2019

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Bibtia Adivva Dribilla| 14.1.01.09.0258
FKIP – Penjaskesrek

simki.unpkediri.ac.id
|| 1||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

JUDUL
PERBEDAAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI SISWA SD NEGERI
DAERAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KEDIRI
BIBTIA ADIVVA DRIBILLA
14.1.01.09.0258
FKIP – Penjaskesrek
Rarasargarendra22@gmail.com
Ruruh Andayani Bekti, M. Pd
Rizki Burstiando, M.Pd
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
ABSTRAK
Kebugaran jasmani merupakan segenap kemampuan seseorang untuk melakukan
tugasnya sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Selain itu, mereka masih
mempunyai cadangan energi untuk menikmati waktu senggangnya serta untuk keperluan yang
bersifat mendadak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbedaan tingkat
kebugaran jasmani siswa SD Negeri daerah pedesaan dan perkotaan di Kediri.Dengan
menggunakan menggunakan metode Survey dan Model penelitian deskriptif kualitatif
menggunakan tes (TKJI).Populasi penelitian adalah pada siswa SD Negeri Pedesaan dan
Perkotaan di Kediri dan diambil 3 Sd Pedesaan Dan 3 SD Perkotaan melalui teknik purposive
sampling. Instrumen tes yang relevan adalah tes kebugaran jasmani yaitu tes lari cepat
(Sprint) 40 meter, gantung siku tekuk (pull-up),tes baring duduk (sit-up), lompat tinggi
(Vertical jump), tes lari jarak sedang 600 meter. Dari tabel perbedaan kebugaran jasmani
siswa sekolah dasar dipedesaan dengan perkotaan dapat disimpulkan bahwa nilai jumlah hasil
tes kebugaran jasmani yaitu sebesar 1058 sedangkan jumlah nila tes kebugaran jasmani siswa
perkotaan yaitu 1139, jumlah nilai rata rata tes kebugaran jasmani siswa perkotaan yaitu
sebesar 30,78 sedangkan jumlah nilai rata rata tes kebugaran jasamani siswa pedesaan yaitu
33,06, dan nilai persentasi nilai tes kebugaran jasmani siswa perkotaan yaitu sebesar 30,78%
sedangkan nilai persentase tes kebugaran jasmani siswa di pedesaan dengan nilai 33,6%. Dari
nilai tersebut dapat disimpulkan bahawa nilai tertinggi tes kebugaran jasmani yaitu pada
sekolah dasar pedesaan. Dari hasil – hasil test kebugaran jasmani yang menegaskan bahwa
siswa SD daerah pedesaan lebih mendominasi cukup baik daripada siswa SD daerah
perkotaan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat kebugaran jasmani dianntara
keduanya yang menunjukkan bahwa SD Negeri Pedesaan lebih baik daripada SD Negeri
Perkotaan di Kediri.
KATA KUNCI :Perbedaan Tingkat Kebugaran Jasmani, Kebugaran Jasmani Siswa
SD, SD Negeri Daerah Perkotaan Dan Pedesaan
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