SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KESEGARAN JASMANI TERHADAP
HASIL BELAJAR BOLAVOLI PADA SISWA SMP NEGERI
1 SABBANG PARU KABABUPATEN WAJO

ANALYSIS OF PHYSICAL HEALTH LEVEL TOWARD
VOLLYBAAL LEARNING OUTCOMES IN STUDENTS
OF SMP 1 SABBANG PARU WAJO REGENCY

KARNITA LESTARI

JURUSAN PENJASKESREK
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2020

ANALISIS TINGKAT KESEGARAN JASMANI TERHADAP
HASIL BELAJAR BOLAVOLI PADA SISWA SMP NEGERI
1 SABBANG PARU KABABUPATEN WAJO

ANALYSIS OF PHYSICAL HEALTH LEVEL TOWARD
VOLLYBAAL LEARNING OUTCOMES IN STUDENTS
OF SMP 1 SABBANG PARU WAJO REGENCY
ABSTRAK

Karnita Lestari. 2020. Analisis Tingkat Kesegaran Jasmani terhadap Hasil Belajar
Bolavoli pada Siswa SMP Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten Wajo. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas
Negeri Makassar. (dibimbing oleh H. Andi Ihsan dan H. Iskandar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesegaran jasmani pada siswa
SMP Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten Wajo; (2) Hasil belajar bolavoli pada siswa SMP
Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten Wajo; dan (3) Kontribusi tingkat kesegaran jasmani
terhadap hasil belajar bolavoli pada siswa SMP Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten Wajo.
Populasi penelitian ini adalah siswa laki-laki SMP Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten
Wajo kelas VIII dengan jumlah sampel penelitian 30 siswa dipilih secara random
sampling atau sistem acak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriftip, normalitas data, uji linearitas, analisis regresi, dan pengkategorian dengan
menggunakan program SPSS.
Berdasarkan dari hasil analisis data, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:
1) Tingkat kesegaran jasmani pada siswa SMP Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten Wajo
berada pada kategori Sedang atau 56,7%; 2) Hasil belajar bolavoli pada siswa SMP
Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten Wajo berada pada ketegori Baik atau 76,67%; dan 3)
Tingkat kesegaran jasmani memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar
bolavoli pada siswa SMP Negeri 1 Sabbang Paru Kab. Waji sebesar 83,4%.

KATA KUNCI: Tingkat Kesegaran Jasmani dan Hasil Belajar Bolavoli
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Analisis data deskriptif dimaksudkan
Wajo, maka dilakukan uji normalitas
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data
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A. Pembahasan
jasmani

terhadap

hasil

belajar
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pada teori dan kerangka berpikir
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rata-rata,

standar

deviasi,
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range, maksimal dan minimum. Dari
nilai-nilai statistik ini diharapkan
dapat memberi gambaran umum

1. Tingkat kesegaran jasmani
pada siswa SMP Negeri 1
Sabbang Paru Kabupaten
Wajo.

Berdasarkan uraian diatas, maka
Pengukuran tingkat kebugaran
kebugaran jasmani siswa SMP
jasmani

dilakukan

dengan
Negeri

1

Sabbang

Paru

menggunakan lima item tes yaitu
Kabupaten
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perlu

di

tes lari 50 meter, tes gantung
tingkatkan. Dengan hasil tersebut
angkat tubuh/ sit up 60 detik, tes
tentu akan mempengaruhi hasil
baring duduk/sit up 60 detik, tes
pembelajaran pendidikan jasmani
loncat tegak/ vertical jump dan
dan

kesehatan

yang

juga

lari 1000 meter. Setiap hasil
mempengaruhi

kemampuan

kelima item tes diberikan nilai
siswa putra dalam melakukan
sesuai

dengan

Klasifikasi
teknik-teknik olahraga.

penilaian yang sudah ditentukan
Hasil tes lari 50 meter yang
yaitu nilai 5 untuk klasifikasi
bernilai
baik

sekali,

nilai

4

baik, memperlihatkan

untuk
kurangnya kecepatan siswa putra

klasifikasi baik, nilai 3 untuk
terutama kecepatan lari cepat
klasifikasi sedang, nilai untuk
(sprinting

speed).

Kecepatan

klasifikasi kurang dan nilai 1
merupakan kondisi dasar yang
untuk klasifikasi kurang sekali.
harus dimiliki siswa apabila ingin
Pengukuran tingkat kebugaran
melakukan
jasmani

dilakukan

berbagai

teknik

dengan
olahraga.

Berbagai

cabang

menghitung jumlah nilai dari
olahraga
kelima

item

tes

sangat

tergantung

dan
kepada kecepatan antara lain: lari

dikonsultasikan dengan norma
cepat, sepakbola, bolabasket, dan
penilaian yang sudah ditentukan.

lain

sebagainya.

meningkatkan
sekaligus

Dengan

kemampuan dalam melakukan

kecepatan,

berbagai teknik dalam cabang-

juga

akan

cabang olahraga tersebut.

mempengaruhi kecepatan siswa

Tes baring duduk selama 60 detik

dalam melakukan gerakan dalam

memperlihatkan kekuatan dan

berbagai

ketahanan

cabang

olahraga

otot

perut

yang

tersebut.

dimiliki siswa putra. Hasil tes

Hasil tes gantung angkat tubuh/

baring duduk selama 60 detik

pull up 60 detik yang bernilai

yang

kurang,

sedangnya

memperlihatkan

kurangnya

kekuatan

sedang,

memperlihatkan
kekuatan

dan

dan

ketahanan otot perut siswa putra

ketahanan otot lengan dan otot

SMP Negeri 1 Sabbang Paru

bahu siswa. Kekuatan otot lengan

Kabupaten Wajo. Hal ini juga

akan

gerakan

akan mempengaruhi siswa dalam

siswa melakukan teknik olahraga

melakukan berbagai teknik dalam

yang bertumpu pada gerakan

cabang

lengan antara lain : tolak peluru,

memerlukan

lempar

bolavoli,

ketahanan otot perut. Kekuatan

cabang

otot perut ini dapat lebih di

mempengaruhi

lembing,

bolabasket,
olahraga

berbagai

bela

sebagainya.

diri

dan

olahraga
kekuatan

yang
dan

lain

tingkatkan

lagi

dengan

Peningkatan

melakukan

gerakan

baring

kekuatan otot lengan sekaligus

duduk/ sit up yang dilakukan

juga

secara

akan

meningkatkan

continue

dan

teratur.

Dengan

terbiasanya

siswa

lain sebagainya menjadi lebih

melakukan gerakan baring duduk

efektif.

tersebut, akan membuat otot

Tes lari 1000 meter merupakan

perut menjadi lebih kuat.

tes lari jarak menengah yang

Tes loncat tegak/ vertical jump

sangat

dilakukan

ketahanan siswa, baik ketahanan

untuk

mengukur

kekuatan dan daya ledak otot

dalam

tungkai/

ketahanan

bergantung

kecepatan

pada

maupun

tenaga

eksplosif.

otot

tungkai

ketahanan yang baik, siswa akan

merupakan komponen dasar yang

lebih tahan dalam melakukan

harus dimiliki oleh seorang yang

berbagai cabang olahraga pada

akan melakukan teknik-teknik

waktu yang lebih lama. Hal ini

olahraga. Hampir semua cabang

tentunya

olahraga menggunakan gerakan

prestasi siswa dalam melakukan

tungkai

berbagai cabang olahraga.

Kekuatan

sebagai

gerakan

kekuatan.

akan

Dengan

meningkatkan

utamanya. Dengan peningkatan

Tingkat kebugaran jasmani juga

kekuatan dan daya ledak otot

menjadi

tungkai/

mempengaruhi

tenaga

eksplosif,

faktor

yang

siswa

dalam

berbagai cabang olahraga yang

melakukan kegiatan sehari-hari

mengutamakan gerakan tungkai

baik berupa kegiatan belajar,

seperti : lonpat jauh, loncat

kegiatan berolahraga dan juga

tinggi, bolabasket, bolavoli dan

kegiatan-kegiatan

lain

yang

dilakukan oleh siswa. Dengan

tubuh yang bugar, siswa menjadi

ini

lebih

kualitas belajar siswa baik dalam

termotivasi

dalam

juga

melakukan setiap kegiatan yang

kegiatan

dilakukan

Pendidikan

maupun

baik

di

dirumah.

sekolah
Kebugaran

jasmani yaitu kondisi tubuh yang

akan

Kesehatan

meningkatkan

pembelajaran
Jasmani
maupun

dan
dalam

kegiatan pembelajaran lainnya.

berhubungan dengan kemampuan
dan
untuk

kesanggupan

seseorang

melaksanakan

2. Haisl belajar bolavoli pada
siswa SMP Negeri 1 Sabbang
Paru Kabupaten Wajo.

suatu
Keterampilan

merupakan

kegiatan dengan menggunakan
kemampuan gerak dengan tingkat
kekuatan, daya kreasi dan daya
tertentu, terampil menunjukkan
tahan

dengan

efisien

tanpa

kelelahan

yang

pada derajat keberhasilan dalam
menimbulkan

mencapai tujuan yang efektif dan
berarti.

Berdasarkan

uraian
efisien yang ditentukan

oleh

diatas, maka tingkat kebugaran
kecepatan, ketepatan, bentuk dan
jasmani siswa SMP Negeri 1
kemampuan menyesuaikan diri
Sabbang Paru Kabupaten Wajo
dalam mencapai suatu tujuan.
harus

dilakukan

lagi

untuk
Keterampilan yang baik dapat

menunjang

kelancaran
dicapai

pembelajaran

jika

siswa

Pendidikan
memperhatikan hal-hal sebagai

Jasmani dan Kesehatan di SMP
berikut: kemauan dari individu
tersebut. Selain itu juga tentunya
yang

baik,

adanya

proses

peningkatan kebugaran jasmani
pembelajaran yang baik, adanya

prinsip-prinsip

latihan

dikembangkan

yang

kategori

baik,

untuk

dengan

besarnya

ditunjukkan
data

hasil

memperkuat respon yang terjadi.

belajar bolavoli pada siswa SMP

Hasil belajar dalam bolavoli akan

Negeri

sangat

Kabupaten Wajo dari 30 (100%)

mendukung permainan

1

Sabbang

bolavoli yang baik juga, sehingga

siswa,

untuk

tujuan

sebanyak 3 siswa atau (10,0%),

permainan yang baik seorang

kategori baik sebanyak 123siswa

siswa harus menguasai teknik-

atau (763,67%), kategori sedang

teknik

bolavoli.

sebanyak 4 siswa atau (13,33%),

Teknik – teknik dasar permainan

kategori kurang sebanyak 0 siswa

bolavoli dapat dibedakan sebagai

atau (0,0%), dan kategori kurang

berikut: servis, passing, umpan

sekali sebanyak 0 siswa atau

(set up), smash, dan bendungan

(0,0%). Dengan demikian, dapat

(block).

disimpulkan bahwa persentase

Bedasarkan hasil penelitian hasil

hasil data akhir hasil belajar

belajar

dengan

bolavoli pada siswa SMP Negeri

rana

1 Sabbang Paru Kabupaten Wajo

mencapai

dasar

pada

bolavoli

menggunakan

tes

3

kategori

baik

Paru

sekali

penilaian yaitu kognitif, afektif

dikategori Baik

dan psikomotor pada siswa putra

Penguasaan teknik dasar bermain

SMP Negeri 1 Sabbang Paru

bola voli dapat diperoleh dan

Kabupaten

diperoleh

dikembangkan dengan rutinitas

sebagian besar siswa berada pada

latihan yang intensif. Siswa yang

Wajo,

masuk ke dalam kategori sedang,

pembelajaran

kurang

latihan

dan

kurang

dikarenakan

sekali,

menjadi

sarana

siswa

dalam

kemampuan

meningkatkan keterampilan dasar

individu siswa pada permainan

bermain bola voli. Seorang guru

bola voli kurang terlatih, dan

sangat berperan dalam proses

tidak

pembelajaran yaitu memberikan

mempunyai

koordinasi

gerak yang baik. Koordinasi

pembelajaran

gerak yang baik akan menunjang

motivasi pada siswa, sehingga

siswa dalam melakukan gerakan

teknik-teknik dasar permainan

teknik

bolavoli.

bolavoli dapat dikuasai dengan

Kemampuan individu yang baik

baik dan benar. Seorang guru

juga penting, dikarenakan siswa

harus memberikan contoh ketika

yang mempunyai

kemampuan

proses pembelajaran berlangsung

individu dan keterlatihan baik

agar siswa mengetahui gerakan

akan

dalam

yang baik dan benar. Seorang

penguasaan teknik-teknik dasar

guru harus mengingatkan dan

bermain bolavoli.

memberikan

dasar

lebih

Terlepas

dari

(internal)

dan

mampu

faktor
faktor

anak
lain

(eksternal),

yang

dapat

memengaruhi

hasil

belajar

bolavoli

siswa

pembelajaran.

yaitu

proses
Proses

yang

benar

(latihan)

contoh
ketika

dan

gerakan
siswa

melakukan gerakan dasar bola
voli yang kurang benar.

3. Kontribusi tingkat kesegaran
jasmani terhadap hasil belajar
bolavoli pada siswa SMP
Negeri 1 Sabbang Paru
Kabupaten Wajo.

faktor yang mendukung dalam
Hasil

analisis

statistik
pencapaian hasil belajar bolavoli..

menunjukkan

bahwa

ada
Jadi, tingkat kesegaran jasmani

kontribusi yang signifikan tingkat
adalah

kemampuan

seseorang

dalam

beraktivitas

sehari-hari

kesegaran jasmani terhadap hasil
belajar bolavoli pada siswa SMP
tanpa mengalami kelelahan. Jadi,
Negeri 1 Sabbang Paru Kabupaten
fungsi tingkat kesegaran jasmani
Wajo. Apabila hasil penelitian ini
pada hasil belajar bolavoli yaitu
dikaitkan

dengan

teori

dan
adalah

hasil

belajar

bolavoli

kerangka pikir yang mendasarinya,
merupakan
maka

dalam

dasarnya

hasil

mendukung

dan

dominan
penelitian

pelajaran
gerakan

yang

yang
hasur

diikuti oleh siswa, apabila siswa
memperkuat teori dan hasil-hasil
tidak melakukan gerakan yang
penelitian terdahulu yang sudah
diperintahkan oleh guru pelajaran
ada.

Ini

membuktikan bahwa
maka hasil belajar yang didapat

tingkat kesegaran jasmani sangat
tidak akan efektif. Maka dari itu,
menunjang dalam melakukan hasil
dengan

memiliki

jasmani

yang

kesegaran

belajar bolavoli. Namun pada
bagus

maka

siswa SMP Negeri 1 Sabbang Paru
pembelajaran apapun yang diikuti
Kabupaten Wajo memiliki tingkat
tidak

akan

memangalami

kesegaran jasmani dikategorikan
kelelahan yang berarti. Dengan
baik untuk menunjang hasil belajar
demikian
bolavoli.

Tingkat

tingkat

kesegaran

kesegaran
jasmani memiliki kontribusi yang

jasmani merupakan salah satu

signifikan terhadap hasil belajar

SMP Negeri 1 Sabbang Paru

bolavoli pada siswa SMP Negeri 1

Kabupaten Wajo.

Sabbang Paru Kabupaten Wajo.
Saran
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan kesimpulan di
Kesimpulan
atas, maka ada beberapa saran yang
Berdasarkan hasil penelitian
perlu ditindak lanjuti yaitu:
dan

pembahasan

yang

telah
1. Bagi

siswa,

hendaknya

dikemukakan, maka dapat ditarik
bersungguh-sungguh

dalam

sebuah kesimpulan sebagai berikut:
mengikuti

pembelajaran

1. Tingkat kesegaran jasmani
pendidikan jasmani karena
pada siswa SMP Negeri 1
apabila
Sabbang

Paru

pelajaran

tersebut

dikuasai

akan

Kabupaten
dapat

Wajo berada pada kategori
memberikan hal positif bagi
sedang.
siswa.
2. Hasil belajar bolavoli pada
2. Bagi guru, diharapkan lebih
siswa SMP Negeri 1 Sabbang
kreatif

dan

menggunakan

Paru Kabupaten Wajo berada
metode pembelajaran yang
pada kategori sedang.
bervariasi

sehingga

siswa

3. Tingkat kesegaran jasmani
akan lebih termotivasi untuk
memiliki

kontribusi

yang
mengikuti pelajaran.

signifikan

terhada

hasil
3. Bagi

sekolah,

agar

lebih

belajar bolavoli pada siswa
memperhatikan

pengadaan

sarana dan prasarana yang

diperlukan

dalam

pembelajaran

proses

pendidikan

jasmani.
4. Bagi

peneliti

dapat

selanjutnya
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