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KATA PENGANTAR
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Maha Esa karena dengan tzin-Ny4 rurnal dapat at".Utttrar" Penerbitan 'turnal
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oleh Lembaga Penelitian UNM. Penerbitan iurnal ini berrla"arkan pada permintaan

para dosen/peneliti ataupun peneliti mitra diluar UNM untuk menerbitkan jurnal
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menyebarluaskan hasil penelitian ini untuk dapat dimanfaatkan oleh yang

memerlukan dan sebagal upaya memperbalki kelddupan ummat

Para peneliti dan pemerhad pendtdlkan dan kependidilran dapat mengeahui

atau sebagai pengetahuan tentang penelitian pendidlkan melalui jurnal penelltian

pendidikan iasmani kesehatan dan relceasi (PENJASKESREKI. Kepada kontributor

yang terpilih untuk dlmuat pada edlsi ini, dm penyundng menyampaikatr selamat

dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga sumbangan artikel saudara dapat

bermanfaat bagi nusa dan bangsa, Amln
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PERBAI\DINGAI{ INTERKORELASI ZG ZAG RUN'
SHUTTLE RUN DANBOOMERANG RUNPADA

SISWA SMP NEGERI 2 MAKASSAR

Eerman
(Dosen FIK Univenitas Negeri Makassar)

ABSTRAK

58

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan interkorelasi zig-

zag run, shuttle run dan b-oomerang run. Penel{ia1 ini tennasuk jenis penelitian

de;kipiif. Populasi penelitian ini ;dahh seluruh siswa SMP Negeq 2 Makassar

ililHld[;rlip"""rri^' lo orang vans dipilih seoara iandbm sarnpling'

ie6it anatisis aata'yang digunakan adatah tet<nil u.!i t tidak berpasangan dengan

menggunakan sistem SPSS Versi 16.00 pada taraf sigrifikan 95olo atau ao'os'--- * 
S"ttofuk dari hasil analisis data maka'penelitian ini menyimpulkan

bahwa: (1) Ada perbedaan a*ata zig'zag run O9n,.shu{le ry ea4a siswa SMP

N;il t itd;;;-ii iis'-^t n"rletir' baik da! pada shittle run' Diperoleh

nilii tl,ig--g,- = l?,9763 < p*',rt" '* = 14,5063' Sedangkan nilai tobsr"asi ( to ) = '
;:rr#-* ( t ) = z,ooz'dengan tingkat probabilitas.( l) 'ao'05; 

(2) Ada

oerbedaan antara zig-zag ." aL U*L""*g run pada siswa SMP Negeri 2

fiatffi ft-aerigTln i"tih baik dadpadl boomerang run' Diperoleh nilai

Uzi5zs run = 12,9763 < pboorErrns run t'd = 13'9763 ' Sedangkan nilai tobcervas' ( to ) = -

i,i?T;*,"* ii' l- = z,iloza.ngun tingttut probabilitas (? 1 . ' oo'os: dan (3) Ada

;ild;;; shuttle run"<lan biornt*og run pada.siswa SMP Negeri 2

Makassar, dan boomerang -o f"tift baik daiipada ihYttle run' Diperoleh nilai

ushurlc nu = 14.5063 < ltboon.ra4.r, = 13,9763' Sedangkan nilai tobsewali ( to ) =

i,oia ,1"- t t, I : 2,00i dengan tingkat probabilitas ( P ) < oo'os;

Kata Kunci : futerlcorelasi zig-zag run slruttle n'n ddn boomerang run

PENDAIIULUAN

Pelaksanaan pendidikan jasn-rani di sekolah merupakan salah satu usaha

*o* 'rn"nuourtarr tebiasaan hidup berolahraga anak 
'lidik 

' di dalam

kehidupannya sehari-hari agar dapat tumbuh dan perkembang secara harmonis'

(arena dengan pengetahuan tentang jasmani yang sehat memungkinkan terjadi

perubahan sikap dan perilaku kearah kogritit psikomotor dan afektif yang sangat

bermanfaat bagi anak didilq baik terhadap masalah kesehatannya maupun

terhadap pertumbuhan dan perkembangan fi siknya'

Potensi fisik yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki

setiap individrl oleh karana dengan potensi fisik yang baik akan dapat menunjang



kelancaran aktivitas yang dilakukan sehari'hari tanpa me{Balami kelelahan yang

berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melaksanakan kegiatan yang

lain. Olehnya itu siswa yang mempunyai potensi fisik yang baik akan dapat

mengikuti p€lajaran dalam situasi yang menyenangkan, sehat dan tampak lebih

bugar penampilannya dalam mengikuti proses belajar pendidikan jasmani di

sekolahnya.

Dengan demikian potensi fisik yang dimiliki ses€omng' disamping

merupakan kunci dari keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari yang banyak

menuntut aktifias fisih juga merupakan modal dasar yang dapat mendukung

dalam memperoleh hasil belajar pendidikan jasrnani di sekolah' Karena dengan

kemampuan fisik yang memadai yang dimiliki' maka siswa akan mampu

mengikuti proses belajar pendidikan jasmani di sekolah dengan baik yang

dilaksanakan dalam waktu 2 jat'r, Q x '15 menit) setiap kali pertemu{L sehingga

besar kemungkinan hasil belajar yang diperoleh akan menunjukkan hasil yang

tebih baik.

TINJAUANPUSTAXA

1. Kondisi frsik

Usaha meningkatkan kondisi fisik sangat mutlak dilaksanakaru karena

kalau kondisi fisik baik maka:

l. Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja

jantung.

2. Akan ada peningkatan dalam kekuataru kelentukaru stamina kecepatarL

dan lain'lain kondisi fisik'

3. Akatr ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan'

1. Akan ada pemulihan yang lebih oepat dalam organ-organ tubuh setelah

latihan.

utama

5. Akan ada respon yang cepat dari organisme

waktu respon demikian diperlukan'

Pada sernua cabang olahragq kondisi fisik merupakan faktor yang Paling

dalam peningkatan keterampilan bagi seorang pemain' Moch' S

tubuh kita aPabila sewaktu-

asoto

988:57), mengemukakan bahwa: "Kondisi fisik adalah satu kesatuan dari

a



komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkaq baik peningkatannya,

maupun pemelihitanya"" Artinya bahwa setiap ririaha peningkatan kondisi fisft,
maka harus irengembangkan sernua komponen ters€bu! ry4laupun perlu

dilahrkan dengan sistem pridritas.

2. Kelincehan

Menurut Wahjoedi (2001:61) kelincahan (agility) adnlah kernampuan

tubuh untuk mengubah aqah secara cepat tanpa adanya gangguan keseimlangan

atau kehilangan keseimbang4n.

, Menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007:5Q Kelincahan

qSiliOl aAa* kgmampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah aratt

gerakan secarp mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Misalnya mampu berlari

berbelok-beloh lari bolak:balik dalam jarak dpq waktu tertentq atau kemampuan

berkelit dengan cep+t dalEn posisi rctap berdiri stabil. Toho Cholik Mutohir dan

Ali Maksum (2007:56) mengalakan bahwa komponen kelincahan erat kaitamya

dengan komponen kecepatan dan koordinasi.

3. 7ig-ng rus

Untuk meirgernbangkaq kondisi fisik seperti kecepaan dan kelincahan

perlu didukung adanya bentuk latihar. Latihan zig-zag tm merupakan bentuk

latihan yang dilakukao dengan lari menyilang untuk mengubah arah dari dan

posisi pada waktu bergerak dengan kecepatan tinggi serta yang membutuhkan

skill. .

Namun zig-zag run dilakukan pada penelitian terdiri dari 5 (lirna) titik dan

jarak antara tiang r,5 meter, caranya pemain harus bertari secepat mungkin

melewati tima titik tersebut , PaAa z\g'zag om proses pelaksanaannya yaitu berlari

melalui tiang pertama kemudian melanjutkan tiang kedua sampai ketujuh'

4. Shuttle run

60

l

IShuttle Run (Lad Bolak-Balik) Tujuannya : melatih mengubah gerak

tubuh arah lurus. Cara melakukannya adalah sebapi berikut : a) Lari bolak-balik

dilakukan dengan secepat mungkin sebanyak 4 - 6 kali (iarak 5 meter)' b) Setiap

l



kali sampai pada suatu titik sebagai batas, si pelari harus secepatnya berusaha

mcgubah amh untuk berlari menuju titik larinya c) Perlu diperhatikan bahwa

Jarak antara kedua titik tidak boleh terlalu jauh, dan jumlah ulangan tidak

lcrlampau banyak sehingga menyebabkan kelelahan bagi si pelari' d) Dalam

Bcrakan ini yang diperhatikan ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat

pada waktu bergerak.

!, Boomerang run

Pelaksanaan pada gerakan boomerang nrn dilakukan dengan posisi tiang

dlpajang sebanyak 5 buah dengan benhrk segi empat dengan jarak 5 meter antara

tlang dan satu tiang berada ditengah. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan

bcrdiri pada tiang pertama kemudian berlari ke tiang tengah ftedua) kernudian

mcmutar ke kanan dan berlari menuju ketiang ketiga untuk memutar lagi'

Sclanjutnya dari tiang ketiga melakukan lari kaiang keempat' dari tiang keempat

lari kembali ke tiang tengah untuk melalarkan putamn kemudian melakukan lari

ketiang kelima untuk berputar dan melakukan lari kembali ketiang pertama'

METODEPENELNIAN

A. Defenisi OPerasional Variabel

L Ziga^grun yang dimaksud adalah sebuah bentuk gerakan yang dilakukan

berlari memutar dengan memutari cones yang telah dipajang' dimana jarak

antara cone 5 meter dengan menggunakan cone sebanyak 5 buah

2. Shuttle run yang dimaksud adalah sebuah bentuk gerakan yang dilakukan

berlari bolak balik sebanyak 2 kali untuk mambawa balok kecil denganjarak 5

metel.

3, Boomerang run adalah sebuah bentuk gerakan yang berlari dengan merubah

arah untuk memutari sebuah titik atau cone di tengah yang telah di pajang'

dimanajarakantaracone5meterdenganmelggunakanconesebanyak5

buah.

6l



4. Interkorelasi yang dimakiud .talam ircnelitian ini adalah membandingkan tiga
,:tes 'kelincahan untuk nienenhrkan dana jang lebih baik digunakan dalam

.r cabang olahraga. ; "'

l. Tes zig-zeg run

Tujuan : untuk mengukur atau mengetahui kelincahan seseorang

FasiliaVAlat : slopwatch, cone 5 bualu dan formulir tes.

Pelaksanaan :

' ' d: Testee berdiri di belakang'earis start dengan salah satu taU aittat<t<an ai
' dbpan tstart berdiri).

b. Pada 8ba-aba'ya" stopwatch di jalankan drn testee berlari secepat

mungkini mringikuti pariah sesuai dengan diagram dan stopwatch 'di

,''' hentikan tepat pada saat tes melewati garis finish.

' 'l c. Tibtee diUeritcar kesempataii 3 kbli; 'i

Penilaian : Hasil flrng diiataf adalah waktu yang dicapai pada jarak

tersebut.

T ci'-.,. .,. cii T

i \,..f;'--,i i .l-i .,"'"...:-"'"i i I

i,.-F'"'ili-...9.---'' 
""-9,-'j I

Gambar Tes'zig-zag run '

Sumber . Nurichsan I{alim (2011)

2; : Tes shuttlb run

Tujuan :' unttk mengukw kelihcahan scrofiang dalam mengubah arah'

'ReliriLbilitas : 0,83

Validitas : 0,96

Fasilita.Valat :

62
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a. Lintasan lari sepanjang 5 meter dengan ckedua ujurrynya dibatasi oleh

garis lurus, lebar 1,2 m. kedua ujung lintasan dibuat setengah lingkaran

dengan jari.jari 30 cm untuk tempat balok

b. Balok kayu dua buah dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm.

c. Stop watch

d. Blanko / kertas

e. Pensil / pulpen

Pelaksanaan : peserta tes berdiri dibelakan garis start. Bersamaan-aba-

aba "Ya" stop watch d{ialankan, poserta tes segera berlari menuju ke garis

batas untuk mengambil dan memindahkan (melaakkan) balok pertama

set€ngah lingkaran yang berada pada garis start. Kemudian kembali lagi

menuju ke garis batas untuk mengambil dan memindahkan balok kedua

kesetengah lingkaran yang berada ditempat garis starl bersamaan pada saat

balok terakhir diletakkan, stopwarch dihentikan' Kesempatan diberikan dua

kali. Waktu yang diambil adalah waktu yang dicapai peserta tes dalam

menernpuhjarak 4 x 5 m.

Penilaian:waktuterbaikdaritluakalikesempatandicatatsebagi
hasil akhir Peserta tes

Catatan : balok tidak boleh dilemparkan tetapi diletakkan' dan

balok tidak boleh keluar dari setengah ligkaran'

a
B

B

I
IA

Ir
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A
Gambar Tes shuttle run

Sumber . Nur lchsan Halim (2004)



3. Tes boomerang run

Tujuan '.. : untuk mengukur atau mengetahui kelincahan seseoiang

FasilitaVAla : stopwatch, cone 5 buah, dan fonnulir tes.

Pelaksanaan : Persiapan linasan:dilalorkao dengan posisi cone dipajang

s€banyak 5 buah dengan bentuk segi empat dengan jarak 5 meter antara cone

dan satu cone berada ditengah. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan

berdiri pada cone pertama kernudian berlari ke cone tengah ftedua) kemudian

,., memutar ke kanan daq berkirilmenuju. ke cone. ketiga untuk' memutai lagi-

, Selanjutrya dari ,cone ketiga melakulan- lari ke cone keeinpa! dari cone

, keempat lari, kembali ke cone tengah. untuk melakukan putaran kemudian

melalorkan lari ke cone kelima untuk berputar dan melat<ukan lari kembali ke

. cone pertama-. Pada. aba-aba "Ya" testee s€gera berlari dehgan secepat

, melewati,cones yang.telah dipasang sebelumnya: Bersamaan dengan aba-aba

. 'Ya'l stopwatsh $ijalank"n dan'dibtrhentikan saat'sampai pada garis finish'

Penilaian, : flasd yang dicatat adalah waktu yang dicapai padajarak tersebut

Untuk lebih jelasnya pelaksarnan tes boomerang run dapat dilihat'pada

gambar berikut

'l

:)

Gambar Tes boomerang run
Sumber ' Nurhasan (2001)

HASIL PENEIJTIAN DAN PEMBASASAN

a. Perbandingan arltm:a zig-7:tg nrn dan shuttle run pada siswa SMP Negeri 2

Makassar

Hasil analisis secara langtcap dapat ditihat pada lampiran' sedangkan

rangkuman hasil analisis tercantum pada tab€l berikut :

64
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Variabel

?,ig-z"g rut

Shuttle run

lbll gronguj ian

Iffdrrrrkrn penguj ian analisis perbedaan antara zig-zag run dan shuttle run

tfilf rhwr SMP Negeri 2 Makassar yang tercantum pada tabel di atas.

l|sttolch nilai pag-,"g ,, : 12,9?63 ( pshude ,.r = 14,5063. Sedangkan nilai

Errur ( lo ) = -5,725 > ttaucr ( tt ) = 2,002 dengan tingkat probabilitas ( p ) <

rs, hrtna nilai tousc."""r lebih besar dari nilai tuucr dan probabilitas lebih kecil

l#i pda oo,os maka Ho ditolak dan Hr diterimah. Dengan demikian ada

F*rdaen yang signifikan antara zig-zzg run dan shuttle run pada siswa SMp
ttt5rtl 2 Makassar. Dan zig-zag run lebih baik dibandingkan dari pada shuttle

nA Frdr rlswa SMP Negeri 2 Makassar.

'lobcf l. Hasil analisis perbandingan antara zig-zzg rw dan shuttle run
pada siswa SMp Negeri 2 Makassar

lr ltrhmdingan antan zig-zag run dan boomerang run pada siswa SMp Negeri
I Mrlassar

llull analisis secara lcngkap dapat dilihat pada lampiraq sedangkan

nn$urnrn hasil analisis tercantum pada tabet berikut :

Tlbcl 2. tlasil analisis perbandingan antara zig-zag nn dan boomerang
run pada siswa SMP Negeri 2 Makassar

Vrrlabel

l,lg-zag run

Boomcrang
nrn

Ilmll ;cn3ujian

itidrrrkan pcngujian analisis perbedaan antara zig-zag run dan boomerang run @a
lr*r llMP Ncgcri 2 Makassar yang tercantum pada tabel di atas. Diperoleh nilai F,ls

{,,- - 12,9763 < lrborualerun = 13,9763. Sedangkan nilai t"t *,*i 1t"; = -5,161 > tabd

Mean tt"t t F o

12.9763
-s,72s 2,W2 0,000 0,05

Mean tobocrvrsl tr'*r P

12.9763

13.9763

-5.161 2,002 0,000 0,05

65
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(tr) - 2;002 dengan tingkat probabilitas ( P ) < oo,m, karena irilai t t"c',"si lebih besar

dari nilai tuua dan probabilitas lebih iecil dari pada *,0, .ut Ho ditolak dan Hl

diterimah. Dengfi demikian ada perbedaan yang signifikan antara zig-zag run dan

boomerang nm pada siswa SMP Negeri 2 Makassar. Dn ng'zag niii lebih baik

dibandingkan dari p"au U*riti g ". 
pada siswa,S.MP Negeri 2 Makassar.

c. Pe$andingan antara shuttle run dan boomerang run pada siswa SMP Negeri

2 Makassar
.l ' ii ,- , ;'

. Hasil analisis secara lengkap dapat dilihat pada,lampiran, s€dangkao

rangkuman basll anplisiq tercantum pada tabel berikut :

,Tabel 3. Hasil analis\ perbandingan antara shuttle run dan boomerang run' pada siswa SMP Negeri 2 Makassar

Variabel Mean t,.F P o

Shuttle run r4,5063
2.058 0,05

Boomerang
run 13,9763

Hasilpgngujian j

Berdasarkan pengjian analisis perbedaan antara shuttle nm dan boomerang run pada

siswa SMP Negeri 2 Makas!4{ yang tgrcarlurn pada tab€l di atas' Dperoleh nilai

pstsrdc nn = 14,5063 < pr*',-"'e t:,r'. 

=)3,9763. 
Sedalgkan nilai tot"-"-i ( to ):'2,058 >

lob"l ct ) = 2,002 dengan tingkat probabilitas ( P ) < ol,m, karena nilai tob6daan lebih

besar dari nilai tr,o"t dan probabilias le.bih kecil dari pada oo,ol maka Ho ditolak dan

H1 diterimah. Dengan demikian ada perbedaa+ )ang siSrlifikan antara shuttle run dan

boomenng run pada siswa SMP Negeri 2 Makassar. Dan boomerang run lebih baik

dibandinglan dari pada shuule run pada siswa SMP Negeri 2 Makassar'

KESIMPUI.AIIDAN SARAN

Kesimpulan

a- Ada perbedaan yang sigrrifikan ariaru zig:zag run'dan shuttle nrn Pada siswa

SMP Negeri 2 Makassar, dan zig zag run lebih baik dibandingkan dengan

shuttle run pada siswa SMP Negeri 2 Makassar'
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, Ada perbedaan yang signifikan antara zig-zag run dan boomerang run pada

siswa SMP Negeri 2 Makassar, dan zig-zeg run lebih baik dibandingkan

dengan boomerang run pada siswa SMP Negeri 2 Makassar.

Ada perbedaan yang signihkan antara shuttle run dan boomerang run pada

siswa SMP Negeri 2 Makassar, dan boomerang run lebih baik dibandingk4n

dengan shuftle run pada siswa SMP Negeri 2 Makassar.

|tN

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi mahasiswa lain untuk

diteruskan dalam penelitian yang bersifat eksperimental dengan mmpel yang

berbeda.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan seminar

keolahragaan guna memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya

cabang olahraga-

g. Untuk meneliti tehnik menggiring bola pada cabang olahraga sepakbola

sebaiknya menggunakan penelitian tes zig'mg run dan untuk cabang olahraga

bulutangkis sebaiknya menggunakan tes shuttle run dan tes boomerang run

sebaiknya digunakan di cabang olalraga bolabasket untuk teknik mendribling

bola-
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OLAIIRAGA TtrASYARAKAT PRO\'INSI SULAWESI SELATAN
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Poppy ElisanoArfanda
(Dosen FIK UniversitasNegeri Makassar)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan survey tentang obesitas. Variabel dalam
penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu Obesitas. Adapun yang dijadikan
populasi penelitian ini adalah lbu-ibu yang menjadi anggota di Balai Kesehatan
Olahraga Masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam teknik pengumpulan data ini
dilakukan dengan pengamatan secara langsung (observasi) dan melakukan
wawancara seara langsung sebagai bahan tambahan untuk menguji kebenaran.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: klasifikasi tentang
pcnilaian obesitas melalui sistem pengukuran yangdimana kita menggunakan alat
yang disebut dengan bodyfat analisis sr,bagai (alat pengukur atau p€nganalisa
komposisi tubuh dan tingkat ob€sitas yang terjadi pada seseorang).

Klasifikasi Obesitas di Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi
Sulawesi Seletan dari jumlah sampel sebanyak 25 (lO0%), kategori Underweight
rcbanyak I orang (4.0%), kategori Normal sebanyak 6 otune (24.0%), kategori
Overwcight sebanyak 9 orang Q6.0%). kategori Obesitas I sebanyak 6 orang

Q4.0y"), kategori Obesitas II sebanyak 3 orang ( 12.0%).

Kata Kunci : Klasifikasi Obesitas

}ENDAHUTUAN

Obesitas atau kegemukan adalah kondisi kelebihan lemak tubuh sehingga

borat badan;auh melebihi berat badan ideal. Rata-rata pertmpuan memiliki lemak

[rbuh yeng lcblh balryat dibandirykan !ak!'!4t. PErbandtlgar valg !!s!'!!41

lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 25-307o pada perempuan

1E-32o/o pada laki-laki. Timbunan lemak yang berlebihan berhubungan erat

tingginya IMT seseorang. Banyak cara mengukur kegemukan. Akan

ya4c p4lutg nudah 4d4!ah p94cukul44 d94ga4 t!!9!!ggu[akal1 indeks massa

(IMT) atau bo$t mass index (BMl), (WHO : 2006).

Qrang yang mengalami obesitas memiliki tingkat aktivitas fisik yang kurang

tingkat kesegaran jasmani yang rendah. Aktivitas fisik yang kurang, pola

yang be-rlcbihaa da!! 99b4g4iny4 lqgnyebsbk4n 9!n4!d! b4nyak lgmak tutuh
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