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Syuku Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, maka penyuntingan (ediling) datl

pencetakan Prosiding yang merupakan kompilasi dari semua makalah Seminar Nasional

inidapal di\elesaiLan tenat pada waktunya.

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun

oleh Lembaga Penelitian UNM. Seminar Nasional ini dengan tema 'MEMBANGTIN

INDONESIA MELALUI HASIL RISET" merupakan sarana komunikasi ilniah yang

bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep ilmiah dalam rangka mengoptimalkan

peran Penelitiansecara Nasional pada Umumnya dan Universitas Negeri Makassar

khususnya dalam Pembangunan Nasional dimasa mendatang.

Prosiding ini merupakan himpunan makalah utama dan makalah paralel. Pcnyuntingan

terhadap prosiding ini telah diwayakan sebaik mungkin, namun kami menyadari

sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penlusunannya.

Karena itu, kitik dan samn sangat kami harapkan guna perbaikan Prosiding ini.

Pada kesempatan ini panitia menyampaikan terirna kasih kepada pemalakah utarna dan

pemakalah pendamping, s€rta semua panitia dan pihak lain }?ng t€lah membantu dan

mendukung penyelenggaman seminar ini, hingga diselesaikannya penerbitan prosiding.

Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan mereka

yang t€lah memberikan kontribusi untuk keberhasilan seminar ini. Selanjutnya kami

mengucapkan banyak te makasih kepada Badan Penerbit I-INM yang telah

memfasilitasi dalam penerbitan ISBN.

semoga penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.

Panitia,

Sie Makalah,?rosiding
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Pcrtama-tama marjlah kila panjatkan pu'i dan syukur kebadilat Tuhan Yang

Maha Kuasa karena rtas Iaofiq dan HidayahNya nleka Seminar Nasional yang

merupakan rangkaian kegiatan dilaksanakaD seliap tahuruya.

Kegiatan seminar Nasional hi drselenggartkan olch Lcmbaga PeDelitian Univcrsitas

Negeri Makassar pada taiggal 26 Agustus 2017, yang mcngangkat tema utama

..MEMBANGUN INDONESIA MELALUI lIASIL RISET.

Seminar Nasional ini mcnampilkan para pakar dalam bidang penelitiaD dasar

dan terapan. Oleh karena 11u, seminar ini dapat lahir ide-ide dtn pemikiran inovatit'yang

cemerlang, dalam usaha mengembangkan dan menggagas paradigma baru tentang

inovasi dan kreasi hasil penelitian. Semoga idc-ide yang telah dibahas dalam seminar rni

terus menerus dikembangkan untuk nemantapkan peran strategis penelitian bdgi

pernbangunan berkelanjutan dan bagi kcmajuan bangsa dan Negara. Pada kesempalan

ini saya atas nama Pimpinan Lembaga Penelitian UNM menyampaikan terime kasih dan

pcnghargaan yang setinggi tingginya kepada par',r nara sumbcr yang telah hadir dan

menlumbangkan pemikirannya dalam scminar ini. Saya juga mcngucapkan selamat

kepada pesefta yang m.lkalabnya tclah drpilih untuk disajikan dahm scminar ini.

Saya ingin nenggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih

kepada scmua panitia yang telah menbcrikan sumbangan tenaga dan darma baktinya

dalam menyuskscskan seminar ini. khususnya kepada seksi makahll/prosiding yang

telah bekerja kcras dalam mereviu makalah dan nenyLrsrLrrnya mcnjadi buku prosiding,

hinggi mengirimnya kepade masin!!-masing pesefta. Saya juga mohon mlafatrs scgala

kekurangan dan kelemahan yang lerdapLrt dalam pclaksanaan kegiat.ln i i. kiranya

kegiatan ini mcmberi makna bagi kita semua. Akhirnya. saya bcrharap sernoga

Prosiding ini dapat bermanfaat bagi Lcrnaiuan pendidikan kejuruan dimasa yang dkrn

dataDg. Aminl

Kelua Lcmbaga PenelitiaD UNM,

Prof. Dr. H, Jofri, M.Pd.
NIP. 19591231 r 98503 1016
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Profil Tingkat Kesegaran Jasmani Murid Usia 10 sampai 12 Tahun SD Negeri 
Se-kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

 
Hasyim, Hasbunallah AS 

Universitas Negeri Makassar 
hasyimaltaf@yahoo.co.id 

 
Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kebugaran Jasmani Menurut Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 
murid Putra Usia 10-12 Tahun pada murid SD Negeri Se-kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten 
Pinrang.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survey dan teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh murid kelas IV dan V SD Negeri se-
kelurahan data kecamatan duampanua kabupaten pinrang dengan SD N 223 Duampanua, SD N 135 Duampanua, dan SD N 
197 Duampanua, yang berjumlah 60 murid. Data yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan statistic dengan 
analisis deskriptif prosentase. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kebugaran jasmani menurut TKJI murid putra usia 
10-12 tahun di SD Se Kelurahan Data secara umum berada pada kategori kurang sekali sebesar 28,333% (17 murid), 
kategori kurang persentase sebesar 60% (36 murid), kategori sedang persentase sebesar  10% (6 murid), kategori baik 
persentase sebesar 1,667%  (1 murid), dan ketegori baik sekali dengan persentase sebesar 0% (tidak ada murid). Sedangkan 
berdasarkan nilai rata-rata yaitu 10,95, tingkat kebugaran jasmani menurut KTJI murid putra usia 10-12 tahun di Murid SD 
Se Kelurahan Data dalam kategori kurang 
 
Kata kunci: Kebugaran ,Jasmani, Murid SD, 
 
I. PENDAHULUAN  

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan 
media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan 
psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, 
penghayatan nilai-nilai (sikap, mental, emosional, 
sportivitas, spiritual dan sosial), serta pembiasaan pola 
hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan 
dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 

Mata pelajaran pendidikan jasmani yang dilaksanakan 
di sekolah merupakan salah satu program yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesegaran jasmani Murid. Dengan 
kesegaran jasmani yang baik Murid diharapkan Murid 
dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Ada beberapa 
faktor yang dapat mendorong keberhasilan program 
pendidikan jasmani, seperti tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai, kecakapan guru pendidikan 
jasmani dan kesehatan dalam memberikan materi 
pembelajaran dan kemampuan murid untuk mengikuti 
pelajaran 

Murid dengan tingkat kebugaran jasmani yang baik 
akan mampu melaksanakan aktivitas belajarnya dengan 
lancar. Murid tidak akan mudah lelah sehingga akan mudah 
untuk menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 
Hal ini akan memperlancar pelaksanaan proses belajar 
mengajar di sekolah. Kebugaran jasmani dapat dimiliki 
oleh Murid dengan berbagai macam usaha. Di antaranya 
adalah dengan melakukan aktivitas jasmani olahraga yang 
teratur. Selain itu juga harus didukung dengan 
mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memenuhi 
kebutuhan gizi dalam tubuh.  

Kebugaran jasmani adalah kondisi jasmani yang 
bersangkut-paut dengan kemampuan dan kesanggupannya 
berfungsi dalam pekerjaan secara optimal dan efisien. 
Kesegaran jasmani dapat diartikan suatu kondisi seseorang 
dimana setelah melakukan aktivitas yang berat tidak 
mengalami kelelahan yang berarti, artinya masih memiliki 
energi untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Keuntungan 

dari aktivitas jasmani bagi murid adalah meningkatkan 
jasmani kemampuan akademik.  

Di SD Negeri se-kelurahan data kecamatan duampanua 
kabupaten pinrang, selain mata pelajaran pendidikan 
jasmani dan kesehatan selama ini belum ada kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani Murid. 
Dengan hanya mengandalkan program pendidikan jasmani 
dan kesehatan yang dilaksanakan di sekolah yang hanya 
3x35 menit pelajaran perminggu tentu saja kesegaran 
jasmani Murid tidak akan tercapai, padahal di dalam 
kurikulum tujuan pendidikan jasmani secara fisik untuk 
pemeliharaan dan peningkatan kesegaran jasmani, minimal 
seseorang berlatih 3-1 kali dalam seminggu, 30-45 menit 
tiap melakukan aktivitas jasmani untuk mendapatkan hasil 
yang optimal (Dirjen Dikdasmen, 1995: 4). Maka dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani yang apa adanya itu, 
sesuai program sekolah tentunya tidak akan meningkatkan 
kesegaran jasmani Murid, sehingga peneliti ingin 
membuktikan dengan melakukan penelitian.  

SD Negeri se-kelurahan data kecamatan duampanua 
kabupaten pinrang, berada di daerah pesisir pantai dan 
pegunungan, di mana sebagian besar orang tua Murid 
Murid berprofesi sebagai petani, nelayan, berkebun dan 
tambak sehingga aktivitas Murid setelah pulang sekolah 
membantu orang tuanya. Seperti mendorong perahu, 
membersihkan tambak, mencangkul di kebun. Sebagian 
Murid jarak rumah dari sekolah cukup jauh dan Murid 
tersebut bersepeda maupun berjalan kaki, aktivitas lain di 
luar sekolah adalah mengaji. Dengan demikian dapat 
mempengaruhi kesegaran jasmani Murid/ SD Negeri se-
kelurahan data kecamatan duampanua kabupaten pinrang. 

Untuk mengetahui dan menilai tingkat kesegaran 
jasmani seseorang dapat dilakukan dengan pengukuran. 
Pengukuran kesegaran jasmani dilakukan dengan tes 
kesegaran jasmani. Untuk melakukan tes diperlukan adanya 
alat/intrumen. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) 
merupakan salah satu bentuk instrumen untuk mengukur 
tingkat kesegaran jasmani (Depdiknas, TKJI: 2010).  
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Berdasarkan pada uraian di atas peneliti tertarik untuk 
melaksanakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) 
pada murid kelas IV, V dan IV Sekolah Dasar Negeri Se-
kelurahan data, yaitu SDN 223 Duampanua, SDN 135 
Duampanua, dan SDN 197 Duampanu, kecamatan 
duampanua, kabupaten pinrang yang mempunyai rentang 
usia antara 10 sampai 12 tahun, sehingga judul yang 
peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah “ Profil Tingkat 
Kesegaran Jasmani Murid Usia 10 sampai 12 Tahun SD 
Negeri se-kelurahan data Kecamatan Duampanua 
Kabupaten Pinrang”. 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 
ingin mengetahui tingkat kesegaran jasmani Kesegaran 
Jasmani Murid Usia 10 sampai 12 Tahun SD Negeri se-
kelurahan data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Kebugaran Jasmani 
a. Pengertian Kesegaran Jasmani 

Kesegaran Jasmani adalah kemampuan tubuh 
melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa lelah. 
Pengukuran Kesegaran Jasmani dapat dilakukan dengan 
berbagai Tes Kesegaran Jasmani yang telah dibakukan dan 
sesuai dengan tingkat usia peserta didik seperti Tes 
Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI). Tes kesegaran 
jasmani Indonesia untuk anak umur 6-9 tahun 
(Kemendiknas. 2010: 1), kesegaran jasmani adalah kondisi 
jasmani yang bersangkut paut dengan kemampuan dan 
kesanggupan berfungsi dalam pekerjaan secara optimal 
dan efisien. 

Menurut Toho (2014 : 239) kebugaran jasmani adalah 
kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa 
mengalami kelelahan yang berarti. Ismaryati dan M. 
Mariyanto (2000:8) menyatakan, “Kebugaran jasmani 
pada hakekatnya merupakan kondisi yang mencerminkan 
seseorang untuk melakukan tugas dengan produktif tanpa 
mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani 
yang dimaksud tidak hanya mencakup dimensi fisikal, 
tetapi juga mental, sosial dan emosional sehingga 
merupakan kebugaran atau kebugaran total. Sementara 
Marta Dinata (2003:16) ahli senam aerobik menyatakan, 
“Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk 
melaksanakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan 
yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk 
melaksanakan kegiatan itu. 

Berdasarkan pengertian kesegaran jasmani yang 
dikemukakan oleh beberapa  ahli di atas dapat disimpulkan, 
kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk 
melakukan tugas sehari-hari secara efisien tanpa 
menimbulkan kelelahan yang berarti, dalam arti masih 
mempunyai cadangan tenaga yang cukup untuk kegiatan 
selanjutnya. Tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat 
dilihat dari kemampuannya melakukan aktivitas fisik tanpa 
mengalami kelelahan yang berarti. 
b. Unsur-unsur Kesegaran Jasmani  

Pada dasarnya unsur-unsur kesegaran jasmani 
merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 
dipisah-pisahkan. Unsur kesegaran jasmani dapat ditinjau 
dari dua aspek yaitu aspek kesahatan fisik dan dari aspek 
keterampilan. Menurut Ahperd 1980, Corbin dan Lindsey 
1988 yang dikutip Mulyono Biyakto Atmojo (2001: 54-57) 
bahwa karateristik multidimensional dari kebugaran 
jasmani dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu “(1) 

kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan 
meliputi: kebugaran kardiovaskuler, kekuatan otot, 
kelenturan punggung bagian bawah dan komposisi tubuh, 
(2) kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan 
meliputi: kelincahan, keseimbangan, koordinasi, power, 
waktu reaksi dan kecepatan 
c. Manfaat Kebugaran Jasmani  

Kebugaran jasmani mempunyai banyak manfaat 
terutama untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tubuh 
yang mempunyai tingkat kebugaran yang baik tidak akan 
mudah lelah sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan baik 
tanpa ada hambatan.  

Rusli Lutan (2002: 10) menyebutkan kebugaran jasmani 
akan mendatangkan manfaat di antaranya:  
1) Terbangunnya kekuatan dan daya tahan otot seperti 

kekuatan tulang, persendian yang akan mendukung 
performa baik dalam aktivitas olahraga maupun non-
olahraga.  

2) Meningkatkan daya tahan aerobik  
3) Meningkatkan fleksibilitas  
4) Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar 

dari kegemukan  
5) Mengurangi stres  
6) Meningkatkan gairah hidup 

 
III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profil 
Kesegaran Jasmani pada murid SD Se-Kelurahan Data 
duampanua kab.pinrang, dengan metode survey tes. Sampel 
adalah penarikan dari sebagian populasi untuk mewakili 
seluruh populasi. Sugiyono (2016 : 81) menyatakan 
bahwa:Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penarikan 
sampel yang digunakan adalah sampling jenuh.  Menurut 
sugiyono (2016: 83) simple jenuh  adalah teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 
sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 
orang murid yang diperoleh melalui simple jenuh.  
Kemudian sampel tersebut dilakukan tes untuk mengetahui 
tingkat kesegaran jasmani siswa dengan instrumen Tes Lari 
cepat 40 meter, Tes gantung siku tekuk/angkat tubuh (pull 
up), Tes loncat tegak (vertical jump), Tes baring duduk (sit 
up), Tes lari 600 meter. 
 
Penyajian Data 
Analisis data 

Dari data yang terkumpul disusun dan dianalisis dengan 
statistik dimana hasil yang diperoleh dapat diuji 
kebenarannya. Metode pengumpulan data tes digunakan 
sebagai metode pengumpulan data. Teknik analisis data 
yang digunakan untuk menguji data dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif prosentase. Dimana hasil dari data 
penelitian dihitung dalam jumlah prosentase berapa murid 
yang dalam kategori sempurna, baik sekali, baik, cukup dan 
kurang.  

Hasil data penelitian untuk Murid SD Se Kelurahan 
Data telah dianalisis dengan tabel deskriptif prosentase 
Hasil tes kebugaran jasmani Indonesia murid putra usia 10-
12 tahun di Murid SD Se Kelurahan Data kemudian 
diklasifikasikan berdasarkan norma tes kebugaran jasmani 
Indonesia, distribusi frekuensi tes kebugaran jasmani  
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Indonesia murid putra usia 10-12 tahun di Murid SD Se 
Kelurahan Data adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Tes Kebugaran Jasmani 
Indonesia Murid Putra Usia 10-12 Tahun Murid SD Se 

Kelurahan Data 
No Jumlah 

nilai Klasifikasi Frekuensi % 

1 22-25 Baik sekali 0 0% 
2 18-21 Baik 1 1,667% 
3 14-17 Sedang 6 10% 
4 10-13 Kurang 36 60% 
5 5-9 Kurang 

sekali 17 28,333% 

 jumlah  60 100% 
Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  
1. Tingkat Kesegaran jasmani Murid SD Se Kelurahan 

Data yang masuk dalam kategori baik ada 1 murid atau 
sebanyak 1,667 % 

2. Tingkat Kesegaran jasmani Murid SD Se Kelurahan 
Data yang masuk dalam kategori sedang ada 6 murid 
atau sebanyak 10 %   

3. Tingkat Kesegaran jasmani Murid SD Se Kelurahan 
Data yang masuk dalam kategori kurang ada 36 murid 
atau sebanyak 60 %  

4. Tingkat Kesegaran jasmani Murid SD Se Kelurahan 
Data yang masuk dalam kategori kurang ada 17 murid 
atau sebanyak 28,333%  

 
Gambar 5.1: Persentase Tingkat Kebugaran Jasmani SD Se 

Kelurahan Data 
 
IV. PEMBAHASAN  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat 
tingkat kesegaran jasmani dari masing-masing item tes 
sebagai berikut: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kebugaran jasmani menurut TKJI murid putra usia 10-12 
tahun di Murid SD Se Kelurahan Data. Berdasarkan hasil 
analisis menunjukkan bahwa : 
 Tes lari 40 meter 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan. Hasil tes 
menunjukkan bahwa murid yang memiliki kategori sedang 
41,667% (25 murid), kategori kurang 38,333% (23 murid), 
dan kategori kurang sekali 20% (12 murid). Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa mayoritas tingkat kecepatan 
murid dalam kategori sedang. 
 Tes Gantung Siku Tekuk 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 
ketahanan otot lengan dan bahu. Hasil tes menunjukkan 

bahwa murid yang memiliki kategori baik sekali 1,667% (1 
murid), kategori baik 3,333% (2 murid), kategori sedang 
11,667% (7 murid), kategori kurang 63,33% (38 murid), 
dan kategori kurang sekali 20% (12 murid). Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa mayoritas tingkat kekuatan dan 
ketahanan otot lengan dan bahu dalam kategori kurang. 
 Tes Baring Duduk 60 Detik 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 
ketahanan otot perut. Hasil tes menunjukkan bahwa murid 
memiliki , kategori baik sekali 1,667% (1 murid), kategori 
baik 40% (24 murid), kategori sedang 50% (30 murid), 
kategori kurang 8,333% (5 murid). Sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahwa tingkat kekuatan dan ketahanan otot 
perut murid dalam kategori sedang. 
 Tes Loncat Tegak 

Tes ini bertujuan untuk mengetahui tenaga eksplosif 
tungkai. Hasil tes menunjukkan bahwa murid yang 
memiliki kategori baik 1,667% (1 murid), kategori sedang  
21,667% (13 murid), kategori kurang 53,333% (32 murid), 
kategori kurang sekali 23,33% (13 murid). Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa tenaga eksplosif murid dalam 
kategori kurang. 
 Tes Lari 1000 Meter 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan. Hasil tes 
menunjukkan bahwa murid yang memiliki kategori baik 
1,667% (1 murid), kategori kurang 28,333% (17 murid),  
dan kategori kurang Sekali 70% (42 murid). Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa tingkat daya tahan murid 
mayoritas dalam kategori kurang sekali.  

Tingkat kebugaran jasmani menurut TKJI murid putra 
usia 10-12 tahun di SD Se Kelurahan Data secara umum 
berada pada kategori kurang sekali sebesar 28,333% (17 
murid), kategori kurang persentase sebesar 60% (36 murid), 
kategori sedang persentase sebesar  10% (6 murid), kategori 
baik persentase sebesar 1,667%  (1 murid), dan ketegori 
baik sekali dengan persentase sebesar 0% (tidak ada murid). 
Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 10.95, tingkat 
kebugaran jasmani menurut KTJI murid putra usia 10-12 
tahun di Murid SD Se Kelurahan Data dalam kategori 
kurang.  

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesegaran jasmani 
pada Sekolah Dasar Negeri  Se Kelurahan Data dipengaruhi 
beberapa faktor yaitu pelaksanaan tes pada siang hari 
dengan suhu yang panas membuat anak cepat lelah dan 
haus, Latihan fisik yang kurang  

Pengkondisian kondisi fisik memegang peranan yang 
sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan 
derajat kesegaran jasmani. Derajat kesegaran jasmani 
seseorang sangat menentukan kemampuan 

Ismaryati dan M. Mariyanto (2000:8) menyatakan, 
“Kebugaran jasmani pada hakekatnya merupakan kondisi 
yang mencerminkan seseorang untuk melakukan tugas 
dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 
Tetapi perlu diketahui bahwa masing masing individu 
mempunyai latar belakang kemampuan tubuh dan 
pekerjaan yang Berbeda sehingga masing-masing akan 
mempunyai kebugaran jasmani yang berbeda pula. 

Kurangnya tingkat kesegaran jasmani  para Murid SD 
Se Kelurahan Data tersebut dikarenakan salah satu faktor 
Pembelajaran penjas tidak berjalan dengan baik yaitu guru 
bidang study khusunya penjas tidak memiliki pengetahuan 
tentang hakikat pendidikan jasmani karena guru tersebut 
adalah guru mata pelajaran PPKN dan guru kelas. 

Baik
1.667%

Sedang
10%

Kurang
60%

Kurang 
sekali

28.333%

persentase

Baik (B) 1 
Murid
Sedang (S) 6 
Murid
Kurang (K) 36 
Murid
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Pengangkatan guru tersebut untuk mengajar guru penjas 
karena kurangnya sarjana olahraga yang ada di keluarahan 
data sehingga pihak sekolah memberikan jam mata pelajran 
penjas kepada guru mata pelajaran lain yang dianggap bisa 
mengajar penjas untuk menjalankan pembelajaran tersebut 
 
V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka 
dapat disimpulkan, bahwa Tingkat kebugaran jasmani 
menurut TKJI murid putra usia 10-12 tahun di SD Se 
Kelurahan Data secara umum berada pada kategori kurang 
sekali sebesar 28,333% (17 murid), kategori kurang 
persentase sebesar 60% (36 murid), kategori sedang 
persentase sebesar  10% (6 murid), kategori baik persentase 
sebesar 1,667%  (1 murid), dan ketegori baik sekali dengan 
persentase sebesar 0% (tidak ada murid). Sedangkan 
berdasarkan nilai rata-rata yaitu 10,95, tingkat kebugaran 
jasmani menurut KTJI murid putra usia 10-12 tahun di 
Murid SD Se Kelurahan Data dalam kategori kurang 
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