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NORMA P E N I L A I A N K E B U G A R A N JASMANI SISWA SD 

Oleh: 
Heri Purwanto 

Dosen Jurusan POR FIK UNY 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun norma penilaian 

kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan siswa SD usia 
9-12 tahun di Kabupaten Bantul. 

Metode yang digunakan adalah survei. teknik pengumpulan data 
dengan cara tes dan pengukuran. Analisis data menggunakan rerata 
dan simpang baku. Populasinya adalah siswa SD se Kabupaten Bantul 
usia antara 9-12 tahun. Teknik pengambilan sampel secara multi stage 
sampling, dengan jumiah rampel seluruhnya 459 siswa terdiri atas 235 
siswa putra dan 224 putri. 

Hasil pcnyusunan norma penilaian kebugaran jasmani untuk 
kelompok: (1) Siswa putra usia 9 tahun reratanya 195,931 dengan 
simpang baku h 316, dan putri reratanya 165,564 dengan simpang 
baku 16,324. (2) Siswa putra usia 10 tahun reratanya 197,293 dengan 
simpang baku IS,099, dan putri reratanya 186,870 dengan simpang 
baku 22,321. (3; .^iswa putra usia 11 tahun reratanya 198,207 dengan 
simpang baku 22,712, dan putri reratanya 216,364 dengan simpang 
baku 15,281. (4) Siswa putra usia 12 tahun reratanya 198,860 dengan 
simpang baku 16.316, dan putri reratanya 217,073 dengan simpang 
baku 20.834. 

Kata kunci: Norma, kebugaran jasmani, siswa SD 

ada dasamya pelaksanaan sebuah tes dalam proses pendidikan 
jasmani (penjas) akan membantu para guru dalam 
menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Melalui 

'Tulisan ini sudah seijin dari anggota peneliti yang lainnya, yaitu: Tomoliyus, SB 
Pranatahadi. Sismadiyanto, dan Had Amirullah Rachman. 
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sebuah tes, guru dapat menggolongkan para siswanya ke dalam 
kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Sebagai contoh kelompok 
kebugaran jasmani siswa adalah dalam kategori baik sekali, baik, 
sedang, atau kurang. Selain untuk mengetahui status atau tingkat 
kebugaran jasmani, sebuah tes juga dapat sebagai sarana untuk 
mendeteksi adanya penyakit dan menemukan kelainan yang terjadi 
pada siswa. Setelah menemukan adanya kelainan atau penyakit pada 
siswa, guru dapat menentukan langkah selanjutnya yaitu memberikan 
rehabilitasi ataupun tindakan kuratif. 

Namun, kenyataan yang ada di Kabupaten Bantul para guru 
penjas masih mengalami kesulitan dalam melalukan evaluasi para 
siswa, khususnya dalam menentukan tingkat kebugaran jasmani siswa. 
Selama ini evaluasi yang dilakukan oleh guru umumnya masih belum 
mendasarkan pada norma penilaian yang sudah distandarisasi. Sebab 
tingkat kebugaran jasmani siswa SD yang berusia 7 tahun antara putra 
dan putri sudah mulai menampakkan perbedaan. Oleh karena itu guna 
melakukan evaluasi tingkat kebugaran jasmani harus dibedakan antara 
kelompok siswa putra dan putri, serta menurut kelompok umumya. 
Dengan demikian diperlukan adanya suatu pedoman atau norma 
penilaian untuk menentukan tingkat kebugaran jasmani siswa SD 
sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penelitian ini lebih 
difokuskan pada penyusunan norma penilaian kebugaran jasmani 
siswa SD sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin. Oleh karena 
itu, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimana penyusunan norma penilaian kebugaran jasmani siswa SD 
sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin? 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat tersusun norma 
kebugaran jasmani siswa SD sesuai dengan kelompok usia dan jenis 
kelamin. Dengan tersusunnya norma kebugaran jasmani siswa SD 
sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin, dapat dimanfaatkan 
oleh para guru penjas dalam mengevaluasi kebugaran jasmani dan 
untuk mengetahui kelainan fisik yang dialami oleh para siswa. 
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K A J I A N P U S T A K A 
Tingkat kebugaran jasmani seseorang terkait erat dengan 

tingkat kesehatan jasmani yang disandangnya. Artinya. seseorang yang 
memihki tingkat kebugaran jasmani baik tentunya juga memiliki 
tingkat kesehatan jasmani yang baik pula. Adapun batasan sehat 
mehputi kesehatan badan, rohani dan sosial, dan bukan hanya keadaan 
yang bebas dari penyakit cacad dan kelemahan. Oleh karena itu, 
pengertian .sehat bersifat menyeluruh yang menyangkut segala aspek 
manusia sebagai makhluk totalitas sistem psiko-fisik-sosio yang 
kompleks. Artinya, manusia merupakan suatu kebulatan antara jiwa, 
raga, dan lingkungan. Untuk itu, pengertian sehat pada seseorang 
adalah kesehatan yang sempuma yang mencakup sehat jasmani, 
rohani, dan sosialnya. 

Ada beberapa kendala dalam menentukan derajat kesehatan 
seseorang, karena manusia sebagai satu totalitas sistem psiko-fisik-
sosio yang kompleks. Sebab derajat sehat akan menentukan tingkat 
produktivitas seseorang dalam bekerja. Sebagai contoh, seseorang 
yang sedang sakit jantung akan memiliki produktivitas kerja atau 
prestasi kerja yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisinya 
sebelum sakit jantung. Namun, seseorang yang sakit panu umumnya 
prestasi kerjanya tidak akan terpengaruh oleh penyakit panunya. 
Padahal seseorang yang sakit panu juga termasuk tidak sehat. 

Oleh karena itu, para ahli fisiologi memandang kesehatan 
seseorang adalah dari kondisi normalnya proses fisologi dalam tubuh 
seseorang. Artinya, bahwa pengertian sehat adalah suatu keadaan 
normalnya fungsi peralatan tubuh (Sutarman, 1976: 45). Oleh karena 
aktivitas manusia selalu berubah-ubah antara istirahat dan kerja, maka 
fungsi peralatan tubuh juga mengalami perubahan sesuai dengan 
derajat atau tingkat aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut. 
Dengan demikian kondisi sehat dapat dipandang dari sudut fisiologis 
yang terdiri atas dua tingkatan, yaitu sehat statis dan sehat dinamis. 
Sehat statis adalah normalnya fungsi peralatan tubuh dalam keadaan 
istirahat. Sedangkan sehat dinamis adalah normalnya peralatan tubuh 
dalam keadaan kerja. Dengan demikian seseorang yang kondisi 
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peralatan tubuhnya hanya mampu untuk melayani tuntutan kebutuhan 
jasmani pada saat istirahat saja, berarti dalam kondisi yang tidak 
produktif. Untuk itu, pengertian sehat dinamis bersifat selalu berubah-
ubah antara kondisi saat istirahat dan kondisi saat bekerja. 

Istilah kebugaran jasmani berasal dari kata dalam bahasa 
Inggris physical fitness. Kebugaran jasmani merupakan salah satu 
aspek fisik dari kebugaran secara menyeluruh (total fitness). 
Pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang 
menjalankan hidup secara produktif dan dapat menyesuaikan diri pada 
setiap pembebanan fisik yang layak (Sutarman, 1975: 43). Oleh karena 
itu, berat ringannya tugas fisik pada diri seseorang sifatnya individual 
dan tergantung pada tugas pekerjaan yang dihadapi oleh setiap orang. 
Sebagai contoh berat ringannya tugas fisik seorang pegawai 
administrasi pada kantor pemerintah tentu akan bcrbeda dengan tugas 
fisik seorang tukang kebun (pesuruh). Pada umumnya semakin berat 
tugas fisik yang harus dilakukan oleh seseorang, ada kecenderungan 
semakin tinggi pula lingkat kebugaran jasmani yang dimilikinya. 

Oleh karena itu, setiap jenis pekerjaan memerk.'can kondisi dan 
syaraf faal yang sepadan, sehingga kebugaran jasmai.i menunjukkan 
derajat sehat sesuai dengan berat ringannya tugas fi^ik yang harus 
dilakukan oleh seseorang. Kebugaran jasmani diartikan sebagai tingkat 
kesehatan yang sesuai dengan tubuh untuk melakukan pekerjaan 
tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, di dalam kebugaran jasmani 
terdapat tiga unsur yang saling berpengaruh, yaitu: (1) sehat, (2) sesuai 
dengan kemampuan tubuh, dan (3) kerja yang dilakukan. Sehat secara 
fisiologis adalah normalnya fungsi peralatan tubuh. Kesesuaian 
dengan kemampuan tubuh adalah kemampuan tubuh dalam 
menyesuaikan atau mengadaptasi dengan kerja, sehingga tidak cepat 
lelah dan dapat aktif melaksanakan tugas yang harus diembannya. 
Kerja pada dasamya merupakan peningkatan proses faali dan biokimia 
sebagai jawaban terhadap meningkatnya tuntutan organ-organ tubuh 
maupun sistem seluruh tubuh. 

Selanjutnya, Neuman (1986: 35) mengelompokkan kebugaran 
jasmani menjadi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan 
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dengan (1) kesehatan {health-related physical fitness), dan (2) yang 
berhubungan dengan keterampilan {skill-related physical fitness), 
Komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan 
terdiri atas ketahanan kardiorespirasi, komposisi tubuh, kekuatan otot, 
daya tahan otot, dan fleksibilitas. Ketahanan kardiorespirasi adalah 
kemampuan jantung, paru, dan sistem sirkulasi untuk menyediakan 
oksigen dan bahan makanan ke otot selama kerja otot berlangsung 
(Fox, 1981: 134). Untuk komposisi tubuh menunjukkan tingkat 
kepadatan tubuh yang meliputi unsur-unsur berat badan, tinggi badan, 
dan lemak tubuh (Neuman, 1986: 36). Pada kekuatan otot 
menggambarkan kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau 
sekelompok otot. Jenis kontraksi otot dapat bersifat statis maupun 
dinamis, di mana kontraksi statis (isometrik) resistensinya tidak 
bergerak, sedangkan yang resistensinya bergerak atau berpindah posisi 
disebut kontraksi dinamis (isotonis) (Travers, 1974: 99-111). Daya 
tahan otot adalah kesanggupan dan kemampuan otot atau sekelompok 
otot untuk mempertahankan kerjanya dalam waktu lama. Daya tahan 
otot dikelompokkan menjadi d-ya tahan statis dan dinamis (Sutarman, 
1975: 44). Selanjutnya : ^eksibilitas adalah kualitas yang 
memungkinkan luas amplitude persendian bergerak secara maksimal 
sesuai dengan luas rentang gerak {range of movement). Adapun faktor-
faktor yang ikut menentukan tingkat fleksibilitas seseorang antara lain 
adalah sistem tulang-persendian, otot, ligamenta, tendon, jaringan ikat 
dan kulit (Fox, 1987: 123-126). 

Dengan demikian yang dimaksud kebugaran jasmani dalam 
penelitian ini adalah suatu keadaan peralatan tubuh yang mampu 
memeiihara tersedianya energi sebelum, selama, dan sesudah kerja 
(Sukadiyanto, 2003: 43-44). Di mana selama dalam aktivitas yang 
bersifat motorik selalu diperlukan tersedianya energi, baik yang sudah 
ada di dalam otot maupun yang dari luar otot dan langsung diproses 
agar menjadi energi untuk gerak. Jadi secara garis besar komponen 
dasar kebugaran jasmani ditentukan oleh ketahanan kardiorespirasi, 
kebugaran energi, dan kebugaran otot. Kebugaran energi antara lain 
ditentukan oleh sistem energi aerobik dan anaerobik (laktik dan 
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alaktik). Sedangkan kebugaran otot antara lain terdiri dari kekuatan, 
daya tahan, kecepatan, dan fleksibilitas. 

Berdasarkan kajian pada kepustakaan tersebut, selanjutnya 
diperkuat oleh hasil penelitian yang relevan dengan tes kebugaran 
jasmani. Adapun hasil penelitian yang relevan di antaranya dilakuklan 
oleh Neuman, Johnson, dan Clarke. Dari penelitian yang dilakukan 
oleh Neuman (1986: 50) yang dipublikasikan dalam AAHPERD 
dalam mengetes kebugaran jasmani, yaitu memakai serangkaian tes 
pengukuran lemak tubuh {tricep dan scapula), lari 9 menit, sit and 
reach test, sit-ups selama 1 menit. Selanjutnya penelitian yang 
dilakukan oleh Johnson (1979: 142-169) dalam melakukan tes 
kebugaran jasmani untuk Public Health Service, yaitu memakai 
serangkaian tes pengukuran lemak tubuh (tricep dan sub scapula), lari 
9 menit, sit and reach test, sit-ups selama 1 menit. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Clarke (1987: 173) pada South 
Carolina Physical Fitness Test, yaitu memakai serangkaian tes 
pengukuran lemak tubuh (tricep dan abdominalis), lari 9 menit, sit and 
reach test, sit-ups selama 1 menit. 

Dengan demikian dalam menyusun norma penilaian kebugaran 
jasmani diperiukan jenis tes yang mengukur komponen-komponen dari 
kebugaran jasmani tersebut. Di mana sejak masa bayi baik bagi putra 
maupun putri tingkat kebugaran jasmani tidak terdapat perbedaan yang 
menonjol. Namun mulai usia 6 tahun terdapat perbedaan yang 
menyolok antara putra dan putri, di mana kebugaran jasmani putra 
lebih baik daripada putri. Peningkatan ini terjadi sampai dengan 
seseorang memasuki masa pubertas, kira-kira pada usia 9-13 tahun 
peningkatan putra lebih cepat daripada putri. Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, maka dalam menyusun norma penilaian mengenai 
kebugaran jasmani bagi siswa sekolah dasar periu mempertimbangkan 
faktor usia dan jenis kelamin. 

M E T O D O L O G I P E N E L I T I A N 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun norma penilaian 

kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan siswa SD usia 
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9-12 tahun di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survei. Adapun untuk mengumpulkan 
data dengan cara tes dan pengukuran. Analisis data menggunakan 
rerata dan simpang baku. Populasinya adalah siswa SD di Kabupaten 
Bantul yang berusia antara 9-12 tahun. Teknik pengambilan sampel 
secara multi stage sampling, dengan pentahapan dalam memilih 
sampel adalah sebagai berikut; (1) Memilih 17 Kecamatan yang ada di 
Kabupaten 'Bantul dengan cara random dan memakai friction 10%, 
sehingga diperoleh 10% x 17 = 1,7 dibulatkan menjadi 2, yang terpilih 
Kecamatan Sewon dan Bantul; (2) Memilih SD dari dua Kecamatan 
tersebut ada 40 SD, diambil dengan cara random dan memakai friction 
10%, sehingga diperoleh 10% x 40 = 4. Sejumlah 4 SD dari dua 
Kecamatan tersebut adalah SD Juruk, Jetis, Plembon, dan Blunyahan; 
(3) Memilih dan mengelompokkan siswa SD dari kelas 3-6 untuk 
mendapatkan sampel sejumlah 450 siswa putra dan putri dengan cara 
random. Namun pada akhimya diperoleh sampel sejumlah 459 terdiri 
atas 235 siswa putra dan 224 putri. 

Instrumen untuk mengumpulkan data kebugaran jasmani siswa 
SD memakai (1) Tes lari 9 menit, (2) Sit-up selama 1 menit, (3) Sit 
and reach, dan (4) Lemak tubuh {tricep dan scapula) memakai kaliper. 
Oleh karena setiap data yang terkumpul berasal dari instrumen yang 
berbeda-beda, maka hasilnya juga memiliki satuan yang berbeda pula. 
Untuk itu sebelum keempat data dijumlahkan dilakukan pengolahan 
data ke dalam skor T, agar keempat data dapat dijumlahkan sebagai 
data kebugaran jasmani siswa SD. Berdasarkan jumiah keempat data 
hasil dari pengubahan skor T, digunakan sebagai pedoman dalam 
menyusun norma penilaian kebugaran jasmani siswa SD. 
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H A S I L P E N E L I T I A N DAN PEMBAHASAN 
Penghitungan Normalitas Data 
Tabe 1. Rangkuman Hasil Penghitungan Normalitas 

No Instrumen Kai kuadrat P Keterangan 
1. Sit-up 5,323 0,378 Normal 
2. Fleksibilitas 4,108 0,392 Normal 
3. Lari 9 menit 4,434 0,218 Normal 
4. Lemak tubuh 1,367 0,505 Normal 
5. Kebugaran jasmani 5,323 0,378 Normal 

Berdasarkan rangkuman hasil penghitungan normalitas data 
menujukkan bahwa semua data berdistribusi normal. Hal itu 
mengandung arti bahwa analisis parametrik dapat dilakukan guna 
analisis lebih lanjut. 

Penghitungan Linieritas 
Pada penghitungan linieritas menunjukkan bahwa semua data 

dari variabel yang diteliti hasilnya adalah linier. Hal itu mengandung 
arti bahwa analisis lebih lanjut dapat dilakukan. 

Penghitungan Kesahihan ButirTes 
Dalam penghitungan kesahihan butir memakai statistik korelasi 

bagian total. Adapun rangkuman hasil penghitungannya adalah 
sebagai berikut. 
^ abel 2. Rangkuman Hasil Penghitungan Kesahihan ButirTes 

Butir Instrumen r. XV r. bi P Keterangan 
Sit-up 0,932 0,866 0,000 Sahih 
Fleksibihtas 0,919 0,840 0,000 Sahih 
Lari 9 menit 0,895 0,795 0,000 Sahih 
Lemak tubuh 0,492 0,205 0,000 Sahih 

Berdasarkan rangkuman hasil penghitungan kesahihan butir tes 
menujukkan bahwa semua instrumen yang digunakan adalah sahih. 
Hal itu mengandung arti bahwa semua instrumen yang ada memiliki 
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kesahihan bila digunakan untuk mengumpulkan data kebugaran 
jasmani siswa SD. , : . 

Penghitungan Keandalan Butir Tes 
Berdasarkan rangkuman hasil penghitungan keandalan butir tes 

memakai penghitungan statistik dari Hoyt. Hasilnya menujukkan 
bahwa semua instrumen yang digunakan adalah handal (Ru = 0,824 
dan p = 0,000). Hal itu mengandung arti bahwa semua instrumen yang 
ada memiliki keandalan bila digunakan untuk mengumpulkan data 
kebugaran jasmani siswa SD, . 

Penyusunan Norma Penilaian 
Setelah melakukan uji persyaratan dan semuanya memenuhi 

persyaratan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan 
skor T (skor skala). Adapun caranya adalah mengubah angka kasar 
menjadi skor T. Namun dalam tulisan ini tidak akan disajikan proses 
pengubahan skor kasar menjadi skor T. Berdasarkan pengubahan skor 
kasar ke skor T tersebut, dilanjutkan dengan langkah penyusunan 
norma penilaian. Di mana dalam penyusunan norma penilaian ini 
bersumber dari jumiah skor T, dengan mengacu pada kurve normal. 
Oleh karena kategori tingkat kebugaran jasmani siswa SD 
dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu (1) Baik sekali, (2) Baik, 
(3) Sedang, (4) Kurang, dan (5) Kurang sekali, maka interval dari 
setiap kategori tersebut memiliki jarak sebesar 1,2. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil penghitungan untuk 
menentukan norma penilaian diperlukan statistik rerata (mean) dan 
simpang baku (standard deviasi) pada setiap kelompok umur dan jenis 
kelamin. Dengan demikian hasil penghitungan dan penyusunan norma 
penilaian seperti pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3. Norma Penilaian Kebugaran Jasmani Siswa SD Usia 9 Tahun 
Kategori Kode Skor Putra Skor Putri 

Baik sekali BS >229 > 195 
Baik B 207 - 228 176-194 
Sedang S 185-206 156-175 
Kurang K 163 - 184 136-155 
Kurang 
sekali 

KS < 162 <135 

X 195,931 165,564 
a 18,316 16,324 

Tabel 4. Nonma Penilaian Kebugaran Jasmani Siswa SE 
Kategori Kode Skor Putra Skor Putri 

Baik sekali BS >231 >227 
Baik B 209-230 200-226 
Sedang S 187-208 173 - 199 
Kurang K 165 - 186 147 -172 
Kurang sekali KS < 164 < 146 

X 197,293 186,870 
G 18,099 22,312 

Tabel 5. Norma Penilaian Kebugaran Jasmani Siswa SD 
Kategori Kode Skor Putra Skor Putri 

Baik sekali BS >240 >245 
Baik B 213-239 226 - 244 
Sedang S 185-212 207 - 225 
Kurang K 157-184 188 -206 
Kurang sekali KS < 156 <187 

X 198,207 216,364 
a 22,712 15,281 
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Tabel 6. Norma Penilaian Kebugaran Jasmani Siswa SD Usia 12 Tahun 
Kategori Kode Skor Putra Skor Putri 

Baik sekali BS >228 >255 
Baik B 208 - 227 229 - 254 
Sedang S 189-207 204-230 
Kurang K 169-188 178 - 203 
Kurang 
sekali ' 

KS <168 <177 

X 198,860 217,073 
a 16,316 20,834 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil penghitungan telah tersusun norma penilaian 

tingkat kebugaran jasmani siswa SD Kabupaten Bantul menurut usia 
dan jenis kelamin seperti pada tabe! 3, 4, 5, dan 6 di atas. Dengan 
demikian bila para guru penjas melakukan pengetesan terhadap siswa 
SD memakai instrumen-instrumen tersebut di atas sudah dapat 
memprediksi tingkat kebugaran jasmani siswa. Hasil pengumpulan 
data dengan keempat instrumen yang dipakai dimasukkan ke dalam 
skor T dan hasilnya dikonfirmasikan dengan norma penilaian di atas, 
disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin siswa. Dengan cara tersebut 
sangat praktis dan mudah dilakukan, sehingga membantu para guru 
penjas dalam mengetahui tingkat kebugaran jasmani para siswa. 

Beberapa tabel norma penilaian di atas dipisahkan untuk setiap 
jenjang usia dan jenis kelamin. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan 
bahwa ada perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa putra 
dan putri dalam rentang usia 9 sampai 12 tahun. Sebagai contoh dalam 
memanfaatkan norma penilaian di atas adalah sebagai berikut. Ada 
seorang siswi usia 9 tahun, hasil tes (1) sit-up selama 1 menit 6 
dikonfirmasikan ke dalam skor T = 44, (2) fleksibilitas (sit and reach) 
3,5 dikonfirmasikan ke dalam skor T = 48, (3) lari selama 9 menit 
1400 meter dikonfirmasikan ke dalam skor T = 59, dan (4) hasil tes 
lemak tubuh 11 milimeter dikonfirmasikan ke dalam skor T = 53. 
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Selanjutnya, setelah semua hasil pengukuran dikonfirmasikan 
ke dalam skor T akan diperoleh niali dari setiap instrumen dengan 
satuan yang sudah sama. Hasil skor T tersebut dijumlahkan, maka 
hasilnya = 44 + 48 + 59 + 53 = 204. Hasil 204 tersebut selanjutnya di 
iihat dalam tabel 3 untuk siswi kelompok usia 9 tahun, maka termasuk 
dalam kategori sangat baik tingkat kebugaran jasmani siswi tersebut. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang selanjutnya disusun 
ke dalam norma penilaian, nampak bahwa ada kecenderungan 
peningkatan kebugaran jasmani siswa SD sejalan dengan usia dan 
jenis kelaminnya. Pada siswa putra terjadi keteriambatan dalam hal 
peningkatan kebugaran jasmani, terbukti rata-rata yang dicapai pada 
usia 9 = 195,931, simpang baku = 18,316, usia 10 tahun = 197,293 
simpang baku = 18,099. usia 11 tahun = 198,207 simpang baku 
=22,712, dan usia 12 tahun = 198,860 simpang baku = 16,316. 
Penambahan kebugaran jasmnai putra hanya meningkat rata-ata satu 
angka dari setiap kelompok usia. 

Berbeda dengan kelompok siswi putri yang terjadi lonjakan 
peningkatan kebugaran jasmani dalam setiap kelompok usia. Terbukti 
rata-rata yang dicapai pada usia 9 = 165,564, simpang baku = 16,324, 
usia 10 tahun = 186,870 simpang baku = 22,312, usia 11 tahun = 
216,364 simpang baku = 15,281, dan usia 12 tahun = 217,073 simpang 
baku = 20,834. Di mana siswi putri terjadi peningkatan yang cukup 
menonjol dari usia 9 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Nampak 
bahwa pada kelompok usia 11 dan 12 tahun putri memiliki rata-rata 
kebugaran jasmani yang lebih baik daripada kelompok putra pada usia 
yang sama. 

Hal itu terjadi dikarenakan secara psikologis dan biologis 
tingkat kematangan pada putri lebih dahulu daripada putra. Kondisi 
tersebut tentu juga berpengaruh terhadap kesiapan dan kemampuan 
fisik, sehingga kebugaran jasmani siswi putri ada kecenderungan lebih 
baik baik daripada putra pada kelompok usia U dan 12 tahun. 
Sedangkan pada kelompok usia 9 dan 10 tahun putra memiliki rata-
rata kebugaran jasmani yang lebih baik daripada kelompok putri pada 
usia yang sama. Secara teoretis siswi putri pada usia 9 dan 10 tahun 
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belum sepenuhnya memiliki tingkat kematangan, sehingga dengan 
kelompok putra kondisi kebugaran jasmani putri rata-ratanya jauh di 
bawah putra. 

Nampaknya, dengan memakai tes kebugaran jasmani yang ada 
dan norma penilaian yang telah disusun dapat membantu para guru 
untuk memprediksi tingkat kebugaran jasmani para siswa SD secara 
murah, mudah, dan akurat. Meski demikian penelitian ini masih 
banyak memiliki kelemahan dan keterbatasan, di antaranya adalah 
peneliti tidak mampu mengontrol (1) Kegiatan para siswa yang 
dijadikan sampel di luar penelitian, (2) Status dan kondisi asupan gizi 
para siswa yang dijadikan sampel, dan (3) Kondisi dan status sosial 
ekonomi orang tua para siswa yang dijadikan sampel. Di mana semua 
kondisi tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi terhadap hasil tes 
kebugaran jasmani para siswa. 

KESIMPtiLAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpuikan, maka 

dapat diiarik kesimpuian dari penelitian ini, yaitu: tersusunnya Skor 
Skala tes kebugaran jasmani siswa SD Kabupaten Bantul, baik untuk 
siswa putra dan putri dari kelompok usia 9 sampai dengan 12 tahun. 
Meskipun hasil penelitian ini kemungkinan terdapat beberapa 
kelemahan, maka disarankan kepada para peneliti berikutnya antara 
lain untuk: (1) Melakukan penelitian dengan populasi dan sampel yang 
lebih besar, agar hasilnya mampu digeneralisasikan pada populasi 
yang lebih besar pula, (2) Dalam mengadakan penelitian yang sejenis 
dapat memasukkan variabel gizi dan status sosial ekonomi orang tua, 
dan (3) Perlu menyusun norma kebugaran jasmani untuk kelompok 
usia 13 tahun ke atas. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi 
para guru penjas di Kabupaten Bantul, khususnya dalam mengevaluasi 
tingkat kebugaran jasmani siswa SD kelompok usia 9 - 1 2 tahun baik 
putra maupun putri. Selain itu, dengan tersusunnya norma penilaian 
kebugaran jasmani siswa SD tersebut, para guru penjas di Bantul 
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memiliki pedoman dalam mengevaluasi tingkat kebugaran jasmani 
siswa SD. 
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