


r r :? i11.717 P..-,;~ding '::onf?rer;sl Ilm!at- T- 1 ~ 5 b j .  r .73-~!0:!-?'  ;!r-.7 
'F'e ? : ~ : I ? ~ / I  / \ , , p ~ ~ f r  <!,a7 lJ,!.-j, :+zr; ,; F'?/j,j !.;*; ,j f i ~ ~ l / ~ ,  2T( { c :c/,:.:j, ?';~~?p;lj, 

P 

PERANAN ASESMEIU DAN UJIAN DALAN 

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 

NASIONAL 

I HlVlPUNAN EVALUASI I 

Prosiding Konferensi Ilmiah Tahu.nan Himpunan 
Evaluasi Pendidikan Indonesia Nlakassar, 5 - 7 

Juni 20 15 

HIMPUNAN EVALUASI PENDIDIKAN INDONESIA 

UKD SUL-SEL 





HIMPUN-4N EVALUASI PENDIDI ];AN INDONESIA 
UKD SULAWESI SELATAN 

PERANAN A S E S M E N  DAN UJIAV DALAM PENINGKATAN 
MUTU PENDIDIKAN NASIONAL 

Editor: 
D r .  Kaharudc l in  Ara fah ,  M.Si.  
Dr. P a t a h u d d i n ,  M.Pd.  

Desain Layout: 
A h m a d ,  S .Pd.  
Ra t l in ,  S.Pd. 

Desain Sampul: Ratl in,  S.Pd. 

Penerbit: HEPI  UKD S1JL-SEL 

Cetakan Pertama: 1 1 J u n i  20 15 

B u k u  ini d i t e r b i t k a n  s e b a g a i  P ros id ing  Konfe rens i  I l m - a h  T a h u n a q  
H i m p u n a n  E v a l u a s i  I n d o n e s i a  y a n g  d i se lengga-akan  d i  ' Jn ivers i tac  
Negeri  M a k a s s a r ,  t a n g g a l  5 - 7 J l m i  2015 



VALIDASI PENENTUAN NILAI DAN NORMA TES KEMAMPU.4N 27-36 
KEBUGARAN FISIK BAG1 CF /.ON MA HASISUfA Flt: UNP PAC'A.r'lG 
lshak Aziz, Adnan Fardi, Arsil 
Yuddin 

VALlDASl PENENTUAN NllAl DAN NORM4 TES KEMAMPUAN KENGARAN rlSIK BAG! CALOhl 
MA'iASIS\nfA FIK UNP PADANG 

lshak Aziz, Adnan Fardi, Arsil 
Fakultas llmu Keolahra:aan Universitas Nege ri Padang 

6Oish: I 3zi7 2gmail.com 
ABSTRAK 

Penelitian ~ n i  bertujuan untuk menenti~L an kembali validasi clan norma Tes Kemampun~ 
Kebugaran fisik bagi calon mahasiswa "IK UNP Padang. Populasi adalab selurch caloi 
mahasiswa FIK UNP tahun 2013 yang r~engikuti tes kemarrpuan kebugaran firik y a i t ~  
sebanyak 1115 orang putra dan 134 put-l Sampel pirtra ditentl~kan secar~ random sebesar 
60% dari populasi (669 orang), seclangkar untuk puteri diambil seluruhnya ( 3  34 orzng). T-.s 
yang akan divalidasi dan disusunnya iorma adalah Tes C'eseimbangan, Tes Lempar 
Tangkap Bola ke Dinding, Lompot Jauh Tanpa Awalan, Tes t-ari Cepnt 60m, Te.; Baririy 
Duduk, Tes Angkat Badan Tangan Ditek ~ k ,  Tes Kelincahan, darl Tes Daya tuhan Lar/ 2.4CC1. 
Teknik analisis data adalah korelasi p-oduct moment dan alpha Crorbach, sedangk'ji 
penyusunan norma didasarkan Penilalan Acuan Normal skala 5. Hasil pclneli t i~i 
menunjukkan bahwa tujuh dari delapan item tes tersebut (kecuali Tes ke:eimbang.~n) vau1-J 
dan reliabel, dan dapat disusun norma penilaian baik untuk masing-masing tes, qaupi l i  
secara keseluruhan yang dapat mc~nggam~arkan tingkat kebugaran fisik calcn mahasiswa 
Kata kunci: Validasi, tes, pengukuran, norna penilaian, kemampuan kebugaran fisib 

PENDAHULUAN 

UNP memiliki salah satu fal:ultas yang mendalami tentsng ilmu keolahragaan yai'u 
Fakultas llmu Keolahragaan (FIK). Tuj113n penyelenggaraan pendidikai pada FIK UPtJ 
adalah, menghasilkan lulusan yang meniilik~ ilmu pengetahum sikap, clan keterampil~li 
yang profesional dalam bidang o ahraga, bermoral, berwawasan nasioral, memtl~ki etcs 
kerja yang tinggi serta berbudi luhur. ementara sasarannyn adalah; 11) Mengiasilkan 
tenaga-tenaga pengajar pendidikan jamani yang profesional pada tingkat pendid~kan 
dasar dan menengah. (2) Menghasilkan tenaga-tenaga pelatih dan i ns t r~k t i ~ r  y a y  hand71 
dan profesional dalam berba~ai cabang olahraga dan olahraga kebugaran. (? )  
Menghasilkan tenaga pengelola/manajemen olahraga/konsultan olahraga d . ~ n  ja8;3 
pengelola pertandingan olahraga d a l ~ m  masyarakat. (4) FAenghastlkan lulus2n yar: 
mempunyai kepedulian akan ma u muqdurrlya prestasi olah-aga baik ditingkat daera17, 
nasional maupun internasional. (5) PAenghasilkan lulusan yang me npunyal buda\,<l 
kewirausahaan dalam pengelolaan aktivitx keolahragaan 

Salah satu upaya untuk meqcapa 'ujuan dan sasaran di atas, mal:a CIK UNP per'u 
mendapatkan calon mahasiswa yang niemiliki potensi akademis, dan keniampuan fis I 
terutama terkait dengan kebugar~n jasni3ni dan psikomotor. FAengingat calm matiasisvi;l 
yang berkeinginan kuliah di FIK UYP Pad3ng cukup banyak sel:ali pemtnatnya, sec angkan 
daya tampung terbatas jumlahnyn, maka FIK UNP perlu ~engadakan se eksi pencrimaan 
mahasiswa. Sehubungan dengan itu mata dalam rangka penerimaan calon ~ahasiswa, dl 
samping seleksi kemampuan ak3demis FIK UNP juga mengadakan tes kem;tmpusr~ 
fisik/keterampilan psikomotor untilk calo? mahasiswanya 

Dalam menentukan butir dan pelqksanaan tes kemampuan fisik dan psikomotor 
tersebut, pada pertemuan pimpin,an FIK ce Indonesia yang dilaksanakan di Bd31i pada tahur~ 
2013 telah disepakati bahwa terdapat delapan butir tes yang akan dilaksanakan pac'a 





mahasiswa yang akan mengikuti perkuli3han pada Fakultas llrru Keolahragaan atau jurus;n 
pendidikan jasmani olahraga dan kes~Clatan yang terdapat pada ber-bagai universit3s. 
Berdasarkan data yang pernah perieliti amati dalam pelaksanaan Tes Kemzmpuan Kebugarsn 
Fisik, terlihat bahwa dari hasil setiap tes te-hadap ribuan calon mahasiswa hmba satu atau d .  a 
orang saja yang kategori kebugaran jamaninya Baik Sekali, sebagian besar ber2da para 
kategori Kurang dan Kurang Sekali Peneituan nilai dan norma \*ang distandarkan pada tahl- n 
1984 tersebut mungkin tidak cocok lagi tlengan keadaan sekarang sesuai dengan kemaju:n 
zaman. Hal ini mungkin disebabkarl oleh 11~?liditas, reliabil~tas bu t~ r  tes kemampuan d a i  norn-3- 
norma tidak cocok lagi dengan kondisi setarang, dikarenakan perbedaan iklirn, postur tub1 I 1, 
latar belakang pendidikan, so;ial ekonomi, kemajuan teknologi -:ransportesi y2rg 
menyebabkan manusia kurang ber2erak r.r3cara fisik dan sebagairiya. Di sam3in2 itu pvnentusn 
norma penilaian untuk tes kadang-kadanl: diambil dari buku teks yang kebariyakan be-asal d2ri 
dunia barat yang memiliki karakteristik b? i tuk  dan ukuran tubut~ (anthropometri) yarig sanfjt 
berbeda dengan orang Indonesia. 

Dengan demikian penilaian dan ncrma tes ini perlu dikali dan disur,un kemb~l i  sesuai 
dengan kondisi terkini. Untuk it11 penel t i  sangat tertarik mengadakan 3enelitian tentsrmg 
Penyusunan Norma Tes Kemamp~an Ke3ugaran Fisik Terhadap Calon Mahahasiswa FIK Up\ P 
Padang. Khusus untuk Tes Kemarrpuan (~bugaran Fisik (TKKF) iasil penel tian ini juga dapnt 
nantinya dimanfaatkan oleh para guru P~ndidikan Jasmani Olairaga dan Keyehatan, pelat h 
dan para pemerhati olahraga sebaf:ai alat mtuk  mengukur kebugaran fisik. Secnra lebgh khu:~is 
masalah penelitian dibatasi pad? ruan: lingkup validasi penentuan nilai clan norma 7r.s 
Kemampuan Kebugaran Fisik bagi calon n~~lhas~swa FIK UNP Padang. 

Tes adalah sejumlah tugas (alat) yang dikerjakan oleh seceorang yarlg tli tes. Cronborh 
dalam Silverius((l991) mengemukakan tes adalah suati~ pro.iedur yang sisternaris un?,~k  
mengamati karakteristik (kemampuan) ..eseorang dengan mcnggunakari skala Keume-ik. 
Pendapat yang sama dalam mendapatkan data tentang tes kemampuan tersebut, mal:a 
dilakukan pengukuran. Pengukuraq adal3h suatu proses pembclrian angka (skor) pada su.3.:~ 
atau seseorang berdasarkan aturan-atcran tertentu. Menurui Arikunto (1999), mengui!e~r 
adalah membandingkan sesuatu dengan s ~ t u  ukuran, di mana pengukuran 3ersifat kuantitatif. 
Dalam melaksanakan suatu tes pertama vang harus diketahui t ~ l e b i h  dat-ull! adalah kriteria 
penilaian. Kriteria ini digunakan untuk rnengontrol apakah tes yang dilak~kan rremen,ibi 
persyaratan yang telah ditentukan atau belum. Salah satu kriteria tes yang harus dipenu9i 
adalah validitas. Valid adalah berh~bung2~i  dengan kesesuaian antara alat ukur dengan ob1.4.k 
yang diukur (Safrit 1983). makna y;ng terkandung dalam pengertian tes yait J: 

adanya serangkaian pertanyaan atau item yang harus dijawab secara se3aja, 2 )  adarya 
serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan situasi yang distandarkan, 3 )  adarya 
serangakain pertanyaan yang dimakslrd untuk mengukur kernampJan hasil bela or 
(Semiawan, 1982). Untuk men\,alidasi suatu tes perlu memperhatikan sifat-sifat d l r i  
validitas tes tersebut. Menurut Arikuqto (1999), sifat d;ri validasi vaitu; 7.) sell lu 
berhubungan dengan hasil yapg diperoleh dari pengukur-an, 2) merumusk~n sualu 
tingkatan, dan 3) selalu spesifik dalarr~ pemakaian sesuatu obyek. Lebih 'anjut Arikurio 
dikemukakan bahwa validitas daoat dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu; 1) validi'as 
konstuksi, maksudnya butir soal yang membangun tes tersebut rnengdkirr setinp aspflk 
berpikir, 2) validitas isi, mengu!<ur tuiuan khusus yanq sejajar dengan materi atau isi 
pelajaran yang diberikan, 3) validitas I.onkuren, sebuah tes memiliki hasil yarg sesc~ai 
dengan pengalarnan, dan 4) validitas prediktif, dapat rnerarralkan apa ya ig  akan ter j ld i  
pada masa yang akan datang. 



Agar tes dapat digunakan sebapai alat untuk mendapatkan d2ta rnaka per!. 
rnengkonstruksi alat tes yang baik dan layak. Dalam mengkontrukii alat ukur harus memenull 
prinsip dan kriteria tes. Prinsip dapat diartikan suatu keberlarar yang rnenjac'i pokok das;lr- 
pemikiran seseorang (Yasin, 1990). Demi<ian juga dalam mengiontruksi tcs rnemil~l:~ dasar 
pemikiran yang dapat diterima dengan ,lkal sehat, yaitu: 1) tes dan pengukurari harvr 
disesuaikan dengan filosofi, 2) penpukuran dan evaluasi harus di akukan deigsn tuju*in yarc 
jelas, 3) tes merupakan fase dari evaluasi, 4) tes harus diawasi nleh ahli (guru/pelat~h) yarc 
ahli, 5) hasil tes harus mernpertimbaqgkan keadaan individu secara keselurutian, 6 '  

pengukuran dan evaluasi merupakan kegistan pendidikan, 7) pe~gukuran clan evaluasi yaw 
akan dilakukan harus berdasarkan alasan " Ppakah ada dan dapat ciiukur", 

harus mendapatkan kemarnpuan arnfal, jika tidak diukur, tidak akan mengetah11 
sejauhrnana keberhasilan dalam pendidicm, dan 9) selalu mempergunakan tes yarlg valid 
dan reliabel (Kirkendal, 1980). 

Norma dapat disebut d e n g ~ n  ukuran, patokan atau ska'a, dasar untuk mergarnb I 
keputusan. Safrit, (1983) menyatal<an norma adalah skor yang diperoleh ditentukan ole'? 
skor-skor mentah dari spesifikasi kelornp?k pada sebuah tes yang spesifik. ASdullah (1988) 
rnenyatakan bahwa sebuah tes acuan ncrrna digunakan untuk membedakan antara sisw,l 
yang satu dengan yang lainnya. Dengan Cata lain norma adalah sebuah qorma b i  kanla'~ 
sebuah standar yang berlawanan dgn per.jurian, bila norma ditentukan ~ a d a  mutu suatu 
diperoleh terletak paling dominan di te~i jah distribusi kurva normal dan setengah la@ 
terletak dibawah distribusi kurva norma. 

Simatupang (1990) rnenyebutkan norrna atau dikenal dengan skala adala!~ 
pengukuran hasil pengamatan yang a\ an dijadikan angka-aigka. D a l ~ m  arti luasny?, 
pengukuran adalah penetapan angta-an~b a kepada obyek atau kejadian-kejadian menurut 
kaidah tertentu. Sebuah norma -nerup;.kn sebuah standar yang dipaca~ sebapai alst 
pembanding dari skor yang diperoleh dar~ tes (Donald, 1980). Norma dapar c ' ikelom~okka~ 
rnenjadi ernpat (Donald dalam Furchon, 1982), yaitu: 1) Norma angka: norma ini dihitun,? 
dengan rnerggunakan rerata skor mentah untuk setiap tingkata~, dalarn pemakaian norm 1 
ini harus diperhatikan adalah perbedaan umur, tingkat perkembangan dan ~erturnbuhan 
anak. 2) Norma umur, norma ini ditentclkan dengan menghit~ng skor rerata dari umur 
yang sama, rnisalnya dari beberapa kali p3rcobaan lompat jauh pada anak usia 16 tahur, 
rnaka diperoleh reratanya 4 m 12 cm. c'engan demikian anak yang be-umur 16 tahui  
minimal dapatmelornpat sejauh rerata tersebut. 3) Norma presentase: novma ini bias1 
dipakai untuk mengukur kemampuan urri!lrn anak dengan merrpergunakan tes yang tela:i 
baku. 4) Norma standar skor: nortna ini tnerupakan norma yang biasa drbuat oleti guru- 
guru bidang studi: misalnya; hasil skor- rnentah yang diperoleh darr ~ j i a n  anak. lalrr 
distandarkan dengan mencari mean. 

Kemampuan yang dimiliki oleb seseorang kl7ususnya dalatn kemanpuan 
psikomotor adalah kemampuan seseora?: secara khusus atau spesifik dapat menguasal 
secara kornpleks teknik-teknik gerakan y3rlg ada pada suatu cabang olahrag3. seven tar,^ 

itu Kiram (1991), mengungkapkai kenlqmpuan-kemamquan yang dilakukan biasanyn 
sesuatu yang kompleks dan rnelibatkan pndeteksian terbadap rangsangcn, evaluasi, dar 
pengarnbilan keputusan yang keser1uany3 dilakukan pada tingki~t tinggi. Kemarnpuan yanf: 
diperoleh terdiri dari empat kategori, y;l?u: kognitif, psikomoror, reaktif ernosioral dar 
interaktif (Romiszowski,l981). Selanjuttiya ciri-ciri dari perilaku seseorang yanr 
rnernperoleh kemampuan dari adalah: (1) perilaku baru bflrupa kerrampuan aktua' 
rnaupun potensial, (2) kemampuan baru tersebut berlaku dalarn waktu r e l ~ t i f  lama, dan (31 
kemampuan baru i tu diperoleh melalui usc.ha (Hergenhahn dan Olson, 1993). 



Kemampuan merupakan ke~rampuan internal (Capability) melipt~ti: '1) 
kemampuan intelektual, yaitu kemampr~an yang membuat seseorang niepjadi kompetcn 
terhadap suatu subyek sehingga ia dapat membuat Clasifikasi, mengidentifikasi, 
mendemonstrasikan, dan men@-gene-<>lisasi suatu gejala. (2) strategi kognitif, ya tu 
kemampuan seseorang untuk danat merlgontrol aktivitas intelektualnva dalam mengat-lsi 
masalah baru yang dihadapinya~3) i n f ~ m a s i  verbal, yaitu kemampuan seseorarig untuk 
menggunakan bahasa lisan maupun t~ i i san  dalam mengungkapkan suatu masdah. ;4) 

kemampuan motoris, yaitu kemampuan reseorang untuk menqkoordinazikan gerakan otot 
secara teratur dan lancar dalam keadaan sadar, (5) silap, \~a i tu  kece7derungaq dalarn 
menerima dan menolak suatu obvek (Glrqne, 1979). 

Kemampuan dipengaruhi oleh d ~ ?  faktor utama, vaitu faktor yang berasal dari c'l-i 
mahasiswa atau faktor internal yang meliputi; (1) faktor fisiologis, diantaraqta kondisi F~siolol: s 
umum dan kondisi panca indra, ( 1 )  faktor psikologis, antara lain minat, kecerdasari, ba41-, 
motivasi, dan kemampuan kognitif. Faktor yang berasal dari luar diri rnahasiswa atau faktcr 
ekternal meliputi; (1) faktor instrumental, vaitu berupa kurikulum, program, jarma 

prasarana, dan guru (tenaga pengajar) (Suryabrata, 20'35). Kedua faktor tersebut sanpzt 
dominan sekali terhadap kemajunn sese3rang dalam mencapai kemampuaq hasil belajar-. 
Bila salah satu aspek saja yang I turan~ terpenuhi, maka kemampuan has I bela ar yaq: 
diharapkan, mungkin kurang tercapai. 

Empat (4) klasifikasi validitas tes ~laitu, pertama v a l i d i t ~  isi, kriteria, dan ramalan. 
Validitas isi adalah suatu alat ukur yalig ditentukan oleh seiauhmana isi dari alat ukl-r 
tersebut mewakili semua aspc?k yan? dianggap sebaga, aspek kernngka k o n s ~ ~  
(Singarimbun, dkk, 1989). Validitas criteria adalah berka~tan dengm kriteria yanq 
menunjukkan pada hubungan antara skor suatu instrumen pengukurm dengan suat J 

variabel atau kriteria luar yang mandiri 3an dipercaya, serta d,>pat diuku- langsunf: ciri-c -i 
yang diselidiki (Donald dalam Furchon 1382). Validitas rekaar (construcf. validity), adalai 
sejauhmana hasil pengukuran dinnggap mampu mencerminkan suatu rekaan (Arikuntc, 
1999). Sementara itu validitas ramalan ac9lah hasil tes yang diperoleh pada lnasa sekaran: 
dapat meramalkan bagaimana h;lsil ya iz  akan diperolei pacla waktu yang akan datari; 
(Johson and Nelson 1973). 

Dalam melaksanakan suatu tes t i jak cukup hanya memenuhi kritcria validitas saj?, 
tetapi perlu dipenuhi kriteria-kriteria lainnya, menurut Mclntoye (IC781, kriteria t ~ ;  
mencakup, validitas, reliabilitas, d3n oby~ktivitas. Muslim (1978), menyehutkan ada enam 
criteria yaqg harus dipenuhi dalam rnelaksanakan tes yaitu; reliabilitas, validitas, 
obyektivitas, ekonomis dalam pelnksanaan, penggunaan norm3, dan bentuk dupliC asi dan 
tuntunan pelaksanaan yang telah dibaki~l-an. Begitu juga Verdllcci (1980) menjela5kan t ~ s  
harus mernenuhi kriteria val~ditas, reliabilitas, menggi~nakan ajministraii den 
menggunakan norma. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, dapa- 
disimpulkan bahwa dalam melaksai3kan tes seseoran]: pendidik/pelatih hanrr. 
berdasarkan kriteria yang telah ditpntuki-in oleh ahli, bukarl seb3liknya. 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah doskriptif. Populasi adalah seluruh calon mahasiswa FIK Ub'P 
tahun 2013 yang mengikuti tes keniampu3q kebugaran fisik y a i t ~  sebanyak 1175 orarig putr;i 
dan 134 putri. Untuk Putera sampel dianlbil secara random sebesar 60% clari populxi (6FEt 
orang), sedangkan untuk puteri diambil srl~ruhnya (134 orang). Tes yang al:an divalitlasi dar 
disusunnya norma adalah Tes Keseinbangcn (Stork Standing Balar.ce Test), 



Tes Lempar Tangkap Bola ke Dindinu (Ball Wall Pass), Lompat Jach Tanpa Awa!cn 
(Standing Broad lump), Tes Lari Cepat 6Om, Tes Baring D u d ~ k  (Sit Up Test), Te:; Angkot 
Badan Tongan Ditekuk (push Up Test) , Tes Kelincahan (Illinois Agility Run Test), danT~s 
Daya tahan (Lori 2.400m). Teknik analif;~s data untuk menentllkan validi:as dan r~aliabilitns 
tes adalah korelasi product moment d3n alpha Cronbach, sedangkan pmyusunan norma 
didasarkan Penilaian Acuan Normal ska a 5. 

HASlL 
A. Validasi Butir-butir Tes dari Aspek Validitas dan Reliahilitas 

Pengujian validitas masing-mas in^ butir tes dilaku'tan dengan analisis korelesi antl-a 
skor butir tes dengan skor total, sedanpkan pengujian reliabilitas dilakukan dengan rurrus 
Alpha Cronbach. Hasil validasi ini b2ik unt L k putera rnaupun putr dapat dilit-at ~ a d a  tabel 1. 

Tabel 1. Hasil uji Validitas dan Reliabiltas Tes Kemampuan Kebuaaran Fisik 
Korelasi Skor Butir dengan Skor Total 

1. Tes Lempar Tangkap Bola ke Dinding 

7. Tes Daya Tahan (lari 2400 Meter) 0 56 0,07 0,47 0,l; Signif 

Reliabilitas Alpha Cronbach 0, '2 0,07 0,66 0,15 Signifiksn Re'iabel 

Berdasarkan hasil uji validitas c!an reliabilitas pada tabel 1 daaat dilihat bahwa 
seluruh nilai rhltung yang diperoleh lebit- Sesar dari nilai rtabel s~suai  dengan jumlah samf,~?l 
pada taraf siginifikansi a 0,05. Pengar demikian dapat disirrpulkan baiwa ketuiuh bi'tir 
tes tersebut valid dan reliabel. 

Norma Penilaian Masing-masing Item Tes Kemampuan Kebugaran Fisik 
Tes Lempar Tangkap Bola Ke Dipding (Wall Pass Bounce) 
Berdasarkan analisis data tes lewpar tangkap bol3 ke c inding yang dilakukan 

terhadap sampel penelitian putrn diperc~leh hasil sebagai ber kut: skor tertinggi adalah r 6  
kali, sedangkan skor terendah adalah 2 kali, rata-rata sebesar 17 kali dengan standar 
deviasi sebesar 6,15. Selanjutny? pada putri diperoleh hasil: jkor tertlnzgi adalah 30 k2li, 
sedangkan skor terendah adalah 3 kali rata-rata sebesar 9,8: kali dengan standar deviasi 
sebesar 5,91. Berdasarkan penilaian acuan normal yapg digunakan dalav analasis data, 
maka norma penilaian untuk iten1 ini dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Norma Tes I-empar Tangkap Bola Ke Dinding 

Keterangan: M = mean (rata-rata hitune' 
Sd = Standar Deviasi 

Rentangan Norma 

M+lS Sd Ke atas 

M+0.5 Sd - M+l.S Sd 
M-0.5 Sd - M+O.S Sd 
M-1.5 Sd - M-0.5 Sd 
M-1.5 Sd Ke bawah 

Skcr (Kali) 
Kategori 

BS 
B 
S 

K 

KS 

Putera 

2 27 
21-26 
14";O 

9-13 

5 8 

3 
2 
1 

Puteri 

2 19 
13 " 18 
7-12 
2 - 6  

5 1 



Tes Lompat Jouh Tanpa A walan 

Berdasarkan analisis data tes Lompat Jauh Tanpa Awcalan yang dilakukan terhad; p 
sampel putera diperoleh: skor tertinggi ~da lah  290 cm, sedan~kan skor tereqdah adalah 

135 cm, rata-rata 225 cm dengan starclar deviasi sebesar 23,43. Untuk puteri dipero1f.h: 
skor tertinggi adalah 220 cm, sedangkan skor terendah ada ah 95 cm, rata-rata sebew 
23,97 dengan standar deviasi sebesar 23,97. Berdasarkan penilaian acuan normal y;l?g 
digunakan dalam analisis data, rnaka 73rma penilaian untuC item ini dapat dil i iat p ~ d a  
tabel 3. 

Tabel 3. Norma Penilaian Tes Lomoat Jauh Tanoa Awclan 

Skcr (Cm) 
Rentangan Norma Kategori 1 Skor I 
M+1.5 Sd Ke atas I < 763 1 < 209 1 Baik Sekali 1 5 1 

M+0.5 Sd - M+1.5 Sd 1 238 - 262 1 185 - 208 1 Baik 1 4 1 

M-1.5 Sd - M-0.5 Sd 1 188- 211 1 138- 160 1 Kurang 1 2 1 
M-1.5 Sd Ke bawah I > 187 1 > 137 1 Kurang Sekali I 1 I 

Tes Lari Cepat (Sprint) 60 Meter 

Berdasarkan analisis data tes lari cepat 60 meter pada sampel putera dipero 6.h 
hasil: skor tertinggi (tercepat) 6,l detil:, sedangkan skor terendah (terlamo) adalah 28 54 
detik, rata-rata sebesar 8,58 detik deligan standar deviasi sebesar 1,0!?. Unt i~k putcri 
diperoleh: skor tertinggi (tercepat) 8 retik, sedangkan skor terendah (terlam;) ada ah 
16,98 detik, rata-rata sebesar 11,17 detik dengan standar deviasi sebesar 1,?4. 
Berdasarkan penilaian acuan normal ,/]ng digunakan dalarr analisis c'ata, maka nor-na 
penilaian untuk item ini dapat dil hat para tabel 4. 

Tabel 4. Norma Penilaian Tes Lari Cepat 60 Meter 

I Rentangan Norma 1 Kategori 1 Skor 

M+1.5 Sd Ke atas 

M+0.5 Sd - M+1.5 Sd 

Tes Baring Duduk (Sit Up T e ~ t )  

Berdasarkan analisis data tes baring duduk terhadap putera, diperoleh h ~si l :  sl or 
tertinggi 68 kali, sedangkan skor terenda? 2 kali, rata-rata sebanyak 36 knli dengan stancl?r 
deviasi sebesar 7,70. Untuk pue'ri dipr?coleh hasil: skor terti-iggi 55 ka i, zedangkan s l  or 
terendah 17 kali, rata-rata sebanyak 30,67 dengan standar deviasi sebesar 6,1'3. 
Berdasarkan penilaian acuan normal w n g  digunakan dalam analisis data, mak3 norlra 
penilaian untuk item ini dapat dillhat pzcia tabel 5. 

3aik Sekali 5 

6,98 - 8,04 9,32 - 10,55 4 

M-0.5 Sd - M+0.5 Sd 
M-1.5 Sd - M-0.5 Sd 
M-1.5 Sd Ke bawah 

8,05 - 9,12 
9,13 - 10,19 

> 1C.20 

10,56 - 11,78 
11,79 - 13,Ol 

> 13.02 

Sedang 
Kurang 

Kl~rana Sekali 

3 
2 

1 



Tabel 5.  Norma Penilaian Tes Baring Duduk 

I M-0.5 Sd - M+0.5 Sd I :3 B 3 3 .. 7 , 3 Sedang 1 3 1 - 

Rentangan Norma 

M+1.5 Sd Ke atas 
M+0.5 Sd - M+1.5 Sd 

I M-1.5 Sd - M-0.5 Sd I '6 0 3' ? l m  2~ Kurang 2 
I M-1.5 Sd Ke bawah 1 ,125 1 20 IKuran~!S~?ka l i I  1 I 

Tes Angkat Badan Tangan Ditekuk (Push Up Test) 

Kategori 1 S i r  1 
Baik Seica'i 

Baik 

Skor (kali) 

Berdasarkan analisis data tes an~:kat badan tangan ditekuk untul: putera c'iperol. h 
hasil: skor tertinggi 55 kali, sedangkan skor terendah 2 kali, rata-rat3 sebany~k 24,70 
dengan standar deviasi sebesar 8,34 Untuk puteri dipercleh: skor tertinggi 52 k i  i, 
sedangkan skor terendah 3 kali, rrlta-rata 20,78 c'engan standar deviasi sebe:ar 
8,4,Berdasarkan penilaian acuan normel yang digunakan dalarn analisis data, maka n o v a  
penilaian c~ntuk item ini dapat dilihat pac'a tabel 6. 

Putera 
'1 48 

10 8 47 

Tabel 6. Norma Penilaian Tes Angkat Badan Tangan Ditekuk 

Puteri 
j 41 

34 I7 40 

Rentancan Norma 

Tes Kelincahan (Illinois Agility R y n  Test) 
Berdasarkan analisis data tes kel I-cahan terhadap putrn diperoleh hasil: skor 

M+1.5 Sd Ke atas 

M+0.5 Sd - M+1.5 Sd 

M-0.5 Sd - M+0.5 Sd 

M-1.5 Sd - M-0.5 Sd 

M-1.5 Sd Ke bawah 

tertinggi (tercepat) 14,84 detik, sodangkm skor terendah (terlama) 23,62 cletik, rata-rata 
18,26 dengan standar deviasi sebesar 3 -17. Untuk puteri diperoleh hasil: skor terting!i 
(tercepat) 15 detik, sedangkan skor te re~dah (terlama) 28 detik, rata-rr~ta 21,49 dengibn 
standar deviasi sebesar 1,98.Berdasarkal\ penilaian acuan normal yang ligunakan dala-i 
analisis data, maka norma penilaian unti~c item ini dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Norma Penilaian Tes Kelincahan 

Kategori Skor 
Skor ikali) 

'1 3; 

'9 0 3 6  

Sko- [Detik) 
Rentangan Norma Kategori i Skor I 

Putera 

I M10.5 Sd - Mt1.5 Sd 1 '5.52 lil 17.67 1 8.54 I?: 20.50 1 Baik 4 1 

Puteri 

' 33 

I S  m 32 

I M-0.5 Sd - M+0.5 Sd 1 '7.68 8 15.84 1 '0.51 i? 22.46 1 Sedang 3 

Baik Sekali 

Baik 

.!I PI 18 1 -7 m24 -- 
!3 PI ;'O -0 Fl16 

'1 12 .I 9 

I M-1.5 Sd - M-0.5 Sd 1 ' 5.83 O 23.00 1 2.49 Fl24.41 1 Kurang 2 I 

Sedang 

Kurang 

K~rang Sekal 

M-1.5 Sd Ke bawah 1 1 20,Ol ! 24,46 I Kur-ang Sekali I 1 I 



Tes Daya tahan (Lari 2.4QOm) 
Berdasarkan analisis data tes daya tahan terhadap putera diperoleh hasil: skor 

Penyusunan Norma Penilaian Klasifikasi Tingkat Kebugaran Fisi'< 
Berdasarkan norma penila~an acuin normal berskala lim3 terhadap ketujuh item ter 

maka jumlah skor yang diperolch dar ketujuh item tes tersebut dapat mengg.imbarlf.m 
klasifikasi tingkat kemampuan kebugarar fisik yang berlaku untuk putera d a i  pute-i. No r ra  
penilaian klasifikasi tingkat kemarrpuan I(r.bugaran fisik ini dapat dilihat paca label 9. 

tertinggi (tercepat) 7.19 rnenit ;439) jetik, sedangkan skor terendah Iterlama) 28 m e l i t  
(1680) detik, rata-rata 13.18 (798) derrfyan standar deviasi sebesar 3.36 msnit (216) dctik. 
Untuk puteri diperoleh: skor tertingp~ (tercepat) 11 menit (660 detil:), sedangkan :Lor 
terendah (terlama) 41.12 menit (2472 detik), rata-rata 21.74 menit (1294 detik) denyan 
standar deviasi sebesar 7.20 menit (41117 detik). Berdasarkan penilaian acuan normal y l n g  
digunakan dalam analisis data, maka rlorrna penilaian untuc item ini dapat dillhat p lda 
tabel 8. 

Tabel 8. Norma Penilaian Tes Daya Tahan 

Tabel 9. Norma Penilaian Klasifikasi Tinakat Kebuaaran Fisik 

Rentangan Norma 

M+1.5 Sd Ke atas 

M+0.5 Sd - M+1.5 Sd 

M-0.5 Sd - M+0.5 Sd 

M-1.5 Sd - M-0.5 Sd 

M-1.5 Sd Ke bawah 

Rentangan Skor k'lasifikasi Tingkat Kemampuan Kebugaran 
3 1  - 35 Baik Sekali 
26 - 30 Eaik 

( 4 1  13 - 18 Kurang 1 
1 5 1  7 - 1 2  Kurang Sekali 1 

Skor 

5 

4 

3 

2 

1 

PEMBAHASAN 

Kategori 

Baik !iekali 

Baik 

Sedang - 
Kurang - 

Kurang Sekali 

C kor (Menit) 

Sesuai dengan tujuan penelitiar, yaitu untuk menyusun norrna penilaian yang b :~  tu 
untuk calm mahasiswa FIK khus~rsnya d m  bangsa Indonesia umurnnya, maka dar delapan 
item tes yang dilaksanakan dalam penc.litian ini, berhasil disusun t u i u ~  norma penilz an 
masing-masing item tes. Untuk itern tes \'i ng pertama, yaitg Tes Keseimbanzar (Stork Stana I J ~  

Balance Test) tidak dapat disusrln nor-rqa yang representati'. Hal in1 disebabkarl karrna 
diternukannya standar deviasi dan varianr yang terlalu besar yang tidak sepadan dergan rata- 
ratanya. Dengan demikian pada bagiir. ini disarnpalkan hasil penelitian berupa noryia 
penilaian masing-masing item tes, dan rorma penilaian dari seluruh i ter i  t s .  Berdasarl (3n 
norma penilaian tersebut dapat diket~tlui tingkat kemampusn kebugaran fisik seseor;lng 
(testee), baik untuk yang berjenis kela-,in laki-laki (putera), naupun perenpuan (pu t~r i ) .  
Dengan berhasil disusun norrna penilalan baik untuk masirg-masing tern tes, r n a u ~ r ~ n  
keseluruhan tes, maka hasil penelltian ini dapat digunakan sebazai salah sztu pedorran un'uk 
rnengukur kemarnpuan kebugaran fisik calon mahasiswa Fal:ultas llmu Keolahr~gaan. 3i 
sarnping itu norma penilaian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para guru 

Putera 

1 -7,55 

7'56 [I 11,3 1 

2,32 PI 15,7r 

5.71 3 18,4; -- 
18,43 

Puteri 

10,33 

;0,34 P 17,54 

7,55 PI 25,li: 

- 5,25 3?,30 

1 32,35 



Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, pelatih dan para pemerhati olahrsga sebagai alat 
untuk mengukur kebugaran fisik untuk ana:: dengan rentangan us a sekitar 16-21) tahur~. 

KESIMPULAN D A N  SARAN 

Berpedoman kepada hasil penelitiarl dan pembahasan, maka dapat diambil ke:impul?i 
bahwa norma penilaian tes kemarrpuan <?bugaran fisik yang ditemukan dalam penelltian pi 

dapat dipertimbangkan untuk diguiakan cebagai pedoman untuk penilaian klasifikasi tingk2t 
kebugaran fisik calon mahas~swa Fakulta: llmu Keolahragaan Universitas IJegeri PaJang. Cli 
samping it11 dapat dikemukakan t ebera 3 3  saran terkait dengan temuan ini, yaitu sebap; i 
berikut: (1) Norma penilaian tes ini dapat r ijadikan pertimbangan bagi pemangku kepr?nting,>q 
yang terkait dengan tes kemampuan keb~rgaran fisik bagi calor mahasiswa Chususriya, d;ln 
pengguna tes kebugaran jasmani pada univrmnya. (2) Materi, item, dan petunjuk pelaksana~~i 
tes sebaiknya dilaksanakan dengarl kon51:ten dan tidak berubah dari tahun ke taiun. ( 3 )  
Materi dan item tes serta norma penila an ini dapat dipertimbangkan untuk diperqunakan 
untuk anak usia tamatan SMTA. (4) Untuk mendapatkan norma yzng betul-bctu stand3r untL~c 
bangsa Indonesia, perlu adanya penelitiari replikasi untuk berba~ai tingkatan usia yarig d a ~ l t  
dilaksanakan diberbagai lembaga/tempet'provinsi di Indonesi3. (5) Ole1 karena tes 1 - 1  

dilakukan dlseluruh Fakultas llmu Keolahragaan yang ada dl Indonesia, maka dapat d lakukxi 
kerjasama rnengumpulkan dan meriganal 5 s data hasil tes untuE menyusurl norma penilai,-i-i 
yang lebih representatif. 
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