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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa 
Yang Naik Kendaraan dengan Siswa Yang berjalan kaki ke sekolah di SMP N 1 Hiliran Gumanti 
Kabupaten Solok. Seharusnya siswa yang berjalan kaki kesekolah akan lebih baik tingkat 
kesegaran jasmaninya dibanding dengan siswa yang naik kendaraan kesekolah, serta dengan 
kesegaran jasmani yang baik akan menunjang proses belajar dan hasil belajar yang akan dicapai, 
maka akan terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang berjalan kaki dengan siswa yang 
naik kendaraan kesekolah. Namun kenyataannya berbeda dimana berdasrkan hasil belajar dan 
nilai rapor siswa ternyata nilainya hampir sama ataupun tidak jauh berbeda. Jenis penelitian ini 
Expost Facto yaitu membandingkan data-data yang ada, tanpa mencari faktor penyebab.  

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP N 1 Hiliran Gumanti yang 

berjumlah 269 orang siswa. Untuk mengambil sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dimana sampel dalam penelitian ini adalah siswa yang benar-benar naik kendaraan dan berjalan 
kaki setiap harinya kesekolah yang berjumlah 34 orang. Data yang dikumpulkan untuk kesegaran 
jasmani adalah dengan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) untuk Putra dan putri usia 13-15 
tahun. Selanjutnya untuk mengolah data digunakan rumus uji “t’. 

 
Berdasarkan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia yang dilakukan terhadap siwa yang naik 

kendaran dan yang berjalan kaki kesekolah, dari  20 responden siswa yang naik kendaraan ddidapat 2 
orang berkategori baik dalam norma TKJI, 9 orang dalam kegori sedang, 7 orang dalam kategori 
kurang dan 2 orang masuk dalam kategori kurang sekali. Selanjutnya siswa yang berjalan kaki 
kesekolah dari 14 orang responden, 1 orang berkategori baik sekali, 5 orang berkategori baik, 6 orang 
berkategori sedang dan 2 orang masuk dalam kategori kurang.Berdasarkan analisis data yang 
didapatkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didapat “thitung” 3.02 sedangkan “ttabel” 
1.70 dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti thitung (3.02) > ttabel (1.70) sehingga Ha diterima 
dan Ho ditolak. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Yang 
Naik kendaraan dengan Siswa yang Berjalan kaki kesekolah di SMP N 1 Hiliran Gumanti 
Kabupaten Solok. Dalam hal ini Siswa yang berjalan kaki lebih baik tingkat kesegaran 
jasmaninya dibandingkan dengan Siswa yang naik kendaraan kesekolah di SMP N 1 Hiliran 
Gumanti Kabupaten Solok. 
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