
ABSTRAK 

 
 

Perbedaan Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas XI SMAN 2 Koto XI  
Tarusan dengan Siswa Kelas XI Pondok Pesantren Iqra' 

 
OLEH : Viktor Gunawan 

 
Disekolah saat ini di SMAN 2 Koto XI Tarusan dan Pondok Pesantren Iqra' untuk sarana 

dan prasarana masih belum memadai sepenuhnya, tetapi dalam pembelajaran kebanyakan 
gurunya memberikan materi menggunakan metode ceramah sehingga dalam mengikuti proses 
pembelajaran siswanya sering ketawa, bercanda dan kurang serius dalam pelaksanaannya, 
mereka sering mengeluh padahal baru melakukan aktifitas yang ringan berupa pemanasan belum 
masuk pada materi inti dan setelah mengikuti pembelajaran penjas seakan akan  mereka sangat 
lelah dan letih, sehingga kurang tercapainya tingkat kesegaran jasmani siswa di sekolah tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat Perbedaan Tingkat Kesegaran Jasmani 
Siswa Kelas XI SMAN 2 Koto XI Tarusan dengan  Siswa Kelas XI Pondok Pesantren Iqra'. Jenis 
penelitian ini adalah bersifat ex post facto yaitu bertujuan untuk membedakan tingkat kesegaran 
jasmani Siswa Kelas XI SMAN 2 Koto XI Tarusan dengan  Siswa Kelas XI Pondok Pesantren 
Iqra'.  

Populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 2 Koto XI Tarusan dan siswa Pondok 
Pesantren Iqra' yang berjumlah 134. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yang terdiri 
dari 13 orang siswa kelas XI SMAN 2 Koto XI Tarusan dan 13 orang siswa kelas XI Pondok 
Pesantren Iqra'. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah tes, dimana sampel 
terlebih dahulu dikumpulkan dan diberi penjelasan untuk melaksanakan tes. Teknik analisis data 
menggunakan Uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SMAN 2 
Koto XI Tarusan berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata tingkat kesegaran jasmani 
siswa sebesar 16,77, nilai terendah adalah 12,00 dan nilai tingkat kesegaran jasmani tertinggi 
adalah 21,00, 2) Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Pondok Pesantren Iqra' hasilnya berada pada 
kategori kurang dengan nilai rata-rata tingkat kesegaran jasmani iswa sebesar 13,23, nilai 
terendah adalah 10,00 dan nilai tingkat kesegaran jasmani tertinggi adalah 17,00, 3) Perbedaan 
Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas XI SMAN 2 Koto XI Tarusan dengan  Siswa Kelas XI 
Pondok Pesantren Iqra', hal ini terlihat dari nilai sig untuk taraf nyata 0,05 adalah 2,06 sementara 
itu didapatkan pada t hitung adalah 2,5 sehingga disimpulkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,5 > 2,06 
Maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima. 
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