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 Masalah di penelitian ini adalah kurangnya kesegaran jasmani siswa baik siswa SMP 

Negeri 8 Sijunjung maupun siswa SMP Negeri 16 Sijunjung, ini terlihat dari siswa yang 

merasa jenuh dan bosan saat menerima pembelajaran serta banyak siswa mudah letih dan 

lelah dalam menghadapi aktivtas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kesegaran jasmani siswa SMP Negeri 8 Sijunjung dengan siswa SMP Negeri 16 

Sijunjung. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana hanya melihat 

perbandingan dua sekolah yaitu SMP Negeri 8 Sijunjung dan SMP Negeri 16 Sijunjung. 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan  pada tanggal 27-30 bulan desember 2011. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Sijunjung yang berjumlah 182 orang dan 

siswa SMP Negeri 16 Sijunjung berjumlah 257 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu 

purposive sampling dimana populasi yang dijadikan sampel diambil secara acak, yaitu 27 

siswa dari SMP Negeri 8 Sijunjung dan 21 siswa dari SMP Negeri 16 Sijunjung. Data 

dianalisi dengan menggunakan uji-t atau komparasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesegaran jasmani siswa putera SMP Negeri 8 

Sijunjung dengan siswa putera SMP Negeri 16 Sijunjung menggunakan uji perbedaan (uji-t), 

didapat thitung (3,121) > ttabel (2,042) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, jadi kesimpulannya 

terdapat perbedaan tingkat kesegaran jasmani siswa putera SMP Negeri 8 Sijunjung dengan 

siswa putera SMP Negeri 16 Sijunjung, kemudian tingkat kesegaran jasmani siswa puteri 

SMP Negeri 8 Sijunjung dengan siswa puteri SMP Negeri 16 Sijunjung menggunakan uji 

perbedaan (uji-t), didapat thitung (3,814) > ttabel (2,021) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, 

jadi kesimpulannya terdapat perbedaan tingkat kesegaran jasmani siswa puteri SMP Negeri 8 

Sijunjung dengan siswa puteri SMP Negeri 16 Sijunjung, dimana tingkat kesegaran jasmani 

siswa puteri SMP Negeri 8 Sijunjung lebih baik jika dibandingkan dengan siswa puteri SMP 

Negeri 16 Sijunjung. 

 

 


