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Pengaruh Daerah Tepi Pantai Dengan Daerah Pegunungan Terhadap Tingkat 

Kesegaran Jasmani Murid Sekolah Dasar 

 

OLEH : Irham Wirmata (2012). 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian expost facto yang bertujuan 

untuk melihat hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih tanpa ada 

perlakuan atau manipulasi terhadap sampel. Rendahnya prestasi belajar siswa 

yang ditandai dengan banyaknya siswa yang tidak sanggup mencapai standar 

kelulusan pada suatu mata pelajaran menjadi pokok permasalahan 

penelitian.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh daerah tepi pantai dan 

daerah pegunungan terhadap tingkat kesegaran jasmani serta membandingkan 

tingkat kesegaran jasmani murid SD Negeri 05 Sasak. Kec. Ranah Pesisie Daerah 

Tepi Pantai (X1) dengan SD Negeri 19 Kec. Talamau daerah pegunungan (X2) 

Pasaman Barat.  

 

Populasi penelitian adalah seluruh murid SD Negeri 05 Sasak daerah tepi 

pantai dan SD Negeri 19 Talu daerah pegunungan yang berjumlah 392 orang. 

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik  purposive sampling yaitu murid 

putera kelas IV dan V yang berjumlah 72 orang. Pengumpulan  data dilakukan 

dengan cara melaukan tes kesegaran jasmani (TKJI) yang meliputi tes lari cepat 

40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 60 detik, loncat tegak dan lari 600 

meter.Analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis 

komparasi dengan menggunakan rumus uji beda mean (uji t) dengan taraf 

signifikan α = 0,05. 

 

Dari analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat kesegaran 

jasmani murid SD Negeri 05 sasak daerah tepi pantai berada pada tingkat sedang 

dengan hasil rata-rata 15,32  dan tingkat kesegaran jasmani murid SD Negeri 19 

Talau daerah pegunungan berada pada tingkat kurang dengan rata-rata 13,77. Di 

samping itu terdapat  perbedaan yang signifikan antara kesegaran jasmani murid 

SD Negeri 05 Sasak. Kec. Ranah Pesisie daerah tepi pantai dengan SD Negeri 19 

Kec. Talamau daerah pegunungan Pasaman Barat dimana th 2,77 > ttabel 1,67 . 

Dimana tingkat kesegaran jasmani murid SD Negeri 05 Sasak. Kec. Ranah Pesisie 

daerah tepi pantai lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesegaran jasmani 

murid SD Negeri 19 Kec. Talamau daerah pegunungan  Pasaman Barat. 
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