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Penelitian ini berawal dari kenyataan masih rendahnya hasil belajar siswa 

SD Negeri 12 Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Hal 
ini diduga disebabkan oleh kesegaran jasmani dan status gizi. Penelitian ini 
bertujuan melihat hubungan kesegaran jasmani dan status gizi terhadap hasil belajar 
siswa. 

 
Jenis penelitian ini adalah korelasional. Populasi dalam penelitian adalah 

seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri 12 Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus 
Kabupaten Sijunjung  yang terdaftar pada tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 
200 orang siswa yang terdiri dari 91 orang laki-laki dan 109 orang perempuan. 
Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposif sampling yaitu kelas IV dan V 
saja yang berjumlah 70 orang terdiri dari 34 laki-laki dan 36 perempuan. Data 
penelitian ini diperoleh dengan tes dan pengukuran serta dokumentasi. Untuk 
mengukur kesegaran jasmani dipergunakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 
(TKJI) tahun 2010 dan untuk mengukur status gizi dipergunakan tes Antropometri. 
Data hasil belajar diperoleh dari nilai rata-rata rapor siswa pada semester I tahun 
ajaran 2011/2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
korelasi sederhana dan korelasi ganda dengan taraf siginifikan α = 0.05. 

 
Dari hasil penelitian terlihat bahwa: 1) Terdapat hubungan yang signifikan 

antara kesegaran jasmani (X1) dengan hasil belajar (Y) siswa Sekolah Dasar Negeri 
12 Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dengan rhitung = 
0,679 > rtabel = 0,235, 2) Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi (X2) 
dengan hasil belajar (Y) siswa Sekolah Dasar Negeri 12 Sumpur Kudus Kecamatan 
Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung yang diperoleh rhitung = 0,339 > rtabel = 0,235, 3) 
Terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara kesegaran 
jasmani (X1) dan status gizi (X2) terhadap hasil belajar (Y) siswa Sekolah Dasar 
Negeri 12 Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dengan 
rhitung = 0,700 > rtabel = 0,235. 
 
 
 


