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ABSTRAK 

AFRI. 2009. Studi Tentang Tingkat Kesegaran Jasmani Resimen Mahasiswa 
Batalyon 102 Mahabhakti di Universitas Negeri Padang. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukan beberapa kejanggalan yang 
ada kaitannya dengan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesemaptaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagairnana tingkat kesegaran jasmani 
anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri 
Padang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendiskripsikan, 
Mengungkapkan, dan menapsirkan data yang berhubungan dengan tingkat 
kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa. Populasi penelitian ini adalah 
anggota Resimen Mahasiswa sebanyak 24 Orang yang dilaksanankan 
diselingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Teknik pengambilan data 
penelitian ini adalah dengan tes dan pengukuran. Untuk mengukur tingkat 
kesegaran jasmani Anggota Resirnen Mahasiswa Universitas Negeri Padang 
dipergunakan tes SamaptaTeknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis persentase. 

Hasil penelitian berdasarkan deskripsi data, analisis data dan pembahasan 
rnaka, diperoleh hasil bahwa 24 orang anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 
Mahabbhakti Universitas Negeri Padang.4 orang (16,7 %) memiliki kesegaran 
jasmani 9 - 10 yang dikategorikan sangat baik. I I orang (45,s %) merniliki 
kesegaran jasmani 8- 8,9 yang dikategorikan baik. 9 orang (37,5 %) yang 
rnemiliki kesegaran jasrnani 6- 7,9 yang dikategorikan sedang. Sedangkan yang 
memiliki kesegaran jasmani 4 - 5,9 kurang dan 1 - 3,9 kurang sekali tidak ada 
(0%). 

Kata kunci : Tingkat kesegaran jasmani angota Resimen Mahasiswa 
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BAB I 

PANDAHULUAN 

A. Latar Balakang Masaiah 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sedang berkembang, yang 

mana pembangunan di segala bidang merupakan tujuan utamanya. Setiap 

~ i .  Untuk pembangunan diharapkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknolo, 

mendapatkan hasil IPTEK yang memuaskan, kita juga perlu membangun 

bidang olahraga, baik olahraga untuk mencapai prestasi maupun olahraga 

untuk kesegaran jasmani. 

Dalam berolahraga diharapkan terciptanya masyarakat yang sehat 

jasmani dan rohani. Di samping itu kegiatan olahraga diharapkan mernbentuk 

watak dan kepribadian-kepribadian yang baik. Dengan ha1 tersebut dapat 

tercipta manusia yang seutuhnya dalam mengisi pembangunan. OIeh karena 

itu olahraga perlu ditingkatkan dan disebar luaskan dipelosok tanah air agar 

masyarakat Lebih menggemari olahraga. 

Sehubungan dengan ha1 di atas pemerintah mengeluarkan Undang- 

Undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 tahun 2005 yaitu : 

"Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat 
menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan 
kebugaran, peningkatan prestasi, dan menajemen keolahragaan yang 
menghadapi tantangan-tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional 
dan'global memerlukan sistem pembinaan olahraga untuk mencapai prestasi." 



Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional sangat berintegrasi dengan pembangunan kebudayaan 

bangsa, yang dapat membawa kearah kesatuan dan persatuan dalam mencapai 

tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat aman, adil dan makmur. 

Untuk mencapai tujuan di atas, maka perlu ditingkatkan usaha-usaha 

seperti mengadakan latihan secara berkelanjutan, bahkan perlombaan olahraga 

yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Jogging, jalan santai, dan 

Jirness yang teratur dan terarah adalah suatu olahraga yang dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani, pegaturan pola makanan empat sehat lima 

sempuma dan juga dengan tidak memakai atau menggunakan zat akdiktif 

seperti minuman keras, narkotika dan obat - obat berbahaya. 

Dengan mengihqti salah satu cabang olahraga, seperti olahraga 

pennainan dan olahraga prestasi ha1 ini juga dapat menjaga dan meningkatkan 

kesegaran jasmani karena pelaksanaannya lebih terarah dan teratur. 

Pembinaan kesehatan melalui salah satu aspek, khususnya melalui kegiatan 

jasmani atau olahraga berpengaruh terhadap kedua aspek lainnya. 

Sebagaimana dijelaskan oleh blucher dalam Sunardi Susasmito (1988:25) 

mengutarakan bahwa : "Pendidikan jasmani adalah bagian yang terpadu dari 

proses pendidikan yang menyeluruh bidang sasaran yang diusahakan adalah 

perkernbangan jasmani, mental, emosional, dan sosial bagi warga nagara yang 

sehat melalui medium kegiatan jasmani". 

Untuk mencapai tujuan yang agung tersebut di atas, diperlukan usaha 

yang tulus dan bersungguh-sungguh. Salah satu bantuan yang diperlukan 



adalah pengabdian 

merupakan aktivitas 

dan kerja keras dari pihak pendidik. 

jasmani yang dapat meningkatkan 

meningkatkan perkembangan kesegaran tubuh, dapat mengurangi resiko 

keseleo sendi dan cidera. Manfaat olahraga lari antara lain adalah tentang 

komposisi tubuh, kebugaran jantung, kelentukan, ketahanan otot, kekuatan 

otot, pernapasan akan menjadi kuat dan rata darah akan mendorang oksigen 

keseluruh tubuh dengan lebih bailjsehingga tubuh akan jauh lebih kuat dan 

tampak lebih tegap dan segar. Berlari menjanjikan kebugaran fisik yang 

menarik, tidak satupun olahraga lain dibandingkan dengan lari yang memilki 

nilai lebih. 

Resimen Mahasiswa adalah suatu organisasi yang berbaurkan semi 

militer dengan memiliki kesadaran dan kedisiplinan mahasiswa terhadap diri 

pribadi maupun untuk masyarakat luas tentunya. Resimen mahasiswa 

digolongkan dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yaitu meliputi 

penalaran, keilmuan dan kegemaran upaya perbaikan kesejahteraan 

mahasiswa dan bhakti sosial bagi masyarakat. Resimen mahasiswa merupakan 

salah satu unit kegiatan mahasiswa khususnya dibidang olah keprajuritan, 

kedisiplinan dan wawasan bela Negara dipergurnan tinggi yang sewaktu- 

waktu dipanggil dalam usaha pembelaan negara sebagai cadangan TNI 

(Tentara Nasional Indonesia). 

Kegitan Resimen mahasiswa dalam kesehariannya meliputi piket harian, 

pembinaan fisik, latihan kemenwaan, pengamanan di dalam dan di luar 

perguruan tinggi. Kemudian Resimen Mahsiswa dalam usaha untuk menjaga 



kesegaran jasmani masing-masing anggota melakukan pengujian d i  setiap 

bulannya dengan tes kesemaptaan. 

Tes kesepmaptaan adalah suatu tes kesegaran jasmani bagi anggota 

Resimen Mahasiswa. Tes kesemaptaan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesegaran jasrnani rnasing-masing anggota Resimen 

Mahasiswa. Melalui proses tes yang berurutan yaitu lari 12 menit, pull-zip, 

push-up, shit-up, shuttle run. Tes kesernaptaan ini dilaksanakan 1 kali setiap 

akhir bulannya. 

Penulis rneneliti tentang studi tentang tingkat kesegaran jamani Resimen 

Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti di  Universitas Negeri padang yaitu 

penulis ingin mernpelajari tentang tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen 

Mahasiswa Batalyon 103- Mahabhakti Universitas Negeri Padang itu sendiri. 

Jika dipelajari dari kegiatan-kegiatan dan pola hidup Resirnen Mahasiswa 

apakah tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 

Mahabhakti Universitas Negeri Padang baik atau buruk setelah dilakukan tes 

kesegaran jasrnani yaitu tes kesemaptaan. Dengan penomena yang penulis 

ternukan pada aktivitas Resimen Mahasiswa saat ini dimana anggota Resirnen 

Mahasiswa senior dengan kesibukan perkuliahan, mengayomi anggota junior 

dan pola hidup sehingga tingkat kesegaran jasmani anggota Resirnen 

Mahasiswa senior kurang terjaga dengan baik. 

Dari uraian d i  atas dijelaskan bahwa dengan tingkat kesibukan kegiatan 

yang jauh lebih berat dibandingkan dengan mahasiswa lainnya maka anggota 

Resimen mahasiswa membutuhkan kesegaran jas~nani yang besar seperti; 



kebugaran jantung, kelentukan, ketahanan otof kekuatan otot namun dari hasil 

pengamatan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan Resimen Mahasiswa 

Universitas Negeri Padang ditemukan beberapa kejanggalan yang ada 

kaitannya dengan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesemaptaan. 

Dimana para senior dengan para junior terdapat perbedaan dan kendala yang 

sangat signifikan saat melakukan tes kesemaptaan. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor seperti lingkungan, 

usia, makanan, ahifitas, jenis kelamin. Berdasarkan kenyataan tersebut 

penu lis ingin mengungkapkan secara ilmiah tentang keadaan tingkat 

kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti 

Universitas Negeri Padang. Salah satu kesegaran jasmani yang akan dilihat 

adalah ketika dilaksanakan tes kesemaptaan. 

B. identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berihwt: 

1.  Lingkungan. 

2. Usia. 

3. Makanan. 

4. Jenis kelamin. 

5. Pola hidup anggota Resimen Mahasiswa. 

6 .  Aktifitas Resimen Mahasiswa. 



7. Kegiatan yang mempengaruhi kesegaran jasmani anggota Resimen 

Mahasiswa. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dan terbatasnya dana, tenaga dan waktu 

bagi peneliti membatasi masalah penelitian ini sesuai dengan sasaran yang 

diinginkan. Pada penelitian ini masalah yang akan diteliti dan di bahas adalah 

"Studi tentang tingkat kesegaran jasmani Resimen Mahasiswa Batalyon 102 

Mahabhakti Universitas Negeri Padang ". 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut "Bagaimana tingkat kesegaran jasmani anggota 

Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhaki Universitas Negeri Padang". 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen 

Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhaki Universitas Negeri Padang. 



F. Manfaat Penelitian 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan berguna 

bagi : 

a. Penulis, sebagai salah satu syarat untuk rnernperoleh dan memenuhi gelar 

sa jana Pendidikan Olahraga 

b. Penulis, dengan adanya penelitian ini akan menarnbah wawasan, 

pengetahuan dan pengalarnan tersendiri dalam penelitian ini 

a. Mahasiswa sebagai bahan masukan pentingnya kesegaran jasrnani 

b. Anggota Resimen Mahasiswa masa yang akan datang tentang kondisi 

kesegaran jasmaninya. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

I .  Hakekat Kesegaran Jasmani. 

Menurut Frost dalam Anna Abdullah dan Agusmunaj i ( 1  975:38) 

mengemukakan "bahwa kesegaran dalam kontek luas hampir sinonim dengan 

sehat, kesegaran jasmani adalah kesejahetraan tingkat tinggi dan mencakup 

tanpa ada sesuatu yang merugikan atau merintangi dan penyakit yang dapat 

disembuhkan, serta berhngsinya secara optimal semua sistem tubuh dan 

semangat semangat tinggi untuk bekerja maupun bermain. Dapat dikatakan 

kesegaran yang dimaksudkan oleh Frost diatas adalah kebugaran total dan 

kesegaran jasmani adalah salah satu aspek dari kesegaran total. Menurut Safrit 

dalam Atma Abdullah dan Agusmunaji (1 98 1 :2 12) dari sudut pandang 

fisiologis kesegaran jasmani adalah kapasitas untuk dapat menyesuaikan diri 

terhadap latihan yang melelahkan dan pulih dari akibat latihan tersebut. 

Defenisi kesegaran jasmani secara umum adalah kemampuan untuk dapat 

melaksanakan tugas sehari-hari dengan semangat, tanpa rasa lelah yang 

berlebihan dan dengan penuh energi melakukan dan menikmati kegiatan pada 

waktu luang dan dapat menhadapi keadaan darurat bila datang. Dalam kintek 

yang luas Arma abdulllah dan Agusmunaji (1994:3) mengemukakan bahwa 

"kesegaran jasmani sangat erat kaiatannpa dengan pendidikan jasmani yang 

mana sebagaian para pakar dalam bidang pendidikan jasmani berpendapat 



bahwa pendidikan jasrnani itu adalah pendidikan dari jasrnani dan sebagian 

dari para pakar pendidikan jasmani lainnya berpendapat pendidikan jasrnani 

adalah pendidikan melalui jasrnani. Maksud dari pendidikan jasrnani dari 

jasmani adalah pendidikan kesegaran jasrnani yang diberikan kepada peserta 

didik yang berbentuk latihan yang mernberikan manfaat bagi peserta didik 

dalam bentuk kesegaran jasrnani dan kesehatan. Kernudian maksud dari 

pendidikan jasrnani melalui jasrnani, Williams dalarn Sunardi Soesasrnito 

(1954:3) megatakan "bahwa pendidikan rnelalui jasrnani adalah semua 

akifitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai". 

Menurut Sutarman dalarn Arsil (1999:9) bahwa "Kesegaran jasmani 

adalah suatu aspek, yaitu aspek fisik dari kesegaran yang menyeluruh (total 

firness) yang rnernberikan kesanggupan pada seseorang untuk menjalankan 

hidup yang produktif dan dapat rnenyesuaikan diri terhadap pernbebanan fisik 

(physical sfress) yang layak". Sebagaimana dijelaskan oleh Ichsan dalam 

Sunardi Soesasmito (198854) bahwa "Kesegaran jasrnani adalah kernarnpuan 

untuk melaksanakan tugas harian dengan penuh kesanggupan dan tanggung 

jawab tanpa rnerniliki rasa lelah dan penuh sernangat untuk menikmati waktu 

luang dan rnenghadapi kemungkinan berbagai bahaya di rnasa yang akan 

datang". Kernudian dikemukakan oleh Getchell dalarn Sunardi Soesasmito 

(1988: 11) bahwa "kesegaran jasmani adalah Suatu ha1 yang rnenitik beratkan 

pada fungsi fisiologis yaitu kernampuan jantung, pernbuluh darah, paru dan 

otot yang berfungsi secara efisien dan efektif". Secara lebih khusus h m a n i  
. . ..-- 



serta hngsi organ-organ tubuh manusia nampak dalam keadaan fungsi 

jantung, paru-paru, ginjal, hati, keadaan syaraf sentral, persendian, otot, kulit, 

cairan tubuh, darah. Ichsan dalam Sunardi Soesasmito (198854) 

mengemukakan '' bahwa kesegaran jasmani merupakan kemampuan seseorang 

untuk melaksanankan tugas-tugas sehari-hari dengan penuh kesungguhan dan 

tanggungjawab, tanpa memiliki rasa lelah dan dengan penuh semangat untuk 

menikrnati penggunaan waktu luang dan menghadapi kemungkinan berbagai 

bahaya dimasa yang akan datang. Kesegaran jasmani merupakan sari utama 

cikal bakal dari kesegaran secara umurn, jadi apa bila seseorang dalam 

keadaan segar salah satu aspek pokok yang nampak adalah keadaan 

penampilan jasmaninya. Ini berarti dalam jasmani yang segar terdapat 

berbagai aspek-aspek kehidupan lain yang menunjang secara keseluruhan 

untuk mencapai hasil yang lebih baik. Misalnya, kesungguhan, tanggung 

jawab, semangat, gembira, dan tanpa merasa lelah. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bahwa kesegaran jasmani 

meliputi keadaan sehat jasmani dan kemampuan kerja secara etisien tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti. Dengan demikian kesegaran jasmani 

merupakan modal utama dalam melaksanakan pekejaan sehari-hari sesuai 

kebutuhan. Artinya bahwa kesegaran jasmani merupakan cermin dari 

kemampuan hngsi sistem-sistem dalam tubuh yang 'dapat mewujudkan suatu 

peningkatan kualitas hidup dalam setiap aktivitas fisik. 

Kondisi kesegaran jasmani yang kurang akan nampak dari penampilan 

kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktivitas. Tingkat kesegaran jasmani 
, , ,  



yang baik akan rnencerrninkan ciri-ciri sebagai berikut: ( I )  cukup kuat 

melakukan tugas harian maupun tugas darurat atau mendadak lainnya, (2) 

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas harian tanpa kelelahan 

yang berarti, (3) mempunyai ketahanan kardiovaskuler untuk melakukan 

peke rjaan yang melelahkan, (4) memiliki kelincahan sehingga rnampu untuk 

bergerak leluasa, (5) memiliki kecepatan untuk mampu bergerak cepat dalam 

mengatasi keadaan darurat, (6) memiliki daya kontrol mengkoordinasikan 

gerakan tubuh dengan malus. 

Berdasarkan pandangan di atas jelas bahwa tingkat kesegaran jasmani 

yang rendah akan memiliki dampak dalam kegiatan yang dilakukan sehari- 

hari. Hal ini sangat mempengaruhi bila seseorang pelajar mengalami tingkat 

kesegaran jasmani rendah atau hurang, maka ia akan terkendala dalam proses 

belajar mengajar sehingga akan berakibat pada pencapain prestasi belajar. 

Sebaliknya orang yang memilki kesegaran jasmani yang baik akan mampu 

melakukan aktivitas atau beban fisik yang dihadapi dalam kehidupan sehari- 

hari dan masih menyisakan tenaga untuk mengisi waktu luang. 

Hafen dalam Sunardi Soesasmito (198855) mengemukan bahwa 

"komponen kesegaran jasmani ada dua kri teria untuk mencapai tingkat 

kesegaran jasmani. Kedua kriteria itu adalah: 

Pertama, komponen kesehatan yang terdiri dari empat ha1 pokok yaitu ; 

a. Cardiovascular indurance (daya tahan cardio vascular), 

didefenisikan sebagai jumlah kerja maksimum kekuatan kerja 

seseoarang yang dapat dilakukannya secara terns menerus dengan 



mengunakan sejumlah otot besar (seperti kaki dan tangan) dan 

tergantung pada kemampuan tubuh memakai oksigen secara efesien. 

Misalnya, naik tangga dan lari yang mana keduanya itu adalah 

peke rjaan yang banyak memerlukan oksigen. 

b. Daya tahan dan kekuatan otot (muscular etuiurance and sh-englh), 

daya tahan didefenisikan sebagai kemampuan sejumlah otot untuk 

menggeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka wahm 

tertentu (isotonic), atau untuk menahan gerakan otot dalam jangka 

waktu tertentu (isomefrik).Pekerjaan yang memerlukan ketahanan 

otot seperti, mengetik yang mana mengetik memerlukan daya tahan 

tangan. Sedangkan kekuatan otot diartikan sebagai kemampuan 

sejumlah otot untuk menggunakan kekuatan terhadap suatu 

ransangan kehuatan tenaga lawan. Pekerjaan yang memerlukan 

kekuatan otot seperti, angkat berat menarik beban. 

c. Keseimbangan pertumbuhan tubuh (bocty composition), 

keseimbangan pertumbuhan tubuh tergantung pada keadaan 

perbandingan ketebalan lemak dengan otot dan tulang. Seseorang 

yang memiliki tubuh tidak gemuk (tidak banyak lemak) dan lebih 

memiliki otot terlatih dapat menimbulkan keadaan jasmani yang 

lebih segar dibanding dengan orang yang terlalu gemuk . 

d. Kelentukan Vexibiliv), kelentukan merupakan keteraturan gerak 

dari persendian tubuh, dan pada tingkat yang sangat baik ha1 itu 



dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan (cedera) , misalnya 

sakit pinggang atau cidera mendadak. 

Keempat komponen kesehatan diatas tergantung pada tingkat kegiatan 

jasmani mulai dari tingkat bawah sampai paling atas, makin tingggi tingkat 

kesegaran jasmani maka makin tinggi pula tingkat kesegaran nya. 

Kedua, komponen keterampilan terdiri dari lima ha1 pokok yaitu : 

a. Daya Tahan, Daya tahan menyatakan keadaan yang menekankan 

pada kapasitas melakukan ke rja secara terus menerus dalam suasana 

aerobik. Jadi dapat berlaku bagi seluruh tubuh, suatu sistem dalam 

tubuh, daerah tertentu dan sebagainya. Umumnya yang banyak 

dibahas adalah daya tahan kardiovaskuler dan otot daya tahan 

knrdiovaskuler merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani, 

bahkan sering menjadi sinonirn. Dalam laboratorium, penguhwran 

yang paling objektif dilah~kan dengan menghitung pengambilan 

maksimal 0 ,  (VO , max). Sehubungan dengan ha1 tersebut, istilah 

yang dipergunakan berubah menjadi bermacam-macam seperti daya 

tahan kardiorespirasi, maximal aerobic power dan ka pasitas aerobik. 

Pengukuran dapat dilakukan dengari bermacam-macam cara 

misalnya berjalan, jogging ataupun berlari pada jentera (treadmill), 

mengendarai ergometer sepeda, mendayung pada ergometer dayung, 

berenang dalam swimming treadmill dan sebagainya. Selain 

pengukuran didalam laboratorium, dapat juga dilakukan pengukuran 

dilapangan misalnya bleep test. Pemilihan macam pengukuran tentu 



harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas yang ada tanpa 

mengurangi validitas. 

b. Kekuatan Otot, Perlu ditekankan bahwa pada kekuatan otot (muscle 

slrengfh) yang diukur adalah kekuatan maksimal isometrik. 

Kontraksi maksimal dapat dilakukan dengan berbagai cara dan hasil 

yang diperoleh tergantung pada koordinasi otot agonis dan antagonis 

serta sistim pengungkit yang terlibat. Dalam pengukuran, perlu 

diperhatikan teknik melakukan gerakan karena tidak mungkin 

melakukan pengukuran kekuatan otot secara satu persatu. 

c. Tenaga Ledak Otot, Tenaga ledak otot adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot melakukan kerja secara eksplosif. Dipengaruhi oleh 

kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Dalam kehidupan sehari-hari 

diperlukan untuk memindahkan sebagian atau seluruh tubuh dari satu 

tempat ketempat yang dilakukan pada suatu saat dan secara tiba-tiba. 

Dalam bidang olahraga, misalnya melempar lembing, cakram, bola 

basket dan sebagainya. 

d. Kecepatan, Kecepatan didefinisikan sebagai laju gerak, dapat berlaku 

untuk tubuh secara keselurhhan atau sebagian tubuh. Menurut 

Syafruddin (1999:43) menambahkan bahwa "kecepatan secara 

fisiologi diartikan sebagai kernampban untuk melahkan gerakan- 

gerakan dalam satu satuan waktu tertentu yang ditentukan oleh 

fleksibilitas tubuh, proses sistem persarafan dan kemampuan otot. 

Sedangkan secara fisikalis kecepatan dapat diartikan sebagai jarak 



dibagi waktu, dan hasil dari pengaruh kekuatan terhadap tubuh yang 

bergerak, dimana kekuatan dapat mempercepat gerakan tubuh. 

Kecepatan dibedakan atas kecepatan reaksi dan kecepatan aksi 

(gerakan). Kecepatan reaksi adalah kemampuan untuk menjawab 

rangsangan akustik, optik dan rangsangan taktil secara cepat. 

Sedangkan kecepatan aksi (gerakan) dapat diartiakan sebagai 

kemampuan, dimana dengan bantuan kelentukan sistem saraf pusat 

dan alat gerak otot dapat melakukan gerakan-gerakan dalam satuan 

waktu minimal. Kecepatan ini bisa terjadi dalam bentuk kecepatan 

gerak maju dan kecepatan gerakan bagian-bagian tubuh seperti 

gerakan tangan, gerakan kaki yang berlangsung secara terpisah. 

e. Ketangkasan, Ketangkasan adalah kemampuan mengubah secara 

cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada 

keseimbangan. Diperlukan tidak hanya dalam olahraga tetapi juga 

dalam situasi kerja dan kegiatan rekreasi. Ketangkasan tergantung 

pada faktor kekuatan, kecepatan, tenaga ledak otot, walitu reaksi, 

keseimbangan dan koordinasi faktor-faktor tersebut. 

f. Kelenturan, Kelenturan rnenyatakan kemungkinan gerak maksimal 

yang dapat dilakukan oleh suatu persendian. Jadi meliputi hubungan 

antara bentuk persendian (tulang yang membentuk sendi); otot, tendo 

dan ligamen sekeliling persendian. Umumnya persendian 

mempunyai kemungkinan gerak tertentu sebagai akibat struktur 

anatominya. 



g. Keseimbangan, Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan 

sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. Bergantung 

pada kemampuan integrasi antara ke rja indra penglihatan, canalis 

semisirczilaris pada telinga dan resepfor pada otot. Diperlukan tidak 

hanya pada olahraga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 

h. Koordinasi, Koordinasi menyatakan hubungan hannonis berbagai 

faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Pada kehidupan sehari-hari 

terdapat cukup banyak orang yang miskin koordinasi sehingga 

menyebabkan kerugian seperti tersebut di atas. Orang tersebut dalam 

banyak ha1 sukar mempelajari suatu gerakan dan tidak memberikan 

suatu pemandangan yang baik. 

Semua komponen diatas merupakan unsur-unsur keterampilan yang tidak 

dapat dipisahkan dari komponen kesehatan. Tetapi apabila komponen 

kesehatan tercapai maka dengan sendirinya hams diikuti oleh tercapainya 

komponen keterampilan dengan lebih baik pula. 

Hal-ha1 yang mempengaruhi kesegaran jasmani antara lain : 

a. Gaya hidup dan kesegaran jasmani 

Gaya hidup modem merupakan salah satu penghalang dari kesegaran 

jasmani, separti terlalu banyak makan makanan yang salah, terlalu 

banyak minum alkohol dan merokok. Peningkatan taraf kehidupan 

banyak penduduk diantaranya dari pada jalan kaki lebih baik naik 

kendaraan, menonton televisi lebih didahulukan dari pada melahwkan 

aktivitas jasmani. Akibat dari gaya hidup modem dapat terlihat dalam 



bakat). Dengan tujuan mengembangkan keterampilan dan kesegaran dari 

semua peserta didik dengan memberikan latihan dasar dari cabang olahraga 

untuk dijadikan atlet-atlet terkemuka untuk kepentingan prestasi nasional. 

Program orientasi ketiga adalah program olahraga seumur hidup. Program ini 

maksudnya memberikan pelajaran olahraga yang dapat dilakukan sampai hari 

tua. Program orientasi keempat adalah program orientasi budaya karena 

menekan aktifitas yang akarnya addalah budaya bangsa. Dapat diambil contoh 

umpanya sebuah negara yang hanya mementingkan aktivitas tradisional 

seperti tari-tarian dan olahraganya sendiri dan hanya sedikit memberikan 

bentuk olahraga dinegara lain meskipun disenangi diseluruh negara. Program 

orientasi kelima adalah kesegaran keseluruhan untuk menghadapi hidup. 

Tujuannya bukan sekedar kesegaran fisik tapi tujuan akhir dari proses 

keseluruhan pendidikan baik fisik, mental, social dan moral. 

Latihan merupakan salah satu ha1 yang mempengaruhi tingkat kesegaran 

jasmani, ada tiga teknik latihan yang populer. pertama, Latihan sirkuit adalah 

satu seri latihan yang biasanya 10 buah sirkuit dalam satu seri latihan. Apabila 

pelaku menjadi semakin kuat, jumlah ulangan dan kualitas latihan ditambah. 

Kedua, fartlek (bermain-main dengan kecepatan) yaitu lari secara bebas dan 

santai. Ketiga, Interval latihan diartikan sebagai jarak dari rangkaian latihan 

yang memilki empat factor penting yaitu jarak menciptakan ketegangan 

pelaku, kecepatan, jumlah ulangan yang tergantung pada nilai dan tujuan 

latihan, periode istirahat atau pemulihan. 



kemudian juga mengakibatkan kontrol dari pusat otot rendah hilang 

dan waktu reaksi lambat. 

d. Pengaruh latihan. 

Menurut Blucher dalam Sunardi Soesasmito (1988:3 13) ada sejumlah 

keuntungan penting bagi organ dengan tubuh yang vital sebagai 

akibat dari latihan yang teratur. Orang yang secara teratur melakukan 

latihan yang disesuaikan dengan kebutuhannya akan mencapai 

keadaan kesegaran jasmani yang dapat dinamakan terlatih. Orang 

yang membiarkan otot-otot rnenjadi lemah dan tidak kencang dapat 

dikatakan ia tidak terlatih. Latihan akan menghasilkan organisme 

yang lebih efesien karena, efesiensi kerja jantung lebih besar 

memungkinkan darah mengalir lebih banyak keotot-otot sehingga 

rnenjamin peningkatan penyediaan bahan bakar dan oksigen. 

Te jadinya perbaikan dalam kekuatan, daya ledak, koordinasi syaraf 

otot, dan daya tahan, clan menghasilkan keadaan kesegaran jasmani 

yang lebih baik. 

Abdul kadir dan Ateng (1989:92) mengemukakan bahwa "progam 

, kesegaran jasmani disuatu negara berbeda dengan negara lainnya salah satu 

orientasi yang sudah lama adalah program orientasi kepada kesegaran jasmani 

militer". Program orientasi semacam ini biasanya diwahc perang pada saat 

negara mernerlukan anak-anak muda yang sehat dan siap untuk memasuki 

dinas militer dimana, ha1 tersebut sarnpai sekarang masih dapat terlihat. 

Program orientasi kedua mengarah kelatihan olahraga kompetitif (pencarian 



peningkatan penyakit jantung koroner pada usia muda. Perubahan 

positif dari gaya hidup dapat diusahakan dengan melalui pendidikan. 

Pendidikan untuk kesegaran jasmani perlu dimulai dengan anak-anak 

agar mereka mengenal tubuh mereka dan nilai pendidikan jasmani 

bagi kebaikan jasmani dan emosi. 

b. Rokok dan kesegaran jasmani 

Rokok mempercepat denyut jantung, menaikkan tekanan darah, 

mempersempit pembuluh darah dan dapat menyebabakan kerusakan 

jasmani lainnya. Cukup banyak bukti yang menyatakan merokok 

tidak baik untuk memelihara kesegaran jasmani. Salah satu bukti itu 

adalah satu penelitian terhadap 2000 orang pelari telah dilakukan 

selama beberapa tahun pertandingan atletik. Terbukti pelari yang 

tidak merokok lebih banyak menjadi juara dalam pertandingan dari 

pada pelari yang merokok. Kemudian bukti lain sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa siswa yang tidak merokok menjadi lebih tinggi 

dan berat serta kapasistas paru lebih besar dari pada perokok 

peningkatan perkembangan dada diantara yang tidak merokok lebih 

besar dari pada perokok. 

c. Alkohol dan kesegaran jasmani 

Alcohol merupakan sejenis air yang apabila diminum dapat 

melemahkan pusat system syaraf. Kandungan zat-zat yang terdapat 

pada akohol mempengaruhi pusat otot yang lebih tinggi yang 

mempengaruhi pertimbangan, pengambilan keputusan dan ingatan 



2. Resimen Mahasiswa 

Resimen Mahasiswa (MENWA) adalah suatu oganisasi dikampus yang 

berbaurkan semi militer dengan semangat dalam jiwa disetiap mahasiswa 

memiliki kesadaran dan kedisiplinan terhadap diri pribadi maupun untuk 

masyarakat luas tentunya. Resimen mahasiswa di perguruan tinggi 

digolongkan dalam kegiatan ko-kurikuler atau ekstrakurikuler yaitu kegiatan 
. , 

kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilrnuan, minat dan kegemaran, 

upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bhakti sosial bagi masyarakat. 

Sebelum kemerdekaan peranan dan kepeloporan pemuda dapat kita lihat 

antara lain dengan berdirinya perkumpulan Boedi Utomo pada tahun 1908. 

Sebagian besar dari para pendiri dan pendukungnya adalah para pemuda, 

pelajar dan mahasiswa. Mereka rela meninggalkan bangku sekolahnya untuk 

mengangkat senjata yang kemudian dikenal dengan sebutan Tentara Pelajar 

(TP). 

Untuk pertama kali Resimen Mahasiswa dibentuk oleh Jendral Besar A. 

H Nasution pada pemerintahan orde lama. Misi dan tujuan dari pembentukan 

Resimen Mahasiswa terutama untuk membendung penyebaran paham 

komunis dalam linkungan kampus. Selanjutnya Resimen Mahasiswa dikenal 

pada tahun 1963. Resimen Mahasiswa syah berdiri dengan dikeluarkannya 

keputusan bersama Menteri pertama bidang Pertahanan dan Keamanan 

(Wampa Hankam) dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 

(PTIIP) nomor : M/A/20/1963 tentang pelaksanaan Wajib Latih dan 

Pembentukan Resimen Mahasiswa di perguruan tinggi dengan keputusan 



bersama Menko Hankaml Kasat dan Menteri PTIP nomor M/A/165/1965 

tentang organisasi dan prosedur Resimen Mahasiswa sesuai dengan undang- 

undang pertahanan negara (UU RI no 29 tahun 1954) yang berlahu pada 

waktu itu Panglima Teritorium I[I/Siliwangi (TT I t1  ISlw) Kolonel R.A 

Kosasih mengeluarkan kebijakan mengadakan latihan keprejuritan mahasiswa 

di Bandung. 

Pada tahun 1963 dibentuklah Resimen Mahasiswa berdasarkan, 

keputusan bersama Wampa dibidang Hankam dengan Menteri PTIP 

bersumber dari rnahasiswa yang sudah mendapatkan latihan dasar 

keprajuritan, maka lahirlah Resirnen Mahasiswa Mahawarman untuk daerah 

Jawa Barat dan Resimen Mahasiswa Maharuyung untuk daerah Surnatera 

Barat, serta Resimen Mahasiswa lain lahir berturut-turut didaerah lainnya 

seiring dengan perkemangan sebagai upaya meredam gejolak-gejolak yang 

selama ini, pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa cendrung 

berkiblat kepada Tentera Nasional Indonesia (TNI) dan seolah terlepas dari 

pembinaan kampus, maka pada hari Rabu tanggal 1 1  Oktober 2000 

dikeluarkan Keputusan Bersama (KB) Tiga Menteri, Menteri Pertahanan, 

Menteri pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri an Otonomi Daerah 

nomor KB/l4/h4/X/2000,6/U/KB/2000, dan 39 A tahun 2000 tentang 

pengunaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa dengan dikeluarkannya 

KB ) tiga Menteri tahun 2000 ini, bukan berarti pernbubaran Resimen 

Mahasiswa tetapi merupakan pengaturan dan mekanisme pernbinaan dan 



pemberdayaan Resimen Mahasiswa agar diarahkan dengan kedudukan baik 

melalui lembaga kemahasiswaan maupun Rakyat Terlatih ( RATIH ). 

Resimen Mahasiswa merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa 

khusus dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan dan wawasan bela negara 

diperguruan tinggi dipimpin oleh seorang Komandan Batalyon Resimen 

Mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap pimpinan perguruan tinggi, 

yang sewaktu-waktu bisa dipanggil dalam usaha pembelaan negara sebagai 

cadangan TNI. 

Adapun tujuan pembentukan Resimen Mahasiswa itu antara lain sebagai 

mana hasil keputusan forum silaturrahmi Kepala Staf Resimen Mahasiswa 

(KASMEN) se-Indonesia tanggal 23 s.d 25 Februari 2001 di Bali adalah : 

a. Sebagai wadah penyaluran potensi mahasisbva dalam rangka mewujudkan 

hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara. 

b. Mempersiapkan mahasiswa untuk dapat memiliki sikap disiplin, wawasan 

kebangsaan, kemampuan mental dan fisik agar mampu rnelaksanakan 

tugasnya serta menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap 

mengacu pada tujuan pendidikan nasional. 

c. Sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam bela negara dan 

usaha pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada Tri Dharma 

perguruan tinggi. 

Tujuan pokok Resimen Mahasiswa adalah sebagai wahana dan sarana 

pengembangan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendekiawan dan integritas kepribadian mahasiswa serta wadah 



pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang meliputi, penalaran 

dan keilmuan, minat dan kegemaran, perbaikan kesejateraan, serta bhakti 

sosial kepada masyarakat. 

Beberapa hngsi Resimen Mahasiswa antara lain : 

a. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan bela negara 

perorangan ataupun Batalyon MENWA dibidang rakyat terlatih ( RATIH). 

b. Bersama dengan mahasiswa l a i ~ y a  dan masyarakat melaksanakan 

kegiatan dan program pemerintah daerah (PEMDA), khususnya dibidang 

ketahanan dan pertahanan nasional. 

c. Menbantu PEMDA dalan rangka terselenggaranya hngsi  jalinan 

masyarakat (LINMAS). 

d. Membantu TNIPOLRI dalam melaksanakan kegiatan pembinaan 

keamanan dan pertahanan nasional. 

Peranan Resimen Mahasiswa diperguruan tinggi : 

a. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar besar 

program dan kegiatan kemahasiswaan. 

b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiwaan. 

c. Wadah komunikasi anatar mahasiswa. 

d. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insane akademis, calon 

ilmuan dan intetehhral yang baerguna dimasa depan. 

e. Pengembangan pelatihan keterampilan orgnisasi, manajemen dan 

kepemimpinan mahasiswa. 



f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam 

melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional. 

g. Wadah untuk pembentukan sikap dan keterampilan kemiliteran dan 

jembatan militer karir. 

h. Ikut menjaga ketahanan kampus. 

i. Dapat berperan dalam berbagai kagiatan yang mernerlukan bantuan 

kegiatan pengamanan. 

Lembaga yang ikut peduli terhadap berbagai penanganan SAR dan 

kegiatan soaial dimasyarakat. 

Kesegaran jasrnani ditentukan oleh beberapa unsur. Antara lain : 

a. Lingkungan 

Manusia sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Oleh 

karena itu tidak mungkin ia akan dapat hidup menyendiri tanpa 

memperhatikan keadaan lingkungannya dan memperhatikan kepentingan 

umum. Didalam kehidupan bersama anak-anak akan tumbuh dan berkembang 

serta akan menemukan pribadinya masing-masing. Ia akan menyadari 

mengenai keadaan dirinya, bahwa ia berada di tengah-tengah manusia yang 

lainnya. 

Keadaan masa-masa berada di sekolah anak-anak akan dapat merasakan 

terjadinya pembahan dan memperoleh berbagai pengalaman, ha1 ini sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Mereka tentu 

akan mengubah sifat-sifat dan perhatiannya dari keadaan lingkungan keluarga 

kepada keadaan lingkungan di sekolahnya. Dengan melalui pendidikan 



jasmani kita akan mendapatkan bimbingan terhadap pergaulan hidup, yang 

sesuai dengan norma-notma dan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan 

unsur-unsur sosial hingga akan membantu kehidupan yang lebih aktif dan 

lebih bergairah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahawa lingkungan 

termasuk salah satu aspek penunjang kesegaran jasmani. 

b. Usia 

Didalam Resiman Mahasiswa antara senior dengan juniornya terdapat 

perbedaan usia. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani 

mereka sebagaimana dikatakan Junusul hayni (1989:30) olaharaga bahwa 

"umur adalah salah satu komponen kesegaran jasmani seseoarang karena 

tingkat usia seseorang akan menentukan jumlah kebutuhan makanan dan 

tingkat usia seseorang akan menentukan kemampuan fisiknya". 

c. Makanan 

Gizi artinya makanan. WHO mengartikan gizi sebagai zat-zat padat dan 

cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, 

perhimbuhan, berhngsinya organ-organ tubuh dan menghasilkan energi. Jika 

dilihat dari pola hidup dan bentuk kegiatan anggota Resirnen Mahasiswa 

sehari-hari maka dapat digolongkan gizinya dalam gizi sedang. 



Junusul Hainy (1989:42) rnengernukakan bahwa Kornponen-kornponen 
/ 

rnakanan untuk gizi sedang antara lain : 

Tabel 1. Komponen-komponen gizi sedang 

d. Jenis kelamin 

D i  antara anggota Resirnan Mahasiswa terdapat perbedaan jenis kelamin. 

Soenardi Soemosasmito ( 1  988:33) rnegemukakan bahwa "enis kelarnin 

sangat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani seseorang karena 

kernampuan laki-laki dengan wanita berbeda dalam rnelakukan aktifitas fisik 

yakni wanita kemampua~ya lebih rendah dari laki-laki. 



e. Pola hidup anggota Resimen Mahasiswa. 

1) Perokok 

Pengertian perokok menurut Danusantoso (1995383) bahwa "Menghisap 

rokok yang dilakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari". Pada saat 

merokok tejadi proses pembakaran tembakau atau daun tanaman nibf ina 

tabacum dengan rnengeluarkan polztfan partikel padat dan gas. Perilaku 

merokok mempunyai bermacam-macarn alasan menurut persepsi si perokok 

sendiri. Ada yang rnengatakan untuk menenangkan pikiran, membantu 

berkosentrasi, dukungan sosial, menyenangkan, alasan supaya tampak lebih 

jantan, keren atau iseng-iseng saja. 

Danusantoso (1995: 85) rnengkategorikan perokok atas dua jenis. 

Adapun jenis perokok tersebut antara lain: 

a) Berdasarkan jurnlah rokok yang dihisap 

Perokok ringan : Jika menghisap rokok 1-10 batang perhari 

Perokok sedang : Jika menghisap rokok 1 1-20 batang perhari 

Perokok berat : Jika menghisap rokok 2 1-30 batang perhari 

Perokok sangat berat : Jika lebih dari 3 1 batang perhari 

Perokok bebas : Jika merokok tetapi kernudian tidak 

rnerokok 

Bukan perokok : Jika tidak pernah merokok sepanjang 

hidupnya 



b) Berdasarkan pengaruhya 

Perokok aktif 

Mereka yang terbiasa dan nyata menghisap rokok dan menanggung 

sendiri segala akibat-akibatnya 

Perokok pasif 

Mereka yang sebenarnya tidak merokok namun adanya orang lain di 

dekatnya merokok, maka ia terpaksa hams ikut juga rnenghisap asap 

rokok dengan segala akibat-akibatnya 

Banyaknya kelompok perokok berdasarkan jumlah rokok yang dihisap, 

maka dalam penelitian ini hanya membatasi pada siswa yang perokok ringan 

dan siswa yang bukan perokok saja 

2) Tidak perokok 

Tidak pernah merokok sepanjang hidupnya. 

f. Aktifitas Resimen Mahasiswa. 

Antara lain jenis dan bentuk-bentuk kegiatan atau aktifitas anggota 

Resimen Mahasiswa (MENWA) di UNP adalah rutinitas harian (piket), 

latihan-latihan kemenwaan seperti; (lati han PBB, teknik tempur, 

penanggulangan bencana), pembinaan fisik mingguan, latihan beladiri, 

sebagai pelakana upcara di tingkat Uni,versitas, pengamanan didalam dan 

diluar perguruan tinggi seperti; (pengamanan wisuda, SPMB[ ' PKKMB, 

inagurasi fahxltas dan acara-acara kampus lainnya), mengikuti pendidikan- 

pendidikan baik dasar maupun lanjutan didalam maupun di luar Sumatera 



Barat seperti; (di Secata-B Padang panjang dan di markas kopasus di batu 

Jajar Jawa barat). 

g. Kegiatan yang mernpengaruhi kesegaran jasmani anggota Resimen 

Mahasiswa. 

Kegiatan anggota Resimen Mahasiswa yang dilakukan untuk menjaga 

kesegaran jasmani masing-masing anggota adalah joging, mereka rnelakukan 

joging secara bersama-sama minimal satu kali dalarn satu minggu dan ada 

juga bermain takraw, pembinaan fisik satu kali serninggu, kegiatan Samapta 

satu kali sebulan, latihan bela diri militer satu kali seminggu. 

3. Metoda Pembinaan Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tugas 

fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan dan fleksibelitas. Pelaksanaan 

latihan-latihan yang bertujuan untuk membina kesegaran jasmani, sudah 

seharusnya dititik beratkan pada daya tahan. Mengingat bahwa daya tahanlah 

yang merupakan landasan utama dari kesegaran jasmani, maka olahraga yang 

dilaksanakan hendaknya tertuju kepada arah pencapain daya tahan tersebut. 

Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk bekerja dalam waktu lama 

tanpa rnengalami kelelahan setelah melaksanakan pekerjaan tersebut. Arsil 

(1999: 15) menyatakan bahwa" daya tahan adalah Kemampuan sejumlah otot 

untuk mengeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka waktu 

tertentu atau untuk menahan gerakan otot dalam jangka wahm tertentu". Dari 

pengertian daya tahan yang dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa daya 



tahan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi berulang-ulang 

tanpa menimbulkan kelelahan. 

Pada saat sekarang ini banyak sekali cara untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani, seperti yang kita lihat pada pagi dan sore hari, bennacam-macam 

kegiatan yang dapat kita lihat seperti: jogging, bersepeda, jalan cepat ,beladiri, 

olahraga permainan dan fitness. 

Untuk mengetahui kategori atau tingkat kesegaran jasmani seorang 

anggota Resimen Mahasiswa, maka harus mengalami tes yang dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya kesemaptaan. Dalam 

penelitian ini tes yang digunakan adalah kesemamtaan gunanya unluk 

mengukur kemampuan dan kesanggupan kerja fisik mahasiswa (VOzmax). 

B. Kerangka Konseptual 

Setelah dikemukakan ladasan teori tentang variabel-variabel yang 

mempengaruhi kesegaran jasmani, beriht dikemukakan kerangka konseptual. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kerangka berpikir di bawah ini : 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Kasagaran jasmani Anggota Resimen 
Mahasiswan senior 



C. Pertanyaan penelitian 

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan diatas, 

pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah : 

1. Berapa persen anggota Resimen mahasiswa tingkat kesegaran jasmaninya 

yang masuk kategori sangat baik sekali ? 

2. Berapa persen anggota Resimen mahasiswa tingkat kesegaran jasmaninya 

yang masuk kategori sangat baik ? 

3. Berapa persen anggota Resimen mahasiswa tingkat kesegaran jasmaninya 

yang masuk kategori sedang ? 

4. Berapa persen anggota Resimen mahasiswa tingkat kesegaran jasmaninya 

yang masuk kategori kurang ? 

5. Berapa persen anggota Resimen mahasiswa tingkat kesegaran jasmaninya 

yang masuk kategori sangat kurang sekali ? 



BAB 111 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berbentuk deskriptif, maksudnya penelitian ini tertuju 

pada pengungkapan suatu keadaan sebagaimana adanya sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto Suharsimi (1989 :291) yang 

mengatakan bahwa" penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk rnengumpulkan infomasi mengenai status gejala menurut 

apa adanya pada saat penelitian dilah-kan". Penelitian ini akan 

mendeskripsikan, mengungkapkan dan menapsirkan data yang berhubungan 

dengan tingkat kesegaran jasmani Resirnen Mahasisawa. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

WaLm penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan 

bulan Januari 2009 bertempat di Resimen Mahasiswa Batalyon 102 

Mahabhakti Universitas Negeri Padang. 

C. Populasi Dan Sampel 

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu '' Studi tentang tingkat kesegaran 

jasmani Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri 

Padang ". Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota 

Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Sesuai dengan populasi yang 



ada lnaka sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 24 orang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel : 

1 NO 1 TAHUN MASIJK I JUMLAH I 

Tabel 2. Populasi dan sampel 
Sumber : Kesektariatan Resirnen Mahasiswa UNP 

D. Jenis dan Sumber Data 

I. Jenis data 

Berdasarkan tujilan yang hendak dicapai dalam usaha untuk 

mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan " Studi tentang tingkat 

kesegaran jasrnani Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti di  

Universitas Negeri Padang ". Maka diperlukan data primer, data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan yakni dari seluruh 

anggota Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Padang 200912010. 

Diharapkan dengan data tersebut dapat mengungkapkan keadaaan tentang 

kesegaran jasmani anngota Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Padang 

2009120 10. 

2.Sumber data 

Data yang diperoleh dalam peneli tian ini diambil langsung dari 

kesektariatan .Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mana 

diujikan langsung kepada responden (anggota Resimen Mahasiswa). 



E. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah tes kesegaran 

jasmani yang dikeluarkan oleh Resimen Mahasiswa (tes kesernaptaan). Data 

dikurnpulkan 5 tahap kepada masing-masing item ujian yang mana proses 

pelaksanaannya dilaksanaan sesuai dengan standar acuan kesemaptaan 

Resimen Mahasiswa. 

F. Instrumen Penelitian 

Dari berbagai macam bentuk tes samapta maka tes yang akan diambil 

berupa uji lari dengan waktu 12 menit, pull- up dalam waktu 1 menit, push- 

up dalam waktu I menit, shit -up dalam waktu 1 menit, shuttle ntn sebanyak 3 

kali pengulangan. 

1. Lari 12 menit. 

Melatih kernarnpuan dalarn ketahanan dan keuletan. Kegiatan yang 

sangat berperan adalah pemarasan, sehingga yang hams kita latih adalah 

kernampuan pemafasan yang stabil, dapat tetap berlari. Kegiatan ini tidak 

dapat dilaksanakan seketika bila tidak di biasakan. Waspadai !! Pengunaan 

minurnan pemacu jantung, dan jangan di paksakan berlari bila nafas sudah 

tidak kuat, dapat rnenimbulkan lupa bernafas. Untuk itulah latihan yang 

diawali dengan ringan berlanjut, berkembang dan intensif sehingga diperoleh 

jarak yang panjang dalam 12 rnenit. 



2. Pz~~tt-up 

Dimana dalam gerak naik turun yang bertumpu pada kedua tangan. 

Postur tubuh yang lurus dari kaki hingga kepala merupakan aturan yang harus 

diikuti. Sehingga gerakan seperti jarum jam dengan kaki sebagai poros. 

Sedangkan jarak perut pada saat fase gerakan naik turun tidak menyentuh 

tanah atau jarak sekepal. Waspadai, gerakan yang meliuk-liuk seperti ular atau 

bergelombang, atau hanya kepala dan dada yang naik turunj sedangkan 

pinggul statis. Kemudian perut yang sampai menyentuh tanah. Umumnya 

gerakan tersebut tidak mendapat nilai yang diharapkan dan menimbulkan 

kurangnya nilai dalam pengurnpulan angka untuk memperoleh bobot yang 

tinggi. 

3. Shit-LIP 

Gerakan yang sangat besar bertumpu pada otot perut ini hams di 

biasakan untuk lentur. Dalam gerakan ini dagu hams menyentuh atau 

melewati tungkai dan pada saat telentang kebelakang kedua siku tangan harus 

menyentuh lantai. Waspadai, agar tidak menimbulkan cidera pada otot perut 

karena pemaksaan. 

4. Pull-up 

Diantara seluruh tes yang dilaksanakan Pull-Up yang membutuhkan 

wakt i~ paling sedikit. Kurangnya latihan menimbulkan tangan tidak memiliki 

kekuatan untuk menarik tubuh keatas. Waspadai !! pada saat selesai 

melaksanakan gerakan Pull-Up kemudian melompat dan tidak mendarat 

dengan mulus sehingga mengakibatkan kaki terkilir dan cedera. 



5. Shuttle Run 

Gerakan ini lari membentuk angka delapan diantara dua tonggak. 

Sehingga dengan waktu yang diperoleh sernakin sedikit berarti poin sernakin 

besar. Tetapi perlu diwaspadai,Terkiiir karena kaki yang kurang kuat, kurang 

pemanasan maupun penempatan kaki yang tidak rnantap sehingga tergelincu 

dan dapat mengakibatkan cedera otot. 

Format tabel hasil tes perorangan 

Narna : 
Nim : 
Jurusan : 

Penguji 

Jenis 
Lari 12 menit 
Pull-up 
Push-up 
Shit-up 
Shutlle run 

Padang, 

Peserta 

Tabel 3. Format hasil tes perorangan 

keterangan wa ktu Jumlah 



i 'MILIN PERWS'FAKfiRH 
UNIV, NEGERI PADANG 

I 
I 

Format tabel hasil tes komulatif 

Tabel 4. Format hasil tes komulatif 

G. Teknik Analisis Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan dengan tujuan 

untuk melihat kemampuan kesegaran jasmani Resimen Mahasiswa, maka 

teknik analisis data data yang dipakai adalah teknik persentase, yaitu apabila 

suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau mendapatkan 

gambaran atau menemukan suatu objek yang diteliti, maka teknik analisa 

datanya yang diperlukan cukup dengan perhitungan persentase (%). Data yang 

diperoleh dalam penelitian akan diolah sesuai dengan tujuan dari penelitian 

dengan melihat hasil data kesegaran jasmani dari masing-masing anggota 

Resimen Mahasiswa dengan rumus persentase Sudijono (1991 : 40) berihwt : 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi ( skor yang diperoleh) 

N = Jumlah sampel 



BAB IV 

HASIL PENELITAIAN 

A. Deskripsi Data 

Data ini adalah kemampuan kesernaptaan berupa lari 12 menit, pull-up, 

push-up, shit-up dan shuttle-nm, data ini dikumpulkan selama 1 hari yaitu 

tanggal 29 November 2009 yang di adakan di selinghwngan Universitas 

Negeri Padang. 

- I .  Kemampuan lari 12 menit 

Data ini diperoleh dengan mengujikan kepada responden dengan proses 

pengecekan wahtu, start, penghitungan waktu dan jarak tempuh, finish. 

2. Kemarnpuan pull-up 

Data ini diperoleh dengan mengujikan kepada responden dengan proses 

pengecekan waktu, start, penghitungan, finish. 

3. Kemarnpuan push-up 

Data ini diperoleh dengan mengujikan kepada responden dengan proses 

pengecekan wahhr, start, penghitungan, finish. 

4. Kemampuan shit-up 

'.Data ini diperoleh dengan mengujikan kepada responden dengan proses 

pengecekan wahhr, start, penghitungan, finish. 

5. Kemarnpuan Shuttle Run 

Data ini diperoleh dengan mengujikan kepada responden dengan proses 

pengecekan waktu, start, penghitungan, finish. 



Hasil tes samapta anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 

Mahabhakti Universitas Negeri Padang adalah sebagai berikut : 

No. 

1 

15 

16 

Nama 

Qadri. Z 

19 

20 

21 

22 

102 Mahabhakti Universitas Negeri Padang. 

Andika.S 

Saded. D 

23 

24 

Syafrianto 

Zulhendri 

Habib.B 

Rizki. H 

Lari 12 Mnt 

2700 

2600 

Tabel. 5 Hasil tes samapta anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 

Yudi. P 

Roki. 0 

Jrk(rn) 

2400 

2500 

2600 

2700 

2600 

Nilai 

6 

Pull Up 

9 
8 

2500 

2500 

Jml 

7 

7 

8 
9 

8 

Nilai 

5 

Push Up 

12 

10 

7 

7 

Jml 

10 

11 

9 

10 

Sit Up 

Nilai 

10 

8 

10 

9 

Jrnl 

32 36 / 8 

8 

9 
7 

8 

Flasil 

6,6 

Nilai 

6 

Shuttle Run 

45 

40 

8 

7 

Waktu 

15 dtk 

40 

43 

42 

43 

Nilai 

7 

10 

10 

40 

41 

10 

10 

10 

10 

41 

38 

10 

10 

39 

41 

41 

41 

10 ( 13 dtk 

9 ( 14 dtk 

38 

39 

9 

10 

10 

10 

9 

8 

9 

9 

9,6 
8.6 

15 dtk 

14dtk 

14dtk 

I5 dtk 

13 dtk 

I4 dtk 

7 

8 

8 

7 

8,2 
9 

8,8 
8.6 

9 

8 
8,6 

8.2 



Nilai dan kriteria tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen 

Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri Padang adalah 

sebagai berikut : 

Keseluru han Nama Anggtota 

Tabel 6. Nilai dan Kriteria tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen 

Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri Padang. 



B. Analisa Data 

Dalarn ha1 ini akan disajikan hasil pengukuran dan analisis data dari tes 

kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti 

Universitas Negeri Padang. Adapun tes yang akan dilakukan adalah tes 

Samapta. 

Distribusi fiekuensi kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa 

Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri Padang adalah sebagai berikut : 

Tabel 7. Distribusi frekoensi kesegarao jasmani anggota Resimen 

Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Un ~ers i tas  Negeri Padang. 



Histogram Batang Distribusi Frekuensi Kesegaran Jasmani Anggota 

Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri Padang. 

Baik Baik Sedang Kurang Kurang 
sekali sekali 

Gambar 2. Histogram Batang Distribusi Frekuensi Kesegaran Jasmani 

Anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri 

Padang. 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dan histogram batang di atas maka 

diperoleh hasil bahwa 24 orang anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 

Mahabhakti Universitas Negeri Padang. 4 orang (16,7 %) yang memiliki 

kesegaran jasmani 9 - 10 yang dikategorikan sangat baik. 11 orang (45,s %) 

yang memiliki kesegaran jasmani 8 - 8,9 yang dikategorikan baik. 9 orang 

(373 %) memiliki kesegaran jasmani 6 - 7,9 yang dikategorikan sedang. 

Sedangkan yang memiliki kesegaran jasmani 4 - 5,9 kurang dan I - 3,9 

kurang sekali tidak ada (0 %) . 



Pem bahasan. 

Berdasarkan analisis dan olahan data studi tentang tingkat kesegaran 

jasmani Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri 

Padang. pada bab ini akan dijawab pertanyaan penelitian sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya yaitu bagaimana tingkat 

kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti 

Universitas Negeri Padang. 

Untuk lebih jelasnya jawaban pertanyaan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

I .  Tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

sangat baik adalah 4 orang (16,7%). 

2. Tingkat kesearan jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan baik 

adalah 11  orang (45,8 %). 

3. Tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

sedans adalah 9 orang ( 3 7 3  %). 

4. Tingkat kesearan jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

kurang tidak ada 0 % 

5. Tingkat kesearan jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

kurang sekali 0 %. 

Untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani yang sangat baik ada faktor 

yang sangat mempengaruhi salah satunya adalah komponen kesegaran 

jasmani. Hafen dalam Sunardi Sasmito (198555) mengemukakan bahwa 



"kornponen kesegaran jastnani ada dau kriteria, yaitu : (I)  komponen 

kesehatan, (2) kom ponen keterarn pi Ian. 

Kornponen kesehatan dan komponen keterampilan mempakan kedua 

komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan untuk 

mernperoleh tingkat Kasagaran jasmani yang sangat baik. Oleh karena itu 

diharapkan memperhatikan pembinaan anggota Resirnen rnahasiswa unutuk 

menjaga, mempertahankan dan meringkatkan kesegaisrfi-jasrnaninya. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data, analisis data, dan pembahasan mengenai 

studi tentang tingkat kesegaran jasmani Resimen Mahasiswa Batalyon 102 

Mahabhakti d i  Universitas Negeri Padang,dapat disimpulkan ha1 sebagai 

berikut : 
. . 

I. Tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

sangat baik adalah 4 orang (16,7%). 

2. Tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

baik adalah 1 1 orang (45,8 %). 

3.  Tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

sedang adalah 9 orang (37,s %). 

4. Tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

kurang tidak ada 0 % 

5. Tingkat kesegaran jasmani anggota Resimen Mahasiswa dikategorikan 

kurang sekali 0 %. 



B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan 

saran-saran yang dapat membantu mengatasi masalah tingkat jasrnani di 

Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhakti Universitas Negeri Padang : 

1. Anggota senior di harapkan dapat lebih menjaga stamina fisik dengan cara 

berolahraga dan menkonsumsi makanan yang bernutrisi. 

2. Diharapkan seluruh anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 102 

Mahabhakti Universitas Negeri Padang agar dapat mengatur segala unsur- 

unsur yang dapat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani. Salah satu 

diantaranya adalah pola hidup ,agar kondisi dapat selalu fit dan siap setiap 

dibutuhkan. 

3. Untuk menjaga, meningkatkan dan menpertahan tingkat kesegaran jasmani 

diharapkan kepada masing-masing anggota Resirnen Mahasiswa 

Batalyonl02 Mahabhakti Universitas Negeri Padang melakukan latihan 

berolahraga secara kontinue dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat 

aktifitas dan kesibukan sehari-hari. 

4. Bagi para peneliti disarankan untuk dapat mengkaji faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan kesegaran jasmani. 
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Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa, mahasiswa program pendidikan 
jasmani kesekatan dan rekreasi FK UNP akan melakukan penelitian. 

Dengan judul : STUD1 TENTANG TINGKAT KESEGARAN JASMANI 
RESIMEN MAHASISWA BATALYON 102 
MAHABHAKTI DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG. 
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S U R A T  KETERANGAN 
Nomor : SK-O01/XII/MENWA./2009 

KOMANDO 
RESIMEN MAHASISWA MAHARUYUNG 

BATALYON 102 M A H A B M I  1 UNP 
Jalan Anggrek No. 20 Airtawar Padang 25 13 I 

Yang bertanda tangan di bawah ini, komandan Resimen Mahasiswa Batalyon 102 Mahabhaktd 

Jurusan : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

I I 
I '  
I 
I 

1 ,  

Fakultas : Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Padang menerangkan bahwa : 

Nama : AFRI 

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "STUD1 
I 
1 
I 
I 

TENTANG TINGKAT KESEGARAN JASMANI RESMEN MAHASISWA BATALYON 102 

MAHABHAKTI DI UNNERSITAS NEGERI PADANG tanggal 2 November 2009 s/d 30 januari 

I 
I 
I 
I 

Dernikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya. 



KOMANDO 
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BATALYON 102 MAHABHAKTI / UNP 
Jalan Anggrek No. 20 Airtawar Padang 25 13 1 

S U R A T  K E P U T U S A N  
Nornor : SKEP-001/XIW2009 

Tentang 

PEDOMAN STANDAR PENILAIAN HASJL TES SAMAFTA 
KOMANDO BATALYON 102 MBIUNP 

Menimbang : 1. Bahwa untuk memberi gambaran kepada masing-masing peserta 
mengenai hasil yang dicapai setelah mengikuti Test Samapta seluruh Personil 
tanggal 29 November 2009. 
Tahun 2009, maka perlu diberikan surat keterangan. 
2. Bahwa pemberian Surat Keterangan yang dimaksudkan merupakan 
hak setelah peserta mengikuti test. 

Mengingat : Program Kerja Komando Resimen Mahasiswa Maharuyung Batalyon 
102MBl UNP tahun 2009. 

Memperhatikan : Hasil pelaksanaan Test Samapta seluruh Personil tanggal 29 November 
2009. 

M E M U T U S K A N  

Menetapkan : Pedoman standar penilaian hasil tes Samapta untuk para peserta test Samapta 
Tahun 2009 yang diselenggarakan Batalyon 102 MB/UNP yang tercantum 
dalarn daftar lampiran Surat Keputusan ini. 
Dengan catatan: 
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat 
Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya. 
SALWAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 
Komandan Batalyon 102 MB/UNP 
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersanghutan untuk 
diketahui dan diindahkan seperlunya. 

Ditetapkan di : Padang 
ooq 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

NBP 
3 

06850 10223 
068501023 1 
06870 10232 
08890 10245 
08890 10248 
08890 10246 

. 08890 10250 
0887010247 
088901024 1 
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0888010243 
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0886010254 
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08900 10257 
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08890 10262 
08890 10260 
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08890 10267 

Nama 
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Rinaldi 
Afri 
Hazrinaldi 
Qadri Zurrahman S Y 
Engriyani 
Rivo Giantoni 
Wiwit 
Taufik Hidayat 
Azizil Fikri 
Rahmawita 
Muhammad Jais 
Ronal Syafwar 
Andra Novid Rimaldy Asra 
Joko Wirontoro Saputro 
RikoDeris 
M. Rizki Surya Putra 
Andhika Ferdian W 
ArifZaiman 
M. Ulva A.S 
Andika Saputra 
Tunjung Budi Utomo 
Sadeddrika Deva 
Fadhilah Ardiansyah 
Fhitria Lestari 
Dessy Wulan Sari 
Betthy Yudhistira 
Elvi Eli Susanti 
Jarizal 
Zulhenri 
Sayahrianto 
Habib .B 
Rizki Hamdi 
Yudi Primanda 
Roki Oktiond 

Ja ba tan 
4 

Komandan 
Wakil Komandan 
Kaur Diklat 
Ksu Pam 
Ksu Teritorial 
Ksu Logbend 
Ksu Keputrian 
Kaur Sus 
Ksu Personil 
Kaur Min 
Provost 
Provost 
Danki 
Ksu Operasi 
Ka Provost 
Ka Bin Jas 
Danton 1 
Dankima 
Provost 
Anggota 
Danton 2 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Kaset 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
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Dengan ini kanli ber i taPkanpada , saudara bah\<a 
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I. 

N a  m a  !:AFRI 
BP/NIM 

- .  
: .105/ 65824 

JurusanlProgran~ - : - - -  jpO/~enja~kesrel< . . . .  

Padang, 25 Januari 2010 

Telah n~engajukan petrhohonan Ujian Skripsi kepada kami. untuk itc~ kami undang 
saudara kiranya dapat hadir untuk n~engu.ji Skripsi tersebut 
yaitu pada : ! 

Harilfanggal : SENIN, 1 FEBRUARI 2010 
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