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ABSTRAK 

 

Latar belakang: Semakin rendahnya kebugaran jasmani, kian meningkat pula 

gejala penyakit hipokinetik (kurang gerak). Kurangnya gerak akan menyebabkan 

resiko penyakit degeneratif (menurunnya fungsi organ).  Tujuan penelitian: 

untuk mengetahui Hubungan Aktifitas Fisik Dengan Kesegaran Jasmani Pada 

Remaja Puasa. Metode penelitian: dengan rancangan  obsevasional dengan cross 

sectional. Aktivitas fisik dinilai dengan menggunakan PAQ-A responden mengisi 

kuesioner berdasarkan aktifitas fisik yang dilakukan selama 7 hari terakhir ini 

sedangkan  kesegaran jasmani diukur menggunakan TKJI. Populasi dalam 

penelitian ini adalah remaja di Desa Kalisari Randublatung Blora. Dengan 

responden yang akan diteliti adalah 70 remaja yang memenuhi kriteria inklusi. 

Hasil penelitian: uji Chi Square menunjukkan hasil p=  0,179 > 0, sedangkan 

nilai koefisien  korelasinya sebesar yang  berarti tidak ada hubungan aktifitas fisik 

dengan kesegaran jasmani pada remaja puasa.    

Kesimpulan: aktifitas fisik remaja puasa tidak ada kaitannya dengan kesegaran 

jasmani mereka.  

 

Kata Kunci: Aktifitas Fisik, Kesegaran Jasmani, Remaja Puasa  
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ABSTRACT 

      

 

Background: The low level of physical fitness, more increased the hipokinetik 

symptoms (lack of movement). The lack of motion will lead to the risk of 

degenerative disease (decreased function of organs). Objective: to determine the 

relationship Physical Activity Physical Freshness Teens With Fasting. Research 

methods: with the cross-sectional observational design. Physical activity was 

assessed using the PAQ-A respondents fill out questionnaires based physical 

activity performed during the last 7 days whereas physical fitness was measured 

using TKJI. The population in this study was a teenager in the Village Kalisari 

Randublatung Blora. By respondents to be examined is the 70 adolescents who 

met the inclusion criteria. The results of the study: Chi Square test showed p = 

0.179 results> 0, while the value of the correlation coefficient indicates no 

relationship of physical activity with physical fitness in adolescents fasting.  

Conclusions: Physical activity of adolescents fasting has nothing to do with their 

physical fitness.  

 

Keywords: Physical Activity, Physical Freshness, Teen Fasting 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut WHO sebagaimana dikutip oleh Giam dan  Teh (1993: 8), 

definisi  sehat  ialah suatu keadaan sehat yang baik, baik fisik, mental maupun 

sosial. Tujuan dari WHO ialah tercapainya tingkat kesehatan yang paling tinggi 

oleh semua orang. Salah satu faktor yang berhubungan dengan kesehatan adalah 

tingkat kebugaran fisik. Kebugaran fisik didefinisikan sebagai “kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan, 

tanpa kelelahan yang tidak semestinya dan dengan cukup energi, sehingga tetap 

dapat menikmati waktu terluang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak 

yang tidak diperkirakan”. Kebugaran fisik dipengaruhi oleh aktifitas fisik yang 

dilakukan. 

Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 

rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktifitas fisik yang tidak ada 

(kurangnya aktivitas fisik) merupakan faktor risiko independen untuk penyakit 

kronis, dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara 

global (WHO, 2010). Menurut Rosdiani (2013: 170), semakin rendahnya 

kebugaran jasmani, kian meningkat pula gejala penyakit hipokinetik (kurang 

gerak). Kurangnya gerak akan menyebabkan resiko penyakit degeneratif 

(menurunnya fungsi organ) yang semakin besar. Aktifitas fisik terdiri dari 

aktivitas selama bekerja, tidur, dan pada waktu senggang. Setiap orang 

melakukan aktifitas fisik, bervariasi antara individu satu dengan yang lain 

bergantung gaya hidup perorangan dan faktor lainnya seperti jenis kelamin, 

umur, pekerjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik sangat disarankan kepada semua 

individu untuk menjaga kesehatan. Aktivitas fisik juga merupakan kunci kepada 



penentuan penggunaan tenaga dan dasar kepada tenaga yang seimbang (Kristanti, 

2002). Tingkat aktifitas fisik harian yang lebih tinggi atau latihan fisik yang 

teratur berkaitan dengan angka mortalitas keseluruhan yang lebih kecil dan 

resiko serta kematian (Gibney, 2009). 

Menurut utari (2007: 23), kebugaran jasmani adalah suatu keadaan yang 

dimiliki atau dicapai seseorang dalam kaitannya dengan kemampuan untuk 

melakukan aktifitas fisik. Kesegaran jasmani berkaitan dengan kesehatan ketika 

aktifitas fisik dapat dilakukan tanpa kelelahan berlebihan, terpelihara seumur 

hidup dan sebagai konsekuensinya memiliki risiko lebih rendah untuk terjadinya 

penyakit kronik lebih awal. Seseorang yang secara fisik bugar dapat melakukan 

aktifitas fisik sehari-harinya dengan giat, memiliki risiko rendah dalam masalah 

kesehatan dan dapat menikmati olahraga serta berbagai aktivitas lainnya. 

Kesegaran jasmani ini seringkali terlupakan, padahal kesegaran jasmani ini 

sangat bermanfaat untuk menunjang kapasitas kerja fisik khususnya pada remaja 

diharapkan dapat meningkatkan prestasinya.  

 Remaja adalah suatu periode dengan permulaan dan masa perlangsungan 

yang beragam, yang menandai berakhirnya masa anak dan merupakan masa 

diletakkannya dasar-dasar menuju taraf kematangan. Perkembangan tersebut 

meliputi dimensi biologik, psikologik dan sosiologik yang saling terkait antara 

satu dengan lainnya. Secara biologik ditandai dengan percepatan pertumbuhan 

tulang, secara psikologik ditandai dengan akhir perkembangan kognitif dan 

pemantapan perkembangan kepribadian. Secara sosiologik ditandai dengan 

intensifnya persiapan dalam menyongsong peranannya kelak sebagai seorang 

dewasa muda. WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia 

remaja (Sarwono, 2001). 

Aktifitas fisik remaja kini semakin dipermudah dengan IPTEK yang serba 

modern seperti saat ini, transportasi dengan menggunakan kendaraan, pemakaian 

alat-alat yang menghemat tenaga kerja, dan aktivitas kurang gerak demi 

kenyamanan hidup seperti menonton televisi sampai ketingkat yang jauh lebih 

rendah, demikian itu kita tidak heran jika ketidakaktifan fisik  dapat menjadi 

permasalahan kesehatan yang utama. Aktifitas di era modern ini dengan 

perkembangan IPTEK yang semakin maju, maka aktivitas yang seharusnya 

membutuhkan aktivitas fisik yang besar kini dapat dilakukan dengan mudah dan 

sedikit gerak. Berbagai sarana menyebabkan gerak dan aktivitas menjadi 

semakin terbatas dan hidup semakin santai karena segalanya sudah tersedia 

(Hudha, 2006). 

Aktifitas fisik remaja saat berpuasa lebih dibatasi dibandingkan mereka 

saat tidak berpuasa, disebabkan saat berpuasa seseorang harus menahan diri dari 

hal-hal yang diperbolehkan salah satunya berupa menahan diri dari makan dan 

minum dengan niat tujuan pendekatan diri kepada Allah (Zuhdi, 2010). Disisi 

lain setiap individu mempunyai kebutuhan masing-masing untuk pemenuhan 

hidupnya dengan beraktifitas tetapi dengan pemenuhan energi yang terbatas 

karena berpuasa maka secara otomatis aktifitas fisik yang dilakukan akan 

dibatasi. 

Prevalensi tingkat kesegaran jasmani pada remaja yang berpuasa yang 

dilakukan pada remaja di kelurahan kalisari kabupaten blora didapatkan 0% baik 



sekali, 10% baik, 40% sedang, 30% kurang, 20% kurang sekali dan untuk tingkat 

aktivitas fisiknya 20% tinggi, dan 80% rendah. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan di Denpasar pada siswa SLTP tingkat aktivitas fisik  usia 13- 15 tahun 

dengan kategori kurang sekali untuk siswa laki-laki sebesar 31,1% dan untuk 

siswa perempuan sebesar 28,9%. 

 

TUJUAN 

Untuk mengetahui Hubungan Aktifitas Fisik Dengan Kesegaran Jasmani 

Pada Remaja Puasa 

 

KERANGKA TEORI 

1. Aktifitas Fisik  

Menurut Almatsier (2003), pengertian aktifitas fisik ialah gerakan fisik 

yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Menurut WHO (2010), 

aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang 

memerlukan pengeluaran energi. Aktifitas fisik yang tidak ada (kurangnya 

aktivitas fisik), merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kronis, dan 

secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global. 

Menurut Kristanti (2002), aktifitas fisik adalah setiap pergerakan tubuh 

akibat aktifitas otot-otot skeletal yang mengakibatkan pengeluaran energi. 

Aktivitas fisik terdiri dari aktifitas selama bekerja, tidur, dan pada waktu 

senggang. Setiap orang melakukan aktifitas fisik, atau bervariasi antara individu 

satu dengan yang lain bergantung gaya hidup perorangan dan faktor lainnya 

seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Aktifitas fisik sangat 

disarankan kepada semua individu untuk menjaga kesehatan. Aktifitas fisik juga 

merupakan kunci kepada penentuan penggunaan tenaga dan dasar kepada tenaga 

yang seimbang. Berbagai tipe dan jumlah aktifitas fisik sangat diperlukan untuk 

hasil kesehatan yang berbeda. 

Aktifitas fisik dapat pula dinilai dalam bentuk total volume aktifitas fisik 

atau pengeluaran energi yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Sebagian instrumen 

pengkajian yang ada dapat menangkap frekuensi, durasi, dan intensitas di samping 

total volume aktifitas fisik. Ketika mengkaji aktifitas fisik bagi kesehatan, total 

volume aktifitas fisik dapat sangat penting karena dimensi ini tampaknya 

memberikan dampak yang sangat signifikan pada status kesehatan. Untuk 

mengukur tingkat aktifitas fisik digunakan metode kuesioner. Kuesioner yang 

digunakan adalah  The Physical Activity Questionnaire for and Adolescents 

(PAQ-A). PAQ-A  adalah Kuesioner  untuk mengukur tingkat aktifitas fisik  pada 

remaja, remaja menjawab tipe/jenis, frekuensi, dan durasi aktifitas fisik yang 

biasa dilakukan dalam seminggu terakhir ini. Selanjutnya aktifitas fisik  tersebut 

dikategorikan menjadi 5 klasifikasi yaitu: rendah,agak sedang, sedang, agak 

tinggi, dan tinggi (Kowalski, 2004). 

 

2. Kesegaran Jasmani  

a. Definisi Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani adalah derajad sehat dinamis seseorang yang menjadi 

kemampuan jasmani dasar untuk dapat melaksanakan tugas yang harus 



dilaksanakan. Kesegaran jasmani terdiri dari kemampuan anaerobik dan 

kemampuan aerobik. Kesegaran jasmani adalah uji kemampuan maximal untuk 

menilai kemampuan anaerobik  dan kemampuan aerobik (Giriwijoyo, 2012). 

Istilah kesegaran jasmani juga meliputi kemampuan untuk melakukan 

kegiatan atau pekerjaan sehari-hari dan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa 

menimbulkan kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk 

menikmati waktu senggang maupun pekerjaan yang mendadak serta bebas dari 

penyakit (Utari, 2007). 

b. Komponen kesegaran jasmani 

Menurut  Nenggala (2006), kesegaran jasmani sangat menunjang kesiapan 

seseorang dalam menghadapi dan menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk 

memperoleh kesegaran jasmani, dibutuhkan latihan kesegaran jasmani dan 

berbagai komponen. Secara umum komponen kesegaran jasmani terbagi dalam 

dua tingkat, yaitu tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Komponen kesegaran 

jasmani tingkat dasar terdiri dari kelentukan (flexibility), daya tahan (endurance), 

kekuatan (strength), dan kecepatan (speed). Komponen kesegaran jasmani tingkat 

lanjutan terdiri atas kelincahan (agility), stamina dan tenaga (power). 

Tingkat kesegaran jasmani sangat menentukan kesiapan tubuh seseorang 

dalam menghadapi aktifitas fisiknya. Semakin tinggi tingkat kesegaran jasmani 

seseorang, semakin tinggi pula kesiapan dan kemampuan orang tersebut dalam 

beraktifitas. Artinya seseorang akan menghasilkan kerja lebih produktif jika 

memiliki kesegaran jasmani yang meningkat.  

(1) Kekuatan Otot 

(2) Kelenturan 

(3) Kesegaran Kardiorespirasi 

(4) Komposisi Tubuh  

Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan ketrampilan merupakan 

kualitas yang dimiliki seseorang sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam 

aktivitas olahraga. Komponen kesegaran jasmani ini meliputi ketangkasan, 

kecepatan, koordinasi, tenaga, dan keseimbangan.  

c. Tes Kesegaran Jasmani 

Tes kesegaran jasmani adalah cara mengukur kemampuan fungsional 

maksimal yang dimiliki seseorang pada saat dilakukan pengukuran. Kemampuan 

fungsional diukur dari besaran kemampuan gerak yang dapat dilakukan. Besaran 

kemampuan gerak ditentukan oleh kemampuan tubuh menghasilkan daya 

(energi). Apabila tubuh dapat menghasilkan daya dalam jumlah besar, maka ia 

pun dapat menghasilkan daya dalam jumlah kecil, tetapi tidak berarti sebaliknya. 

Artinya jika tubuh hanya mampu menghasilkan daya dalam jumlah kecil/sedikit, 

maka besaran gerak yang dapat dihasilkan juga kecil, dan ia tidak mungkin dapat 

menghasilkan gerak dengan intensitas besar/tinggi, kecuali setelah berlatih/dilatih. 

Apabila kemampuan menghasilkan daya adalah besar, maka berarti ia dapat 

mewujudkan gerak/kerja dengan intensitas yang besar/tinggi dan dengan durasi 

yang lama (Nenggala, 2006). 

d. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani  

Faktor penting yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang berhubungan 

dengan kesehatan, antara lain: umur, jenis kelamin, genetik, ras, aktivitas fisik, 



sedangkan faktor penting yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan ketrampilan, antara lain: umur, jenis kelamin, genetik, 

latihan (Nenggala, 2006). 

e. Tes kesegaran jasmani indonesia (TKJI) 

Menurut Alcantara (2013) Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) telah 

disepakati dan ditetapkan menjadi instrumen / alat tes yang berlaku di seluruh 

wilayah Indonesia karena TKJI disusun dan disesuaikan dengan kondisi anak 

Indonesia. TKJI dibagi dalam 4 kelompok usia, yaitu: 6-9 tahun, 10-12 tahun, 13-

15 tahun, dan 16-19 tahun. Akan tetapi pada bab ini akan dibahas TKJI pada 

kelompok usia 13-15 tahun. Rangkaian  Tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri 

dari: (1) Untuk putra: lari 50 meter,gantung angkat tubuh (pull up) selama 60 

detik, baring duduk (sit up) selama 60 detik, loncat tegak (vertical jump),  lari 

1000 meter. (2) Untuk putri:  lari 50 meter, gantung siku tekuk ( tahan pull up) 

selama 60 detik, baring duduk (sit up) selama 60 detik, loncat tegak (vertical 

jump),  lari 800 meter. 

 Ketentuan Tes TKJI merupakan satu rangkaian tes, oleh karena itu semua 

butir tes harus dilaksanakan secara berurutan, terus- menerus dan tidak terputus 

dengan memperhatikan kecepatan perpindahan butir tes ke butir tes berikutnya 

dalam 3 menit. Perlu dipahami bahwa butir tes dalam TKJI bersifat baku dan tidak 

boleh dibolak-balik , dengan urutan pelaksanaan tes sebagai berikut: pertama: lari 

50 meter, kedua: gantung angkat tubuh untuk putra (pull up), gantung siku tekuk 

untuk putri (tahan pull up), ketiga: baring duduk (sit up), keempat: loncat tegak 

(vertical jump), kelima: lari 1000 meter (putra), lari 800 meter (putri). Petunjuk 

Umum: (1) Peserta: Dalam kondisi sehat dan siap untuk melaksanakan tes, 

diharapkan sudah makan maksimal 2 jam sebelum tes, memakai sepatu dan 

pakaian olahraga, melakukan pemanasan (warming up), memahami tata cara 

pelaksanaan tes, jika tidak dapat melaksanakan salah satu/lebih dari tes maka 

tidak mendapatkan nilai/gagal. (2) Petugas: mengarahkan peserta untuk 

melakukan pemanasan (warming up), memberikan nomor dada yang jelas dan 

mudah dilihat petugas, memberikan pengarahan kepada peserta tentang petunjuk 

pelaksanaaan tes dan mengijinkan mereka untuk mencoba gerakan-gerakan 

tersebut, memperhatikan kecepatan perpindahan pelaksanaan butir tes ke butir tes 

berikutnya dengan tempo sesingkat mungkin dan tidak menunda waktu, tidak 

memberikan nilai pada peserta yang tidak dapat melakukan satu butir tes atau 

lebih, mencatat hasil tes dapat menggunakan formulir tes perorangan atau per 

butir tes. 

f. Penilaian Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) 

    Nilai TKJI adalah hasil setiap butir tes yang telah dicapai oleh peserta 

dapat disebut sebagai hasil kasar. Hal ini disebabkan satuan ukuran yang 

digunakan untuk masing-masing butir tes berbeda, yang meliputi satuan waktu, 

ulangan gerak, dan ukuran tinggi. Untuk mendapatkan hasil akhir, maka perlu 

diganti dalam satuan yang sama yaitu nilai. Setelah hasil kasar setiap tes diubah 

menjadi satuan nilai, maka dilanjutkan dengan menjumlahkan nilai-nilai dari 

kelima butir TKJI. Hasil penjumlahan tersebut digunakan untuk dasar penentuan 

klasifikasi kesegaran jasmani remaja.  

 



Tabel 2.1 penilaian TKJI putri 

Komponen 
Nilai 

1 2 3 4 5 

Lari 50 meter 12,0”-

dst 

10,0”-

11,9” 

8,8”-

9,9” 

7,8”-

8,7” 

Sd-

7,7” 

Gantung siku 

tekuk 

0-2 3-9 10-21 22-

40 

41-

ke atas 

Baring duduk 0-2 3-8 9-18 19-

27 

28-

ke atas 

Loncat tegak 0-20 21-29 30-38 39-

49 

50-

ke atas 

Lari 800 

meter 

6’41”-

dst 

4’59”-

6’40” 

3’56”-

4’58” 

3’07

-3’55” 

Sd-

3’06” 

Sumber: Rucelee Alcantara ( 2013). 

Tabel 2.2 penilaian TKJI putra 

Komponen Nilai 

1 2 3 4 5 

Lari 50 meter 10,4”-

dst 

8,8”-

10,3” 

7,7”-

8,7” 

6,8”-

7,6” 

Sd-

6,7” 

Gantung 

angkat tubuh 

0-1 2-5 6-10 11-

15 

16-

ke atas 

Baring 

duduk 

0-7 8-18 19-27 28-

37 

38-

ke atas 

Loncat tegak 0-30 31-41 42-52 53-

65 

66-

ke atas 

Lari 1000 

meter 

6’05”-

dst 

4’47”-

6’04” 

3’54”-

4’46” 

3’05

”-3’53” 

Sd-

3’04” 

Sumber: Rucelee Alcantara ( 2013). 

Penilaian Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (Untuk Putra dan putri), 

adalah jumlah nilai dari klasifikasi kesegaran jasmani. Nilai dikategorikan sebagai 

berikut:  

1. 22 – 25 Baik sekali ( BS ) 

2. 18 – 21 Baik ( B ) 

3. 14 – 17 Sedang ( S ) 

4. 10 – 13 Kurang ( K ) 

5. 5 – 9 Kurang sekali ( KS ) 

g. Hubungan aktifitas fisik dengan kebugaran jasmani  pada remaja puasa 

Kesegaran  jasmani erat kaitannya dengan aktifitas fisik. Setiap manusia 

memiliki aktifitas fisik yang berbeda, serta kesegaran jasmani yang berbeda. 

Semakin banyak aktifitas fisik yang dilakukan maka tingkat kesegaran jasmani 

pun akan semakin tinggi. Kebugaran  jasmani diartikan sebagai kesanggupan atau 

kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang 

diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berlebihan (Depdiknas, 2000: 53). Adapun menurut Irianto (2004: 

2) yang dimaksud kebugaran jasmani adalah kebugaran fisik (physical fitness), 

yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa 



timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu 

luangnya. Menurut Lutan (2002: 62), kebugaran jasmani diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk melakuknan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, 

daya tahan, dan fleksibilitas. Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah suatu kemampuan atau 

kesanggupan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik secara efektif dan efisien 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti sehingga masih memiliki cadangan 

tenaga untuk melakukan aktivitas lain. 

Aktifitas fisik remaja selama puasa lebih sedikit dibandingkan aktivitas 

mereka saat tidak berpuasa. Pada saat berpuasa mereka harus menahan diri dari 

hal-hal yang diperbolehkan yang berupa syahwat perut (makan dan minum) 

dengan niat tujuan pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana dituntunkan dalam 

agama islam. Puasa dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, 

Pada beberapa orang pada saat berpuasa mempunyai keluhan seperti merasa 

lemas, lesu, stamina menurun, dan gangguan pencernaan ini karena asupan nutrisi 

yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktifitas fisik kurang. Tetapi disisi lain 

sebenarnya puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan, antara lain memberikan 

kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat, membebaskan tubuh dari 

racun, kotoran, dan ampas yang merusak kesehatan, menambah jumlah sel darah 

putih, dan meningkatkan daya tahan tubuh, menyeimbangkan kadar asam dan 

basa dalam tubuh, memperbaiki fungsi hormon yang diperlukan berbagai proses 

fisiologis dan biokimia tubuh, meremajakan sel-sel tubuh, ketika berpuasa organ 

tubuh berada pada posisi rileks, sehingga mempunyai kesempatan untuk 

memperbarui sel-selnya (Zuhdi, 2010). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian dengan rancangan  

obsevasional dengan cross sectional. Aktivitas fisik dinilai dengan menggunakan 

PAQ-A responden mengisi kuesioner berdasarkan aktifitas fisik yang dilakukan 

selama 7 hari terakhir ini sedangkan  kesegaran jasmani diukur menggunakan 

TKJI. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di Desa Kalisari Randublatung 

Blora. Dengan responden yang akan diteliti adalah 70 remaja yang memenuhi 

kriteria inklusi.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan Hubungan 

Aktifitas Fisik Dengan Kesegaran Jasmani pada Remaja Puasa di Kelurahan 

kalisari kabupaten Blora, yang berjumlah 70 remaja. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner aktivitas fisik yaitu The Physical Activity Questionnaire for and 

Adolescents (PAQ-A). Kuesioner ini berisi tipe/jenis, frekuensi, durasi, dan 

intensitas  aktivitas fisik yang biasa dilakukan dalam seminggu terakhir ini, serta 

tes dan pengukuran terhadap 5 tes komponen fisik yang terdapat pada tingkat 

kesegaran jasmani indonesia untuk remaja umur 13-15 tahun, yang digunakan 

untuk menunjang kesegaran jasmani pada remaja puasa. 



Teknik analisis data yang digunakan untuk mengisi data dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif presentase, dimana hasil dari penelitian ini dihitung 

dalam jumlah persen dari setiap komponen yang diteliti.  

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil penelitian aktifitas fisik  adalah: 

Mengenai aktifitas fisik yang dilakukan selama 7 hari terakhir ini saat dalam 

keadaan puasa dari 70 responden yang berumur 13-15 tahun, maka hasilnya 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Nilai Aktivitas Fisik 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

Rendah 13 18,6 11 15,7 13 18,6 20 28,6 18 25,7 18 25,7 16 22,9 16 22,9 

Agak Sedang 20 28,6 22 31,4 26 37,1 15 24,3 20 28,6 21 30 27 38,6 21 30 

Sedang  22 31,4 21 30 16 22,9 14 20 20 28,6 18 25,7 10 14,3 19 27,1 

Agak Tinggi 10 14,3 11 15,7 9 12,9 15 21,4 7 10 9 12,9 13 18,6 9 12,9 

Tinggi 5 7,1 5 7,1 6 8,6 4 5,7 5 7,1 4 5,7 4 5,7 5 7,1 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, Dari 70 responden yang diteliti diketahui bahwa 

kategori aktivitas fisik yang  banyak muncul adalah kategori Agak Tinggi dan 

Sedang. 

2. Hasil tingkat kesegaran jasmani dari 70 responden sebagai berikut: 

Tabel 4.2 nilai kesegaran jasmani 

 Jumlah 

Baik sekali 8 responden 

Baik 8 responden 

Sedang 11 responden 

Kurang 22 responden 

Kurang Sekali 21 responden 

 

Dari tabel 4.2 diatas dapat di simpulkan bahwa dari 70 

responden yang diteliti paling banyak mempunyai kategori 

kesegaran jasmani yang kurang, di ikuti dengan kategori  

kesegaran jasmani kurang sekali. 

 

3. Hasil Hubungan Aktifitas Fisik dengan Kesegaran Jasmani pada Remaja 

Puasa 

Tabel 4.3 Hasil Penelitian 

 Value Df Asymp. Sig 

Pearson Chi 

Square 

14,685 16 0,548 

Likelihood Ratio 18,363 16 0,303 

Linear by Linear 

Association 

1,808 1 0,179 

N of Valid Cases 70   



  Dari tabel 4.3 di atas dapat diperoleh hasil korelasi adalah p=  

0,179 hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara aktifitas fisik dengan kesegaran jasmani pada remaja puasa.  

 

B. Analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah kolmogorov-smirnov karena data 

berdistribusi normal, ini dapat dibuktikan dengan p> 0,05 , dari data didapatkan 

nilai p =0,59, dan p= 0,177. 

 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan responden 

aktifitasnya rendah, agak sedang, sedang, agak tinggi dan tinggi, adapun untuk 

status tingkat kesegaran jasmani juga bervariasi ada yang kesegaran jasmaninya 

baik sekali, baik,sedang, kurang, ampai kurang sekali. Setiap orang melakukan 

aktifitas fisik, atau bervariasi antara individu satu dengan yang lain bergantung 

gaya hidup perorangan dan faktor lainnya seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, 

dan lain-lain. Aktifitas fisik sangat disarankan kepada semua individu untuk 

menjaga kesehatan. Aktfvitas fisik juga merupakan kunci kepada penentuan 

penggunaan tenaga dan dasar kepada tenaga yang seimbang (Kristanti, 2002). 

 Kesegaran jasmani juga meliputi kemampuan untuk melakukan kegiatan 

atau pekerjaan sehari-hari dan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa 

menimbulkan kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk 

menikmati waktu senggang maupun pekerjaan yang mendadak serta bebas dari 

penyakit (Utari, 2007). 

Aktifitas fisik remaja  Di Desa Kalisari Kecamatan Randublatung 

Kabupaten Blora selama puasa untuk remaja putri antara lain jalan-jalan pagi, 

bersih-bersih rumah dan  berdiam diri dirumah sambil menonton tv, ada 8 remaja 

yang masih aktif juga mengikuti kegiatan voley dan latihan tari di sanggar tari. 

Sedangkan untuk remaja putra 70% kegiatannya maen dirumah teman, main 

game, berdiam diri dan menonton tv , dan  25%  masih aktif bermain sepak bola 

di sore hari. Selama puasa lebih sedikit dibandingkan aktivitas mereka saat tidak 

berpuasa. Pada saat berpuasa mereka harus menahan diri dari hal-hal yang 

diperbolehkan yang berupa syahwat perut (makan dan minum) dengan niat tujuan 

pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana dituntunkan dalam agama islam. 

Puasa dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, Pada beberapa 

orang pada saat berpuasa mempunyai keluhan seperti merasa lemas, lesu, stamina 

menurun, dan gangguan pencernaan ini karena asupan nutrisi yang dibutuhkan 

tubuh untuk melakukan aktifitas fisik kurang. Tetapi disisi lain sebenarnya puasa 

sangat bermanfaat bagi kesehatan, antara lain memberikan kesempatan bagi alat 

pencernaan untuk beristirahat, membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan 

ampas yang merusak kesehatan, menambah jumlah sel darah putih, dan 

meningkatkan daya tahan tubuh, menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam 

tubuh, memperbaiki fungsi hormon yang diperlukan berbagai proses fisiologis dan 

biokimia tubuh, meremajakan sel-sel tubuh, ketika berpuasa organ tubuh berada 



pada posisi rileks, sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbarui sel-

selnya (Zuhdi, 2010). 

Dari hasil uji Chi square dari aktivitas fisik dengan kesegaran jasmani 

hasilnya adalah tidak ada hubungan yang signifikan karena nilai p= 0,179. Hal ini 

disebabkan karena aktivitas yang terlalu tinggi atau melampaui batas kemampuan 

akan berpengaruh buruk bagi kesehatan. Sedangkan puasa adalah   menahan diri 

dari hal-hal yang diperbolehkan yang berupa syahwat perut (makan dan minum) 

dengan niat tujuan pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana dituntunkan dalam 

agama islam. Tetapi sebenarnya puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan, antara 

lain memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat, 

membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan ampas yang merusak kesehatan, 

menambah jumlah sel darah putih, dan meningkatkan daya tahan tubuh, 

menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam tubuh, memperbaiki fungsi hormon 

yang diperlukan berbagai proses fisiologis dan biokimia tubuh, meremajakan sel-

sel tubuh, ketika berpuasa organ tubuh berada pada posisi rileks, sehingga 

mempunyai kesempatan untuk memperbarui sel-selnya (Zuhdi, 2010). Jadi pada 

intinya puasa malah menjadikan sehat bukan membuat fungsi tubuh menjadi 

buruk. Kesegaran jasmani yang rendah sebagai akibat dari kurangnya asuapan 

makanan yang diserap oleh tubuh saat di gunakan untuk beraktivitas. 

 

Hasil Analisis Statistik 

Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Testyaitu membandingkan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf 

signifikansi (α) 0,05. Apabila p > α maka data terdistribusi normal atau 

sebaliknya. 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel Nilai p Kesimpulan 

Aktifitas fisik 0,59 Normal 

Kesegaran jasmani 0,177 Normal 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas datatersebut dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal (p > 0,05).  

Uji Analisa Data 

Dari hasil uji Chi square dari aktivitas fisik dengan kesegaran jasmani 

hasilnya adalah tidak ada hubungan yang signifikan karena nilai p= 0,179. 

 Value Df Asymp. Sig 

Pearson Chi 

Square 

14,685 16 0,548 

Likelihood Ratio 18,363 16 0,303 

Linear by Linear 

Association 

1,808 1 0,179 

N of Valid Cases 70   

 



Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan responden 

aktifitasnya rendah, agak sedang, sedang, agak tinggi dan tinggi, adapun untuk 

status tingkat kesegaran jasmani juga bervariasi ada yang kesegaran jasmaninya 

baik sekali, baik,sedang, kurang, ampai kurang sekali. Setiap orang melakukan 

aktifitas fisik, atau bervariasi antara individu satu dengan yang lain bergantung 

gaya hidup perorangan dan faktor lainnya seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, 

dan lain-lain. Aktifitas fisik sangat disarankan kepada semua individu untuk 

menjaga kesehatan. Aktfvitas fisik juga merupakan kunci kepada penentuan 

penggunaan tenaga dan dasar kepada tenaga yang seimbang (Kristanti, 2002). 

 Kesegaran jasmani juga meliputi kemampuan untuk melakukan kegiatan 

atau pekerjaan sehari-hari dan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa 

menimbulkan kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk 

menikmati waktu senggang maupun pekerjaan yang mendadak serta bebas dari 

penyakit (Utari, 2007). 

Aktifitas fisik remaja  Di Desa Kalisari Kecamatan Randublatung 

Kabupaten Blora selama puasa untuk remaja putri antara lain jalan-jalan pagi, 

bersih-bersih rumah dan  berdiam diri dirumah sambil menonton tv, ada 8 remaja 

yang masih aktif juga mengikuti kegiatan voley dan latihan tari di sanggar tari. 

Sedangkan untuk remaja putra 70% kegiatannya maen dirumah teman, main 

game, berdiam diri dan menonton tv , dan  25%  masih aktif bermain sepak bola 

di sore hari. Selama puasa lebih sedikit dibandingkan aktivitas mereka saat tidak 

berpuasa. Pada saat berpuasa mereka harus menahan diri dari hal-hal yang 

diperbolehkan yang berupa syahwat perut (makan dan minum) dengan niat tujuan 

pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana dituntunkan dalam agama islam. 

Puasa dilakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, Pada beberapa 

orang pada saat berpuasa mempunyai keluhan seperti merasa lemas, lesu, stamina 

menurun, dan gangguan pencernaan ini karena asupan nutrisi yang dibutuhkan 

tubuh untuk melakukan aktifitas fisik kurang. Tetapi disisi lain sebenarnya puasa 

sangat bermanfaat bagi kesehatan, antara lain memberikan kesempatan bagi alat 

pencernaan untuk beristirahat, membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan 

ampas yang merusak kesehatan, menambah jumlah sel darah putih, dan 

meningkatkan daya tahan tubuh, menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam 

tubuh, memperbaiki fungsi hormon yang diperlukan berbagai proses fisiologis dan 

biokimia tubuh, meremajakan sel-sel tubuh, ketika berpuasa organ tubuh berada 

pada posisi rileks, sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbarui sel-

selnya (Zuhdi, 2010). 

Dari hasil uji Chi square dari aktivitas fisik dengan kesegaran jasmani 

hasilnya adalah tidak ada hubungan yang signifikan karena nilai p= 0,179. Hal ini 

disebabkan karena aktivitas yang terlalu tinggi atau melampaui batas kemampuan 

akan berpengaruh buruk bagi kesehatan. Sedangkan puasa adalah   menahan diri 

dari hal-hal yang diperbolehkan yang berupa syahwat perut (makan dan minum) 

dengan niat tujuan pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana dituntunkan dalam 

agama islam. Tetapi sebenarnya puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan, antara 

lain memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat, 

membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan ampas yang merusak kesehatan, 



menambah jumlah sel darah putih, dan meningkatkan daya tahan tubuh, 

menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam tubuh, memperbaiki fungsi hormon 

yang diperlukan berbagai proses fisiologis dan biokimia tubuh, meremajakan sel-

sel tubuh, ketika berpuasa organ tubuh berada pada posisi rileks, sehingga 

mempunyai kesempatan untuk memperbarui sel-selnya (Zuhdi, 2010). Jadi pada 

intinya puasa malah menjadikan sehat bukan membuat fungsi tubuh menjadi 

buruk. Kesegaran jasmani yang rendah sebagai akibat dari kurangnya asuapan 

makanan yang diserap oleh tubuh saat di gunakan untuk beraktivitas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dari analisa data dan perhitungan uji statistik, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara aktifitas fisik 

dengan kesegaran jasmani pada remaja puasa. 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan,, maka 

dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi responden 

Disarankan untuk tetap memperhatikan kesegaran jasmani dalam upaya 

menjaga kesehatan.  

2. Disarankan bagi responden untuk melakukan tes kesegaran jasmani untuk 

mengetahui derajad kesehatannya. Dan berusaha untuk mempertahankan 

bahkan menungkatkan kesegaran jasmani mereka.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Untuk memperkuat hasil penelitian ini, disarankan dilakukan penelitian 

lanjut dengan menambah jumlah sample dan menambah waktu penelitian. 

b. Disarankan tehnik dan pengukuran kesegaran jasmani menggunakan 

TKJI untuk mengetahui derajad kesegaran jasmani.  

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di 

masyarakat, dan dari semua jenis umur 
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