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KATA PENGANTAR 
 
 

Perkembangan  keolahragaan pada saat ini sudah berkembang sangat 

pesat, masyarakat sudah semakin menyadari pentingnya atifitas keolahragaan , 

baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga masyarakat ataupun 

olahraga untuk kesehatan. Tujuan berolahraga beraneka ragam sesuai dengan 

kegiatan yang dilaksanakannya. 

Untuk mengetahui keadaan seseorang agar dapat mengikuti aktifitas 

keolahragaan diperlukan pengetahuan untuk mengetahui sampai dimana kondisi 

atau status kebugarannya pada saat akan memulai aktifitas ataupun setelah 

mengikuti aktifitas keolahragaan, agar dapat mengetahui kemajuannya dari saat 

ke saat. 

Buku ini bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan tentang 

beraneka ragam jenis-jenis tes, pengukuran dan penilaian yang diperlukan 

peserta keolahragaan, baik olahraga sekolah (pendidikan jasmani) ataupun 

olahraga di klub-klub  (prestasi). 

Harapan penulis mudah-mudahan buku ini dapat memberikan 

bimbingan sesuai dengan tugas guru dan pelatih , yaitu mengajar, mendidik  dan 

didalamnya termasuk pada pengetesan dan pengukuran untuk menentukan 

kondisi kebugaran, keterampilan gerak dan mengklasifikasikannya. 

Keterbatasan yang ada pada diri penulis memungkinkan kurang 

sempurnanya buku ini. Oleh karena itu, demi penyempurnaannya buku ini, 

penulis berharap adanya umpan balik.  

Semoga buku ini bermanfaat dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih. 

 

Penulis. 
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BAB I 

 TES DAN PENGUKURAN OLAHRAGA 

 

     A.  Pengertian Tes dan Pengukuran.  

  Pengertian tes secara umum adalah suatu alat pengumpul data 

dan sebagai dasar penilaian dalam proses pendidikan, dalam bentuk tugas 

yang harus dikerjakan oleh anak didik sehingga menghasilkan nilai tentang 

tingkah laku. Dalam pelaksanaan pendidikan tes dan pengukuran perlu 

ditempatkan pada tempat yang wajar, artinya memerlukan suatu perhatian 

yang khusus sehingga keberhasilan dalam pendidikan dapat tercapai. Melalui 

tes pendidik mendapatkan informasi yang tepat mengenai keadaan anak 

didiknya, apabila ia berada pada kemampuan yang rendah, sedang atau 

tinggi. 

        Suatu tes adalah alat atau instrument yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang seseorang atau objek. Dengan suatu tes 

pendidik dapat memperoleh data-data yang tepat, misalnya mengenai tingkat 

kebugaran jasmani siswa, kamampuan passing, shooting ataupun dribbling 

bola basket, sehingga akan memudahkan untuk mendiagnosis kesalahan-

kesalahan dan kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh siswa, baik 

secara klasikal ataupun individual. 

  Disamping dapat membantu mendiagnosa kelebihan dan 

kekurangan yang dilakukan para siswa, juga akan memudahkan proses 

belajar mengajar yang diberikan. Karena sudah diketahui kelemahan-

kelamahan dan kelebihan-kelebihan dari setiap siswa, sehingga memudahkan 

mengevaluasinya dan akan memperlancar jalannya materi pelajaran yang 

diberikan, serta memudahkan untuk pengamatan pada siswa tersebut. 

Melakukan tes adalah bukan hal yang sulit karena tes merupakan sebuah 

proses. Dengan kata lain, tes dan pengukuran berevolusi selama beberapa 

masa dan menjdi sebuah investigasi ilmiah yang terus menerus yang 



dilakukan tidak hanya oleh individual, tapi juga kelompok – kelompok 

individual (Hersey, 1996 & Thomas, 2001) 

       Tes dan pengukuran merupakan kesatuan yang dapat dijadikan suatu 

bahasan lebih lengkap. Kata pengukuran memiliki banyak arti dan berbeda-

beda penerapannya dalam pendidikan jasmani /olahraga, menurut Verducci 

pengukuran memiliki arti yang berguna  untuk menentukan informasi tentang 

suatu objek  secara tepat. Sedangkan Kinkendall berpendapat bahwa 

pengukuran adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang suatu objek 

atau individu. 

  Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur beberapa performa 

dan untuk mengumpulkan data. Sebuah tes haruslah valid, yang berarti 

mengukur apa yang seharusnya diukur dan haruslah terpercaya, yang 

berarti dapat diulang berkali-kali. Pengukuran adalah skor kuantitatif yang 

berasal dari tes. Evaluasi adalah  proses menempatkan nilai pada 

pengukuran tersebut. Hal ini melibatkan atau membandingkan skor dengan 

skala dan nilai yang ditanamkan. Evaluasi mungkin menggunakan skala 

normatif  (relative) yang berasal dari skor grup-grup berpasangan atau dari 

skala standar (absolut) yang membutuhkan partisipan untuk tampil pada 

level standar dari hasil yang sudah ditetapkan. Penilaian adalah proses 

menyatukan semua pelaksanaan  yang disebutkan sebelumnya : memilih 

tes, mengukur skor dan kemudian mengevaluasinya berdasarkan skala 

perbandingan ( Thomas, 2001). 

         Tes dan pengukuran adalah suatu alat untuk mengumpulkan data atau 

keterangan tentang apa yang ingin dicapai. Pengukuran dalam proses 

evaluasi menunjukkan hal yang bersifat tepat, objektif, kuantitatif, dan 

hasilnya dapat diolah secara statistik, karena datanya merupakan bilangan. 

Hasil pengukuran itu sendiri belum berarti dan baru berarti setelah diolah dan 

diinterpretasikan berdasarkan data yang ada. 

Apakah tes itu penting ? Sangat disayangkan masih terdapatnya para 

pedidik ada beberapa poin yang dinyatakan bahwa mereka tidak melakukan 

prosedur penilaian terhadap muridnya karena hal tersebut dinilai terlalu sulit 



atau tidak menghasilkan hasil yang berharga. Pernyataan ini tidak ada 

bedanya dengan menyatakan seseorang tidak menggunakan peta ketika 

bepergian ke tempat tujuan baru. Sebelum seseorang memulai perjalanan ke 

lokasi manapun mereka harus mengetahui lebih dahulu dimanakah mereka 

berada. Ini mungkin adalah aspek terpenting dari pengujian yang mengijinkan 

pengajar dan pembelajar untuk mengetahui keadaan yang sekarang atau 

saat ini. Ini memunculkan titik awal untuk perjalanan dengan membuat detail 

terhadap atribut fisik apa yang dimiliki oleh pembelajar dan apa yang perlu 

diajarkan oleh pengajar. Bagaimanapun juga, pengetahuan dari kesiapan 

seseorang adalah penting mengingat kemampuan dan keahlian di masa 

mendatang di perkirakan atas apa yang sebelumnya sudah ada. Hal penting 

yang harus diperhatikan adalah titik awal diadakan untuk membandingkan 

performa di masa mendatang. 

 

Apa yang harus dinilai? 
 

Ada dua aspek penting dari lingkungan olahraga yang harus dinilai. 

Yang pertama adalah aktivitas itu sendiri. Hal ini mungkin bukanlah kegiatan 

olahraga yang dilakukan dengan usaha keras tapi mungkin menyangkut 

kegiatan di kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut harus dinilai untuk 

kebutuhan khusus yang diperlukan di lingkungan tersebut. Hal ini mungkin 

termasuk kebutuhan energi, durasi waktu, otot dan lengan.  Tenaga yang 

dibutuhkan, karakteristik pergerakan, kontak fisik dengan yang lain dan 

jangkauan gerakan yang dibutuhkan untuk menyebutkan beberapa hal 

(Brown, 2000). Informasi ini penting  untuk menentukan tujuan program 

berdasarkan kebutuhan individual atau kelompok.  

Kedua adalah siswa itu sendiri atau atlet. Mengetahui kondisi peserta 

didik mengenai : kekuatan otot, kecepatan, keseimbangan, ketangkasan , 

fleksibilitas,  lemak tubuh, tingkat kesadaran jantung dan pernapasan untuk 

mengetahui bagaimana keselarasannya (Enoka, 2002). Ketika semua 

persyaratan dari aktivitas dan peserta didik diketahui, evaluasi dapat 

dilakukan untuk menentukan dimana keduanya cocok dan seberapa besar 



kebutuhannya. Ini adalah jantung dari tes dan pengukuran, menyocokkan 

kebutuhan individual dengan kebutuhan aktivitas. Tanpa pengertian yang 

jelas dari keduanya maka tidak akan ada kemajuan kepada tujuan yang akan 

dicapai. Sekali lagi, seseorang harus mengetahui dimana mereka sebelum 

berada, dan kapan pembelajaran dimulai yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan 

benar antara pendidik dan peserta didik. 

Ketidak teraturan atau keteraturan ?Tidak boleh dihilangakan dari 

pikiran pembaca bahwa manusia adalah makhluk kompleks yang 

melambangkan perbedaan latar belakang dan pengalaman yang 

membutuhkan penangan secara individual. Sistem ini tidak ada bedanya 

dengan pengalaman sulit yang dialami oleh ahli cuaca untuk memperkirakan 

ketidak pastian cuaca. Terlalu banyak variabel yang terlibat dalam proses 

untuk membuat ramalan cuaca, Itu adalah ketidak taturan yang dapat 

diperkirakan seperti “Efek kupu-kupu” atau “kebergantungan sensitif terhadap 

kondisi awal” Lorenz (1993), yang menyatakan jika seekor kupu-kupu 

mengepakkan sayapnya di Brazil dapat menyebabkan tornado di Texas. 

Cuaca dapat diperkirakan secara sempurna jika seseorang mempunyai 

pengetahuan yang sempurna tentang semua varibel yang berhubungan 

dengan cuaca.  Bagaimanapun juga, tidak ada yang mempunyai 

pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu tapi kita harus terus berusaha 

untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan yang kita bisa 

sebelum membuat keputusan berhubungan dengan strategi mengajar atau 

program pelatihan. Sebagai kesimpulan, adalah suatu hal yang vital untuk 

menyebutkan bahwa keputusan yang paling penting dari setiap pengajar 

putuskan adalah keputusan mengenai hidup orang lain. 

               Untuk tes keterampilan pada cabang-cabang olahraga (sport skill 

test) dan tes kesegaran jasmani (physical fitness test) adalah tes yang 

dilakukan untuk mengetahui domain psykomotor dan domain fisiknya. 

Dengan pelaksanaan berolahraga tidak dalam waktu singkat dapat dipelajari 

akan tetapi memerlukan waktu untuk dapat memiliki keterampilan secara 



baik. Diperlukannya tes-tes untuk melihat dan memberi informasi apakah 

sudah dapat dikatakan mampu atau dapat melaksanakannya. 

       Tes-tes yang dilaksanakan dalam memberikan nilai keterampilan akan 

banyak membantu para pendidik dalam menganalisis gerakan-gerakan yang 

benar dan gerakan yang salah. Dengan memasukkan unsur tes dan 

pengukuran pada tempat yang seharusnya ditempatkan, memungkinkan 

kemajuan kemampuan yang dimiliki oleh siswa  dapat lebih efisien. 

  Pengukuran yang dilakukan dalam keolahragaan atau pendidikan 

olahraga berdasarkan hal-hal : 

1. Pengukuran harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang semestinya 

diukur, sesuai dengan luas sempitnya tujuan yang kita ukur atau capai. 

2. Pengukuran dalam bidang keolahragaan yang bersifat ilmiah 

berhubungan erat dengan kemajuan keolahragaan itu sendiri. Metode 

pengukuran dalam olahraga tidak hanya terbatas dengan tes lapangan. 

Karena tes lapangan hanya merupakan salah satu bagian dari 

pengukuran. Kenyataan menunjukkan masih banyak hal-hal dalam 

keolahragaan yang belum dapat diukur secara langsung. 

3. Nilai-nilai keolahragaan belum dapat diketahui sebelum dilakukan  

pengukuran tersebut. 

4. Pengukuran dalam keolahragaan sangat diperlukan untuk memperbaiki 

program. 

5. Tes dan pengukuran hendaknya dilaksanakan oleh para petugas yang 

telah terlatih dan berpengalaman dalam lapangan tersebut. 

 

 

 

B. Kegunaan Tes dan Pengukuran 

 
1. Menentukan Status 

  Di dalam pendidikan yang harus diperhatikan adalah 

perkembangan anak, maka seharusnyalah para pembina olahraga 

mengetahui sampai dimana perkembangan itu terjadi ; bagaimana 



kemajuannya dari waktu ke waktu. Untuk itu harus diadakan pengukuran agar 

diketahui status pada suatu saat ataupun dari saat ke saat. Dengan 

mengetahui tingkat kemajuannya, merupakan bahan yang penting bagi 

pembina untuk menciptakan metode mengajar dan sebagainya. Pembinaan 

nilai keolahragaan yang diberikan oleh guru hendaknya jangan bersifat 

subjektif, sebab itu tidak sesuai dengan pandangan pada waktu sekarang. 

Pemberian nilai dalam keolahragaan dapat berdasarkan pencapaian standard 

minimal yang berlaku sebagai umur atau tingkatan, dan kenaikkan prestasi 

dari satu tingkat ke tingkat yang lain ditentukan oleh ketangkasan anak dalam 

mencapai standard minimal ini. Dengan sendirinya skala yang dipergunakan 

sebagai standard ini akan berguna dan merupakan bukti pencapaian yang 

obyektif. 

 

2. Klasifikasi 

  Disekolah, klasifikasi keolahragaan biasanya dilakukan 

berdasarkan tingkat kelas, bukan berdasarkan keterampilan atau 

kemampuan anak. Kalau dipandang dari sudut kematangan jasmaniahnya 

ataupun ketangkasannya mereka itu akan berbeda. Oleh sebab itu 

pengelompokkan hendaknya mendasarkan kemampuan umum dan 

ketangkasannya, dan diatur sesuai dengan kemajuan dalam pelajarannya. 

Latihan-latihan seringkali mendasarkan diri pada kecakapan umum dari kelas 

tersebut. Dipandang dari sudut kebutuhan si anak, hal ini tidak dapat 

memberikan rangsangan  yang  cukup bagi anak-anak yang lebih pandai 

atau lebih tangkas, oleh karena itu harus diusahakan pemisahan dari anak-

anak pandai/tangkas dan yang kurang pandai/tangkas dalam pelaksanaan 

tugas-tugas. Adalah merupakan hal yang ganjil apabila didalam pertandingan 

regu yang kuat dihadapkan regu yang tidak kuat, apa lagi kalau perbedannya 

sangat menyolok. Untuk pengelompokkan yang homogen baik terhadap laki-

laki maupun wanita biasanya mendasarkan diri akan faktor-faktor umur, 

tinggi dan berat badan. Dengan mengelompokkan yang baik akan 

melancarkan jalannya pelajaran dan lebih berhasil di dalam mencapai tujuan. 



3. Diagnosa dan Bimbingan 

  Bimbingan dimaksudkan supaya setiap anak memperoleh jalan 

didalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang dialami, bimbingan 

mengharuskan adanya evaluasi tentang kapasitas dan kemampuan anak. 

Sehingga proses pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. 

  Kebutuhan yang diperlukan dalam bidang keolahragaan bagi anak-

anak merupakan unsur penting. Tetapi untuk mengetahui kebutuhan itu 

adalah sangat sukar bagi guru. Di Sekolah-sekolah Dasar, sekolah lanjutan 

dan di perguruan tinggi, dimana para guru menghadapi anak-anak dalam 

jumlah yang besar, tes diagnosa merupakan tugas yang penting, disamping 

memerlukan banyak pemikiran, waktu dan perencanaan yang baik. Dari hasil 

tes akan diperoleh keterangan atau data-data yang diperlukan tentang 

seseorang anak. Kebutuhan-kebutuhan aktifitas tidak dapat dipenuhi dengan 

hanya melakukan pengukuran yang sederhana saja. Sebab harus disadari, 

bahwa ketangkasan jasmani seperti halnya kemampuan mental merupakan 

hal yang sangat kompleks. 

  Dalam tes diagnosa dengan dikemukakannya kelemahan-

kelemahan dan kebaikan-kebaikan, harus diikuti dengan suatu program yang 

tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, program ini 

harus mendasarkan diri akan kebutuhan si anak. Dalam tahun-tahun 

belakangan ini telah ada bantuan penting dalam lapangan keolahragaan, 

ialah cara-cara untuk meramalkan atau mempredik status umum pada waktu 

itu dan kemungkinan-kemungkinan perkembangannya. Beberapa 

penyelidikan sedang dilakukan untuk membuat tes yang dapat meramalkan 

sampai di mana atau berapa jauh seorang atlet itu dapat berhasil dalam 

cabang-cabang olahraga tertentu. Sehingga apabila tes tersebut berhasil, 

akan berguna dalam membimbing anak baik laki-laki maupun wanita dalam 

memilih jenis olahraga yang tepat. Dengan demikian dapat diharapkan 

mencapai prestasi tinggi asalkan lain-lain faktor dipenuhi sebagaimana 

mestinya. 

 



4. Motivasi 

  Achievement score/ hasil dalam keolahragaan dapat menjadi 

perangsang bagi anak. Ini merupakan pengukuran obyektif yang dapat 

dipakai menentukan tingkat kecakapan anak pada waktu itu dan tidak 

berdasarkan pandangan subjektif dari para guru. Seperti kita maklumi, 

bahwa setiap anak senang mengetahui statusnya pada waktu itu, dan ini 

dapat merangsang dirinya untuk berlatih lebih giat. Mereka juga mengetahui 

dimana kedudukannya dibandingkan dengan anak lain. Hal ini tidak terbatas 

pada perorangan saja, tetapi dapat juga pada regu. Suatu regu ingin 

bersaing dengan regu lain. Semangat bertanding menimbulkan nilai-nilai 

objektif dan merupakan rangsangan yang baik bagi kemajuan si anak. 

   

5. Perbaikan Mengajar 

  Testing dan evaluasi  adalah suatu bagian dari pengajaran 

mempunyai tempat yang tepat dalam program keolahragaan. Tidak 

seharusnya dalam melakukan tes sebagai pengganti pembelajaran saja. Tes 

harus ditempatkan pada bagian yang sudah dirancang pada tujuan 

pembelajaran sebelumnya, sehingga nilai-nilai dari tes tersebut dapat dipakai 

sesuai dengan tujuan dari bahan pembelajaran yang disajikan. Jikalau para 

guru dapat menetapkan faktor ini, testing dan hasilnya sebagai alat 

pengajaran dapat berfungsi, dapat melengkapi dan memajukan pencapaian 

pembelajaran, sehingga ini merupakan metode mengajar yang dapat 

diterima. Praktek-praktek ketangkasan yang dilakukan pada waktu tes 

ataupun pertayaan mengenai pengetahuan yang dikeluarkan waktu tes 

tertulis merupakan proses belajar, ini menambah pengertian anak pada 

tingkatan yang lebih baik dan merupakan rangsang untuk perbaikan 

selanjutnya. 

 

6. Menilai Guru, Metode dan Bahan 



  Dalam setiap pendidikan kerapkali adanya keharusan untuk menilai 

efisiensi para guru, metode dan bahan yang diberikan. Kriteria pertama 

dalam menilai berhasilnya pengajaran ialah efektif atau pengaruh terhadap 

pertumbuhan anak-anak. Pengukuran dapat merupakan suatu bantuan yang 

bernilai seperti halnya survei, asalkan cara pengukurannya baik. 

  Apabila tes-tes achievement dipakai sebagai dasar untuk 

mendapatkan kemajuan anak dalam berbagai sekolah, para guru dan 

pelaksana tes harus betul-betul menyesuaikan semua faktor luar yang 

mungkin berpengaruh besar terhadap kemajuan anak-anak. Dalam mencoba 

membandingkan effesiensi pengajaran dengan tidak menyesuaikan faktor-

faktor luar tidaklah benar. 

 

C.  Kriteria Pemilihan Tes 

   Para ahli tes dan pengukuran telah ada kesamaan pendapat 

tentang kriteria dalam pemilihan tes. Kriteria tersebut meliputi faktor-faktor 

sebagai berikut :  

 1. Validitas 

                  Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes 

yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran 

dikatakan sebagai tes memiliki validitas rendah. 

                   Sisi lain dari pengertian  validtas adalah aspek kecermatan 

pengukuran. Suatu alat ukur yang valid, tidak sekedar mampu 

mengungkapkan data dengan tepat akan tetapi juga harus memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Cermat berarti bahwa 

pengukuran  itu mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang 

sekecil-kecilnya diantara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Sebagai 



contoh jika kita ingin mengetahui waktu tempuh yang diperlukan dalam 

perjalanan dari satu kota ke kota lainnya maka sebuah jam tangan biasa 

adalah cukup cermat dan karenanya akan menghasilkan pengukuran waktu 

yang valid. Akan tetapi, jam tangan yang sama tentu tidak dapat memberikan 

hasil ukur yang valid mengenai waktu yang diperlukan seorang atlet pelari 100 

meter, dikarenakan dalam hal itu diperlukan alat ukur lain yang harus dapat 

memberikan perbedaan satuan waktu terkecil sampai kepada pecahan detik. 

Menggunakan alat ukur yang bertujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu 

akan tetapi tidak dapat memberikan hasil ukur yang cermat dan teliti tentu 

akan menimbulkan berbagai kesalahan. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas ,pengertian validitas sangat 

erat berkaitan dengan masalah tujuan pengukuran . Olah karena itu, tidak ada 

validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran. Suatu alat ukur 

biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk satu tujuan yang spesifik. 

Dengan demikian, predikat valid seperti dinyatakan dalam kalimat “tes ini 

valid” adalah kurang lengkap. Pernyataan valid harus diikuti oleh keterangan 

yang menunjuk kepada tujuan ukur, yaitu valid unutk mengukur apa.  Dan 

keterangan itu harus menunjuk kepada pengertian valid bagi kelompok subjek 

yang sama, sehingga suatu pernyataan valid yang lengkap dapat 

diilustrasikan oleh kalimat  “ Tes ini valid untuk mengukur IQ orang Indonesia 

dewasa” (misalnya). 

  Dari cara estimasinya yang disesuaikan sifat dan fungsi setiap tes, 

tipe validitas pada umumnya digolongkan dalam tiga katagori, yaitu content 

validity (validitas isi), construct validity (validitas konstrak), dan criterion-

related validity (validitas berdasar criteria). Sebagaimana namanya, validitas 

isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes 

dengan analisis rasional atau lewat professional juggment. Validitas isi ini 

harus memuat isi yang relevan dan tidak keluar  dari batasan tujuan ukur. 

Validitas Konsrak adalah tipe validitas yang menunjukkan sejauhmana 

tes mengungkap suatu trait atau konstak teoretik yang hendak diukurnya 

(Allen & Yen,1979). Pengujian validitas konstrak merupakan proses yang 



terus berlanjut sejalan dengan perkembangan konsep menganai trait yang 

diukur. Walaupun pengujian validitas konstrak biasanya memerlukan teknik 

analisis statistika yang lebih kompleks  daripada teknik-tenik yang dipakai 

pada pengujian validitas emperik lainya akan tetapi hasil estimasi validitas 

konstrak tidak dinyatakan dalam bentuk suatu koefisien validitas. 

Validitas berdasarkan criteria. Prosedur pendekatan validitas berdasar 

criteria menghendaki tersedianya  kriteria  eksternal yang dapat dijadikan 

dasar pengujian skor tes. Suatu kriteria adalah variabel  perilaku yang akan 

diprediksikan oleh skor tes  atau berupa suatu ukuran lain yang releven.Untuk 

melihat tingginya validitas berdasarkan kriteria dilakukan komputasi korelasi 

antara skor tes dengan skor kriteria. Koefisien ini merupakan koefisien 

validitas bagi tes yang bersanggkutan, yaitu  rxy, dimana x melambangkan 

skor tes dan y melambangkan skor kriteria. 

 

2. Reliabilitas. 

Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas 

tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Walaupun 

reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya. Namun ide 

pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh 

hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang 

belum berubah. Dalam hal ini, relatif sama berarti tetap adanya toleransi 

terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali 

pengukuran. Bila perbedaan itu sangat besar dari waktu ke waktu maka hasil 

pengukuran tidak dapat dipercaya dan dikatakan sebagai tidak reliabel. 



Pengertian reliabilitas alat ukur atau reliabilitas hasil ukur biasanya 

dianggap sama. Namun penggunaan masing-masing perlu diperhatikan. 

Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur erat berkaitan dengan 

masalah eror pengukuran (error of measurement). Eror pengukuran sendiri  

menunjukkan pada sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi 

apabila pengukuran ulang pada kelompok individu yang sama. Konsep 

reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur  eret berkaitan dengan eror dalam 

pengambilan sampel (samping eror) yang mengacu kepada inkonsistensi 

hasil ukur apabila pengukuran dilakuan ulang pada kelompok individu yang 

berbeda.  

 

3. Objektifita 

 Objektifita adalah derajat kesamaan hasil dari dua atau lebih pengambil 

tes (tester). Pengertian objektifita hampir sama dengan reliabilita, kedua-

duanya tentang hasil pengukuran yang tetap atau sama/hampir sama. 

Reliabilita menunjukkan suatu pengambil tes yang mengadakan ulangan tes 

terhadap suatu objek kemudian hasilnya dibandingkan sedangkan dalam 

objektifita terdapat dua atau lebih pengambil tes dalam mengetes suatu objek 

yang kemudian hasilnya dibandingkan. 

 

4. Norma 

  Data yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran masih 

dimungkinkan untuk diinterprestasikan. Sebelum data diinterprestasikan, 

akan memerlukan pengubahan skore atau nilai, sehingga data atau informasi 

tersebut dapat diartikan dengan benar dan tepat. Skore atau nilai yang 

diperoleh tidak langsung diolah akan tetapi diperlukan suatu acuan nilai yang 

lebih tepat diartikan pula sebagai norma penilaian. Acuan norma adalah 

menunjukkan kedudukan seseorang peserta tes diantara kelompoknya. 

Apakah peserta tersebut tergolong lebih pandai atau kurang pandai ataukah 

ia termasuk golongan sedang. 



  Data-data yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran merupakan 

data yang acak dan berada dalam kemampuan yang dicapai untuk dapat 

menyamakan hasil dan menempatkannya diperlukan adanya acuan norma. 

Acuan norma ini dapat dipakai dengan penggunaan dari angka kasar ke 

angka table. Angka table inipun adalah angka-angaka yang terdapat pada 

angka table dapat diklasifikasikan kembali apakah nilainya termasuk rendah, 

sedang atau baik. 

 

 

 
 

 



BAB II 

PENGUKURAN KESEGARAN JASMANI 

 

Pengertian Kesegaran Jasmani. 

Kesegaran jasmani adalah merupakan terjemahan dari kata Physical 

Fitness yang dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan 

kemampuan jasmani, dapat pula diartikan kemampuan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan cukup baik, tanpa mengakibatkan 

kelelahan. 

Kesegaran jasmani merupakan aspek fisik dari kesegaran yang menyeluruh, 

yang memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup 

produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembebanan fisik yang layak.   

Kesegaran jasmani adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi 

dan kemampuan jasmani untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan hasil 

yang optimal tanpa memperlihatkan keletihan yang berarti.  Sedangkan menurut  

President's Council on Physical Fitness and Sports mendefmisi kesegaran jasmani 

adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh vitalitas 

dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih cukup 

energi untuk bersantai pada waktu luang dan menghadapi hal-hal yang sifatnya 

darurat (emergensi). Dari pengertian-pengertian di atas mempunyai kesamaan 

mengenai kesiapan dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas yang 

memerlukan tenaga fisik secara efisien dan efektif.  Yang dimaksudkan dengan 

efisien dan efektif adalah dapat mengatasi dan menyelesaikan tugas tanpa 

menderita/mengalami kelelahan yang berarti serta dapat melanjutkan tugas-

tugas berikutnya atau dengan kata lain masa pemulihannya tidak memerlukan 

waktu yang lama. 

Pentingnya kesegaran jasmani bagi anak usia sekolah antara lain dapat 

meningkatkan kemampuan organ tubuh, sosial emosional, sportivitas, dan 

semangat kompetisi. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kesegaran 

jasmani memiliki korelasi positif  dengan prestasi akademis. Dari sudut pandang 



pendidikan upaya peningkatan kesegaran jasmani memiliki tujuan antara lain: 

(1) Pembentukan gerak, (2) Pembentukan prestasi, (3) Pembentukan sosial, dan 

(4) Pertumbuhan badan.  

Pada kesegaran jasmani dapat dibagi menjadi beberapa Komponen-komponen 

Kesegaran Jasmani dan dibagi menjadi dua aspek kesegaran jasmani yaitu: (1) 

Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan (health related fitness) 

dan (2) kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan (skill related 

fitness). Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi: (a) 

daya tahan jantung paru (kardiorespirasi), (b) kekuatan otot, (c) daya tahan otot, 

(d) fleksibilitas, dan (e) komposisi tubuh. yang berhubungan dengan keterampilan 

meliputi: (a) kecepatan, (b) power (c) keseimbangan, (d) kelincahan, (e) koordinasi, 

dan (f) kecepatan reaksi. 

Ada juga tingkatan kesegaran jasmani yang harus dimiliki oleh orang yang 

bekerja cukup berat seperti militer dan biasa dikatagorikan pada motor fitness 

atau para atlet yang harus memiliki kemampuan fisik melebihi dari tingkat 

kesegaran jasmani yang baik saja akan tetapi harus memiliki kemampuan fisik 

secara menyeluruh yang biasa disebut dengan general motor ability atau motor 

ability,  pembagian komponen-komponen tersebut seperti pada gambar dibawah 

ini. 

 

1)  Daya tahan jatung dan paru / Endurance. 

Daya tahan jantung dan paru adalah kesanggupan sistem jantung, paru-paru 

dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas 

sehari-hari, dalam waktu cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

Daya tahan jatung dan paru sangat penting untuk menunjang kerja otot, yaitu 

dengan cara mengambil oksigen dan mengeluarkan keotot yang aktif. Dan pada 

daya tahan ini ada juga yang dinamakan dengan daya tahan otot lokal. 

Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara 

terus-menerus pada tingkat intensitas sub maksimal. Pada dasarnya daya tahan 

kekuatan otot merupakan rentangan antara daya tahan dan kekuatan otot. Daya 



tahan otot diperlukan untuk mempertahankan kegiatan yang sifatnya didominasi 

oleh penggunaan otot atau kelompok otot. 

Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi sccara 

terus-menerus pada tingkat intensitas sub maksimal. Pada dasarnya daya tahan 

kekuatan otot merupakan rentangan antara daya tahan dan kekuatan otot. Daya 

tahan otot diperlukan untuk mempertahankan kegiatan yang sifatnya didominasi oleh 

penggunaan otot atau kelompok otot. 

Seperti halnya pada komponen lain, daya tahan otot hanya diperlukan sebatas 

kebutuhan dalam melakukan aktivitas otot. Beberapa kegiatan yang dominan 

memerlukan kemampuan daya tahan otot pada anak-anak termasuk di dalamnya 

bentuk-bentuk permainan kecil maupun besar (umpamanya bermain tali), panjat 

tebing atau lari lintas alam bagi yang sudah berusia dewasa. Sedangkan pada atlet 

dapat dicontohkan pada pelaksanan pullup/bergantung angkat badan semampunya. 

 

2) Kekuatan otot / Strength  

Secara fisiologis kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok 

otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau 

beban. Secara mekanis kekuatan otot didefinisikan sebagai gaya (force) yang 

dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam suatu satu kontraksi 

maksimal. Kekuatan otot merupakan hal penting untuk setiap orang. 

 

 

3) Kelentukan / Fleksibilitas. 

Fleksibilitas adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam 

ruang gerak sendi secara maksimal. Fleksibilitas menunjukkan besarnya 

pergerakan sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan gerakan (range 

of movement). Fleksibilitas bagi anak sangat penting dimiliki terulama untuk kegiatan 

dalam bermain, karena bermain bagi mereka tidak semata-mata dapat bergerak 

cepat dan kuat, tetapi juga harus lincah dan dapat mengubah arah dengan cepalt 

(kelincahan). Kemampuan yang cepat dan lincah dalam mengubah arah 



memerlukan fleksibililas tubuh atau bagian tubuh yang lebih dalam kegiatan 

tersebut. Melakukan perubahan kecepatan dan arah gerakan, dapat 

mengakibatkan regangan otot yang lerlalu kuat sehingga memungkinkan 

terjadinya cedera otot (muscle sprain) apabila fleksibililas otot yang dimiliki rendah. 

Pada usia sampai 10 lahun, umumnya anak-anak memiliki fleksibililas yang sangal 

baik. Bagaimanapun juga latihan untuk meningkatkan fleksibilitas tidak boleh 

berlebihan, karena dapat berpengaruh tidak baik dan bahkan dapat merusak sikap 

tubuh itu sendiri. 

 

4)  Kecepatan / Speed      

Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bersifat lokomotor dan 

gerakannya bersifat siklik (satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang seperti lari 

dan sebagainya) atau kecepatan gerak bagian tubuh seperti melakukan pukulan. 

Kecepatan penting tidak saja bagi anak-anak terutama saat mereka bermain di 

sekolah maupun dirumah juga bagi mereka yang sudah dewasa untuk dapat tetap 

menjaga mobilitasnya. 

 

                                                                                                                    

5)   Daya eksplosif / Power. 

Adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan atau pengerahan gaya 

otot maksimum dengan kecepatan maksimum. Sesuai dengan sifat anak-anak usia 

sekolah, gerakan eksplosif kuat dan cepat seringkali digunakan, merupakan ciri 

khas pola bermain yang dikembangkan untuk anak-anak. Anak membutuhkan 

komponen tersebut untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Bagi 

orang dewasa, kemampuan yang kuat dan cepat juga diperlukan terutama bagi 

tindakan-tindakan membutuhkan kemampuan tenaga secara maksimal misalkan 



pada saat melakukan teknik smash. Tentu saja setiap komponen penampilan 

aktifitas gerak akan memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat usia dan 

kepentinganya.  

 

6)  Kelincahan / Agillity. 

Adalah kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat 

yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya. Bagi anak, kelincahan 

merupakan komponen kesegaran jasmani yang harus dimil iki.  Tanpa kelincahan, 

anak dikatakan tidak dalam keadaan normal atau mungkin sedang sakit. Kelincahan 

bagi mereka adalah sesuatu yang khas sesuai dengan kodratnya. Jadi kelincahan 

harus menempati prioritas utama dalam melatih kesegaran jasmani setiap anak. 

Bagi orang dewasa kelincahan tidak berarti kurang penting, tetapi apabila dilihat 

dari kebutuhan serta aktivitas yang dilakukan, kelincahan terbatas kepada cabang 

olahraga yang dilakukannya.  

 

 

 

 

7)  Keseimbangan / Balance.  

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi 

tubuh secara cepat pada saat berdiri (static balance) atau pada saat melakukan 

gerakan (dynamic balance). Kemampuan untuk mempertahankan  keseimbangan   

dipengaruhi   oleh   beberapa   faktor   antara   lain:   visual, vestibular,. 

Keseimbangan statik maupun dinamik merupakan komponen kesegaran 

jasmani yang sering dilakukan oleh anak-anak maupun dewasa. Cara meniti balok 

atau titian kayu/besi misalnya, sudah menjadi fungsi keseimbangan untuk dapat 

mempertahankan posisi normalnya.  



8)  Ketepatan / Acuricy 

Ketepatan sebagai keterampilan motorik merupakan komponen kesegaran 

jasmani yang diperlukan dalam kegiatan anak sehari-hari. Ketepatan dapat berupa 

gerakan (performance) atau sebagai ketepatan hasil (result). Ketepatan berkaitan 

erat dengan kematangan sistem syaraf dalam memproses input atau stimulus 

yang datang dari luar, seperti tepat dalam menilai ruang dan waktu, tepat dalam 

mendistribusikan tenaga, tepat dalam mengkoordinasikan otot dan sebagainya. 

Sejauh gerakan yang dilakukan masih dalam batas koordinasi relat if 

sederhana, maka latihan ketepatan dapat diberikan kepada anak-anak yang masih 

dalam pertumbuhan, khususnya sistem persyarafan. Sedangkan bagi anak yang 

sudah memasuki masa remaja, latihan kelepatan sudah boleh diberikan dengan 

keterlibatan koordinasi otot yang lebih kompleks. 

 

9)  Koordinasi /  Coordination 

Koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja 

dengan tepat dan efisien. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai 

faktor yang yang terjadi pada suatu gerakan . Kemampuan koordinatif 

merupakan dasar yang baik bagi kemampuan belajar yang bersifat sensomotorik 

, makin baik tingkat kemampuan koordinasi, akan makin cepat dan efektif pula 

gerakan yang sulit dapat dilakukan. 

 

 

HARVARD STEP TEST 

 

1. Tujuan : 

 Tujuan Harvard Step Test adalah untuk mengukur physical fitness 

(kesegaran jasmani). Dengan cara naik turun bangku setinggi 50 cm (pria) 

dan 42 cm (wanita) dan mengikuti irama yang teratur sebanyak 120 kali 

permenit selama 5 menit. 



 

2. Alat-alat yang dibutuhkan : 

 a. Bangku Harvard 

 b. Stop watch – untuk menghitung waktu 

 c. Metronome – untuk mengukur irama naik turun 

 d. Stetoscop – untuk menghitung denyut nadi 

 e. Blangko/kertas 

 f. Pensil/pulpen 

 

3. Pelaksanaan : 

 a. Pemeriksaan fisik/medis sebelum dilakukan tes 

 b. Diberi penjelasan bahwa anak yang akan dites tidak boleh melakukan 

aktifitas jasmani sampai tes dimulai. 

 c. Terangkan dan beri contoh cara melakukan Harvard Step Test 

 d. Beri kesempatan bertanya pada anak-anak yang akan di tes bila ada 

yang belum dimengerti 

 e. Anak yang dites berdiri menghadap ke bangku Harvard dalam keadaan 

siap untuk melakukan tes 

 f. Diberi aba-aba untuk manaikkan kaki kanan pada bangku lalu manaikkan 

kaki kiri, demikian seterusnya sesuai dengan irama metronome yang telah 

diatur 120 kali/menit. Dalam melakukan tes ini badan harus lurus di atas 

bangku. Bila tidak ada metronome bisa dengan cara hitungan (aba-aba) 

tu, wa, ga, pat. 

 g. Anak tes harus naik turun bangku sebanyak 30 kali/menit selama 

maksimal 5 menit, kecuali bila merasa lelah atau ada sesuatu boleh 

dihentikan (metronom diatur dengan irama 120 kali per menit). 

 h. Setelah tes selesai secepat mungkin anak tes disuruh duduk dan istirahat 

selama 1 menit. 

 i. Menghitung denyut nadi ada 2 cara : 

  1. Cara Lambat : 

   Nadi dihitung selama 3 masa, masing-masing 30 detik lamanya yaitu : 

   1 menit – 1 menit 30 detik 



   2 menit – 2 menit 30 detik setelah kerja 

   3 menit – 3 menit 30 detik 

  2. Cara Cepat : 

   Nadi hanya dihitung sekali saja selama 30 detik pertama yaitu, 1 menit 

– 1 menit 30 detik setelah kerja. 

4. Penilaian : 

 a. Cara lambat : 

        
      

  Penilaian : 

     90 = kesanggupan amat baik 

    80  - 89 = baik 

    65  - 79 = cukup 

    55  - 64 = sedang 

     54 = kurang 

b. Cara cepat : 

 

 

Dengan menggunakan daftar penilaian Harvard cara cepat : 

- Cari jalur yang berhubungan dengan lama percobaan 

- Carilah kolom yang berhubungan dengan banyaknya nadi, selama 30 
menit pertama. 

- Index kesanggupan badan terdapat pada persilangan jalur dan       

kolom. 

Penilaian : 

   80  =  baik 

  50  - 80  =  sedang 

   50  =  kurang 

5. Contoh : 

1. Seseorang berhasil menyelesaikan tes Harvard sampai 5 menit dengan 

nadi pemulihan : 

   1’ - 1’30” =  78 

Rumus = 
Waktu (lamanya tes dalam detik) x 100 
 2 x Jumlah ketiga harga nadi tiap 30’ 

Rumus = 
Waktu (lamanya naik turun dalam detik) x 100 

 5,5 x harga nadi 1-1 menit 30 det 



   2’ - 2’30” =  68 

   3’ - 3’30”  =  64 

a. Cara lambat : 

     

         

b. Cara cepat : 

   

 

 

  Kesanggupan : sedang 

  Menggunakan daftar penilaian cara cepat : 

  Ambil persilangan jalur 5 menit (lamanya tes) dan kolom 75-79 (denyut 

nadi pada 30 detik pertama). 

  Angka index yang diperoleh ialah 70. berarti kesanggupan : sedang. 

2. Contoh kartu penilaian untuk Harvard Step Test : 

Nama : ……………………… 

Tingkatan : ……………………… 

Umur : ……………………… 

Jenis kelamin : ……………………… 

Setelah latihan denyut nadinya : 

1’  -  1’30” : ……………………… 

2’  -  2’30” : ……………………… 

3’  -  3’30” : ……………………… 

Jumlah = 

 

 

  Index = ……………………… 

 Kesanggupan = 

……………………… 

 

A.  

Index = 
(5 men x 60 det)x100 

2 x (78+68+64) 
= 71 (hasil rumus) 

Index = 
(5 men x 60 det)x100 

5,5 x 78 
= 70 

Waktu lat dlm bet x 100 

2 x jumlah denyut nadi 
= 

… x 100 

2 x … 
Index = 



B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

 

K. KASCH PULSE RECAVERY TEST 

 
1.  Tujuan. 

   Menilai kesegaran jasmani seseorang berdasarkan proyeksi fungsi 

organisnya. Fungsi organis diproyeksikan dengan nadi pemulihan dalam satu 

(1) menit melakukan pekerjaan. 

 

2. Alat dan Fasilitas : 

a. Stop Watch 

b. Tally Counter, Fulsa meter (kalau ada) 

c. Bangku setinggi 30 Cm (12 Inci) 

d. Tempat yang rata, datar, cukup leluasa untuk melakukan gerakan  

 

3. Pelaksanaan/Petugas : 

a. Pengamat waktu merangkap penghitung nadi 

b. Pencatat hasil 

 

4. Pelaksanaan : 

a. Sikap permulaan. 

Taste berdiri tegak di depan bangku. 

b. Gerakan setelah ada perintah mulai atau ya taste mulai dengan salah 

satu kakinya (kiri atau kanan) naik keatas bangku, disusul dengan kaki 



yang lain sehingga taste berdiri diatas bangku. Dengan kaki pertama kali 

dengan dipergunakan untuk naik, taste turun kembali diikuti oleh kaki 

yang lain, kembali ke sikap permulaan. Gerakan ini dilakukan dengan 

frekuensi 24 kali naik turun per menit atau metronome pada angka 96. 

c. Tes ini dilakukan dalam waktu 3 menit 

d. Bila taste tidak dapat menyelesaikan tugasnya (berhenti sebelum jangka 

waktu 3 menit), nadinya tetap dihitung berapa lama taste dapat 

melakukan tugasnya. 

 

5. Hasil yang dicatat : 

a. Hasil yang dicatat adalah bilangan cacah yang menyatakan jumlah nadi 

dalam 1 menit setelah selesai melakukan pekerjaan. 

b. Perhitungan nadi dimulai 10 detik setelah selesai tugasnya, dihitung 

dalam waktu 1 menit penuh, taste duduk dibangku. 

L.  

M. TABEL NORMAL 

Putra  

Klasifikasi 6 – 17 th 18 – 26 th 27 – 60 th 

Superior 

Excellent 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

Very Poor 

- 74 

75 – 83 

84 – 92 

93 – 103 

104 – 112 

113 – 121 

122 keatas 

- 68 

69 – 75 

76 – 83 

84 – 92 

93 – 99 

100 – 106 

107 keatas 

- 69 

70 – 78 

79 – 87 

88 – 99 

100 – 107 

108 – 115 

116 keatas 

 

Putri 

Klasifikasi 6 – 17 th 18 – 26 th 27 – 60 th 



Superior 

Excellent 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

Very Poor 

- 82 

83 – 93 

94 – 103 

104 – 115 

116 – 125 

126 – 136 

137 keatas 

- 73 

74 – 82 

83 – 90 

91 – 100 

101 – 107 

108 – 114 

115 keatas 

- 74 

75 – 83 

84 – 92 

93 – 103 

104 – 112 

113 – 121 

122 keatas 

 

TECUMSEH STEP TEST 
 
 

Tujuan  

Tujuan dari test ini adalah untuk mengukur kemampuan  kebugaran 

cardiorespiratory atlet.  

 

Alat yang dibutuhkan  

Untuk melakukan test ini anda membutuhkan: 

 Bangku  

 Stop watch 

 Seorang asisten 

Pelaksanaan  tes 

Tes Tecumseh dilakukan dengan tahapan sebagai berikut  Lakukan step cycle 

(kaki kanan naik, kaki kiri naik, kaki kanan turun dan kaki kiri turun), lakukan 24 

kali dalam satu menit atau 2 kali dalam 5 detik. 

 Atur metronome dengan kecepatan 96 beats/min.  

 Lakukan test selama 3 menit  

 30 detik setelah test hitung detak jantung selama 30 detik.  

 Jumlah detak jantung yag dihitung yang kemudian dimasukkan ke dalam 

table dibawah. 

 



 

 

 
 
 
 

Table berikut untuk atlet pria diatas 19thn. 

Classification  20-29 30-39 40-49 49+ 

Outstanding 34-36 35-38 37-39 37-40 

Very Good 37-40 39-41 40-42 41-43 

Good 41-42 42-43 43-44 44-45 

Fair 43-47 44-47 45-49 46-49 

Low 48-51 48-51 50-53 50-53 

Poor 52-59 52-59 54-60 54-62 

Table berikut untuk atlet wanita  diatas 19th. 

Classification  20-29 30-39 40-49 49+ 

Outstanding 39-42 39-42 41-43 41-44 

Very Good 43-44 43-45 44-45 45-47 

Good 45-46 46-47 46-47 48-49 

Fair 47-52 48-53 48-54 50-55 

Low 53-56 54-56 55-57 56-58 

Poor 57-66 57-66 58-67 59-66 

Table Reference: McArdle W.D. et al; Essential of Exercise Physiology; 2000 

 



N. AEROBIK TEST 

 

Tersedia dua macam test lapangan : 

a. Berlari tanpa berhenti selama 12 menit. Bila payah, boleh diselingi dengan 

berjalan. Diukur jarak yang dapat ditempuh selama 12 menit. 

b. Berlari tanpa berhenti menempuh jarak sejauh 2,40 km. Juga boleh diselingi 

dengan berjalan jika payah. Di catat waktu yang diperlukan untuk menempuh 

jarak 2,40 km. 

  Terserah kepada anda sendiri, tes yang mana yang ingin 
dilakukan. Hasil tes dapat diketahui dari tabel tes 12 menit atau tabel tes 
menempuh 2,40 km.  

Guna tes lapangan : 

a. Untuk menentukan kategori kesegaran yang anda miliki. 

b. Dari kategori kesegaran dapat ditetapkan program latihan aerobik mana yang 

boleh anda lakukan. 

Syarat dan petunjuk untuk mengikuti tes lapangan : 

a. Berbadan sehat, menurut keterangan dokter, tidak ada kelainan jantung dan 

paru-paru. 

b. Harus makan pagi 2 – 3 jam sebelum melakukan tes dan tidak boleh kurang 

tidur atau istirahat. 

c. Sejenak sebelum tes dimulai, hendaklah melakukan pemanasan (warming 

up), misalnya Senam Pagi Indonesia. 

d. Jangan memaksakan diri jika sudah merasa tidak mampu meneruskan tes 

lapangan. 

 

TABEL  :  TEST 12 MENIT 

 

Umur Kategori HASIL K.M. DLM. 12 MENIT 

 Kesegaran P R I A W A N I T A 

 

DI BAWAH 

 

SANGAT 

KURANG 

KURANG 

KR. DR.  –  1,61 

       1,61  –  2,00 

       2,01  –  2,40 

KR. DR.  –  1,53 

       1,53  –  1,83 

       1,85  –  2,16 



30 TH. SEDANG 

B A I K 

BAIK SEKALI 

       2,41  –  2,80 

LB. DR.  –  2,82 

       2,17  –  2,64 

LB. DR.  –  2,65 

30 

 

 

 

39 

S.K. 

K. 

S. 

B. 

B.S. 

KR. DR.  –  1,53 

       1,53  –  1,83 

       1,85  –  2,24 

       2,25  –  2,64 

LB. DR.  –  2,65 

KR. DR.  –  1,37 

       1,37  –  1,67 

       1,69  –  2,00 

       2,01  –  2,48 

LB. DR.  –  2,49 

40 

 

 

 

49 

S.K. 

K. 

S. 

B. 

B.S. 

KR. DR.  –  1,37 

       1,37  –  1,67 

       1,69  –  2,08 

       2,09  –  2,48 

LB. DR.  –  2,49 

KR. DR.  –  1,21 

       1,21  –  1,52 

       1,53  –  1,83 

       1,85  –  2,32 

LB. DR.  –  2,33 

50 

 

 

KE 

ATAS 

S.K. 

K. 

S. 

B. 

B.S. 

KR. DR.  –  1,29 

       1,29  –  1,59 

       1,61  –  2,00 

       2,01  –  2,40 

LB. DR.  –  2,41 

KR. DR.  –  1,13 

       1,13  –  1,36 

       1,37  –  1,67 

       1,69  –  2,16 

LB. DR.  –  2,17 

 

 

TABEL  :  TEST MENEMPUH : 2,40 KM 

Umur Kategori Hasil menempuh jarak dalam menit 

 Kesegaran P R I A W A N I T A 

 

DI BAWAH 

 

30 TH. 

S.K. 

K. 

S. 

B. 

B.S. 

LB.     DR.  –  18’ 

       14’30”  –  18’ 

       12’05”  –  14’24” 

       10’20”  –  12’ 

KR.     DR.  –  10’17” 

LB.     DR.  –  18’57” 

       15’47”  –  18’57” 

       13’26”  –  15’39” 

       10’59”  –  13’20” 

KR.     DR.  –  10’55” 

30 

 

 

S.K. 

K. 

S. 

LB.     DR.  –  18’57” 

       15’47”  –  18’57” 

       12’57”  –  15’39” 

LB.     DR.  –  21’11” 

       17’18”  –  21’11” 

       14’30”  –  17’09” 



 

39 

B. 

B.S. 

       10’59”  –  12’51” 

KR.     DR.  –  10’55” 

       11’41”  –  14’24” 

KR.     DR.  –  11’37” 

40 

 

 

 

49 

S.K. 

K. 

S. 

B. 

B.S. 

LB.     DR.  –  21’11” 

       17’18”  –  21’11” 

       13’57”  –  17’09” 

       11’41”  –  13’51” 

KR.     DR.  –  11’37” 

LB.     DR.  –  24’ 

       19’09”  –  24’ 

       15’47”  –  18’57” 

       12’30”  –  15’39” 

KR.     DR.  –  12’25” 

50 

 

 

KE 

ATAS 

S.K. 

K. 

S. 

B. 

B.S. 

LB.     DR.  –  22’30” 

       18’11”  –  22’30” 

       14’30”  –  18’ 

       12’05”  –  12’24 

KR.     DR.  –  12” 

LB.     DR.  –  25’43” 

       21’26”  –  25’43” 

       17’18”  –  21’11” 

       13’26”  –  17’09” 

KR.     DR.  –  13’20” 

 

 

O. BALKE TEST 

 
   Bentuk tes dilapangan atau di luar laboratorium, yang dilakukan yang 

dianggap paling akurat. Untuk mengukur maximum oxygen up take, (VO2 max) 

adalah tes yang dikembangkan dari University of Wilson, yang dikenal dengan 

The Balke Test (Balke Test). 

   Dengan perumusan yang akurat sehingga hasil VO2max nya lebih tetap 

yang cocok dengan tes ergocycle di laboratorium. Adapun pelaksanaan dari tes 

balke tersebut adalah sebagai berikut :”lari selama 15 menit secara continue dan 

dihitung jaraknya dalam meter”. : 

1. Jarak lari = X meter 

2. Jarak tempuh per menit = X ; 15 = Y 

3. Jarak Y dikurangi bilangan konstan 133 . Y – 133 = z 

4. Besar Z dikalikan bilangan konstan 0,172 . Z X 0,172 = P 

5. Besar P ditambah bilangan konstan 33,3 . P + 33,3 = VO2max 

 

 

 



Tes 300 yard Bolak-Balik 

Tujuan : 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui daya tahan jantung dan paru siswa. 

 

Alat yang dibutuhkan : 

 Dua corong ditempatkan 25 yard secara terpisah 

 Stop watch 

 Seorang asisten 

 

Pelaksanaan  tes ini : 

 atlet memulai dengan corong pertama 

 aasisten memberi aba-aba “mulai” 

 atlet melakukan lari 12 kali bolak-balik diantara corong 

 pada setiap putaran atlet harus menyentuh corong 

 asisten mencatat waktu yang dibuthkan untuk menyelesaikannya 

Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

TES KESEGARAN JASMANI   A.C.S.P.F.T. 

 

1. Apabila kita membicarakan Tes Kesegaran Jasmani, ada 

organisasi internasional yang sasaran kegiatannya adalah menyusun dan 

membakukan (men-standar-kan) berbagai bentuk Tes Kesegaran Jasmani. 

Organisasi tersebut adalah : International Committee on the 

Standardization of Physical Fitness Test (I.C.S.P.F.T.). 



2. Di Asia, atas prakarsa dari negara-negara Asia telah dibentuk satu 

organisasi yang sama, yang merupakan anak dari I.C.S.P.F.T, yang sasaran 

kegiatannya ditujukan untuk negara dan bangsa Asia. Organisasi tersebut 

bernama : Asian Committee on the Standardization of Physical Fitness 

Test (A.C.S.P.F.T.). 

3. ICSPFT telah menyusun satu rangkaian (battery) tes, yang terdiri 

dari 8 jenis (item) tes.  Rangkaian tes tersebut diperuntukkan bagi putera dan 

puteri yang berumur 6 sampai dengan 32 tahun. 

 Adapun rangkaian tes tersebut adalah : 

1) Lari cepat 50 meter (dash/sprint). 

2) Lompat jauh tanpa awalan (Standing broad jump). 

3) Lari jauh (Distance run) jaraknya adalah : 

a) 600 m (untuk putera dan puteri yang berumur kurang dari 12 

tahun). 

b) 800 m (untuk puteri yang berumur 12 tahun ke atas). 

c) 1000 m (untuk putera yang berumur 12 tahun ke atas). 

4)   a) Bergantung angkat badan (Pull-up), untuk putera berumur 12 tahun 

ke atas. 

b) Bergantung siku tekuk (Flexed arm hang) untuk puteri dan untuk putera 
yang berumur kurang dari 12 tahun. 

5) Kekuatan peras (Grip strength). 

6) Lari hilir-mudik (Shuttle run) 4 x 10 meter. 

7) Baring duduk (Sit-up) selama 30 detik. 

8) Lentuk togok ke muka (Forward flexion of trunk). 

4. Dalam kongresnya di Bangkok tahun 1970, ACSPFT mengajak 

negara-negara anggotanya untuk menyusun satu Norma yang berlaku untuk 

bangsa Asia, dengan mempergunakan rangkaian tes, tersebut. 

Menjelang Asian Games VI dan kongres ACSPFT di Bangkok pada tahun 

1970 itu, Indonesia telah mencobakan rangkaian tes tersebut untuk mengetes 

olahragawan-olahragawan yang dipersiapkan untuk Asian Games VI.  Karena 

rangkaian tes tersebut belum mempunyai Norma Penilaian, maka terdapat 

kesulitan untuk menilai. Mengingat perlu adanya alat untuk menilai kesegaran 



jasmani seseorang, sedangkan Indonesia belum memiliki alat penilai 

tersebut, maka diambillah keputusan untuk mempergunakan rangkaian tes 

tersebut di atas sebagai alat penilai, sambil menunggu tersusunnya 

rangkaian tes Kesegaran Jasmani karya Indonesia.  Oleh karena rangkaian 

tes itu belum mempunyai Norma, maka terlebih dahulu dibuatlah norma yang 

berlaku bagi masyarakat Indonesia.  Karena kesulitan peralatan, jenis (item) 

tes kekuatan peras (grip strength) tidak diikut sertakan dalam penyusunan 

norma, sehingga rangkaian tes itu menjadi 7 jenis tes. 

5. Karena ACSPFT yang menyarankan kepada negara peserta 

Kongres di Bangkok agar mempergunakan rangkaian tes tersebut di negara 

masing-masing, maka tes tersebut dinamakan "Tes Kesegaran Jasmani 

ACSPFT". 

 

6. PENYUSUNAN NORMA. 

a. Norma Tes Kesegaran Jasmani untuk S.L.T.A. putera dan puteri disusun 

oleh Sekolah Tinggi Olah Raga Yogyakarta. 

b. Sampel yang dipergunakan dalam penyusunan ini, diambil dari 8 propinsi, 

yaitu : Sumatera Barat, DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Bali, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. 

c. Jumlah sampel seluruhnya 5924 orang terdiri dari 3896 orang putera dan 

2028 orang puteri. 

 

7. TUJUAN 

Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani seorang siswa. 

 

8. SASARAN 

Tes ini ditujukan kepada siswa SLTA putera dan puteri serta remaja berusia 

setingkat dengan siswa SLTA. 

 

9. JENIS-JENIS TES 

Tes ini merupakan satu rangkaian yang terdiri dari 7 jenis tes, yaitu : 

1) Lari cepat 50 meter. 



2) Lompat jauh tanpa awalan. 

3) a) Bergantung angkat badan untuk putera. 

b) Bergantung siku tekuk untuk puteri. 

4) Lari hilir-mudik 4 x 10 meter. 

5) Baring duduk 30 detik. 

6) Lentuk togok ke muka. 

7) Lari jauh : 

a) Jarak 1000 meter untuk putera. 

b) Jarak 800 meter untuk puteri. 

 

10.  ALAT DAN PERLENGKAPAN 

a. Lapangan/lintasan lari yang datar. 

b. Bak lompat jauh. 

c. Stopwatch. 

d. Bendera start. 

e. Tiang pengamat garis finish. 

f. Meteran baju. 

g. Cangkul. 

h. Palang tunggal. 

i. Bangku kelentukan. 

j. Sejumlah balok kayu berukuran 5 x 5 x 5 cm. 

k. Formulir dan alat tulis. 

 

11.  PENGETES 

a. Pengawas. 

b. Pengambil waktu. 

c. Pembantu. 

d. Pencatat. 

 

12.  KETENTUAN UMUM 

a. Seluruh tes dilakukan dalam satu hari, dengan urutan sebagaimana 

dikemukakan pada petunjuk pelaksanaan. 



b. Rangkaian tes ini sangat memerlukan tenaga.  Oleh karena itu, orang 

yang di tes haruslah dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan 

tes.  Bila kesehatan orang yang akan di tes meragukan, hendaklah orang 

tersebut diperiksa oleh dokter terlebih dahulu. 

c. Untuk mendapatkan hasil tes yang dapat dipercaya, pengetes haruslah 

sudah terampil dan faham benar mengenai pelaksanaan tes.  Oleh karena 

itu, sebelum tes dilaksanakan, pengetes harus dilatih, sehingga pengetes 

telah menguasai betul-betul bagaimana melaksanakan tes tersebut. 

d. Untuk umur, bila diketahui harus dicatat tanggal lahir yang lengkap. 

Catatan : 

Usia 16 tahun, 6 bulan dibulatkan menjadi 17 tahun.  Sedangkan usia 16 

tahun, 5 bulan, 29 haridiperhitungkan menjadi 16 tahun. 

 

  13.  PETUNJUK UMUM 

Pada waktu melakukan tes, hendaknya orang yang di tes memakai pakaian olah 

raga.  Bila bersepatu, hendaknya memakai sepatu yang bersol karet.  Memakai 

sepatu berpaku (spikes) tidak diperbolehkan. Sebelum melakukan tes, orang 

yang di tes hendaknya : 

a) Telah memahami benar akan tes yang akan dilakukan dan 

menguasai cara pelaksanaannya.  Untuk ini perlu diberikan 

kesempatan mencoba gerakan-gerakan yang akan dilakukan. 

b) Telah melakukan pemanasan lebih dahulu. Siswa yang 

mengikuti tes, tetapi tidak dapat melakukan tugasnya, hasilnya ditulis 

dengan angka nol (0) 

 

Petunjuk Pelaksanaan : 

a. Lari cepat 50 meter (dash/sprint) 

1) Tujuan. 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang. 

2) Alat dan perlengkapan. 

a) Stopwatch menurut keperluan. 



b) Bendera start 1 buah. 

c) Lintasan lurus dan rata dengan jarak 50 meter antara garis start 

dan garis finish. 

d) Tiang pengamat garis finish 2 buah. 

e) Formulir dan alat tulis. 

3) Pengetes. 

a) Starter 1 orang. 

b) Pengambil waktu menurut keperluan. 

c) Pengawas 1 orang. 

d) Pencatat 1 orang. 

4) Pelaksanaan tes. 

a) Start dilakukan dengan start berdiri. 

b) Pada aba-aba “Bersedia”, siswa (testee) berdiri dengan salah satu 

ujung jari kakinya sedekat mungkin dengan garis start. 

c) Pada aba-aba “Siap”, siswa (testee) siap untuk berlari. 

d) Pada aba-aba “Ya”, siswa (testee) berlari secepat-cepatnya 

menempuh jarak 50 meter sampai melewati garis finish. 

e) Setiap testee diberi kesempatan melakukan 2 kali 

5) Pencatatan hasil. 

a) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai untuk menempuh 

jarak tersebut. 

b) Waktu yang dicapai dihitung sampai persepuluh detik. 

c) Kedua hasil tes tersebut dicatat. 

Catatan : 

Start yang gagal harus diulang.  Yang dimaksud start gagal adalah 

mendahului lari sebelum aba-aba “Ya”. 

b. Lompat jauh tanpa awalan (standing broad jump) 

1) Tujuan. 

Tes ini bertujuan untuk mengukur gerak eksplosif tubuh. 

2) Alat dan perlengkapan. 



a) Tempat melompat yang datar, tidak licin dan lunak.  Boleh 

mempergunakan bak pasir. 

b) Meteran pengukur panjang 1 buah. 

c) Sapu, alat untuk meratakan pasir, cangkul 1 buah. 

d) Formulir dan alat tulis. 

3) Pengetes. 

a) Pengawas merangkap pencatat 1 orang. 

b) Pengukur 2 orang. 

c) Pembantu 1 orang. 

4) Pelaksanaan tes. 

a) Siswa (testee) berdiri dengan kedua ujung jari kakinya tepat di 

belakang garis batas tolakan. 

b) Setelah siap siswa (testee) melakukan persiapan untuk melompat. 

Bersamaan dengan mengayunkan kedua lengan ke depan, dengan seluruh 

tenaga kedua kaki secara bersamaan menolak, melakukan lompatan 

ke depansejauh mungkin. 

c) Setiap testee diberi kesempatan melakukan 2 kali. 

Catatan : 

Sebelum melakukan lompatan, siswa (testee) diperbolehkan melakukan 

gerakan permulaan dengan mengayun-ayunkan kedua lengannya sambil 

mengeper. 

5) Pencatatan hasil. 

a) Hasil yang dicatat adalah jarak lompatan yang dicapai. 

b) Hasil lompatan diukur dengan sentimeter bulat. 

c) Kedua hasil tes tersebut dicatat. 

d) Jarak lompatan diukur dari garis batas permulaan lompatan, ke titik 

yang terdekat dari sentuhan tumit pada tanah. 

Catatan : 

1) Kedua kaki harus tetap berhubungan dengan tanah pada saat 

melakukan lompatan. 



2) Lompatan yang gagal harus diulang.  Yang dimaksud dengan 

lompatan gagal adalah : 

a) Bila jari kaki testee melewati garis batas tolakan. 

b) Bila testee melakukan lompatan-lompatan sebelum menolak. 

c) Bila pada waktu mendarat tidak dapat menguasai keseimbangan 

dan jatuh ke belakang. 

 

c. Bergantung angkat badan (pull-up) 

Tes ini diperuntukkan bagi putera umur 12 tahun ke atas. 

1) Tujuan. 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot-otot 

lengan dan bahu. 

2) Alat dan perlengkapan. 

a) Palang tunggal/palang horisontal yang terpasang sedemikian rupa, 

sehingga orang yang paling tinggipun betul-betul dapat bergantung.  

Palang tunggal tersebut bergaris tengah 3 - 4 cm. 

b) Bangku kecil yang mudah dipindah-pindahkan. 

c) Kapur/magnesium karbonat. 

d) Formulir dan alat tulis. 

3) Pengetes. 

a) Pengawas 1 orang. 

b) Pembantu 1 orang. 

c) Pencatat 1 orang. 

 

Catatan : 

Pengawas bertugas merangkap penghitung jumlah berapa kali siswa (testee) 

dapat mengangkat badannya. 

4) Pelaksanaan tes. 

a) Gosok kedua telapak tangan dengan kapur. 



b) Siswa (testee) naik ke atas bangku kecil yang telah disediakan 

untuk memegang palang tunggal dengan pegangan ke depan 

(telapak tangan)  

c) menghadap ke depan, jarak kedua tangan yang memegang palang 

tunggal selebar bahu). 

d) Kemudian bangku diambil dan siswa (testee) bergantung dengan 

lengan lurus.Sesudah tenang, maka aba-aba “Mulai”, dapat segera 

diberikan dan siswa (testee) mengangkat badan hingga dagu 

melewati palang tunggal  

e) Selanjutnya badan diturunkan kembali sehingga kedua lengan 

betul-betul lurus dan badan bergantung seperti pada sikap 

permulaan.  Gerakan ini dilakukan berulang kali tanpa terputus oleh 

waktu istirahat. 

f) Setiap siswa (testee) diberi kesempatan melakukan satu kali. 

5) Pencatatan hasil. 

Hasil yang dicatat adalah jumlah berapa kali siswa (testee) dapat 

mengangkat badan dengan dagu melewati palang tunggal. 

Catatan : 

1) Tes dihentikan apabila : 

a) Siswa (testee) istirahat dalam waktu lebih dari 2 detik. 

b) Dua kali berturut-turut gagal mengangkat badannya dengan dagu 

melewati palang tunggal. 

2) Dalam usaha mengangkat badan, siswa (testee) menyepakkan 

kakinya.  Untuk mencegah hal yang demikian, maka pengetes dapat 

menahan gerakan kedua kaki dengan berdiri didepannya, atau berdiri 

di samping siswa (testee) dengan lengannya di depan para siswa 

(testee) tersebut. 

 

d. Bergantung siku tekuk (Flexed arm hang) 

Tes ini diperuntukkan bagi puteri. 

1) Tujuan. 



Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan statis dan daya tahan 

lengan serta bahu. 

2) Alat dan perlengkapan. 

a) Palang tunggal yang dipasang sedemikian rupa, sehingga siswa 

(testee) yang paling tinggipun akan betul-betul bergantung.  Palang 

tunggal tersebut bergaris tengah 3 - 4 cm. 

b) Bangku kecil yang mudah dipindah-pindahkan. 

c) Kapur/magnesium karbonat. 

d) Stopwatch 1 buah. 

e) Formulir dan alat tulis. 

3) Pengetes. 

a) Pengawas 1 orang. 

b) Pengambil waktu 1 orang. 

c) Pencatat 1 orang. 

4) Pelaksanaan tes. 

a) Gosok kedua telapak tangan dengan kapur. 

b) Kemudian siswa (testee) naik ke atas bangku kecil yang telah 

disediakan, kedua tangan memegang palang tunggal dengan 

pegangan ke depan (telapak tangan menghadap ke depan). 

c) Kedua siku ditekuk sehingga dagu berada di atas palang tunggal 

dan tidak boleh menyinggung palang tunggal. 

d) Bila sudah siap, aba-aba “Mulai” diberikan, pengetes mengambil 

bangku, siswa (testee) bergantung dalam sikap tersebut selama 

mungkin. 

e) Bersamaan dengan aba-aba “Mulai”, stopwatch dijalankan dan 

dihentikan pada saat siswa (testee) tidak mampu lagi 

melakukannya. 

f) Setiap siswa (testee) diberi kesempatan melakukan satu kali. 

 

Catatan : 

Tes segera dihentikan apabila : 

1) Dagu bertumpu pada palang tunggal. 



2) Dagu berada di bawah palang tunggal. 

3) Kedua kaki digerakkan. 

5) Pencatatan hasil. 

a) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai siswa (testee) sejak 

dari aba-aba “Mulai” diberikan sampai ia tidak mampu lagi 

melakukannya. 

b) Waktu yang dicapai dihitung sampai persepuluh detik 

 

e. Lari hilir mudik (Shuttle run) 4 x 10 meter 

1) Tujuan. 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kelincahan siswa (testee) dalam 

mengubah arah. 

2) Alat dan perlengkapan. 

a) Stopwatch menurut keperluan. 

b) Formulir dan alat tulis. 

c) Lapangan. 

Lintasan lari yang datar berjarak 10 meter dengan kedua ujungnya 

dibatasi oleh garis lurus.  Pada kedua ujung lintasan dibuat 

setengah lingkaran dengan jari-jari 30 cm, untuk tempat balok-

balok.. 

d) Balok-balok kayu berukuran 5 x 5 x 5 cm. 

Catatan : 

1) Balok kayu dapat diganti dengan benda lain yang mendekati ukuran 

balok kayu tersebut. 

2) Dua buah balok diletakkan di dalam setengah lingkaran dari setiap 

lintasan yang letaknya bertentangan dengan tempat start. 

3) Pengetes. 

a) Starter 1 orang. 

b) Pengambil waktu menurut keperluan. 

c) Pengawas 1 orang. 

d) Pencatat 1 orang. 

4) Pelaksanaan tes. 



a) Start dilakukan dengan start berdiri. 

b) Pada aba-aba “Bersedia”, siswa (testee) berdiri dengan salah satu 

ujung jari kakinya sedekat mungkin dengan garis start  

c) Setelah tenang, aba-aba “Siap” diberikan dan siswa (testee) siap 

untuk berlari. 

d) Pada aba-aba “Ya”, siswa (testee) segera berlari menuju ke garis 

batas untuk mengambil dan memindahkan balok pertama ke 

setengah lingkaran yang berada di tempat garis start. 

e) Kemudian kembali lagi menuju ke garis batas untuk mengambil dan 

memindahkan balok kedua ke setengah lingkaran yang berada di 

tempat garis start. 

f) Bersamaan dengan aba-aba “Ya” stopwatch dijalankan dan pada 

saat balok terakhir diletakkan, stopwatch dihentikan. 

Catatan : 

1) Setiap siswa (testee) diberi kesempatan melakukan 2 kali. 

2) Balok harus diletakkan dan tidak boleh dilemparkan. 

3) Balok tidak boleh keluar dari setengah lingkaran. 

5) Pencatatan hasil. 

a. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh siswa (testee) 

untuk menempuh jarak 4 x 10 meter. 

b. Waktu yang dicapai dihitung sampai persepuluh detik. 

c. Hasil dari kedua trial dicatat. 

Catatan : 

Tes harus diulang apabila : 

1) Balok tidak diletakkan, tetapi dilemparkan. 

2) Balok keluar dari setengah lingkaran. 

 

f. Baring duduk (sit-up) 30 detik 

1) Tujuan. 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan otot-otot perut. 

2) Alat dan perlengkapan. 

a) Stopwatch 1 buah. 



b) Lantai yang datar (matras). 

c) Alat penghitung (tally counter) 1 buah. 

d) Formulir dan alat tulis. 

3) Pengetes. 

a) Pengawas merangkap penghitung dan pencatat 1 orang. 

b) Pengambil waktu 1 orang. 

4) Pelaksanaan tes. 

a) Siswa (testee) berbaring terlentang di lantai, jari-jari kedua tangan 

bersilang selip di belakang kepala sebagai alas.  Kedua lengan 

merapat di lantai, kedua kaki terbuka lebih kurang 30 cm dan 

kedua lutut ditekuk dengan sudut lebih kurang 90 derajat. 

b) Seseorang berlutut di depan siswa (testee), membantu menekan 

kedua kakinya untuk menjaga agar kedua tumit tetap berhubungan 

dengan lantai. 

c) Dengan aba-aba “Ya”, siswa (testee) berusaha duduk sambil 

menyentuhkan kedua lutut dengan kedua sikunya. 

d) Selanjutnya siswa (testee) kembali ke sikap semula. 

e) Gerakan tersebut dilakukan berulang kali sebanyak mungkin 

selama 30 detik. 

f) Bersamaan dengan aba-aba “Ya”, stopwatch dijalankan dan tepat 

pada detik ke 30, stopwatch dihentiikan. 

g) Setiap siswa (testee) diberi kesempatan melakukan satu kali. 

5) Pencatatan hasil. 

Hasil yang dicatat adalah berapa kali siswa (testee) dapat melakukan 

tes tersebut selama 30 detik. 

Catatan : 

1) Jari-jari tangan harus tetap bersilang selip dan melekat pada tengkuk 

selama tes berlangsung. 

2) Selama tes berlangsung, lutut tetap seperti semula. 

3) Kedua siku tidak diperbolehkan ikut membantu menolak. 

4) Gerakan yang sah adalah apabila kedua siku menyentuh/melewati 

kedua lutut. 



g. Lentuk togok ke muka (Forward flexion of trunk) 

1) Tujuan. 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kelentukan togok, 

2) Alat dan perlengkapan. 

a) Kapur/magnesium karbonat. 

b) Formulir dan lat tulis. 

c) Bangku pengukur kelentukan. (lihat gambar 20). 

Catatan : 

Bila bangku pengukur kelentukan tidak ada, dapat dipergunakan 

bangku dengan penggaris yang dipasang di tengah-tengah sisi bangku 

tersebut.  Skala penggaris sepanjang 50 cm, yang terbagi sebagai 

berikut : 20 cm berada di atas, 30 cm di bawah, dihitung dari 

permukaan atas bangku, sehingga angka 0 pada mistar tepat berada 

pada permukaan bangku. 

3) Pengetes. 

a) Pengawas 1 orang. 

b) Pencatat 1 orang. 

4) Pelaksanaan tes. 

a) Siswa (testee) berdiri diatas bangku dengan kedua kaki rapat, 

ujung jari kaki tidak melewati tepi bangku. 

b) Kedua ibu jari tangan berkaitan satu sama lain, sedangkan kedua 

lutut harus lurus.  

c) Kemudian togok dibungkukkan pelan-pelan dan kedua tangan 

berusaha mencapai skala serendah mungkin dan sikap ini 

dipertahankan selama 3 detik. 

d) Tes ini dilakukan 2 kali berturut-turut. 

 

Catatan : 

1) Agar lutut tidak ditekuk, pengetes boleh menekan kedua lutut siswa 

(testee). 

2) Apabila siswa (testee) melakukan dengan lutut ditekuk, maka tes 

ini harus diulang. 



5) Pencatatan hasil. 

a) Yang diukur adalah tanda bekas jari yang terjauh. 

b) Hasil yang dicatat adalah angka skala yang dapat dicapai oleh 

kedua ujung jari tangan dalam 2 kali usaha. 

c) Pencatatan dilakukan sampai setengah sentimeter. 

d) Kalau kedua ujung jari tangan siswa (testee) dapat mencapai 

skala di bawah permukaan bangku, maka hasilnya positif 

(dihitung mulai dari permukaan bangku sampai skala yang 

dicapai kedua ujung jari tangan).  Misalnya seorang siswa 

melakukan tes dengan hasil 5 cm di bawah permukaan bangku, 

maka ditulis + 5.0 cm, sedangkan kedua ujung jari tangan 

hanya dapat mencapai skala di atas bangku, hasilnya negatif 

(dihitung mulai dari permukaan bangku sampai skala yang 

dicapai kedua ujung jari tangan).  Misalnya seorang siswa 

(testee) melakukan tes dengan hasil 3 cm di atas permukaan 

bangku, maka ditulis - 3.0 cm. 

h. Lari jauh 

Jarak 1000 m, untuk putera umur 12 tahun ke atas. 

Jarak 800 m, untuk puteri umur 12 tahun ke atas. 

1) Tujuan. 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran 

darah dan pernafasan. 

2) Alat dan perlengkapan. 

a) Stopwatch menurut keperluan. 

b) Lintasan, diukur dengan tepat dan sedapat mungkin datar. 

c) Bendera start 1 buah. 

d) Formulir dan lat tulis. 

3) Pengetes. 

a) Starter 1 orang. 

b) Pengambil waktu menurut keperluan. 

c) Pengawas 1 orang. 

d) Pencatat 1 orang. 



4) Pelaksanaan tes. 

a) Start dilakukan dengan start berdiri. 

b) Pada aba-aba “Bersedia”, siswa (testee berdiri dengan salah satu 

31-48ujung jari kakinya sedekat mungkin dengan garis start. 

c) Setelah tenang, aba-aba “Siap” diberikan dan pada aba-aba “Ya”, 

siswa (testee) segera berlari menempuh jarak yang telah 

ditentukan. 

d) Bersamaan dengan ab-aba “Ya”, stopwatch dijalankan dan pada 

saat siswa (testee) mencapai garis finish, stopwatch dihentikan. 

e) Siswa (testee) diberi kesempatan melakukan satu kali. 

 

Catatan : 

1) Apabila dalam menempuh jarak tersebut siswa (testee) tidak kuat 

berlari terus, dapat diselingi dengan berjalan. 

2) Siswa (testee) tidak boleh berhenti sebelum mencapai garis finish. 

3)    Pencatatan hasil. 

f) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai untuk menempuh 

jarak tersebut. 

g) Waktu yang dicapai dihitung sampai persepuluh detik. 

 

FORMULIR PENILAIAN TES ACSPFT 

Nama Peserta : …………………… 

U m u r : …………………….. 

Tanggal lahir : …………………….. 

Tinggi Badan : …………………….. 

Berat badan : …………………….. 

Tanggal Tes : ……………………. 

 

 

 

No Jenis tes Hasil Nilai Keterangan 



1 Lari 50 meter    

2 Lompat jauh tanpa 
awalan 

  

3 Bergantung siku tekuk / 
bergantung angkat 
badan 

  

4 Lari hilir mudik   

5 Baring duduk 30 detik   

     6 Lentuk togok kemuka   

     7  Lari jauh 1000 m  pa/ 

800 m pi 

 

 

 
 

TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 
UNTUK  REMAJ A USIA 13 – 15 TAHUN DAN USIA 16 – 19 TAHUN 

 

1. Tujuan :  

 Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani anak usia 13 

tahun sampai dengan 19 tahun. 

 

2.  Item Tes terdiri dari : 

Untuk Putra  

a. Lari cepat 50 meter usia 13 – 15 tahun dan 60 meter untuk 16 – 19 tahun 

b. Gantung angkat tubuh selama 60 detik 

c. Baring duduk selama 60 detik 

d. Loncat tega/ vertica jump 

e. Lari jauh 1000 meter usia13 – 16 th dan 1200 meter untuk usia 16 – 19 th 

 

Untuk Putri  

a. Lari cepat 50 meter usia 13 – 15 th dan 60 meter untuk usia 16 – 19 th 

b. Gantung sikuk tekuk 60 detik 

c. Baring duduk 60 detik  

d. Loncat tegak 



e. Lari jauh 800 meter usia 13 – 15 th dan 1000 meter untuk usia 16 – 19 th 

 

3.  Alat dan Fasilitas 

 Lintasan lari atau lapangan yang datar dan tidak licin 

 Stopwatch 

 Bendera start 

 Tiang pancang 

 Nomor dada 

 Palang tunggal 

 Papan berskala untuk loncat tegak 

 Serbuk kapur 

 Penghapus 

 Formulir tes dan alat tulis 

4. Petunjuk Pelaksanaan  

Petunjuk Umum 

     1). Peserta 

a. Tes ini memerlukan banyak tenaga, oleh sebab itu peserta benar-

benar dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tes 

b. Diharapkan peserta sudah makan sedikitnya 2 jam sebelum 

melakukan tes 

c. Disarankan memakai pakaian olahraga dan bersepatu olahraga 

d. Hendaknya mengerti dan memahami cara melaksanakan tes 

e. Sebelum tes dimulai, peserta diharapkan melakukan pemanasan ( 

warming up ) terlebih dahulu 

f. Jika tidak dapat melakukan satu jenis tes atau lebih dinyatakan 

gagal/tidak mendapatkan nilai 

2) . Petugas 

a. Harap memberikan pemanasan terlebih dahulu 

b. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba gerakan-

gerakan 



c. Harap memperhatikan perpindahan pelaksanaan butir satu ke butir 

berikutnya secepat mungkin 

d. Harap memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dilihat oleh 

petugas 

e. Bagi peserta yang tidak dapat melakukan satu butir/lebih tidak diberi 

nilai 

f. Untuk mencatat hasil tes dapat mempergunakan formulir tes 

perorangan atau gabungan 

 

5. prosedur Pelaksanaan 

1. Lari 50 meter dan 60 meter 

a. Tujuan 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan remaja usia 13 s/d 15 tahun 

dan 16 s/d 19 tahun 

b. Alat dan fasilitas 

1) lintasan lurus, datar, rata, tidak licin berjarak 50 meter dan 60 meter dan 

masih mempunyai lintasan lanjutan 

2) Bendera start 

3) peluit 

4) tiang pancang 

5) Stopwatch 

6) serbuk kapur 

7) Formulir 

8) alat tulis 

c. Petugas tes 

1) juru keberangkatan 

2) pengukur waktu merangkap pencatat hasil 

d. Pelaksanaan 

1) sikap permulaan “ peserta berdiri dibelakang garis start “ 

2) gerakan 

a) pada aba-aba “ Siap “ mengambil sikap start berdiri siap untuk lari  



b) pada aba-aba “ Ya “ peserta lari secepat mungkin menuju garis finis, 

menempuh jarak 50 meter untuk testi umur 13 s/d 15 tahun dan 60 

menter untuk testi umur 16 s/d 19 tahun 

3) Lari masih bisa diulang apabila: 

a). Pelari mencuri start 

b). Pelari tidak melewati garis finis 

c). Pelari terganggu dengan pelari yang lain 

4) Pengukuran waktu 

Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari 

tepat melintas garis finis. 

e. Pencatatan hasil 

 Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk   menempuh 

jarak 50 meter bagi testi umur 13 s/d 15 tahun dan 60 meter untuk testi umur 

16 s/d 19 tahun, dalam satuan waktu detik 

 

2. Tes gantung angkat tubuh untuk putra, tes gantung siku tekuk untuk 

putri 

a. Tes gantung angkat tubuh 60 detik untuk putra  

1)  Tujuan :  Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot 

lengan dan otot bahu 

     2)   Alat dan fasilitas 

a). lantai yang bersih dan rata 

b). palang tunggal yang dapat diatur tinggi rendahnya, sesuai dengan    

peserta. Pipa pegangan terbuat dari besi ukuran ¾ inci 

c). stopwatch 

d). serbuk kapur atau magnesium karbonat 

e). nomor dada, normulir tes dan alat tulis 

3) . Petugas tes 

  a). pengamat waktu 

  b). penghitung gerakan merangkap pencatat hasil 

4) . Pelaksanaan 

      a). sikap permulaan  bergantung pada palang tunggal 



  b). Gerakan 

mengangkat tubuh dengan membengkokan kedua lengan, sehingga 

dagu menyentuh atau berada di atas pang tunggal, kemudian kembali 

kesikap awal permulaan. Selama melakukan gerakan, mulai dari kepala 

sampai ujung kaki tetap merupakan garis lurus. Gerakan ini dilakukan 

berulang-ulang tanpa istirahat sebanyak mungkin selama 60 detik 

c). Angkatan diangggap gagal dan tidak disitung apabila 

Pada waktu mengkat badan, peserta melakukan gerakan mengankan 

badan. Pada waktu mengangkat badan, dagu tidak menyentuh palang 

tunggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pencatatan hasil 

a) Yang dihitung adalah angkatan yang dilakukan dengan sempurna 

b) Yang dicatat adalah jumlah ( frekwensi0 angkatan yang dapat dilakukan 

dengan sikap sempurna tanpa istirahat selama 69 detik 

c). Peserta yang tidak mampu melakukan tes angkat tubuh ini, walaupun 

telah berusaha, hasilnya di tulis angka 0 (nol) 

 

b. Tes gantung siku tekuk untuk putri 

1. Tujuan 

Tes ini bertujuan untuk mewngkur kekuatan dan ketahanan lengan otot   

bahu 

2. Alat dan fasilitas 

    a. Palang tunggal yang dapat diturunkan dan dinaikan 

b. Stopwatch 



c.Formulir tes dan alat tulis 

d. Nomor dada dan serbuk kapur atau magnesium karbonat 

3. Petugas tes 

Pengukur waktu atau merangkap pencatat hasil 

4. Pelaksanaan 

Palang tunggal dipasang dengan ketinggian sedikit di atas kepala peserta 

a. Sikap permulaan 

Peserta berdiri di bawah palang tunggal, kedua tangan berpegangan 

pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan 

menghadap kea rah kepala 

b. Gerakan 

Dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas sampai 

mencapai sikap bergantung siku tekuk, dagu berada di atas palang 

tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pencatatan hasil 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk 

mempertahankan sikap tersebut di atas dalam satuan waktu detik 

Catatan :  

Peserta yang tidak dapat melakukan sikap diatas dinyatakan gagal dan 

hasilnya ditulis 0(nol) 

3. Baring duduk 60 detik 

a. Tujuan 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut 

b. Alat dan fasilitas 



1. Lantai/lapangan rumput yang rata dan bersih 

2. Stopwatch 

3. Nomor dada, Formulir tes 

4. Alat tulis dan lain-lain 

c. Petugas tes 

1. pengamat waktu 

2. penghitung gerakan merangkap pencatat hasil 

d. Pelaksanaan 

1). Sikap pwermulaan 

a. Berbaring terlentang di lantai atau rumput, kemudian lutut ditekuk dengan 

sudut ± 90 º, kedua tangan dengan jari-jarinya berselang selip diletakkan 

dibelakang kepala. 

b. Petugas/peserta lain memegang atau menekan kedua pergelangan kaki, 

agar kaki tidak terangkat 

2). Gerakan 

a. Pada aba-aba “ ya” peserta bergerak mengambil sikap duduk, sehingga 

kedua sikunya menyentuh kedua paha dan kemudian kembali kesikap 

permulaan. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama 60 detik 

b. Gerakan tidak dihitung jika tangan terlepas, sehingga jari-jarinya tidak 

terjalin 

c. Pencatatan hasil 

1) Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring duduk 

yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 60 detik 

2) Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk hasilnya 

ditulis angka 0(nol).  

 

 

 

 

 

 

 



4. Loncat Tegak 

a. Tujuan 

Tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif 

b. Alat dan fasilitas 

1. Papan berskala senti meter, warna gelap, berukuran 30 x 150 cm dan 

dipasang pada dinding atau tiang. Jarak antara lantai dengan angka 0 

(nol) pada skala yaitu 150 cm 

2. serbuk kapur 

3. Alat penghapus 

4. Nomor Dada 

5. Formulir tes 

6. Alat tulis 

Dipasang pada dinding yang rata 

c. Petugas tes 

Pengamat dan pencatat hasil 

d. Pelaksanaan 

1. Sikap permulaan 

a. Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi dengan serbuk kapur tau 

magnesium karbonat 

b. Peserta berdiri tegak dekat dinding,kaki rapat, papan skala disamping kiri 

atau kanannya. Kemudian tangan kanan dekat dinding diangkat ke atas 

telapak tangan ditempelkan pada papan berskala, sehingga 

meninggalkan bekas raihan jarinya 

2. Gerakan 

a) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukan lutut dan kedua 

lengan diayun kebelakang, kemudian peserta meloncat setinggi mungkin 

sambil menepuk papan dengan tangan yang terdekat sehingga 

menimbulkan bekas. 

b) Ulangi loncatan ini sampai 3 kali berturut-turut 

e. Pencatatan hasil 

1. selisih raihan loncatatan dikurangi raihan tegak 

2. Ketiga selisih raihan dicatat 



 

5. Lari 1000 meter putra untuk testi umur 13 s/d 16 tahun, 1200 meter putra 

untuk testi 16 s/d 19 tahun, 800 meter untuk purti bagi testi umur 13 s/d 16 

tahun dan 1000 meter bagi testi umur 16 s/d 19 tahun. 

a. Tujuan 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaraan darah 

dan pernapasan. 

b. Alat dan fasilitas 

1. Lintasan lari berjarak 1000 meter 

2. Stopwatch 

3. Bendera start 

4. Peluit 

5. Tiang pancang 

6. Nomor Dada 

7. Formulir dan alat tulis 

c. Petugas 

1. Juru keberangkatan 

2. Pengukur waktu 

3. Pencatat hasil; 

4. Pembantu umum 

d. Pelaksanaan 

1. Sikap permulaan ; Peserta berdiri dibelakang garis start 

2. Gerakan ; papa aba-aba “ Siap “ peserta mengambil sikap start berdiri, 

siap untuk lari 

3. Pada aba-aba “ YA “ peserta lari menuju garis finis dengan menempuh 

jarak 1000 meter uintuk purta usia 13 s/d 15 tahun, 1200 meter putra usia 

16 s/d 19 tahun, 800 meter untuk putrid usia 13 s/d 15 tahun dan 1000 

meter untuk putrid usia 16 s/d 19 tahun 

Catatan : 

Lari dapat diulang bilamana ada pelari mencuri start dan ada pelari yang 

tidak melewati garis finis 

e. Pencatatan hasil 



1. Pengambilan waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari 

tepat melintas garis finis 

2. hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak yang sudah ditentukan. Waktu dicatat dalam satuan 

menit dan detik. 

PETUNJUK PENILAIAN 

 A. Tabel Nilai 

Table 1: Table Nilai Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 
Untuk remaja usia 13 s/d 15 tahunPUTRA 

Nilai Lari  

50 meter 

Gantung 
Angkat 
Tubuh 

Baring 
Duduk 60 
detik 

Loncat 
tegak  

Lari 1000 
meter 

Nilai 

5 s.d – 6,7” 16 ke atas 38 ke atas 66 ke atas s.d – 3’04” 5 

4 6,8” – 7.6 “ 11 – 15 28 – 37 53 – 65 3’05”-3,53” 4 

3 7,7 “ – 8,7 “ 6 – 10 19 – 27 42 – 52 3’54”- 4’46” 3 

2 8,8 “ – 10,3 “ 2 – 5 8 – 18 31 – 41 4’47”-6’04” 2 

1 10,4” - dst 0 – 1 0 – 7 s.d 30 6’05” - dst 1 

 
Tabel 2 Tebel NilaiTes Kesegaran Jasmani Indonesia 

Untuk Remaja usia 13 – 15 tahunPUTRI 

Nilai Lari  

50 meter 

Gantung 
Angkat 
Tubuh 

Baring 
Duduk 60 
detik 

Loncat 
tegak  

Lari 1000 
meter 

Nilai 

5 s.d – 6.7” 41” ke atas 28 ke atas 50 ke atas s.d – 3’06” 5 

4 7.8” – 8.7” 22” – 40” 19 – 27 39 – 49 3’07” –3’55” 4 

3 8.8” – 9.9” 10” – 21” 9 – 18 30 – 38 3’56”- 4’58” 3 

2 10.0” – 11.9” 3” – 9” 3 – 8 21 – 29 4’59 – 6’40” 2 

1 12.0” – dst 0” – 2” 0 – 2 20 – dst 6’41” dst 1 

B. Tabel Norma 

Untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran jasmani remaja, yang telah 

mengikuti Tes Kesegaran jasmani Indonesia dipergunakan Norma seperti tertera 

pada table 3 yang berlaku untuk putra dan putri 

Tabel 3 

NORMA TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 

NO JUMLAH NILAI KLASIFIKASI 

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 ) 

C. Cara Menilaian 

1. Hasil Kasar 

Hasil Kasar adalah prestasi setiap butir tes yang dicapai oleh Siswa yang telah 

mengikuti tes. Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa tidak dapat dinilai secara 

langsung berdasarkan prestasi yang telah dicapai, karena satuan ukuran yang 

dipergunakan masing-masing butir tes tidak sama yaitu : 

a. Untuk butir lari dan gantung siku tekuk mempergunakan satuan ukuran “ 

waktu” 

b. Untuk butir tes baring duduk dan gantung angkat siku tekuk 

mempergunakan satuan ukuran jumlah ulangan Gerak ( kali ) 

c. Untuk butir tes loncat tegak, mempergunakan satuan ukuran “ Senti meter 

“ 

2. Nilai Tes 

Nilai tes kesegaran jasmani peserta diperoleh dengan mengubah hasil kasar 

setiap butir tes menjadi nilai terlebih dahulu. Setelah hasil kasar setiap butir 

diubah menjadi nilai, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai-

nilai dari kelima butir tes tersebut dengan menggunakan Tabel Nilai dan 

Norma. 

 

Contoh Penggunaan Tabel Nilai dan Norma 
Nama peserta KHAMIM UMUR 13 TAHUN 

No Jenis tes hasil Nilai Keterangan 

1 Lari 50 meter 6.9” 4 233- 195 = 35 

2 Gantung angkat tubuh 14 4 

3 Baring duduk, 60 detik 28 x 4 

4 Loncat Tegak 
-Tinggi raihan : 198 cm 
-Loncatan I : … 235cm 
-Loncatan II :…233 cm 
-Loncatan III :…235 cm 

35 cm 4 

5 Lari jarak 1000 meter 3’10” 4 



 Jumlah Nilai - 20 

 Klasifikasi/Kategori B A I K 

 
D. FORMULIR PENILAIAN TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA 

Nama Peserta : …………………… 

U m u r : …………………….. 

Tanggal lahir : …………………….. 

Tinggi Badan : …………………….. 

Berat badan : …………………….. 

Tanggal Tes : …………………….. 

 

 Jenis tes hasil Nilai Keterangan 

1 Lari 50 meter    

2 Gantung angkat tubuh   

3 Baring duduk, 60 detik   

4 Loncat Tegak 

-Tinggi raihan : …. cm 

-Loncatan I : … .cm 

-Loncatan II :….. cm 

-Loncatan III :…… cm 

  

5 Lari jarak 1000  

meter/1200 m 

  

 Jumlah Nilai   

 Klasifikasi/Kategori  

 

 
PEMANDUAN BAKAT / SPORT SEARCH 

 
a. Item Tes 
 
        Ada 10 Butir tes di dalam Sport Search. Pengadministrasian seluruh butir 

tes dalam suatu sesi (session) berdurasi 90 menit yang memungkinkan 

dilaksanakan. Butir-butir tes yang ada dapat dilaksanakan tanpa harus 



berurutan, dapat dilaksanakan dengan membagi pos-pos pelaksanaan tes. Dan 

yang perlu diingat bahwa pelaksanaan tes hatus dilaksanakan pada akhir 

pengetesan. Pastikan teste dalam kondisi yang sehat dan memiliki motivasi yang 

tinggi pada saat pelaksanaan.  Pada tes multitahap sebaiknya dipersiapkan alat-

alatnya seperti alat musik untuk pelaksanaan bleep test. 

  

b. Tempat Pelaksanaan 
 
 Untuk melaksanakan tes dapat menggunakan gedung Olahraga atau 

bagian dalam aula Olahraga. Tempat tersebut harus memiliki permukaan atau 

lantai yang tidak licin, dan pastikan bahwa pada saat pelaksanaan tempatnya 

tidak menimbulkan cedera. terutama untuk pelaksanaan lari kelincahan. 

Pelaksanaan lari cepat 40 meter perlu diukur dan dilakukan ditempat terbuka 

serta lintasan yang lurus.  Apabila menggunakan permukaan berumput, pilihlah 

permukaan yang kering. 

Pakaian, testi harus mengenakan pakain Olahraga yang layak  dengan 

alas kaki sepatu Olahraga. Pakaian ini sebaiknya digunakan untuk seluruh tes 

kecuali apabila ada perkecualian yang disebutkan secara khusus di dalam tata 

cara tes (misalnya pelepasan sepatu untuk pengukuran tinggi). 

 
c. Persiapan Pre-Test  
 
 Testi harus melakukan pemanasan secara menyeluruh termasuk aktifitas 

aerobik ringan dan peregangan baik pada tubuh bagian atas maupun bawah 

sebelum pelaksanaan tes melempar bola basket, loncat tegak, lari kelincahan, 

lari cepat 40 meter dan lari multitahap. 

 
Instruksi-instruksi tambahan yang dapat dibrikan  pada testi  

 Testi harus diberi informasi sebelumya mengenai tugas-tugas dan tujuan 

tes pengukuran tersebut. Dalam tiap kesempatan, testi harus didorong agar 

melakukan yang terbaik. Berikan dorongan-dorongan sewaktu testi 

melaksanakan tes tersebut. 

 
d. Percobaan 



 
 Testi harus diberikan kesempatan melakukan latihan atau percobaan 

hanya dalam tugas penangkapan bola. Percobaan semacam ini sebaiknya 

dilakukan sehingga testi memahami persyaratan dalam melakukan tes tertentu 

dan telah mencoba “merasakan”. Percobaan tidak diperkenakan untuk butir tes 

lain yang mana pun karena akan diberikan dua kali percobaan, kemudian dicatat 

hasil terbaik dari dua kali pelaksanaan tes tersebut. Testi hendaknya diberikan 

waktu istirahat diantara tes satu dengan yang lain.  

 
e. Petunjuk Pelaksanaan  
 
 Para pelaksana atau tester harus mengusai petunjuk pelaksanaan tes 

sebelum memulai pengukuran. Petunjuk pelaksanaan harus mengikuti apa yang 

disarankan di dalam Manual Metode Tes keluaran/terbitan The Laboratory 

Standards Assistance Scheme of the National Sport Research Centre, Australian 

Commissinon (Draper, Minikin & Telford; 1991). 

 
1. TINGGI BADAN 

 

 Tujuan  
 
 Tinggi badan adalah jarak vertikal dari lantai ke ujung kepala (vertex). 

Tinggi badan ini merupakan faktor penting di dalam berbagai cabang Olahraga. 

Misalnya, para pemain bola basket dan atlet dayung (rower), biasanya memiliki 

tubuh yang tinggi, sedangkan pemain senam seringkali badannya kecil. 

 

 Perlengkapan 
 

1. Stadiometer atau pita pengukur yang dilekatkan dengan kuat secara 

vertikal di  dinding, dengan tingkat ketelitian sampai 0,1 cm. 

2 Sebaiknya dinding tidak mengandung papan yang mudah mengerut. 

3 Apabila menggunakan pita pengukur, dipersiapkan pula segi tiga siku-

siku. 

4 Permukaan lantai yang dipergunakan harus rata dan padat. 

 

 Prosedur  Pelaksanaan 



 
1. Testi berdiri tegak tanpa alas kaki, tumit, pantat dan kedua bahu 

menekan pada stadiometer atau pita pengukur 

2. Kedua Tumit sejajar dengan kedua lengan yang menggantung bebas di 

samping badan (dengan telapak tangan menghadap kea rah paha) 

3. Dengan berhati-hati tester menempatkan kepala testi di belakang 

telinga agar tegak agar tubuh terentang secara penuh. 

4. Pandangan testi lurus ke depan sambil menarik napas panjang dan 

berdiri tegak. 

5. Upayakan tumit testi tidak terangkat 

6. Apabila pengukuran menggunakan stadiometer, turunkan platform-nya 

sehingga dapat menyentuh bagian atas kepala. Apabila menggunkan 

pita pengukur, letakkan segitiga siku-siku tegak lurus pada pita 

pengukur di atas kepala, kemudian turunkan ke bawah sehingga 

menyentuh bagian atas kepala. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Penilaian 
 Catatlah tinggi badan dalam posisi berdiri tersebut dengan ketelitian 

mendekati 0,1 cm. 

2. TINGGI DUDUK 
 

 Tujuan  
 



 Tinggi duduk adalah jarak vertical dari alas permukaan tempat testi duduk 

sehingga bagian atas (vertex) Kepala. Pengukuran ini meliputi panjang togok, 

leher, dan sampai panjang kepala. Perbandingan tinggi duduk dengan tinggi 

badan pada saat berdiri adalah berkaitan dengan penampilan dalam berbagai 

cabang olahraga. Misalnya, dalam lompat tinggi, perbandingannya adalah 

tungkai lebih panjang daripada togok. 

 

 Perlengkapan  

1. Stadiometer atau pita pengukur yang ditempelkan secara vertical pada 

dinding, dengan tingkat ketelitian 0,1 cm. 

2. Dinding yang digunakan tidak mengadung papan yang menggeliat. 

3. Apabila menggunakan pita pengukur, maka diperlukan juga segitiga siku-

siku. 

4. Permukaan lantai yang digunakan harus rata. 

5. Bangku kecil dengan ketinggian (kira-kira 40 cm) 

 

 Prosedur pelaksanaan 
 

1. Tempatkan bangku kecil tersebut di tengah bagian dasar stadiometer atau 

pita pengukur. 

2. Testi duduk di atas bangku dengan kedua lutut kearah depan dan ditekuk, 

sedangkan kedua tangan dalam keadaan istirahat di atas kedua paha 

sejajar dengan permukaan lantai. 

3. Pantat dan kedua bahu bersandar dengan ringan ke arah stadiometer 

atau pita pengukur yang ditempatkan secara vertical pada garis tengah 

dibelakang testi. 

4. Tester menempatkan kepala testi di belakang telinga agar tubuh testi 

terentang secara penuh. 

5. Pandangan testi lurus kearah depan, sambil menarik napas panjang, dan 

duduk dalam keadaan tegak. 

6. Apabila pengukuran menggunakan stadiometer, rendahkan platformnya 

sehingga menyentuh bagian atas kepala. Apabila menggunakan pita 

pengukur, tempatkan segi tiga siku-siku tegak lurus pada pita pengukur di 



atas kepala, kemudian turunkan ke bawah, sehingga menyentuh bagian 

atas kepala. 

 

 Penilaian  
 
 Ketinggian ujung kepala dicatat dengan ketelitian mencapai 0,1 cm. Untuk 

mengukur tinggi duduk, kurungkan ketinggian bangku dengan hasil pengukuran 

yang telah dicatat. 

 Ukuran tinggi bangku (dalam centimeter) secara otomatis diubah ke 

dalam prosentase yang dibandingkan dengan tinggi badan, apabila hasil tersebut 

di masukkan ke dalam program software. 

 

3. BERAT BADAN 
 

 Tujuan  
 
 Berat badan berkaitan erat dengan beberapa cabang olahraga yang 

membutuhkan tubuh yang ringan, seperti senam, apabila dibandingkan dengan 

cabang olahraga yang memerlukan berat badan lebih berat, seperti olahraga 

lempar dalam atletik. 

 

 Perlengkapan  
 

1. Alat penimbang dengan ketelitian hingga 0,5 kg, ditempatkan pada 

permukaan yang rata. 

2. Skala alat penimbang harus ditera lebih dahulu agar alat tersebut 

memenuhi standar. 

 

 Prosedur 
 

1. Testi tanpa alas kaki dan hanya mengenakan pakaian renang atau 

pakaian yang ringan (seperti T-shirt dan celana pendek skirt) 

2. Alat penimbang disetel pada angka nol. 

3. Testi berdiri tegak dengan berat tubuh terdistribusi secara merata di 

bagian tengah alat penimbang. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Penilaian 
 
Catatlah berat badan testi hingga ukuran 0,5 kilogram yang terdekat dan jika 

diperlukan alat penimbang ditera lebih dahulu. 

 

4. RENTANG LENGAN 

 Tujuan  
 
 Rentang lengan adalah jarak horizontal antara ujung jari tengah dengan 

lengan terentang secara menyamping setinggi bahu. Rentang lengan meliputi 

lebar kedua bahu.dan panjang anggota badan bagian atas (tangan). Rentang 

lengan berkaitan erat dengan olahraga, seperti dalam olahraga dayung dan 

melempar, yang terentang lengan yang lebar, karena sangat bermanfaat bagi 

penampilannya. 

 

 Perlengkapan  
 

1. Pita pengukur (setidaknya sepanjang 3 meter dengan tingkat ketelitian 

hingga mencapai 0,1 cm) yang ditempatkan secara horizontal pada 

dinding kira-kira setinggi 1,5 meter di atas permukaan tanah. Sudut 

dinding sebaiknya digunakan sebagai titik nol. 

2.  Penggaris 

 

 Prosedur 



 
1. Testi berdiri tegak dengan punggung menempel pada dinding, kedua kaki 

merapat; sedangkan  tumit, pantat dan kedua bahu menyentuh dinding. 

2. Kedua lengan terentang menyamping setinggi bahu (secara horizontal) 

dan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Ujung jari tengah 

(tangan kiri dan kanan) menyatu dengan ujung pita pengukur. Apabila 

testi memiliki postur tubuh yang tinggi atau pendek, maka lengan testi 

berada di sebelah atas atau bawah pita pengukur. Oleh karena itu, kedua 

lengan direntangkan dalam posisi horizontal dan digunakan mistar 

penggaris untuk menggaris ujung (akhir) dari ujung jari keatas atau 

kebawah hingga memotong pita pengukur. 

3. Ukurlah jarak antara ujung jari tengah lengan yang lain yang direntangkan 

ke samping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Penilaian 
 
Catatlah rentang lengan hingga ukuran 0,1 cm terdekat.   
 

 
        5.  LEMPAR-TANGKAP BOLA TENIS 
 

 Tujuan 
 Tes lempar-tangkap bola tennis bertujuan untuk mengukur kemampuan 

testi melempar bola tennis dengan ayunan dari bawah lengan (underarm) kearah 

sasaran dan menangkapnya dengan satu tangan dan mata berkaitan dengan 



penampilan dalam berbagai permainan bola yang bersifat beregu yang menuntut 

atlet untuk dapat membawa, menggiring dan menangkap bola. 

 

 Perlengkapan 
 

1. Bola Tenis 

2. Sarung Tangan  

3. Sasaran bundar (berwana hitam) berdiameter 30 sentimeter. 

4. Pita pengukur (sepanjang 3 meter dengan tingkat ketelitiam hingga 1 cm). 

5. Agar lebih efisien tester menyiapkan 2 atau 3 sasaran dan menugaskan di 

antara teste saling menilai, sedangkan tester mengawasi pelaksanaanya. 

 

 Prosedur 
 

1. Sasaran harus di tempatkan pada dinding dengan ujung bawah setingkat 

dengan bahu testi. 

2.  Beri tanda dengan sebuah garis di tanah atau lantai berjarak 2,5 meter 

dari sasaran dengan menggunakan pita pembatas. 

3. Testi berdiri di belakang garis tersebut. 

4. Testi melempar bola dengan tangan yang di sukai ke arah sasaran 

kemudian menangkap dengan tangan yang sama. Percobaan 

diperkenankan sehingga testi memahami tugas tersebut dan telah 

merasakan  (“feel for it”) gerakan tersebut. 

5. Bola harus dilemparkan dengan underarm dan tidak diperbolehkan 

memantul dilantai sebelum ditangkap. 

6. Tiap lemparan dianggap sah, apabila bola mengenai sasaran (bagian bola 

yang mana saja mengenai sasaran dapat diterima) dan testi dapat 

menangkapnya. 

7. Tangkapan dianggap sah, apabila bola ditangkap dengan “bersih” dan 

tidak mengenai tubuh. 

8. Testi tidak diperbolehkan berdiri di depan garis batas pada waktu 

menangkap bola. 



9. Tiap testi diberikan kesempatan 10 kali untuk melempar dan menangkap 

dengan tangan yang disukai, kemudian diikuti dengan 10 kali kesempatan 

untuk melempar dengan tangan yang disukai dan menangkap dengan 

tangan yang lain. 

10. Testi yang menggunakan kacamata diperkenankan mengenakan 

kacamata pada saat melaksanakan tugas ini. 

 

 Penilaian  
 

1. Tiap lemparan yang mengenai sasaran dan tertangkap tangan 

memperoleh satu nilai. 

2. Untuk dapat memperoleh 1 nilai : 

a. Bola harus dilemparkan dengan underarm. 

b. Bola harus mengenai sasaran 

c. Bola harus berhasil ditangkap tanpa terhalang badan 

d. Testi tidak beranjak atau berpindah ke depan garis batas untuk 

menangkap   Bola. 

3. Jumlahkan skor hasil 10 lemparan pertama dan 10 lemparan kedua. Skor 

total     yang mungkin dapat dicapai adalah 20. 

 

 
6.  LEMPARAN BOLA BASKET 
 

 Tujuan 
 Tes melempar bola basket dirancang untuk mengukur kekuatan tubuh 

bagian atas. Olahraga yang membutuhkan kekuatan yang tinggi pada tubuh 

bagian atas, antara lain gulat dan angkat besi. 

 

 Perlengkapan  
 

1. Bola basket ukuran 7 

2. Pita pengukuran sepanjang 15 meter dengan tingkat ketelitian 5 cm. 

 

 Prosedur 
 



1. Testi duduk dengan panat, punggung dan kepala bersandar pada dinding. 

Kaki di istirahatkan dalam keadaan menjulur secara horizontal ke lantai 

didepan tubuh. 

2. Testi menggunakan kedua tangan yang diangkat di atas dada untuk 

mendorong bola secara horizontal kearah depan sejauh mungkin. Tidak 

diperbolehkan melempar melampaui tinggi lengan atau melebihi tinggi 

bahu. 

3. Upayakan agar kepala, bahu dan pantat tetap menempel pada dinding, 

dan bola di lempar hanya menggunakan otot-otot bahu dan lengan. 

4. Berikan dua kali kesempatan kepada testi untuk melakukan lemparan. 

 

 Penilaian  
 
Catatalah jarak terjauh yang dapat dilemparkan oleh tiap testi dengan tingkat 

ketelitian sekitar 5 cm (ukurlah dari dasar bola pada saat terjadi kontak dengan 

tanah pada pantulan pertama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  LONCAT TEGAK 

 Tujuan  

 Tes loncat tegak adalah mengukur kemampuan untuk meloncat dalam 

arah vertikal. Daya ledak kedua kaki berkaitan dengan penampilan dalam 

olahraga, misalnya bola basket, bola voli dan sepak bola Australia (Australian 

Football). 

 



 Perlengkapan 

1. Kapur bubuk (bubuk bedak atau tepung). 

2. Papan yang ditempel pada dinding dengan ketinggian dari 150 hingga 350 

cm (tingkat ketelitian hingga sebesar 1 cm). 

 

 Prosedur  

1. Testi memasukan ujung jari yang digunakan untuk menjangkau ke dalam 

kapur bubuk 

2. Testi berdiri dengan tangan yang digunakan meraih di dekat papan dan 

meraih ke atas dengan lengan sebelah dalam, kemudian menyentuh 

papan dengan ujung jari tengah untuk menempelkan tanda pada titik 

terjauh yang dapat dicapai. 

3. Kedua telapak kaki harus menginjak rata dengan lantai, sedangkan 

lengan/tangan terentang sejauh mungkin. 

4. Catatlah posisi tanda hingga 1 cm yang terdekat (mencapai ketinggian). 

5. Kedua lengan testi harus tetap berada di dalam posisi yang sama 

(tangan/lengan yang disukai diangkat dalam posisi vertikal dan lengan 

yang lain bergantung di sampaing badan) pada waktu testi mengambil 

posisi berjongkok. Testi dapat memilih kedalaman/kerendahan tertentu 

dari posisi jongkok dan diperbolehkan melambung apabila menghendaki. 

Testi tidak diperkenankan mengayunkan lengan untuk membantu 

mementum loncatan. 

6. Testi kemudian meloncat ke atas untuk menyentuh dinding pada titik 

ketinggian yang mampu dicapai dengan lengan sebelah dalam terentang 

ke arah timur. 

7. Testi diperbolehkan melakukan loncatan sebanyak dua kali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Penilaian 

1. Catatlah ketinggian yang dapat dicapai pada sentimeter yang terdekat. 

2. Catatlah ketinggian yang dapat dicapai (hingga hitungan sentimeter 

terdekat) pada loncatan yang paling tinggi. 

3. Kurangkan tinggi jangkauan dengan tinggi loncatan dalam hitungan 

centimeter. 

 

8.  LARI KELINCAHAN 

Tujuan  

 Kelincahan  (kemampuan untuk mengubah arah tubuh secara cepat 

sambil bergerak) merupakan komponen penting di dalam kebanyakan olahraga 

beregu, misalnya squash dan tenis. 

 

 Peralatan 

1. Stopwatch 

2. Dua buah garis pararel (sepanjang 1,2 meter) yang ditandai di atas tanah, 

jarak antara garis 5 meter (diukur diantara kedua ujung sebelah dalam 

dari masing-masing garis). 

3. Kerucut pembatas lintasan atau patok 4 buah. 

4. Permukaan lantai harus datar, rata, tidak licin.  

 

 Prosedur 

1. Testi melakukan start dari belakang garis dengan kaki depan menginjak 

garis. 

2. Pada saat terdengar aba-aba “Ya” testi lari menuju ke depan secepat 

mungkin ke arah garis yang lain, berputar dan lari kembali menuju ke 

garis startnya 



3. Tiap kali lari bolak-balik dihitung satu siklus. Testi melakukan lima siklus. (  

5 meter X  5  siklus ). 

4. Testi harus menyentuh kedua telapak kaki di belakang garis dan di antara 

kedua kerucut pembatas, kecuali pada akhir siklus kelima, ketika testi 

melampaui garsi finish tanpa harus memperlambat lari. 

5. Jalankan stopwatch pada saat terdengar aba-aba “Ya” dan hentikan 

putaran jarumnya ketika dada pelari melewati di atas garis finish. 

6. Berikan kesempatan testi melakukan dua kali. 

7. Apabila testi ada yang tergelincir jangan dicatat hasilnya, dan ulangi lagi. 

 

 Penilaian 

Catatlah waktu yang diperlukan hingga pada hitungan 0,1 detik yang terdekat 

pada saat pelaksanaan yang tercepat. 

 

9.   LARI CEPAT 40 METER 

 

 Tujuan  

 Kemampuan lari dengan cepat dari posisi tak bergerak dibutuhkan di 

dalam permainan beregu, misalnya bola keranjang dan permainan bola kriket. 

Kecepatan juga penting di dalam beberapa cabang olahraga yang membutuhkan 

ledakan aktifitas yang pendek dengan intensitas tinggi. 

 

 Peralatan 

1. Stopwatch 

2. Kerucut Pembatas atau patok 10 buah 

3. Lintasan lari 40 meter yang lurus, datar dan ditempatkan pada cross wind. 

Apabila permukaan yang digunakan berumput, rumput harus dalam 

keadaan kering. 

 

 

 



 Prosedur 

1. Berilah tanda lintasan lari sepanjang 40 meter denga kerucut pembatas 

ditempatkan pada tiap interval 10 meter. 

2. Tiap testi melakukan start dengan posisi berdiri, dan kaki depan tepat 

berada di atas garis start. 

3. Pemberi tanda waktu berdiri pada garis finish, meneriakkan aba-aba 

“Siap” dan mengayunkan bendera untuk memberi tanda start pada testi. 

Pada saat lengan di ayunkan, pemberi tanda waktu secara bersamaan 

mulai menghidupkan stopwatch yang dipegang. 

4. Hentikan stopwatch pada saat dada testi telah melewati garsi finish. 

5. Tekankan kepada testi agar lari secepat mungkin. 

6. Testi diperbolehkan melakukan dua kali. 

 

 Penilaian 

Catatlah waktu yang diperlukan pada pelaksanaan yang paling cepat dengan 

ketelitian 0,1 detik yang terdekat. 

 

10. LARI MULTITAHAP 

 

 Tujuan  

 Kesegaran aerobik merupakan komponen penting dari berbagai cabang 

olahraga berbasiskan daya tahan (endurance). Misalnya olahraga renang jarak 

jauh, bersepeda dan lari jarak jauh. Kebanyakan permainan beregu juga 

mempersyaratkan kesegaran aerobik karena para pemain harus senantiasa 

bergerak selama jangkau waktu yang lama. Lari bolak balik (Shuttle Run) atau 

Lari Multitahap (Multistage Fitness Test) digunakan untuk menilai kesegaran 

aerobik. 

 

 Perlengkapan  

1. Pita candence untuk lari bolak-balik 

2. Lintasan lari 



3. Mesin pemutar kaset (tape recoder) 

4. Jarak yang bermarka 20 meter pada permukaan yang datar, rata dan 

tidak licin. 

5. stopwatch 

6. Kerucut Pembatas atau patok 4  

7. Formulir 

 

 Prosedur  

1. Ceklah kecepatan mesin pemutar kaset dengan menggunakan periode 

kalibrasi satu menit dan sesuaikan jarak lari bilamana perlu (telah 

dijelaskan di dalam pita rekaman dan di dalam manual pitanya) 

2. Ukurlah jarak 20 meter tersebut dan berilah tanda dengan pita dan 

pembatas jarak. Jalannya pita cadencenya. 

3. Instruksikan kepada testi untuk lari ke arah ujung/akhir yang berlawanan 

dan sentuhkan satu kaki di belakang garis batas pada saat terdengar 

bunyi “tuut”. 

4. Apabila testi telah sampai sebelum bunyi “tuut”, testi harus bertumpu pada 

titik putar, menanti tanda bunyi, kemudian lari ke arah garis yang berlawan 

agar supaya dapat mencapai tepat pada saat tanda berikutnya berbunyi. 

5. Pada akhir dari tiap menit interval waktu di antara dua bunyi “tuut” makin 

pendek, oleh karena itu, kecepatan lari makin bertambah cepat. 

6. Testi harus dapat mencapai garis ujung pada waktu yang ditentukan dan 

tidak terlambat. Tekankan kepada testi agar berputar dan lari kembali, 

bukannya lari membuat belokan melengkung, karena akan memakan 

lebih banyak waktu. 

7. Tiap testi terus berlari selama mungkin sehingga testi tidak dapat lagi 

mengejar tanda bunyi “tuut” dari pita rekaman. Kriteria untuk 

menghentikan testi adalah apabila testi tertinggal tanda bunyi “tuut” dua 

kali lebih dari dua langkah di belakang garis ujung. 

Catatlah level dan shuttle terakhir yang dapat dilakukan atau diselesaikan testi. 

 

 Peralatan yang dibutuhkan 



Tinggi badan :  

 Stadiometer atau pita pengukur dengan keakuratan sampai 0,1 cm. 

Tinggi duduk : 

 Stadiometer atau pita pengukur dengan keakuratan sampai 0,1 cm. 

 Bangku kecil dengan ketinggian 40 cm. 

Berat badan : 

 Timbangan dengan keakuratan sampai 0,5 kg. 

Rentang tangan : 

 Pita pengukur (minimal 2 meter dengan keakuratan sampai 1 cm.) 

 Penggaris 

Lempar tangkap bola tennis : 

 Bola tenis 

 Sarung tangan 

 Pita pengukur (3 meter dengan keakuratan sampai 1 cm.) 

 Sasaran bundar dengan diameter 30 cm. Alternatif lain, dinding dapat 

ditandai dengan sasaran permanen pada berbagai ketinggian. 

Lempar bola basket : 

 Bola basket ukuran 7. 

 Pita pengukur (minimal 15 meter dengan keakuratan sampai 5 cm). 

Loncat tegak : 

 Bubuk kapur 

 Dinding/Papan dengan ketinggian 150 – 350 cm. 

Lari kelincahan : 

 Stopwatch 

 Pita Pengukur 

 Garis Pararel 2 buah (kurang lebih 1,2 m.) 

 Patok 4 buah 

Lari cepat 40 meter 

 Stopwatch 

 Patok 10 buah 

 Lintasan lari sepanjang 40 meter. 



Lari multi tahap : 

 Radio Kaset 

 Kaset 

 Lintasan lari sepanjang 20 meter 

 Stopwatch 

 Patok 

 Formulir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR PENILAIAN TES SPORT SEARCH 

 

Nama Peserta : …………………… 

U m u r : …………………….. 

Tanggal lahir : …………………….. 

Tanggal Tes : …………………….. 

 

No Jenis tes Hasil Nilai Keterangan 

1  Berat Badan    



2  Tinggi badan   

3  Tinggi duduk   

4 

5 

6 

7 

8 

 Rentang tangan 

 Lempar tangkap bola tenis 

 Lempar bola basket 

 Loncat tegak 

 Lari kelincahan 

  

9  Lari 40 meter   

    10  Bleep test   

 Klasifikasi/Kategori  

 
 

 



BAB III 

STRENGTH TEST /  TES KEKUATAN 

 

Secara fisiologis kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok 

otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau 

beban. Atau dapat pula didefinisikan bahwa kekuatan otot adalah kemampuan 

otot untuk membangkitkan suatu tegangan  terhadap suatu tahanan. Secara 

mekanis kekuatan otot didefinisikan sebagai gaya (force) yang dapat dihasilkan 

oleh otot atau sekelompok otot dalam suatu satu kontraksi maksimal.  

Sebagai daya penggerak setiap aktifitas fisik, kekuatan otot merupakan 

komponen penting. Dengan kekuatan otot yang memadai seseorang  akan 

terhindar dari kemungkinan cedera. Selain itu dapat membantu kecepatan 

seseoang untuk melakukan suatu gerakan, memukul lebih keras dan stabilitas 

sendi-sendi semangkin kuat. 

 

Tes Kekuatan Genggam 

 

Tujuan :  Untuk mengukur kekuatan genggam tangan kanan dan kiri. 

 Alat   :  hand grip dynamometer. 

 Petugas: Pencatat skor. 

 Pelaksanaan :  

 Peserta berdiri tegak, kaki direnggangkan selebar bahu, ± 30°.  Tangan 

kanan/tangan kiri terletak di samping badan dalam posisi lurus, mengengam alat  

hand grip dynamometer. Peserta meremas alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat 

meremas alat, lengan membuat sudut 20-30 derajat dengan tubuh (ketiak tidak 

menutup). Tes ini dilakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri masing-masing 

dua kali.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian : Skor kekuatan genggam terbaik dari dua kali percobaan. dicatat 

sebagai skor dalam satuan kg. dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. 



 

Data normatif untuk tes kekuatan cengkraman 

Berikut ini adalah jumlah nasional untuk atlet unur 16-19 tahun 

 

Jenis kelamin Baik Sekali Baik Cukup Sedang Kurang 

Pria >56 51-56 45-50 39-44 <39 

Perempuan >36 31-36 25-30 19-24 <19 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Tarik dan Dorong/ push and pull 

 

Tujuan  :   Untuk mengukur kekuatan  otot tangan  dalam  menarik dan mendorong. 

Alat  : pull and push dynamometer. 

Petugas  : (1) pemandu tes dan (2) pencatat skor. 

Pelaksanaan :  

Peserta tes berdiri tegak dengan kaki direnggangkan dan pandangan  lurus ke 

depan. Tangan memegang pull & push dynamometer dengan kedua tangan di 

depan dada. Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu Tarik alat tersebut 

sekuat tenaga. Pada saat menarik atau meendorong. alat tidak boleh menempel 

pada dada. tangan dan siku tetap sejajar dengan bahu. Tes ini dilakukan sebanyak 

dua kali.  

 



 

 

 

Penilaian : Skor kekuatan tarik atau kekuatan dorong terbaik dari dua kali 

percobaan dicatat sebagai skor dalam satuan kg. dengan tingkat ketelitian  0.5 kg. 

 

Tes Kekuatan Otot Punggung 

 
Tujuan  : Untuk mengukur kekuatan otot punggung. 

Alat  : Back and leg dynamometer. 

Petugas  : (1) pemandu tes dan (2) pencatat skor. 

Pelaksanaan  :   

Peserta tes berdiri di atas back & leg dynamometer. Tali rantai pada alat diatur 

sehingga sesuai dengan posisi berdiri. Peserta tes menarik alat dengan posisi 

tangan lurus ke bawah, punggung membungkuk dan pandangan ke depan. 

Handle berada di depan tungkai horizontal dan tidak menempel pada tungkai. Alat 

ditarik dengan menggunakan kekuatan otot punggung. 



Tes in i dilakukan sebanyak dua kali. 

 

Penilaian. Skor terbaik dari dua kali percobaan dicatat sebagai skor dalam  satuan 

kg dengan  tingkat ketelitian 0,5 kg. 

 

Tes Kekuatan Otot Tungkai 

Tujuan : Untuk mengukur kekuatan otot tungkai. 

Alat  :  Alat yang digunakan dalam tes ini back and leg dynamometer. 

Petugas  :   (1) pemandu tes dan (2) pencatat skor. 

Pelaksanaan  :  

Peserta tes berdiri di atas back & leg dynamometer. Tali rantaipada alat diatur 

sesuai dengan posisi setengah jongkok dengan punggung tetap tegak lurus.  

Kedua lutut bengkok dan rantai diletakkan di antara kedua tungkai,   tangan   

memegang   alat   lurus   ke   bawah.   Alat   ditarik   dengan menggunakan 



kekuatan otot tungkai tanpa bantuan otot tangan dan otot punggung. Tes ini 

dilakukan sebanyak dua kali. 

 

 

Penilaian  : Skor terbaik dari dua kali percobaan dicatat sebagai skor dalam 

satuan kg. dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. 

Tabel : Norma Skor Mentah Tes Kekuatan Otot Pria 

 

Kekuatan otot (kilogram) 
 

B a i k  
 

Sedang 
 

Kurang 
 

Genggam tangan kanan 
 

> 62 
 

4 8  -  6 1  
 

< 47 
 

Genggam tangan kiri 
 

> 56 
 

43 -   55 
 

< 42 
 

Tarik dan dorong 
 

> 52 
 

40  -  52 
 

<  40 
 

Punggung 
 

> 177 
 

126 - 176 
 

< 125 
 



Tungkai  

Total 

 

>214 

>508 

 

160 - 213 

375 -  507 

 

< 159 

<374 

R e l a t i f  
 

> 7.10 
 

5,21-7,09 
 

< 5,20 
 

Tabel  :  Norma Skor Mentah Tes Kekuatan Otot perempuan 

Kekuatan otot 

(kilogram) 

B a i k  
 

Sedang 
 

Kurang 
 

Genggam tangan kanan 
 

> 38 
 

 
25 - 47 

 

 
< 24 

 

Genggam tangan kiri 
 

> 34 
 

22-    33 
 

< 21 
 

Tarik dan dorong 
 

>30 
 

20 - 30 
 

<20 
 

Punggung 
 

> 98 
 

52-   97 
 

< 51 
 

Tungkai 
 

> 114 
 

6 6 -   113 
 

< 65 
 

T o t a l  
 

>282 
 

164- 281 
 

< 163 
 

Relatif 
 

> 4,80 
 

2,90- 4,79 
 

< 2,89 
 

 

 

Bergantung Siku Tekuk  (FlexedArm Hang) 

Tujua :  mengukur kekuatan dan daya tahan lengan bagian atas serta untuk otot   

bahu 

Keuntungan dan kerugian :  

Tes ini merupakan alternaatip lain untuk pull up bagi anak laki-laki saja atau laki-

laki dan perempuan. Keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan pull  up 

adalah, hampir semua anak-anak dapat melakukannya dan berbanding terbalik 



dengan pull ups. Kerugiannya, adalah pelaksanaannya yang relatif sulit. Beberapa 

anak harus diangkat ke palang dan waktunya kadangkala tidak tepat serta pelaksanaan 

yang dilakukan secara bergantian. Unjuk kerja pada pull up maupun flexed arm hang 

memiliki korelasi yang negatif terhadap berat badan. kemungkinannya dapat 

disebabkan oleh adanya korelasi yang bertolak belakang antara jumlah pull up yang 

dilakukan dengan kegemukan tubuh, 

Petunjuk pelaksanaan 

Peralatan :  Palarig tunggal, matras dan stopwatch 

Posisi awal : Siswa memegang palang sesuai dengan petunjuk tes. Tester 

membantu mengangkat badan siswa sampai dagunya melewati palang. 

Pelaksanaan. Tester menjalankan stopwatchnya segera setelah siswa berada pada 

Posisi awal. Siswa    mempertahankan posisi selama mungkin tanpa harus    

mengayunkan    badannya.    Segera    setelah    siswa    tidak    dapat 

mempertahankan   dagunya   di   atas   palang,   maka   tester   mengehntikan 

waktunya. 

 

Penilaian : Nilai adalah lamanya waktu yang dapat dipertahankan dalam posisi 

menmggantung yang benar. Waktu dicatat dalam detik atau sampai persepuluh 

detik. 

Bent Knee Sit Up (Lutut Ditekuk) 

Tujuan        : Mengukur daya tahan otot perut 

Petunjuk pelaksanaan : 

Peralatan: Matras dan penggaris 

Dari   sikap   telentang   teste   membengkokkan   lutut atau lutut ditekuk dan pada 

pelaksanaan Testee harus menempelkan kedua tangannya di belakang leher atau 

kepala dan melakukan sit-up dengan cara menyentuhkan siku kiri ke lutut kanan dan 

siku kanan ke lutut kiri. Gerakan tersebut dilakukan sebanyak mungkin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian: 

Jumlah  pengulangan  dicatat sebagai  nilai.  Suatu gerakan tidak dihitung apabila: 

( 1 )  ujung jari tangan tidak menempel di belakang kepala; 

(2) lutut tidak tersentuh siku;  

(3) teste mengangkat badan dengan bantuan siku. 

Tambahan: 

a.  Telapak kaki harus flat di lantai serta dibuka beberapa centimeter 

b. Tangan bagian belakang harus menyentuh matras sebelum mengangkat 

badan.  

c.  Beri garis batas pada lantai    untuk mempertahankan jarak yang tepat 

antara pinggul dan kaki 

 

 

 

 

 

Modified Sit Ups 

 



Pada dasarnya tes ini sama dengan sit ups biasa dengan lengan disilangkan di depan 

dada, kecuali siswa harus melakukan curl ups sampai sikunya menyentuh paha dan 

kembali menurunkan curl nya setinggi bahu saja. (Curl ups pada President's Challenge 

Test adalah Modified sit up) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Push-ups 
 

Tujuan :  Mengukur kekuatan dan day a tahan tubuh bagian atas 

Keuntungan dan kerugian : Umumnya setiap anak mengenal bentuk gerakan/tes 

ini dan juga dapat dilakukan terhadap sekelompok besar anak sekaligus. Namun 

kelemahan yang paling menonjol adalah, bahwa masih banyak anak-anak peserta 

tes yang tidak dapat melakukannya walaupun hanya sekali, tes ini tidak dapat 

digunakan untuk mengukur kekuatan mereka. 

Petunjuk pelaksanaan 

Peralalan : Dibutuhkan matras 

Posisi awal :. Teste menelungkup  dan menempatkan telapak tangan di lantai di 

bawah dada peserta tes. Kedua tangan Peserta tes terletak di lantai di bawah kedua 

bahunya, siku dipertahankan atau dikunci dalam keadaan lengan diluruskan. 

Seluruh tubuh lurus, tidak ada bagian tubuh yang menyentuh lantai kecuali kedua 

tangan dan tumitnya. Kedua kaki diregangkan selebar bahu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pelaksanaan : Peserta tes membengkokkan lengannya, badan diturunkan sampai 

dadanya dapat menyentuh tangan penghitung dan dorong kembali ke posisi awal. 

Tubuh harus tetap dipertahankan dengan lurus sepanjang melakukan gerakan. 

Teste melakukan tes sebanyak mungkin tanpa harus berhenti. 

Penilaian: Nilai yang diberikan didasarkan atas jumlah pengulangan yang dilakukan 

dengan benar.  

 

Tabel : tes  Push up  untuk laki-laki 

 

 

Umur 

 

17  -  19 

 

20   -    29 

 

30   -   39 

 

40   -   49 

 

50   -   59 

 

60   -   69 

Excellen

t 

 56  47  41  34  31  30 

Baik 47    -   56 39    -    47 34    -    41 28    -     34 25   -    31  24    -    30 

Cukup 35    -   46 30    -    38 25    -    33 21    -     27 18    -    24 17    -    23 

Sedang 19    -   34 17    -    29 13    -    24 11    -     20 9      -    17 6      -    16 

Kurang  11   -   18 10    -    16 8      -    12 6      -     10 5      -    8 3      -    5 

Kurang 

Sekali 

4     -   10 4      -    9 2      -     7 1      -     5 1      -    4 1      -     

Buruk       <     4         <    4     <    2         0        0        0 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  :  tes Push up untuk  wanita 

 



 

Umur 

 

17  -  19 

 

20   -    29 

 

30   -   39 

 

40   -   49 

 

50   -   59 

 

60   -   69 

Excellen

t 

 35  36  37  31  25  23 

Baik 27    -   35 30   -    36 30    -    37 25    -     31 21   -    25  19    -    23 

Cukup 21    -   26 23   -    29 22    -    29 18    -     24 15    -    20 13    -    18 

Sedang 11   -   20 12    -    22 10    -    21 8      -     19 7      -    14 5      -    12 

Kurang  6     -   10 7      -    11 5      -    9 4      -     7 3      -    6 2      -    4 

Kurang 

Sekali 

2     -   5 2      -    6 1      -     4 1      -     3 1      -    2       1   

Buruk 0     -     1  0      -     1         0         0        0        0 

 

 

 

90-degree Push ups 

 

Tujuan: Mengukur kekuatan dan daya tahan otot badan bagian atas.             

Keuntungan dan kerugian: Tes ini merupakan alternatif lain untuk pull ups. 

Keuntungannya bahwa dengan 90 degree push ups, umumnya para sisvva paling   

tidak    dapat    melakukannya    dalam    sekali.    Keuntungan    lain dibandingkan 

dengan pull ups maupun modified pull ups, adalah selain tes ini dapat dilakukan 

satu persatu, juga dapat dilakukan, secara kelompok.      

 

  Petunjuk pelaksanaan 

Peralatan : Diperlukan matras, pita rekam dengan irama 20 ketukan permenit          

Posisi awal : Setiap siswa bekerja dengan berkawan, sehingga salah satunya dapat 

memonitor posisi yang lain saat melakukan tes. Siswa yang melakukan tes, 

mengambil sikap awal dengan cara sikap push ups yang biasa di atas matras.: 



kedua tangan di bawah bahu, jari tangan diluruskan, tungkai diluruskan, sejajar 

dan sedikit terbuka dengan tumpuan pada kedua ujung kaki. 

Pelaksanaan : Siswa meluruskan lengannya, dengan tetap mempertahankan  sikap 

lurus dari punggung dan lutut, kemudian turunkan lengan sampai sudut  90 derajat 

pada siku (lengan atas sejajar dengan lantai). Kawannya, berlutut di depan yang 

testee, menghitung dan memperhatikan untuk melihat apakah sudut siku benar-benar 

90 derajat pada saat melakukan push ups. Siswa    melakukan     push     ups     

sebanyak    mungkin     dengan     tetap mempertahankan irama ketukan 20 kali dalam 

semenit. Tes akan dihentikan apabila siswa tidak dapat melanjutkan push up 

dengan sikap badan yang benar (sampai tiga kali kesalahan masih diperbolehkan), 

merasa sakit atau berhenti. 

Penilaian: Nilai adalah jumlah pengulangan yang dilakukan dengan benar. Unjuk 

kerja dianggap tidak tepat apabila siswa tidak dapat mengikuti irama kaset   (20 

ketukan/menit)   atau   bersikap   salah   (lutut   bengkok,   badan melenting, pelurusan 

lengan yang tidak penuh, gerakan yang dihentakkan, tidak membentuk sudut 90 

derajat pada siku). 

 

 

 

Modified Push up 

 

Tujuan : Mengukur kekuatan dan daya tahan badan bagian atas 

Keuntungan   dan   kerugian :  Tes   ini   sedikit   lebih   mudah   dibandingkan dengan 

push ups biasa, artinya paling tidak siswa dapat melakukannya dalam sekali. Selain itu, 

tes ini dapat dilaksanakan dengan kelompok besar pada saat yang bersamaan. 

Pengawasan terhadap kelurusan tubuh maupun sudut siku   akan   cukup   sulit   



dilaksanakan.   Apabila   tidak   disertai   dengan ketukan/irama, kemungkinan siswa 

akan melakukannya dengan cepat dan juga dengan sikap yang tidak benar. 

Petunjuk pelaksanaan 

Peralatan: matras , stopwatch 

Posisi awal: Untuk. Versi pertama, siswa telungkup, kedua tangan dekat ke 

dada, siku dibengkokkan. Tungkai diawali saling disilangkan. Untuk versi kedua, 

siswa rnengawalinya dengan lengan lurus, kedua tangan di matras dan sedikit agak 

di luar lebar bahu, lutut dibengkokkan sebesar 90 derajat pada paha. Badan 

bagian atas harus tetap diluruskan. Salah seorang kawan berbaring di atas 

matras menghadap ke siswa yang di tes dan letakan tangannya di matras di bawah 

dada peserta tes. 

 

 

Unjuk kerja : Pada versi pertama, melalui aba-aba Siswa mengangkat badannya 

sampai kedua lengannya lurus. Berat badan harus ditempatkan antara tangan dan 

paha, dan badan harus tetap diluruskan. Siswa kemudian membengkokkan 

lengannya dan menurunkan dadanya ke lantai untuk menyelesaikan sekali push up, 



lakukan sebanyak mungkin selama 30 detik. Versi kedua, Siswa tetap meluruskan 

badannya, turunkan dada sampai menyentuh tangan kawannya, kemudian 

meluruskan lengannya kembali ke sikap awal. Siswa harus melakukan sebanyak 

mungkin selama 2 menit. 

 

Penilaian: Nilainya adalah jumlah push up yang dapat dilakukan dengan benar 

dalam waktu yang telah ditentukan. Versi kedua, nilai diberikan berdasarkan jumlah 

push ups. 

  

Isometric push ups 

Tujuan: Mengukur kekuatan dan daya tahan otot badan bagian atas 

Keuntungan dan kerugian : Tes ini merupakan alternatif lain untuk push up. 

Umumnya siswa memperoleh nilai dari tes yang dilakukan, selain itu juga ada 

keuntungan lain yaitu dapat dilakasanakan dalam kelompok yang besar sekaligus. 

Tetapi sulit untuk memonitor sudut 90 derajat pada siku, karena tidak ada cara untuk 

menilai berapa besar kemungkinari  perubahan sudut sebelum tes dihentikan. 

Tes ini dibatasi sesuai dengan kinerjanya, yaitu untuk mengukur kekuatan dan daya 

tahan otot secara isometrik. Tes ini lebih mudah bagi mereka yang berperawakan lebih 

pendek dan berotot, dibandingkan dengan mereka yang tinggi dan kurus.       

 Petunjuk pelaksanaan 

Peralatan :  Dibutuhkan matras dan  stopwatch 

Posisi awal: Siswa menelungkup di lantai, kedua tangan di lantai dekat dengan 

dada, siku dibengkokkan. 



 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja: Melalui tanda yang diberikan, siswa mendorongkan badannya sampai 

siku mencapai 90 derajat, kemudian pertahankan sikap ini selama mungkin. 

 

Penilaian : Nilainya adalah waktu dalam mempertahankan posisi, dihitung sampai 

persepuluh detik.  

 

Modified Pull ups 

 

Tujuan: Untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot badan bagian atas 

Keuntungan dan kerugian: Tes sangat baik sebagai alternatif pull ups, karena 

dengan tes ini, walaupun hanya sekali angkatan, pada umumnya semua siswa 

akan mampu melakukannya. Namun demikian. sulit untuk dapat memberikan 

jaminan bahwa siswa melaksanakannya dengan sikap yang benar sepanjang tes. 

Oleh sebab itu, tes hendaknya dilaksanakan secara bergantian. 



Petunjuk pelaksanaan 

Peralatan :  Diperlukan palang tunggal yang dapat dimodifikasi 

Posisi awa l:  Untuk versi FITNESSGRAM dan YMCA, siswa menggantung dengan 

pegangan overhand  grip,   lengan  lurus,  badan  lurus  dan  tumit menyentuh ke 

lantai. Palang hams dapat diatur ketinggiannya kira-kira 2,5 samapai 5 cm di atas 

jangkauan pada saat siswa berberada di lantai. Jarak tadi akan menjaga badan tidak 

menyentuh lantai pada saat melakukan tes. Kemudian pasang pita elastis kira-kira 

17,5 sampai 20 cm di bawah palang. Untuk versi NYPFP, setiap tes dilakukan oleh 

dua siswa. Siswa yang dites. memegang palang dengan overhand grip dan tetap 

mempertahankan kepala, badan atas, dan tungkainya dalam keadaan lurus 

sepanjang melakukan tes. Sedangkan tumit tetap di lantai sebagai penumpu badan. 

Lengan diluruskan dan rnembentuk sudut 90 dertajat ke arah badan. Kawannya 

rnemegangi tumit testee, sehingga tidak ada kemungkinan tumitnya akan terangkat 

dari lantai. 

Unjuk kerja: Pada versi FITNESSGRAM dan YMCA. Siswa mengangkat badannya     

setelah   diberi   aba-aba   sampai   dagu   bagian   bawah   dapat menyentuh tali 

elastik yang telah dipasang sebelumnya. Kemudian siswa menurunkan kembali 

badannya sampai lengannya kembali lurus, lanjutkan tes ini tanpa behenti. Kawannya 

diperbolehkan memberikan bantuan dengan cara menghitung gerakan yang benar. 

Setiap kali badan diturunkan, lengan harus benar-benar lurus. Apabila testee 

membengkokkan pinggul atau lututnya,  maka pullupsnya tidak akan dihitung. Tubuh 

harus benar-benar dikakukan sedemikian rupa seperti sebuah balok kayu. Apabila 

pada saat turun dan naik, badannya bergerak secara bergelombang, maka pull ups 

tidak akan dihitung. Pada versi YMCA, tes akan dihentikan apabila siswa telah 

melakukan tiga kali kesalahan sikap pull ups, telah menyelesaikan 20 kali pull ups, 

atau ada keluhan rasa sakit pada bagian pinggang. Pada versi FITNESSGRAM siswa 



menarik   dadanya   sampai   menyentuh   palang,   kemudian   meluruskan 

lengannya kembali ke posisi awal. Gerakan ini harus diulang-ulang selama 2 menit. 

Penilaian: Nilainya adalah jumlah keseluruhan yang dapat dilakukan dengan benar. 

Pada versi NYPFP, nilai akan diberikan berdasarkan jumlah pull ups saja. 

 

Pull ups  

Tujuan: Mengukur kekuatan dan daya tahan otot badan bagian atas. 

Keuntungan dan kerugian: Pada umumnya sudah cukup dikenal oleh para 

instruktur maupun siswa itu sendiri. Walaupun banyak diantara yang dites masih    

belum    mampu    mengangkat    badannya   walau   hanya    sekali, pengembang tes 

ini sudah mulai melakukan modiflkasi sebagai tes alternatif seperti   Flexed   arm   

hang   atau   push   ups.   Tes   ini   dilakukan   secara bergantian/satu-persatu. 

Kinerja pull ups memiliki hubungan negatif dengan berat badan. 

Petunjuk pelaksanaan 

Peralatan:   Diperlukan   palang   tunggal   yang   dapat   digunakan   untuk 

menggantung oleh semua siswa, tanpa harus menyentuh lantai. 

Posisi  awal:   Siswa  menggantung  pada  palang  dengan  seluruh  badan 

diluruskan.   Versi  FITNESSGRAM  maupun  Tes  President's  Challenge,  penguji 

dibolehkan membantu siswa sampai mencapai posisi menggantung. Pegangan pada 

tes ini digunakan overhand grip. Namun untuk tes AAU, siswa   dibolehkan 

menggunakan   salah   satu   dari   overhand   grip   atau underhand grip. 

 

Pelaksanaan: Siswa menggunakan lengannya untuk mengangkat badannya sampai 

dagu berada di atas palang, kemudian badan kembali diturunkan ke posisi 

menggantung.   Siswa melakukan  sebanyak mungkin  tanpa harus 

membengkokkan atau menendangkan tungkai atau mengayunkan badannya. 



Penilaian: Nilai adalah jumlah pull up yang dilakukan dengan benar. Pada FITNESS 

GRAM, nilai angkatan 0 tidak akan dikomputasi. Jadi apabila siswa tidak dapat 

mengangkat badannya dalam sekali, maka harus dipilih tes lainnya yang dapat 

mengukur kekuatan dan daya tahan badan bagian atas. Pada versi NYPFP, 

nilainya adalah besarnya jumlah angkatanyang dapat dilakukan. 

 
 
Data normatif untuk tes angkat palang 
 
Berikut ini adalah jumlah nasional untuk atlet unur 16-19 tahun 
 
 

Jenis kelamin Baik sekali Baik Cukup Sedang Kurang 

Pria >13 9-13 6-8 3-5 <3 

perempuan >6 5-6 3-4 1-2 0 

 
 
Target Kelompok 

Tes ini sangatlah cocok untuk para individual yang aktif tetapi tidak untuk 

individual dimana akan terjadi kontraindikasi 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 
Validitas 

Terdapat tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan 

korelasinya yang tinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tes kekuatan inti otot 



 

Tujuan 

Tujuan dari tes kekuatan inti otot adalah untuk mengetahui kekuatan otot perut 

dan pinggang bawah atlet 

 
Alat yang dibutuhkan 

Untuk menjalankan tes ini anda memerlukan 

 

 Permukaan yang datar 

 Alas  

 Jam 
 

Prosedur Pelaksanaan : 

Tes kekuatan inti otot dilakukan sebagai berikut  : 

 Posisikan jam di lantai dimana kamu bisa melihatnya dengan 

mudah 

 Peragakan posisi press up  

 Tahan posisi ini selama 60 detik 

 Angkat tangan kanan anda dari lantai 

 Tahan posisi selama 15 detk 

 Kembalikan tangan kanan ke posisi semula dan kemudian angkat 

tangan kiri dari lantai 

 Tahan posisi ini selama 15 detik 

 Kembalikan tangan kiri ke posisi semula dan angkat kaki kanan 

dari lantai 

 Tahan selama 15 detik 

 Kembalikan kaki kanan ke posisi semula dan angkat kaki kiri 

 Tahan selama 15 detik 

 Angkat kaki kiri dan tangan kanan dari lantai 

 Tahan selama 15 detik 

 Kembalikan kaki dan tangan ke posisi semula 

 Tahan selama 15 detik 

 Angkat kaki kanan dan tangan kiri dari lantai 



 Tahan selama 15 detik 

 Kembali ke posisi press up 

 Tahan selama 30 detik 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Test Curl-Up  

Tujuan : 

Tujuan dari tes curl up adalah untuk mengukur kekuatan/ketahana otot perut 

seorang atlet. 

 

Alat yang dibutuhkan : 

Untuk menjalankan tes in dibutuhkan : 

 Permukaan rata 

 Alas 

 Jam 

 Rekan 

 

Prosedur Pelaksanaan : 

Tes curl up dilakukan sebagai berikut : 



 Berbaring diatas alas dengan lutut tertekuk, kaki menempel 

dilantai, tangan diletakkan di paha dan bagian belakang kepala di 

tangan rekan 

 menekuk secara perlahan menggunakan otot perut dan dorong 

tangan ke paha sehingga ujung jari menyentuh ujung lutut 

 kembali ke posisi semula secara perlahan 

 kaki tidak ditahan 

 ulang sebnyak mungkin 

 catat jumlah lekukan yang anda lakukan 

 

Data normatif dari tes curl up 

 

Tabel berikut ini adalah untuk atlet/siswa pria 

 

 Tingkatan                Total sit ups                 Laki-laki                      Perempuan 

         

        1                              20                          Kurang         Kurang 

        2                              42                          Kurang  Cukup 

        3                              64                          Cukup Cukup 

        4                              89                          Cukup Baik 

        5                             116                         Baik Baik 

        6                             146                         Baik Sangat Baik 

        7                             180                         Sangat Baik Sangat Baik 

        8                              217                        Sangat baik Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 



Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes. 

 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

 

Tes Sit-up 

Tujuan 

Tujuan dari tes sit up ini adalah untuk mengetahui kekuatan otot perut seorang 

atlet. 

 

Alat yang dibutuhkan untuk menjalankan tes ini : 

 Permukaan rata 

 Alas 

 Rekan untuk memegangi kaki 

 

Prosedur pelaksanaan :  

Tes sit-up dilakukan sebagai berikut : 

 berbaring dengan lutut ditekuk, kaki rata dengan lantai dan tangan 

dilipat menyilangi dada 

 Mulai sit up dengan punggung dilantai 

 Angkat diri anda ke posisis 90 derajat dan kembali ke lantai 

 Kaki anda bisa dipegangi oleh partner 

 Catat jumlah sit up yang dikerjakan selama 30 detik 

 

Data normatif untuk tes sit-up 

Berikut ini adalah jumlah nasional untuk atlet umur 16-19 tahun 

 



Jenis 

kelamin 

Baik Cukup Sedang Kurang Buruk 

Pria >30 26-30 20-25 17-19 <17 

perempuan >25 21-25 15-20 9-14 <9 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Press-Up 

Tujuan 

Tujuan dari tes press up adalah untuk mengukur kekuatan atau ketahana otot 

lokal lengan dan bahu seorang atlet 

 

Alat yang dibutuhkan 

 Permukaan rata 

 Alas 

 Jam 

 Rekan 

 

Petunjuk Pelaksanaan : 

Tes press up dilakukan sebagai berikut : 

 Berbaring diatas alas, tangan dibuka selebar bahu dan regangkan 

tangan ke bawah 

 Turunkan badan sehingga siku membentuk sudut 90 derajat 

 Kembali ke posisi awal dengan tangan kembali diregangkan 

 Kaki tidak boleh dipegang 

 Kegiatan push up harus terus dilakukan tanpa istirahat 



 Lakukan push up sebanyak mungkin 

 Catat jumlah total dari jumlah press up 

 

Atlet wanita cenderung mempunyai tenaga yang lebih sedikit di bagian atas 

tubuh oleh karena itu posisi modifikasi push up dapat mengukur kekuatan tubuh 

bagian atas mereka. Tes ini dilakukan sebagai berikut : 

 Berbaring di alas, tangan dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk dan 

regangkan tangan kebawah 

 Turunkan badan sehingga siku membentuk sudut 90 derajat 

 Kembali ke posisi awal dengan tangan kembali diregangkan 

 Kaki tidak boleh dipegang 

 Kegiatan push up harus terus dilakukan tanpa istirahat 

 Lakukan push up sebanyak mungkin 

 Catat jumlah total dari jumlah press up modifikasi 

 

Data normatif untuk tes press up 

 

Press up full body 

Umur Baik Sekali Baik Cukup Sedang Kurang 

20-29 >54 45-54 35-44 20-34 <20 

30-39 >44 35-44 25-34 15-24 <15 

40-49 >39 30-39 20-29 12-19 <12 

50-59 >34 25-34 15-24 8-14 <8 

60+ >29 20-29 10-19 5-9 <5 

 

Push up modifikasi 

Umur Baik Sekali Baik Cukup Sedang Kurang 

20-29 >48 34-38 17-33 6-16 <6 

30-39 >39 25-39 12-24 4-11 <4 

40-49 >34 20-34 8-19 3-7 <3 

50-59 >29 15-29 6-14 2-5 <2 



60+ >19 5-19 3-4 1-2 <1 

 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Index Sprint Loncat 
 
Tujuan 

Tujuan dari tes ini adalah mengukur kekuatan otot kaki seorang atlet/siswa 

 

Alat yang dibutuhkan 

Untuk menjalankan tes ini anda membtuhkan : 

 

 jalur 400 meter- jalur yang ditandai didepan sepanjang 25 meter 

 Corong 

 Stopwatch 

 Asisten 

 

Pelaksanaan tes ini : 

 Mulai dengan satu kaki di garis start dan letakkan kaki satunya tiga 

kaki dibelakang anda 

 Posisikan asisten 1 orang di garis finish satu assisten lagi berada 

untuk menghitung jumlah kontak kaki dan satu lagi untuk mencatat 

usaha batas sprint anda sepanjang 30 meter 

 Dengan aba-aba anda, sprint meloncat di jalur untuk jarak 30 meter 



 Pencatat waktu harus memulai stopwatch tepat ketika kaki 

menginjak garis dan berhenti ketika dada anda melewati garis 

finish 

 Waktu dicatat dengan menggabungkan sepersepuluh detik yang 

paling dekat 

 Asisten kedua anda bertanggungjawab untuk menghitung jumlah 

loncatan yang dilakukan untuk mencapai garis finish 

 Jumlah loncatan harus mendekati setengah lompatan 

 Lakukan sebanyak tiga kali, dengan waktu istirahat antara 3 

sampai 5 menit ditiap tiap percobaan 

 Catat hasil dari tiga percobaan tersebut 

 

Hitung index Sprint loncat anda dengan menggunakan rumus ini :  

 Sprint Bound Index (SBI) = (jumlah loncatan)*(waktu untuk 30 

meter) 

Contoh : 

Anda berhasil melakukan 15.5 loncatan untuk mencapai 30 meter, dengan waktu 

4.5 detik 

 

SBI = 15.5 8 *4.5 = 69.75 

Catat hasil terbaik anda dari tiga kali percobaan. Semakin rendah indexnya, 

semakin baik hasilnya 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Wall Squat 



Tujuan 

Tujua dari tes ini adalah untuk mengetahui ketahanan kekuatan otot quadriceps 

dari seorang atlet 

 

Alat yang dibutuhkan 

Untuk menjalankan tes ini anda membutuhkan : 

 lokasi yang kering  – gym 

 Tembok yang bepermukaan halus 

 Stop watch 

 Seorang asisten 

 

Prosedur Pelaksanaan : 

 berdiri dengan nyaman dengan kedua kaki anda berlawanan 

dengan tembok 

 Turunkan secara perlahan punggung anda  

 Harus terbentuk sudut 90 derajat pada pinggang dan lutut 

 

Jika anda sudah siap 

 angkat satu kaki 5 cm dari lantai 

 asisten mulai menyalakan stop watch 

 keseimbangkan tubuh selamam mungkin 

 stop watch diberhentikan ketika anda kembali meletakkan kaki di 

lantai 

 Beristirahatlah dan ulang tes dengan kaki yang lain 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Data normatif untuk tes Wall squat 

Berikut ini adalah jumlah nasional untuk atlet unur 16-19 tahun 

 

J. Kelamin Baik Cukup Sedang Kurang Buruk 

Pria >102 detik 102-76 detik 75-58 detik 57-30 detik <30 detik 

perempuan >60 detik 60-46 detik 45-36 detik 35-20 detik <20 detik 

 

Reliabilitas : 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas : 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Bench Press 

 

Pengenalan 

Bench Press dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan tubuh bagian atas 

seorang atlet 

 

Bench Press bekerja mengguanakan otot dibawah ini ; 

 otot flexor dan aduktor bahu 

 otot extensor siku 

 

Panduan Teknik Pelatih 

Teknik yang benar adalah sangat penting ketika menggunakan beban, jika anda 

ingin menghindari cedera 



 palang dipasang secara rata, ban beban dipasang pada tempatnya 

dan aman 

 Pengawas mengerti perintah ketika membantu atlet 

 Atlet berbaring di kursi, mata berada dibawah palang 

 Genggam dengan kuat dan usahakan lebih lebar dari pundak 

 Ibu jari melingkari palang, lengan terkunci 

 Badan dan kepala tetap di kursi selama tes 

 Kaki ditempatkan di taiap sisi kursi 

 Kaki rata dengan lantai 

 Pengawas tetap di posisi dan siaga 

 Palang diangkat dari rak secara perlahan 

 Stabilkan palang diatas dada lengan lurus, siku terkunci, dan 

genggam dengan kuat 

 Tahan sebentar 

 Palang perlahan didekatkan kearah dada secara perlahan, 

mendekati puting 

 Atlet menarik napas ketika menurunkan palang 

 Berhenti sebentar 

 Siku berada dibawah palang 

 Kembalikan palang ke posisi semula 

 Atlet mengeluarkan napas ketika mengangkat palang ke atas 

 Kepala dan pinggang tetap diatas kursi 

 Atlet tidak diperbolehkan merenggankan, membengkokkan atau 

menggerakkan kaki 

 Palang dikembalikan ke rak secara perlahan 

 

Penilaian 1-RM 

1-Rm dari bench press menilai kekuatan maksimum dari otot bagian atas tubuh. 

1-RM anda dapat ditentukan dengan pendekatan trail and error dan halaman 

kalkulator berat maksimum dapat digunakan untuk menentukan berat ketka 

memulai. Stetelah setiap angkatan berhasi menambah beban untuk 2-5 kg 



sampai beban maksimum dapat diangkat. Biarkan istirahat selam 3-5 menit 

setiap kali mengangkat 

 

 

Leg Press 

 

Pengenalan  

Leg press dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan otot tubuh bagian bawah 

dari seorang atlet 

 

Kelompok otot 

Leg press menggunakan otot dibawah ini : 

 otot ekstensor lutut 

 otot ekstensor pinggang 

 

Panduan tekhnik pelatih 

Teknik yang benar adalah sangat penting ketika menggunakan beban, jika anda 

ingin menghindari cedera 

 

 tangan menggenggam pegangan kursi 

 punggung tegak 

 kaki dalam posisi paralel 

 ujung kaki di tempat sandaran mesin 

 jari kaki menunjuk keluar 

 beri tekanan pada bola dengan tumit 

 lutut membentuk sudut 90-60 derajat 

 kaki direntangkan 

 lutut terkunci secara terpisah 

 atlet berhenti sebentar 

 kembali kepada posisi semula secara perlahan 

 beban tidak boleh memantul 



 atlet tidak diperbolehkan merenggangkan  atau memutar tubuh 

 

Atlet menarik napas ketika beban sedang diturunkan dan membuang napas 

ketika kaki diregangkan 

 

Penilaian 1-RM 

1-Rm dari bench press menilai kekuatan maksimum dari otot bagian atas tubuh. 

1-RM anda dapat ditentukan dengan pendekatan trail and error dan halaman 

kalkulator berat maksimum dapat digunakan untuk menentukan berat ketka 

memulai. Stetelah setiap angkatan berhasi menambah beban untuk 2-5 kg 

sampai beban maksimum dapat diangkat. Biarkan istirahat selam 3-5 menit 

setiap kali mengangkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P. BAB  IV 

Q. POWER TEST / DAYA EKSPLOSIF TEST 

 
Power atau sering pula disebut dengan daya eksplosif adalah suatu 

kemampuan gerak  yang sangat penting  untuk menunjang  aktivitas pada setiap 

cabang olahraga. Kemampuan power / daya eksplosif ini akan menentukan  hasil 

gerak yang baik. Suatu contoh, jika seseorang memiliki daya eksplosif yang baik 

akan menghasilkan  tendangan yang  keras, atau seorang pelari cepat akan 

menghasilkan  larinya yang lebih cepat jika  memiliki daya eksplosif yang  lebih 

baik.  

Untuk itu kiranya kita perlu mengetahui apa itu daya eksplosif : daya 

eksplosif adalah  hasil penggabungan dari  kekuatan dan kecepatan. Dan rumus 

yang menyatakan besarnya daya eksplosif  otot atau  (power) adalah : 

             Power  =   Force (strength)  X  Velocity (speed)  

Dari penjabaran rumus di atas jelaslah bahwa daya eksplosif memiliki dua 

komponen  yaitu kekuatan dan kecepatan, maka power/daya eksplosif dapat 

dimanipulasi atau ditingkatkan dengan melalui meningkatan kekuatan otot tanpa 

mengabaikan kecepatan. Atau sebaliknya dapat meningkatkan kecepatan tanpa 

mengabaikan kekuatan, cara pendekatan seperti ini biasanya  dengan 

memanipulasi atau melatih keduanya secara bersama sehingga menghasilkan 

daya eksplosif yang baik. 

Power / daya ekslposif merupakan  suatu rangkaian kerja beberapa unsur 

gerak otot dan menghasilkan daya ledak jika dua kekuatan tersebut bekerja 

secara bersamaan.   Power / Daya  eksplosif  memiliki  banyak  kegunaan  pada 

suatu aktivitas olahraga seperti pada berlari, melempar, memukul, menendang.  

Pelaksanaan gerak dari objek tersebut  akan dicapai dengan sempurna jika 

orang tersebut dapat  menerapkan kekuatan secara maksimal dengan satuan 

waktu yang sesingkat-singkatnya.  

Dari cara kerjanya daya eksplosif otot dapat dibedakan pada sistem 

kerjanya.   Menurut  Tudor Bompa   cara kerja otot dibagi menjadi dua bagian 

yaitu daya eksplosif asiklik (acyclic power) seperti dalam melempar, melontar 



pada nomor-nomor olahraga atletik, elemen-elemen gerak pada senam, anggar, 

loncat indah. Semua cabang olahraga yang memerlukan lompatan-lompatan, 

yaitu dalam  permainan  bola voli, bola basket, bulutangkis, tenis lapangan, dan 

lain-lainnya. Kemudian ada lagi daya eksplosif  yang  lainnya yaitu yang bersifat 

siklik (cyclic power) ialah daya eksplosif yang diperlukan dalam cabang-cabang 

lari pada nomor sprint (lari cepat),  berenang  dan balap sepeda. Peningkatan 

daya eksplosif asiklik dan siklik  merupakan  suatu bentuk gerakan yang 

berbeda, untuk gerakan seperti menendang  samping pencak silat gerakannya 

masuk kedalam asiklik.  

Pengembangan power / daya eksplosif merupakan suatu komponen gerak 

yang sangat penting untuk dikembangkan, karena hampir semua cabang 

olahraga memerlukannya. 

 
 

Standing broad jump 

 

Tujuan :  

Tes ini bertujuan untuk mengukur gerak eksplosif tubuh (tungkai bawah). 

 

Prosedur Pelaksanaan  : 

- Siswa (testee) berdiri dengan kedua ujung jari kakinya tepat berada 

dibelakang garis batas tolakan. Setelah siap siswa (testee) melakukan 

persiapan untuk melompat. Bersamaan mengayunkan kedua lengan ke 

depan, dengan seluruh tenaga kedua kaki secara bersamaan menolak, 

melakukan lompatan kedepan sejauh mengkin. 

- Setiap testee diberi kesempatan melakukan 2 kali 

 

 

 

 

 Vertical Jump (Modified Sargnt Jump) 

 



Alat yang diperlukan :  

 pita pengukur atau permukaan,  

 tembok diberi ukuran. 

 

Pelaksanaan :  

Orang coba berdiri disamping tembok dimana pita pengukur itu berada. 

Masukkan salah satu tangannya yang paling dekat dengan tembok kedalam air 

agar jari-jarinya basah. Kemudian orang coba tegak, tangan yang telah dibasahi 

angkat setinggi mungkin keatas dan sentuhhkan/letakkan jari-jari itu ketembok, 

sampai terlihat dengan jelas bekasnya. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa 

sama sekali orang coba tidak diperbolehkan membengkokan tubuhnya atau 

mengangkat tumitnya (jinjit). Bekas jari-jari tadi diukur dan dicatat. Berikut orang 

coba mulai dengan percobaannya dengan nampak jelas jari-jari.  Orang coba 

melakukan percobaan ini sampai tiga kali. Selisih antara tanda dalam sikap 

permulaan dan hasil loncatan tertinggi inilah diukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  Sargent  Jump dalam cm 
 
 

Rating Laki-laki      Perempuan 
 



 
Excellent    >  70                                         >  60 
 
Sangat Baik                           61 -  70                                      51  -  60 
 
Baik                                       51  -  60       41  -  50 
 
Cukup                                   41  -   50 31  -  40 
 
Sedang  31  -   40                                     21  -  30 
 
Kurang 21  -   30 11  -  20  
 
Buruk       <   21 <  11 
 

 
 
 
 
 
 

Jump and Reach (Kraft) 

Pada pelaksanaan Vertical jump dari kraft ini dibedakan atas : Bahwa pada sikap 

awal orang coba tidak menyamping akan tetapi menghadap ke tembok. Dan 

kemudian membengkokan lututnya sambil sikap kedua tangan kebawah 

kemudian baru melompat dengan kedua tangan menyentuh tembok (lihat 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shot-Put 

Tujuan :  mengukur daya ekplosif (power) lengan. 



Pelaksanaan : orang coba berdiri dalam lingkaran tolak peluru, sambil 

memegang peluru, yang diletakkan dekat leher dan bahu. Kemudian bergerak ke 

depan dengan hop dan segera menolak peluru tersebut kedepan sejauh 

mungkin. Kecondongan badan pada saat akan menolakkan peluru membentuk 

kurang lebih 45 derajat. Peluru tersebut bukan dilempar akan tetapi ditolak dan 1 

langkah tidak boleh keluar dari lapangan. Orang coba diberi kesempatan tiga kali 

percobaan. 

 

Skor  : Diambil jarak yang terjauh dari ketiga tolakan tersebut. 

 

R. Standing Long Jump Test (Broad Jump) 

S.   

Tujuan :  untuk mengukur daya ledak kaki 

 

Peralatan yang dibutuhkan : pita pengukur untuk mengukur jarak melompat, 

dan area soft landing Saat  Take off line harus ditandai dengan jelas. 

 

Prosedur Pelaksanaan : atlet  berdiri di belakang garis start yang ditandai di 

atas pita lompat dengan kaki agak terbuka selebar bahu. Setelah dua kaki lepas 

landas dan  mendarat, dengan dibantu oleh ayunan lengan dan menekukkan  

lutut untuk membantu hasil lompatan. Hasil yang dicatat adalah jarak yan 

ditempuh  sejauh mungkin,dengan mendarat di kedua kaki tanpa jatuh ke 

belakang. Tiga kali pelaksanaan dan diambil nila terbaik. 

Pencaatan hasil  : Pengukuran diambil dari take-off line ke titik terdekat dari 

kontak pada pendaratan (belakang tumit). Catat jarak terpanjang melompat, 

yang terbaik dari tiga percobaa. Tabel di bawah ini memberikan skala penilaian 

untuk tes lompat berdiri  

  Laki-laki  perempuan  

katagori  (cm)  (feet, inches) (cm)  (feet, inches) 



Baik sekali > 250  > 8' 2.5" > 200  > 6' 6.5' 

baik 241-250  7' 11" — 8' 

2.5" 

191-200  6' 3" — 6' 6.5' 

cukup 231-240  7' 7" — 7' 

10.5" 

181-190  5' 11.5" — 6' 

2.5" 

sedang 221-230  7' 3" — 7' 6.5" 171-180  5' 7.5" — 5' 11"  

kurang 211-220  6' 11" — 7' 

2.5" 

161-170  5' 3.5" — 5' 7" 

Poor  191-210  6' 3" — 6' 

10.5" 

141-160  4' 7.5" — 5' 2.5" 

Very poor  < 191  6' 3" < 141  < 4' 7.5" 

 

 

T.  

U. 3 Hop Test  

 
Tujuan : untuk mengukur power tungai bawah dengan dukungan komponen 

keseimbangan dan koordinasi 

 

http://www.topendsports.com/resources/stores.htm?node=41&cat=Long%20Jump%20Testing


Peralatan yang dibutuhkan : pita pengukur untuk mengukur jarak hasil lompat, 

pada area rumput datar. Mulai diukur dari mengambil off line harus ditandai 

dengan jelas. 

 

Prosedur Pelaksanaan :  3 Hop Test ini adalah tes daya ekplosif kaki di mana  

teste harus melakukan tiga kali melompat horisontal secara berturut-turut. Tujuan 

dari tes ini adalah untuk mengukur tiga kali melompat sejauh mungkin. Lompatan  

dimulai dengan berdiri di belakang garis dengan kaki selebar bahu.  Pada saat 

melompat mereka harus melakukan tiga kali berturut-turut melompat tanpa 

berhenti, tester harus berusaha untuk mendapatkan lompatan semaksimal 

mungkin. 

 

Skor : Pengukuran diambil dari mulai take-off sampai pada pendaratan 

melompat ketiga (belakang tumit). Catat jarak terpanjang melompat, yang terbaik 

dari tiga percobaan. 

 

V.  

W. 2-Hop Jump  

 
Tujuan : Tas Ini adalah untuk mengukur daya eksplosif otot tungkai bawah,  di 

mana siswa atau atlet  harus melakukan dua kali melompat horisontal berturut-

turut. 2-Hop Langsung merupakan. 

 

Peralatan yang dibutuhkan : pita pengukur untuk mengukur jarak melompat, 

permukaan datar. Ini mulai mengambil off line harus ditandai dengan jelas.  

 

Prosedur Pelaksanan :  siswa/atlet mulai dengan berdiri di belakang garis start 

dengan kaki terbuka lebar bahu. Mulai dalam posisi membungkuk, ketika siap 

mereka melompat ke depan dari kedua kaki, melakukan dua melompat  sejauh 

mungkin berturut-turut, dengan menggunakan kecepatan  serta gaya melompat 

vertikal yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan jarak maksimum. 

Setelah mendarat melompat luas kedua, atlet harus tetap berdiri dengan kaki 



stabil untuk memungkinkan pengukuran yang akurat. Atlet dapat menggunakan 

ayunan tangannya mereka untuk mendapatkan lompatan yang maksimal.  

           

Skor : Jarak terbaik dari dua percobaan dicatat. Pengukuran diambil dari garis 

take-off sampai pada pendaratan lompat kedua (belakang tumit). Tidak 

diperkenankan  jika atlet dimulai dengan jari-jari kaki menginjak garis star pada 

saat start. 

 

X. Margaria Kalamen Power Test 

 Tujuan : ini adalah untuk mengukur power tungkai bawah 

Peralatan yang diperlukan : stopwatch, meteran, anak tangga yang memiliki 

alas anak tangganya lebih dari 6 meter di depan langkah pertama. Setiap 

langkah adalah sekitar 17,5 cm tinggi dengan, 3 6 dan 9 langkah ditandai 

dengan jelas. Jarak vertikal antara 3 dan 9 langkah harus diukur secara akurat 

untuk digunakan dalam rumus hasil. 

 

Prosedur Pelaksanaan : Berat atlet ditentukan dalam kilogram. Atlet ini diberi 

beberapa praktek berjalan menaiki tangga untuk pemanasan. Atlet/siswa berdiri  

siap di garis start yang berjarak 6 meter dibelakang anak tangga pertama.  Pada 

perintah "Go",  atlet/siswa sprint  untuk menaiki tangga, mengambil tiga langkah 

yaitu tangga ( 3,  6, dan 9 langkah), untuk mencoba naik tangga secepat 

mungkin. Waktu untuk dapatkan dari 3 langkah ke langkah 9 dicatat  Stopwatch 

dimulai pada saat kaki berada dan meninjakkan kaki di anak tangga ke 3 dan 

stopwatch dihentikan pada anak tangga ke 9. Atlet atau siswa melakukan tiga 

percobaan, dengan pemulihan 2-3 menit antara setiap percobaan. 

                                                    P = ( M x D ) x 9.8 / t  

skor: Power (Watts) dihitung dari rumus di bawah ini, di mana P = Power (Watt), 

M massa tubuh = (kg), D = jarak vertikal, antara langkah 3 & 9 (meter), t = Waktu 



(detik). 9,8 adalah konstanta gravitasi : 

P = (M x D) x 9,8 / t 

 

Catatan : uji yang dijelaskan di sini diperkenalkan oleh Kalamen (1968), dan 

merupakan variasi Langkah Margaria asli Uji dikembangkan oleh Margaria et al. 

(1966).                            

Y. Duduk melempar bola medicine / Seated Medicine Ball 

Throw 

 

Tujuan: Tes ini mengukur daya ledak otot lengan. Dengan punggung tetap 

menempel pada tembok  

Peralatan yang dibutuhkan :  

 1-2 kg bola madicine,   

 lantai yang rata ,  

 dinding,  

 meteran 

   

Prosedur Pelaksanaan : Subjek duduk dengan punggung menempel pada 

dinding, menghadap daerah dimana bola harus dilempar, dan dengan kaki 

diluruskan serta kaki dibuka selebar bahu. Bola dipegang didepan dada, 

kemudian dilemparkan sekuat mungkin kearah depan. Badan harus tetap 

menempel pada dinding, tidak dibenarkan saat melempar badan tidak 

menempel. Lemparan dilakukan sebanyak 3 kali lemparan dan dicatat jarak yang 

terjauh yang dapat dicapai. 

 



 

 

 

 

 

Skor :  Jarak dihitung dari dinding sampai dengan jarak lemparan yang terjauh. 

Hasil adalah jarak terbaik dari tiga kali percobaan.  



Z.  

AA. Lempar bola overhead/Overhead Medicine Ball Throw 

(forwards)  

BB.  

Tujuan : Tes ini mengukur daya ledak otot lengan atas. 

Peralatan yang dibutuhkan : 2-5 kg bola medicine, meteran, lantai yang rata. 

Prosedur  Pelaksanaan : Subjek berdiri di sebuah garis dengan sisi kaki sejajar 

dengan sisi kaki yang lainnya berada diatas garis start dengan posisi kaki dibuka 

selebar bahu.  Serta  menghadap arah mana bola harus dilempar. Bola dipegang 

dengan kedua tangan didiatas kepala. Tindakan melempar mirip dengan yang 

digunakan untuk  bola throw-in pada permainan bola basket dan sepak bola.  

Sabjek melakukan lemparan melalu atas kepala sejauh mungkin. Pelaksanaan 

dilakukan sebanyak 3 kali percobaan.  

 

Skor :  Jarak dicatat dari garis start sampai dengan bola jatuh, dari 3 kali 

percobaan lemparan yang terjauh yang diambil.  

Ö.  

DD. Lempar bola sambil berlutut / Kneeling Power Ball 

Chest Launch  

 

Tujuan : Tes ini mengukur power tubuh bagian atas. 

 

Peralatan yang dibutuhkan :  

 2 atau 3 bola medicine,  

 pita pengukur dan 

  alas yang lunak untuk berlutut. 

 Bobot bola : laki-laki menggunakan berat 3 kg, wanita berat  2 kg, dan untuk 

remaja berat putra 2 kg 

 

Prosedur Pelaksanaan : pada saat pelaksanaan  diawali dengan berlutut 

dengan punggung tegak, menghadap ke arah bola yang akan melempar. Paha 



harus paralel dan dibuka selebar bahu serta lutut di garis start. Dimulai dengan 

bola berada didepan dada dan dipegang dengan  kedua tangan , bola dilepar 

sekuat mungkin dari kedepan dengan membentuk sudut lengkung agar bola 

dapat jatuh sejauh mungkin (optimal sekitar 45 derajat). Atlet atau subjek 

diperbolehkankan untuk jatuh ke depan melewati garis setelah bola dilepaskan. 

Akan tetapi lutut yang tidak lepas dari lantai, atau dapat pula jari kaki digunakan 

untuk mendapatkan lemparan yang maksimal. Tiga kali pelaksanaan yang dapat 

dilakukan.  

 

 

 

 



 

 

 

Skor : Pengukuran tersebut dicatat pada garis start sampai bola jatuh pertama 

kali, hasil terbaik dari tiga lemparan dicatat. 

BB.  

 
 

FF. Standing or Side Medicine Ball Throw 

 
Tujuan : Tes ini mengukur power tubuh bagian atas. 

 

Peralatan yang dibutuhkan :  

 2 atau 3 bola medicine,  

 pita pengukur dan  



 alas yang lunak untuk berlutut. 

 Bobot bola : laki-laki menggunakan berat 3 kg, wanita berat  2 kg, dan untuk 

remaja berat putra 2 kg 

 

Prosedur Pelaksanaan : Subjek berdiri di sebuah garis dengan kaki agak 

terpisah, dan menghadap arah mana bola harus dilempar. Mulailah dengan 

memegang bola dengan tangan di bawah bola, posisi bola dan lengan  di depan 

tubuh. Ayunkanlah bola didepan tubuh untuk dilepar kedepan sejauh mungkin. 

Pada saat melempar  subejct untuk menggunakan kaki, punggung dan lengan 

untuk membantu memaksimalkan jarak dilempar, subjek ini juga diizinkan untuk 

jatuh ke depan melewati garis setelah bola dilepaskan. Tindakan ini diulangi 

pada setiap sisi tubuh, dan tiga upaya yang diperbolehkan setiap sisi. 

 

 

 

 

 

 

Skor :  Catatlah jarak dari posisi awal ke tempat bola jatuh di  tanah. 

Pengukuran dicatat sampai dengan 0,5 cm. Hasil terbaik dari tiga lemparan 

dicatat. 

  

Catatan : Sudut bola yang dilempar adalah penting. Jelaskan pada siswa bahwa 

sudut lemparan akan menentukan jarak jauhnya lemparan bola. Perhatikan  juga 

bola lain untuk digunakan dalam tes . Berat bola medicine jelas akan 

mempengaruhi hasil, dan harus dipilih untuk yang terbaik untuk  digunakan pada 

tes. 

DD.  

HH. Overhand Medicine Ball Throw 

Tujuan : Tes ini mengukur power tubuh bagian atas. 

 

Peralatan yang dibutuhkan :  



 2 sampai 5 kg bola medicine  (tergantung pada kelompok usia yang diuji) 

 Meteran  

 

Prosedur Pelaksanaan : Subjek berdiri di sebuah garis dengan kaki agak buka 

selebar bahu, dan menghadap arah mana bola harus dilempar. Bola diletakan di 

kedua tangan, dengan lengan lurus ke depan. Tangan ditempatkan di belakang, 

bola kemudian dilemparkan dengan keras ke depan sejauh mungkin. Subjek 

diijinkan untuk jatuh ke depan di atas garis setelah bola dilepaskan (pada saat 

melakukan gerak lanjutan). Testee melakukan sebanyak 3 kali lemparan. 

 

Skor : Jarak dari posisi awal ke tempat bola  jatuh di tanah dicatat. Pengukuran 

dicatat ke kaki 0,5 terdekat atau. Atatlah hasil terbaik dari tiga lemparan 

digunakan. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

II. Rotational Power Ball Throw 

 
Tujuan : Tes ini mengukur power tubuh bagian atas. Untuk pemain bisbol, 

berguna untuk  mensimulasikan gerakan rotasi secara umum yang ada pada 

olahraga tersbut. Bahwa tes ini cocok untuk pemain bisbol atau yang sejenis. 

Peralatan yang dibutuhkan : 2 atau 3 kg  bola medicine atau bola berat 

(baseball menggunakan bola 3kg, fastpitch menggunakan bola kg 2), pita 

pengukur, tempat terbuka yang cocok untuk pengetesan. 

Prosedur Pelaksanaan : Tes melibatkan melemparkan Ball Power di dada 

untuk jarak maksimum.  

Atlet dimulai dengan berdiri tegak lurus garis start  

Bola dipegang di kedua tangan dengan memutarkan panggul dan badan untuk 

mempersiapkan melempar bola. Usahakan posisi  bola antara pinggang dan 



dada. Kemudian pada satu gerakan bola melemparkan ke atas dan ke depan 

(secara optimal pada sudut 45 derajat). Beberapa kemungkinan  posisi tubuh 

akan berubah untuk mendapatkan lintasan terbaik untuk jarak maksimum. Atlet 

ini diizinkan untuk jatuh ke depan di atas garis setelah bola dilepaskan, dan pada 

kenyataannya ada didorong untuk memutar tubuh pada saat  melakukannya 

lemparan. Tiga upaya yang diperbolehkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skor : Jarak dari garis start ke tempat jatuhnya bola pertama kali dan dicatat. 

Pengukuran dicatat dari garis starter.  Hasil terbaik dari tiga lemparan dicatat. 

Catatan :  Sudut bola yang dilempar adalah penting. Sudut lemparan akan 

menentkan jarak  maksimal yang dapat dicapai oleh subjek.  

 

JJ. Shot Put Back Throw 

KK.   

Tujuan : Tes ini mengukur power tungkai atas.  
 
 Peralatan yang dibutuhkan :  

 8 pound peluru, 

  meteran,  

 daerah terbuka yang sesuai untuk melaksanakan tes. 

 
Prosedur Pelaksanaan : atlet dimulai dengan punggung membelakangi area 

lemparan , dengan tumit berada  dibelakang  garis start, dan  peluru dipegang 

dengan  kedua tangan  serta tangan yang memengang peluru berada diantara 

lutut. Subjek dapat melakukan ancang ancag sebelum melakukan lemparan, 

kemudian subjek melakukan lemparan dengan dua tangan melalui atas kepala 

dengan sudut lemparan seoptimal mungkin. (optimal sekitar 45 derajat).  

 
Skor : Pengukuran diukur dari garis start ke titik dampat peluru mendarat di 

tanah. Pengukuran dicatat dalam meter dan centimeter. Hasil terbaik dari dua 

percobaan dicatat. 

 

LL. Punch Power Test  

Tujuan : untuk mengukur power pukulan meninju. 

Peralatan yang dibutuhkan : diinstrumentasi karung tinju 100-pon berat, tinju 

sarung tangan. 



Prosedur Pelaksanaan : Sebuah karung tinju diinstrumentasi khusus yang 

dapat merekam power pukulan.  Atlet diperkenankan enam kali pukulan 

maksimal terhadap samsak, dan catat pukulan yang mengenai sasaran. 

Skor :  pencatatan dilakukan dengan berapa besar pukulan yang dapat 

dilakukan. 

 



BAB V     
 

 TES KECEPATAN / SPEEDTEST 
 
 

Kecepatan merupakan salah satu aspek kemampuan yang di perlukan 

dalam cabang olahraga tertentu. Kecepatan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu 

yang singkat, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. 

    Sedangkan kecepatan dapat diartikan pula sebagai suatu  kemampuan 

menggerakkan anggota badan, kaki atau lengan atau bagian statis pengumpul 

tubuh bahkan keseluruhan tubuh dengan kecepatan terbesar yang mampuh 

dilakukan. Pada umumnya  kecepatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang  

menggerakan tubuh untuk mencapai suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

Terdapat dua jenis kecepatan yang sangat dibutuhkan dalam 

olahraga, yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan bergerak. Kecepatan reaksi 

adalah kualitas yang memungkinkan memulai suatu jawaban kinetis secepat 

mungkin setelah menerima suatu rangsang, dan kecepatan bergerak adalah 

kualitas yang memungkinkan orang bergerak atau melaksanakan gerakan-

gerakan yang sama atau tidak sama secepat mungkin. 

Kecepatan reaksi (reaction speed) juga dapat diartikan sebagai suatu  

kemampuan organisme alat untuk menjawab sutau rangsangan secepat 

mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Sedangkan kecepatan 

bergerak (speed movement) adalah kemampuan organisme atlet untuk bergerak 

secepat mungkin dalam suatu gerakan yang tidak berputar. Kecepatan 

dinyatakan dengan V (velocity), jarak yang ditempuh dinyatakan dengan D 

(distance), dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut 



dinyatakan dengan T (time). Jadi dapat dirumuskan bahwa kecepatan adalah 

jarak dibagi dengan waktu tempuh dan dilambangkan dengan satuan 

meter/detik. Kecepatan adalah salah satu komponen fisik  yang sangat penting 

dalam olahraga, atau sesuatu kapasitas untuk berpindah tempat dengan cepat. 

 
 

LARI CEPAT 40 METER 

 

Tujuan  

 Untuk mengetahui kemampuan lari dengan cepat dan mengetahui 

kemampuan kecepatanan seorang siswa/atlet.  

 

Peralatan 

1. Stopwatch 

2. Kerucut Pembatas atau patok  

3. Lintasan lari 40 meter yang lurus, datar dan ditempatkan pada cross wind. 

Apabila permukaan yang digunakan berumput, rumput harus dalam 

keadaan kering. 

 

Prosedur 

7. Berilah tanda lintasan lari sepanjang 40 meter denga kerucut pembatas 

ditempatkan pada tiap interval 10 meter. 

8. Tiap testi melakukan start dengan posisi berdiri, dan kaki depan tepat 

berada di atas garis start. 

9. Pemberi tanda waktu berdiri pada garis finish, meneriakkan aba-aba 

“Siap” dan mengayunkan bendera untuk memberi tanda start pada testi. 

Pada saat lengan di ayunkan, pemberi tanda waktu secara bersamaan 

mulai menghidupkan stopwatch yang dipegang. 

10. Hentikan stopwatch pada saat dada testi telah melewati garsi finish. 

11. Tekankan kepada testi agar lari secepat mungkin. 

12. Testi diperbolehkan melakukan dua kali. 

 



Penilaian 

Catatlah waktu yang diperlukan pada pelaksanaan yang paling cepat dengan 

ketelitian 0,1 detik yang terdekat. 

 

Tes akselerasi 30 meter 
 
Tujuan  

 Untuk mengetahui kemampuan lari dengan cepat dan mengetahui 

kemampuan kecepatanan seorang siswa/atlet. 

 
Alat yang dibutuhkan 

Untuk menjalankan tes ini anda membutuhkan : 

 

 jalur 400 meter- jalur yang ditandai didepan sepanjang 25 meter 

 Stopwatch 

 Asisten 

 
Prosedur Pelaksanaan :  
 
Tes ini terdiri dari lari 3 x 30 meter dimulai dari start berdiri, blok start dan dengan 

istirahat yang cukup untuk memulai tes diantara tes lari yang berikutnya. Asisten 

harus mencatat waktu yang dihabiskan untuk melakukan lari 30 meter 

 
Data normatif dari tes 30 meter  untuk atlet untuk 16-19 tahun 
 
 

Jenis kelamin Baik sekali Baik Cukup Sedang Kurang 

Pria <4.0 4.2-4.0 4.4 – 4.3 4.6-4.5 >4.6 

perempuan < 4.5 4.6-4.5 4.8-4.7 5.0-4.9 >5.0 

 
 
Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 
Validitas 



Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Terbang 30 meter 
 
Tujuan  

 Untuk mengetahui kemampuan lari dengan cepat dan mengetahui 

kemampuan kecepatanan seorang siswa/atlet. 

 

Alat yang dibutuhkan 

Untuk menjalankan tes ini anda membutuhkan : 

 

 jalur 400 meter – 60 meter sudah ditandai 

 corong untuk menandai poin 30 meter 

 stopwatch 

 asisten 

 
Prosedur pelaksanaan :  

Tes ini terbagi menjadi lari 3 x 60 meter dari start berdiri dan dengan pemulihan 

penuh diantara tiap lari. Atlet menggunakan 30 meter pertama untuk 

membangun kecepatan maksimum dan terus mempertahnkannya sepanjang 60 

meter. Tes ini dapat digabung dengan tes kecepatan 60 meter. Asisten harus 

mencatat waktu untuk sang atlet untuk menyelesaikan : 

 

 30 meter pertama 

 60 meter 

 
Data normatif untuk tes terbang 30 meter 

Data berikut ini diambil dari tes yang dilakukan oleh atlet berkelas dunia 

 

 

Rank Perempuan Pria 

91-100 2.90-2.99 detik 2.50-2.59 detik 



81-90 3.00-3.09 detik 2.60-2.69 detik 

71-80 3.10-3.19 detik 2.70-2.79 detik 

61-70 3.20-3.29 detik 2.80-2.89 detik 

51-60 3.30-3.39 detik 2.90-2.99 detik 

41-50 3.40-3.49 detik 3.00-3.09 detik 

31-40 3.50-3.59 detik 3.10-3.19 detik 

21-30 3.60-3.69 detik 3.20-3.29 detik 

11-20 3.70-3.79 detik 3.30-3.39 detik 

1-10 3.80-3.89 detik 3.40-3.49 detik 

 

 
Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 
Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Kecepatan 60 Meter 
 
Tujuan  

 Untuk mengetahui kemampuan lari dengan cepat dan mengetahui 

kemampuan kecepatanan seorang siswa/atlet. 

 

Alat yang dibutuhkan 

 Jalur 400 meter – dengan jalur yang sudah ditandai di depan 

sepanjang 60 meter 

 Stop watch 

 Asisten 

 
Prosedur pelaksanaan  : 



Tes ini terbagi menjadi lari 3 x 60 meter dari start berdiri dengan pemulihan 

penuh diantara tiap larinya. Atlet menggunakan 30 meter pertama untuk 

membangun kecepatan maksimum dan kemudian terus menjaga kecepatan 

hingga meter ke 60. Pelatih harus mencatat waktu untuk sang atlet menyelesaika 

putaran 30 dan 60 meter. Tes ini bisa dikombinasika dengan tes terbang 30 

meter 

 

Reliabilitas : 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas : 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Ketahanan 150 meter 
 
Tujuan  

 Untuk mengetahui kemampuan lari dengan cepat  yang berjarak 150 

meter dan mengetahui kemampuan kecepatanan seorang siswa/atlet. 

 
Alat yang dibutuhkan : 
 

 Jalur 400 meter – dengan jalur yang sudah ditandai sepanjang 150 

meter 

 Stop watch 

 Asisten 

 
Prosedur pelaksanaan :  

Tes ini terbagi menjadi lari 150 meter dari start berdiri. Asisten harus mencatat 

waktu yang diperlukan altlet untuk berlari 150 meter 

 

Reliabilitas 



Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Kecepatan lari 200 meter 
 
Tujuan : 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kecepatan atlet untuk berlari 200 

meter 

 

Alat yang dibutuhkan : 

 Jalur 400 meter – dengan jalur yang sudah ditandai sepanjang 150 

meter 

 Stop watch 

 Asisten 

 

Prosedur pelaksanaan :  

Tes terbagi menjadi lari 200 meter dari start berdiri. Asisten harus mencatat 

waktu yang diperlukan atlet untuk melakukan lari 250 meter. 

 
Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 

Tes Ketahanan 250 meter 
 
 



Tujuan :  

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengwasi perkembangan ketahan atlet untuk 

berlari 250 meter 

 
Alat yang dibutuhkan : 

 

 Jalur 400 meter – dengan jalur yang sudah ditandai sepanjang 150 

meter 

 Stop watch 

 Asisten 

 
Prosedur pelaksanaan :  

Tes terbagi menjadi lari 250 meter dari start berdiri. Asisten harus mencatat 

waktu yang diperlukan atlet untuk melakukan lari 250 meter. 

LARI  CEPAT  ¾  LAPANGAN BASKET 

Tujuan : 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kecepatan seorang atlet atau siswa 

 

Alat yang dibutuhkan 

 

 Lapangan bola basket 

 Stop watch 

 4 buah corong atau kerucut 

 Asisten 

 

Prosedur pelaksanaan :  

Teste berdiri dibelakan garis star yang diantara dua kerucut, setelah ada aba-

aba “Ya” teste berdiri secepat mungkin kearah ¾  (75 feet, 22.86 meters). 

lapangan bola basket lihat gambar, setelah melewati garis finish catatlah berapa 

waktu yang dibutuhkan untuk melaksankan tes tersebut. 



  

 .  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
Tes LAS (Lactic vs. Speed ) 

 
Tes LAS (Lactic vs. Kecepatan ), penilaian ketahanan kecepatan untuk atlet 400 

meter, yang diadakan oleh Les Archer- pelatih dari New Zealand 

 

Tujuan :  

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengawasi ketahanan kecepatan atlet 400 

meter 

 

Alat yang dibutuhkan 

 

 jalur 400 meter 

 Stop watch 

 Seorang asisten 

 
Prosedur pelaksanaan :  

 perintahkan atlet untuk menguji coba 500 m (T1) 

 catat waktu 

 
Paling tidak 48 jam setelah atlet melakukan sprint diatas kemudian  melakukan 

tes seperti dibawah ini : 



 

 50 m- catat waktunya (T2) 

 Pemulihan 4 menit 

 100 m- catat waktunya (T3) 

 Pemulihan 4 menit 

 150 m- catat waktunya (T4) 

 Pemulihan 4 menit 

 200 m- catat waktunya (T5) 

 
Analisa 

Jumlahkan waktu  T2+T3+T4+T5 (S1) 

Bandingkan waktu T1 (waktu untuk lari 500 meter) dan S1 (total waktu untuk 

sprint) – berdasarkan pengalaman saya perbedaannya tidak akan lebi dari 5 

detik. Jika perbedaannya lebih dari 5 detik maka hal ini menandakan kurangnya 

ketahanan dan jika perbedaannya kurang dari 5 detik maka hal ini menandakan 

kurangnya kecepatan. 

 

Kenapa? Ini hanya satu-satunya tes yang saya gunakan terhadap atlet-atlet saya 

selama lebih kurang 8 tahun terakhir dengan kesuksesan besar. 3 orang laki-laki 

sudah berlari sejauh 400 m dengan waktu kurang dari 45 detik dan satu wanita 

telah melakukannya dibawah 51 detik dengan rumus ini. Ini mungkin bukan ilmu 

pasti, tapi mungkin alat yang akan membantumu sebagai pelatih. 

 

Target Kelompok 

Tes ini ditujukan untuk pelari 400 meter pria dan wanita 

 
Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas 



Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 
Tes Menangkap Penggaris 

 
Tujuan 

Untuk mengawasi perkembangan kemampuan kecepatan reaksi atlet. 

 

Alat yang dibutuhkan : 

- Sebuah penggaris sepanjang satu meter 

- Seorang asisten 

 
Prosedur pelaksanaan :  

Penggaris dipegang  oleh seorang asisten diantara jari telunjuk dan ibu 

jari tangan atlet  pada tangan yang dominan, maka ibu jari atlet akan sejajar 

dengan garis 0 cm pada penggaris. Asisten akan menginstruksikan atlet untuk 

menangkap penggaris secepat mungkin setelah penggaris dilepaskan. 

 
Perhitungan : 

Rumus  yang digunakan untuk mnghitung reaksi kecepatan adalah d = vt+1/2 at2 

Dimana :  

 d = jarak dalam cm 

 v = kecepatan inisial = 0 

 a = akselerasi berdasarkan gravitasi (9,81 bilangan konstant) 

 t = waktu dalam mili-detik (ms) 

 

Kita diharuskan memanipulasi d = vt+1/2 at2 untuk memberi kita algoritma untuk t 

Karena v = 0 maka vt = 0   

Contoh :  Teste dapat melakukan tes dengan jarak 9 cm, berapa waktu 

kecepatan reaksinya ? 

 

d = vt+1/2 at2 

9  =  0.t +  1/2 x 9,81 x t2 



9   =   1/2 x 9,81 x t2 

9   =   4,905 t2 

t2  =  9/ 4,905   =   1,835 

t2    =    1,835      

t2    =   V 1,835    =    1,376 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas bergantung kepada seberapa ketat tes dilakukan dan level motivasi 

seseorang untuk melakukan tes 

 

Validitas 

Ada tabel untuk membandingkan hasil terhadap level kebugaran dan korelasinya 

yang tinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Gmr  :   1     Gmr   :    2 
 

BAB VI 

  AGILITY TEST ( TES KELINCAHAN) 

 

Agility atau kelincahan adalah komponen  penting  yang dibutuhkan oleh 

hamper seluruh cabang olahraga (Getchell, 1979). Agility atau kelincahan adalah 



 

kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan 

bersama-sama dengan gerakan lainnya. Bagi anak, kelincahan merupakan komponen 

kesegaran jasmani yang harus dimiliki.  Tanpa kelincahan, anak dikatakan tidak 

dalam keadaan normal atau mungkin sedang sakit. Kelincahan bagi mereka adalah 

sesuatu yang khas sesuai dengan kodratnya. Jadi kelincahan harus menempati 

prioritas utama dalam melatih kesegaran jasmani setiap anak. Bagi orang dewasa 

kelincahan tidak berarti kurang penting, tetapi apabila dilihat dari kebutuhan serta 

aktivitas yang dilakukan, kelincahan terbatas kepada cabang olahraga yang 

dilakukannya.  Untuk para altlet kelincahan memiliki peran yang pentin demi tercapainya 

kemampuan penampilan secara baik, seorang atlet sangat perlu untuk memiliki, 

memelihara dan menjaganya agar kemampuan agility tetap menjadi satu kesatuan 

dengan kemampuan fisik yang lainnya.  Dan dibawah ini diberikan beberapa contoh 

untuk mengetahui tingkat kelincahan seseorang. 

MM.  

NN. Right Boomerang Run Test 

 
Tujuan : untuk mengukur kelincahan (agility). 

 

Pelaksanaan : tanda kerucut ditempatkan pada 17 feet (5,18) dari garis start. 

Tanda yang lain ditempatkan pada 15 feet (4,57m ) diseberang tanda pertama. 

Tanda kerucut lain ditempatkan pada 15 feet (4,57 m) disamping tanda pertama 

dari garis start. 

Orang coba berlari ke arah titik atas dan berkelok lalu lari kembali berkelok ke kiri 

melingkari titik sebelah kanan kemudian berputar di titik tengah melingkarinya 

dan kembali ke garis finis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LL.  

MM. Zig-zag Run 

 
Tujuan : mengukur kelincahan bergerak seseorang. 

 

Pelaksanaan : orang coba berdiri di belakang garis batas bila ada aba-aba “Ya”, 

ia berlari secepat mungkin mengikuti arah panah sesuai dengan diagram sampai 

batas finis. Orang coba diberi kesempatan melakukan tes ini sebanyak 3 kali 

kesempatan, gagal bila menggeserkan tonggak, tidak sesuai dengan arah panah 

pada diagram tersebut. 

 

Penilaian : Skor : catat waktu tempuh yang terbaik dari 3 kali percobaan, dan 

catat sampai 1/10 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lari hilir mudik (shuttle run) 

 
Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur kelincahan siswa dalam mengubah 

arah. 

 



Pelaksanaan : start dilakukan dengan start berdiri, pada aba-aba bersedia 

berdiri dengan salah satu ujung kakinya sedekat mungkin dengan garis start, 

setelah diberi aba-aba siap untuk berlari. 

Dan pada aba-aba “Ya”, orang coba segera berlari menuju ke garis batas untuk 

mengambil dan memindahkan balok pertama ke setengah lingkaran yang berada 

di tempat garis start. 

Kemudian kembali lagi menuju ke garis batas untuk mengambil dan 

memindahkan balok kedua ke setengah lingkaran yang berada di tempat garis 

start, dan pada saat balok terakhir diletakkan stopwatch dihentikan. 

 

Illinois Agility Run 

 

Tujuan : untuk mengetahui kelincahan seseorang. 

 

 

 

Pelaksanaan :  

Orang coba bersiap digaris start, pada aba-aba ya orang coba berlari secepat-

cepatnya menuju garis A, salah satu kaki harus menyentuh garis. Kemudian 

berbalik menuju bangku pertama, berputar kekiri pada bangku pertama lalu 

melakukan zig-zag sehingga bangku ke-4. berputar kekanan pada bangku ke 4, 

kemudian zig-zag kembali menuju bangkuk pertama. Berputar kekiri pada 

bangku pertama, kemudian berlari menuju garis B dan berputar menuju garis 

finish. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

30 ft 

(9,14 m) 10 ft 

(3,05 m) 

10 ft 

(3,05 m) 

Start in prone position 



 

 

T Test Agility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table illonios 

 

Agility Run Ratings (seconds) 

Rating Males Females 

Excellent < 15.2 < 17.0 

Good 16.1-15.2 17.9-17.0 

Average 18.1-16.2 21.7-18.0 

Fair  18.3-18.2 23.0-21.8 

Poor > 18.3 > 23.0 

 
Variasi:  dapat pula melakukan tes dengan cara kebalikan dari sisi zigzag  

(sehingga berbalik arah terbalik.) 

 

Tes Lari Berkelok (dodging run) 

 

Tujuan  : mengukur kelincahan 

 



Perlengkapan :   

 stop watch 

 tongkat rintangan sepanjang 5 seet 5 buah 

 

Petunjuk pelaksanaan :  

Testee berdiri di titik A, pada garis start. Bila ada aba-aba “ya” kemudian ia lari 

berbelok menurut arah lintasan yang tertera pada diagram secepat mungkin dan 

kembali ketitik A, dan kemudian lari lagi seperti lap pertama sampai ketitik A lagi. 

 

 

 

 

Penilaian  :  

penilaian berdasarkan waktu tempuh yang dicapai oleh testee dari mulai aba aba 

“ya” sampai kembali ke titik A, setelah Testee melakukan 2 kali putaran (lap). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hexagonal Obstacle Test 

Tujuan 

Tes ini untuk mengetahui tingkatan kelincahan seorang atlet atau siswa. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
3 feet 

2 yds 2 yds 2 yds 

Start 

Finish 

1 

2 
3 

4 

5 

5 yards 



Untuk melakukan tes ini dibutuhkan : 

• 66 cm segi enam sisi (lihat gambar) 

• Stop watch 

• Asisten 

 

 

Cara melakukan tes : 

 

Atlet berdiri di tengah-tengah segi enam, menghadap jalur A 

Pada pertahankan posisi ini selama pengetesan, yaitu menghadap jalur A  

 

Pada perintah GO stop watch dijalankan dan atlet melompat dengan kedua kaki 

melewati garis B dan kembali ke tengah, lalu melewati  garis C kemudian 

kembali ke tengah dan seterusnya sampai semua (6 garis dilompatinya) 

 

Ketika atlet melompati garis A dan kembali ke tengah-tengah sampai dapat 

melaksanakan semua garis dilompati , maka tes dianggap sudah melakukan 

satu rangkaian tes. Atlet  atau siswa melaksanakannya sebanyak   tiga 

pelaksanaan.  

 

Setelah menyelesaikan tiga rangkaian stopwatch dihentikan dan waktu dicatat. 

Setelah melakukan rangkaian tes tersebut atlet istirahat ,kemudian 

melaksanakan  mengulangi rangkaian tes yang kedua. 



Pada pencatatan penilaian catatlah nilai yang tertingi yang dapat dicapai oleh 

atlet.   Jika  atlet atau siswa melaksanakan tes yang melewati  garis tidak sesuai 

ketentuan maka tes diulang,. 

Normative data untuk the Hexagonal Obstacle Test 

Dibawah ini adalah Norma tes untuk  anak  usia 16 sampai 19 tahun 

Gender Excellent 
Above 

Average 
Average 

Below 
Average 

Poor 

Male <11.2 secs 
11.2 - 13.3 

secs 
13.4 - 15.5 

secs 
15.6 - 17.8 

secs 
>17.8 
secs 

Female <12.2 secs 
12.2 - 15.3 

secs 
15.4 - 18.5 

secs 
18.6 - 21.8 

secs 
>21.8 
secs 

Table Reference:Arnot R and Gaines C, Sports Talent, 1984  

 

QQ. 505 Agility Test 

 
Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

 

 

Peralatan yang diperlukan :  

 stopwatch,  

 tempat yang permukaannya rata dan baik, 

  kapur ,   

 tanda dan kerucut 



 

Prosedur Pelaksanaan : Tandailah pada garis  5 dan 15 meter pada tanah. 

Atlet ini berlari dari garis start  menuju 10 meter pertama pada saat menginjak 

garis 10 meter pertama tersebut  dicatat waktunya sebagai start untuk menuju 

pada ujung garis 15 meter (dengan kkecepatan maksimal) kemudian lari berbalik 

menuju garis star kedua dan dicatat hasil lari tersebut yang dinyatakan sebagai 

hasil nya. ( jumlah total jarak yang ditempuh adalah 10 meter) 

Tesee melakukan dua kali percobaan. Yang terbaik dari dua jejak dicatat. 

Kemampuan menyalakan setiap kaki harus diuji. Subyek harus didorong untuk 

tidak melangkahi baris dengan terlalu banyak, karena hal ini akan meningkatkan 

waktu mereka. 

 

RR. Quadrant Jump Test 

Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

Peralatan yang dibutuhkan: pita pengukur, kapur atau pita untuk menandai 

tanah, stopwatch 

 

Pelaksanaan : kuadran A ditandai di lantai, seperti digambarkan dalam diagram 

(3 kaki sekitar 90 cm). Tandai garis start dan setiap angka kuadran. Subjek 

berdiri dengan kedua kaki bersama-sama di garis start. Pada perintah 'Ya”, 

mereka melompat ke depan melintasi garis ke dalam kuadran pertama, 

kemudian di urutan berturut-turut ke kuadran 1, 2, 3, 4, 1, 2, dll Pola ini 

dilanjutkan secepat mungkin selama 10 detik.  

Setelah istirahat mengulang lagi tesnya sebnyak 3 kali percobaan. 

Skor •: Nilai rata-rata dari dua, The skornya subyek adalah jumlah yang benar 

dalam melompat   dikurang melompat yang salah. Satu score diberikan setiap 

kali  subyek melompati tanah dengan kedua kaki sepenuhnya berada di dalam 

kuadran yang benar selama perlaksanaan 10 detik tersebut, nilai kesalahan 

diberi nilai sebesar 0,5 dan nilai ini dipakai untuk  mengkurangi setiap kali 

menyentuh baris kuadran dan untuk setiap kali  subjek mendarat dengan satu 

kaki  atau pendaratan dua kaki yang salah. 



 

Variasi :  Untuk perbandingan tes dapat dilakukan dengan arah yang  

berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam.  Hal ini dapat menunjukkan 

jika ada ketidak seimbangan  antara 

kelincahan gerakan kiri dan kanan. 

PP.  

QQ.  

RR.  

SS.  

TT.  

UU.  

VV.  

WW.  

XX.  

YY.  

ZZ. Agility T-Test 

 
Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

Peralatan yang dibutuhkan: meteran, kerucut/cone , stopwatch, kapu                 

Petujuk Pelaksanaan : Mengatur empat kerucut seperti yang digambarkan dalam 

diagram di atas. Subjek mulai berlari dari garis start A menuju ke titik B dengan 

meyentuhkan tangan kanannya pada kerucut B, kemudian berlarih kearah titik C 

dan menyenuhkan kerucut dengan tangan kiri setelah itu belari kearah D dan 

meyentuhkan kerucutnya dengan tangan yang kanan. Kembali ketitik B dengan 

menyentuhkan kerucut dengan tangan kiri, untuk kemudian menuju garis finish 

(titik A).  Stopwatch dihentikan ketika mereka melewati kerucut A 



  

Penilaian : skor: pengetesan dianggap  gagal jika tangan tidak  menyentuh dasar 

kerucut, atau kerucutnya terseret. Waktu dicatat sampai 0,1 detik. Tabel di 

bawah menunjukkan beberapa nilai untuk atlet olahraga tim dewasa. 

 

DDD.  

EEE.  

 

FFF.  

GGG.  

HHH.  

III.  

JJJ. Quick Feet Test 

 

Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

 

Peralatan yang diperlukan : tempat yang permukaan yang datar dan rata, 

stopwatch, tongkat yang panjangnya 60 cm.  

 

Prosedur pelaksanaan  : Tempatkan tongkat secara terpisah berjarak 18 inci 

(45 Cm) secara terpisah pada tanah yang permukaan  datar, yang membuat 

jarak 10 meter (9.14m). Kemudian  siswa mulai berlari untuk melangkahi tongkt 

  Males (seconds)  Females (seconds)  

Excellent < 9.5 < 10.5 

Good  9.5 to 10.5 10.5 to 11.5 

Average 10.5 to 11.5 11.5 to 12.5 

Poor > 11.5 > 12.5 



yang telah disusun dan dicatat waktu yang ditempuh dari  mulai melewati anak 

tangga pertama sampai anak tangga terakhir.  Istirahat selama dua menit untuk 

mengulang tes. 

 

Penilaian : Catatlah hasil terbaik dari dua kali percobaan  

 

KKK. Side-Step Test 

 
Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

 

Peralatan  :   

 tempat yang datar dan rata dan diberi  tanda garis , 

 meteran, 

 stopwatch 

Prosedur pelaksanaan :  

Subjek berdiri di garis tengah, kemudian melompat 30 cm ke sisi  kanan/kiri  

melompat kembali ke tengah kemudian melompat 30 cm ke sisi lain, lalu kembali 

ke pusat. Ini adalah satu siklus lengkap. Subyek melakukan tes selama satu 

menit dan kemudian dicatat berapa banyak dapat melakukan lompatan kekanan 

dan kekiri. 

 Norma penilaian side step test 

 Poor Fair average good high 

Female <33 34-37 38-41 42-45 46+ 

Male <37 38-41 42-45 46-49 50+ 

LLL. Arrowhead Agility Drill 

 
Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

 

Peralatan yang dibutuhkan :   



 stopwatch,  

 pita ukur,  

 kapur untuk menandai tanah,  

 kerucut /cone 6,  

 permukaan  datar dan rata. 

 

Prosedur pelaksanan :  

Kerucut diletakkan sesuai diagram, dengan tiga kerucut penanda ditempatkan 

dalam bentuk panah (lihat titk A, D dan C).  Subjek mulai berlari dengan kaki  di 

belakang garis start.  Pada aba-aba Ya, subjek berlari secepat yang mungkin 

menuju kerucut tengah (A), putar untuk menjalankan sekitar kerucut samping 

(C) atau (D), sekitar jauh kerucut (B) dan kembali melalui start / garis finish. 

Subjek menyelesai empat jalur lari, dua ke kiri kemudian dua ke kanan (seperti 

yang ditunjukkan). Dengan catatan bahwa subjek tidak diperkenankan untuk 

melewati cone/kerucut. 

 

Penilaian : Skor catat waktu terbaik untuk menyelesaikan tes untuk jalur belok 

kiri dan kanan. Waktu dicatat dalam per sepuluh detik.   

 
 
 
 
 

GGG.  

HHH.  

III.  

JJJ.  

KKK.  

LLL.  

MMM.  

NNN.  

 



OOO.  

PPP.  

QQQ.  

 

RRR. 20 Yard Agility Test 

 
Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 
 

Peralatan yang diperlukan :  

 stopwatch,  

 meteran,  

 lantai yag permukaannya rata dan tidak licin,    

 kerucut/cone 

 

Pelaksanaan :  

Atlet atau siswa berdiri di kerucut A yang berada di tengah-tengah antara kerucut 

B dan Kerucut C. Posisi kerucut adalah segaris ( kerucut A, B, dan C).  Atlit atau 

siswa berlari menuju kekerucut B dan menyentuhkan salah satu tangannya untuk 

menyentuh kerucut kemudian berlari ke tengah untuk menyentuh kerucut A dan 

kemudian berlari ke kerucut C dengan salah satu tangan menyentuh kerucut C 

Terkhir Atlit atau siswa kembali ke tengah (kerucut A). Waktu dihentikan pada 

saat Atlit atau siswa menyentuh kerucut A.  

SSS. 20 Yard Shuttle Test 

 

Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

Peralatan : stopwatch, pita pengukur, kerucut/corn dan lapangan dengan 

permukaan yang rata 

Pelaksanaan :  Atlet atau siswa berdiri siap di garis tengan atau kerucut yang 

tengah (posisi 3 kerucut sejajar). Atlet atau siswa berlari kearah kiri atau kearah 

kanan yang berjarak 5 yard (boleh memilih arah yang mana yang lebih dahulu 

dituju). Sentuhkan salah satu tangan pada kerucut kemudian Atlet atau siswa 

berlari kearah yang berlawanan pada jarak 10 yard dan setuhkan salah satu 



tangan, terakhir siswa berlari kearah tengah untuk meyentuhkan kerucut yang 

berada ditengan. Stopwatch diberhentikan pada saat Atlet atau siswa menyentuh 

kerucut tersebut. Kalau dijumlahkan Atlet atau siswa berlari dengan jarak 20 

yard. 

 

Sekor : Siswa melaksanakan tes ini sebanyak 2 kali percobaan, nilai yang terbaik 

yang dicatatsebagai hasilnya. Dan dicatat sampai dengan persepuluh detik. 

ZZZ.  

AAAA. Agility Cone or Compass Drill 

 
Tujuan :   

Tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

 

Peralatan yang diperlukan:  

 stopwatch,  

 meteran,  

 lantai yag permukaannya rata dan tidak licin,   

  5 kerucut/cone 

Pelaksanan :  

Kerucut diletakkan sesuai gambar,  atlet atau siswa berada dibelakang garis start 

(kerucut 1), dan pada aba-aba “Ya”  atlit atau siswa berlari menuju kerucut 2 

dengan salah satu tangan menyentuh kerucut kemudian berlari menuju kerucut 3 

, dilnjutkan berlari pada kerucut 1, untuk kemudian berlari menuju kerucut 4. 

Terakhir atlit atau siswa berlari menuju garis finish pada kerucut 5, stopwatch 

diberhentikan pada saat tangan siswa selesai menyentuh kerucut dan 

melampaui garis finish. 

 

Catatan : setiap kali siswa berlari kearah kerucut salah satu tangan menyentuh 

kerucut.  

  



Penilaian : sekor siswa melaksanakan tes ini sebanyak 2 kali percobaan, nilai 

yang terbaik yang dicatatsebagai hasilnya. Dan dicatat sampai dengan 

persepuluh detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Cone Shuttle Drill Test 

Tujuan :  tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 
 

Peralatan yang diperlukan :  

 stopwatch,  

 meteran,  

 lantai yag permukaannya rata dan tidak licin,   

  3 kerucut/cone 

 

Pelaksanan :  

Atlit atau siswa berdiri dibelakang garis start untuk berlari menuju kerucut 2 , 

kemudian atlit atau siswa berlari berkelok menuju kerucut 1 dengan salah satu 

tangan menyentuh kerucut , atlit atau siswa kemudian berlari berkelok melewati  

kerucut 3 untuk kemudian berlari kembali menuju garis finish.  

Sekor : Siswa melaksanakan tes ini sebanyak 2 kali percobaan, nilai yang terbaik 

yang dicatatsebagai hasilnya. Dan dicatat sampai dengan persepuluh detik. 



 

 

BBBB.  

CCCC.  

 
 
 
 
 
 
 
 

DDDD. Box Drill 

Fitness Test 

Tujuan :   

Tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

 Peralatan :  

 stopwarch,  

 pita pengukur,  

 4 buah kerucut/cone,  

 tempat yang rata  

Pelaksanaan :  Atlet  atau siswa berdiri  dibelakang garis start,  pada aba-aba 

“Ya” atlet atau siswa berlari menuju kerucut 2 (dua) dengan cara berlari cepat 

dan berputar ke kanan melalui kerucut 2 untuk berlari menyamping menuju 

kerucut 3, berputar ke kanan melalui kerucut 3 dan berlari membelakangi kerucut 

4 untuk menuju pada kerucut 4 berputar ke kanan dengan berlari sprint menuju 

garis finish.    

Penilaian : Sekor siswa melaksanakan tes ini sebanyak 2 kali percobaan, nilai 

yang terbaik yang dicatatsebagai hasilnya. Dan dicatat sampai dengan 

persepuluh detik. 



 

 

 

 

 

 

 

EEEE.  

FFFF. AFL 

Agility Run 

Tujuan :   

Tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

Peralatan :   

 stopwarch,  

 pita pengukur,  

 5 buah kerucut/cone,  

 tempat yang rata  

Pelaksanan :  

Siswa berlari dibelakang garis start pada aba-aba “Ya” Atlet atau siswa 

melakukan lari zigzag secepat mungkin untuk melewati kerucut-kerucut yang 

sudah di letakkan sedemian rupa (lihat gambar), 

sampai semua kerucut dilewati sesuai dengan 

gambar, pada saat atlet atau siswa melewati garis finish 

maka stopwatch dihentikan. 

Penilaian : siswa melaksanakan tes ini sebanyak 2 

kali percobaan, nilai yang terbaik yang dicatatsebagai 

hasilnya. Dan dicatat sampai dengan persepuluh detik. 

GGGG.  



HHHH.  

IIII.  

JJJJ.  

KKKK.  

LLLL.  

MMMM.  

NNNN.  

 

OOOO. Lane Agility Drill 

Tujuan :   

Tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

Peralatan :   

 stopwarch,  

 pita pengukur,  

 6 buah kerucut/cone,  

 tempat yang rata  

Pelaksanaan :  

Atlit atau siswa berdiri dibelakang garis start, pada aba-aba “Ya” atlet atau siswa 

berlari menuju kerucut  satu sampai dengan yang ke enam (lihat gambar) setelah 

menyentuh kerucut terakhir (ke 6) atlet atau siswa berlari berbalik untuk 

menyelesaikan lari dari kerucut ke 6 menuju garis finish (lihat gambar) 

Penilaian : Siswa melaksanakan 

tes ini sebanyak 2 kali percobaan, nilai 

yang terbaik yang dicatatsebagai 

hasilnya. Dan dicatat sampai 

dengan persepuluh detik. 

 

 



 

 

 

 

PPPP.  

QQQQ.  

RRRR. Shuttle Cross Pick-Up 

 
Tujuan :   

Tes ini untuk mengukur kelincahan seorang atlit atau siswa. 

 

Peralatan :   

 stopwarch,  

 pita pengukur,  

 6 buah kerucut/cone,  

 tempat yang rata  

 

Pelaksanaan :   

Atlet atau siswa berdiri dibelakang garis start berlari menuju kerucut/cone B 

kemudian berkelok ke kiri untuk menyentuh kerucut yang ada disebelah kiri (C)  

berkelok kekiri menuju titi D untuk menyentuhkan tangannya pada kerucut 

tersebut, dan selanjutnya berlari  menuju kerucut B dan dilanjutkan berkelok 

kekiri menuju kerucut E terakhir atlet atau siswa mengakhiri tesnya dengan 

menuju garis finish. 

 

Penilaian : Siswa melaksanakan tes ini sebanyak 2 kali percobaan, nilai yang 

terbaik yang dicatatsebagai hasilnya. Dan dicatat sampai dengan persepuluh 

detik. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

KESEIMBANGAN / BALANCE 

 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh 

secara tepat pada saat berdiri (static balance) atau pada saat melakukan gerakan 

(dynamic balance). Kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan   dipengaruhi   

oleh   beberapa   faktor   antara   lain:   visual,  teliga (rumah siput). 

Keseimbangan statik  maupun keseimbangan dinamik merupakan komponen 

kesegaran jasmani yang sering dilakukan oleh anak-anak maupun dewasa. Setiap 

orang sangat memerlukan keseimbangan yang dapat mempertahankan stabililas 

posisi tubuh dalam kondisi  statik atau dinamik. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, 

ataupun  dalam melakukan aktifitas keolahragaan kesimbangan sangat dibutuhkan. 

 

 
 

Tes  Berdiri Satu Kaki dengan Mata Tertutup/Strock stand 
 

Tujuan :  

Untuk mengetahui  kemampuan siswa atau atlet dalam mempertahankan 

keseimbangan tubuh pada posisi statis. 

 

Alat-alat yang diperlukan : 

 

 Lokasi yang kering atau gym 

 Stop watch 

 Seorang asisten 

 

Petunjuk Pelaksanaan : 

 

- Berdiri dengan nyaman pada kedua kaki 

- Tangan diletakkan di pinggang 



- Berdirilah pada salah satu kaki, angkat kaki yang lain dan letakkan ibu jari 

kaki pada lutut kaki yang masih menjejak tanah 

Komando dari Guru/Pelatih 

- Tutup mata 

- Guru/Pelatih mulai menghitung dengan stop watch 

- Jaga keseimbangan selama mungkin 

- Waktu akan dihentikan apabila atlet membuka mata, menggerakan 

tangan, meletakkan atau menggerakan kakinya 

- Guru/Pelatih akan mencatat waktu yang diraih atlet dalam 

mempertahankan keseimbangan 

Ulangi tes ini sebanyak tiga kali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gmr  1   Gmr  2  Gmr  3 

 

Modified Bass Test of Dynamic Balance 

Tujuan:  

Tes ini untuk mengukur keseimbangan dinamis 

     

 

 

Peralatan yang dibutuhkan : 



 ruang lantai yang memadai,  

 selotip untuk menandai lantai,  

 pita pengukur, 

  stopwatch. 

 

Petunjuk pelaksanaan : 

 

Untuk melaksanakan tes ini buatlah diagram seperti pada gambar. Subjek 

dimulai dengan berdiri diam di kaki kanan atau disebut dengan titik awal, subjek 

kemudian melompat ke tanda pertama dengan kaki kiri dan mempertahankan 

sikap ini pada posisi statis selama lima detik. Setelah 5 detik, ia kemudian 

melompat ke tanda  kedua dengan mempertahankan sikap ini dengan posisi 

statis selama lima detik. Ini terus berlanjut dengan kaki bergantian melompat 

dengan posisi statis selama lima detik pada setiap titik sampai semua tanda 

dilewati. Pada setiap titik, telapak kaki benar-benar harus menginjak setiap anda 

pita sehingga tidak dapat dilihat. Sebelum tes dimulai siswa atau teste 

diperbolehkan untuk mencoba tes tersebut.  

 

Penilaian :  

Hasilnya dicatat sebagai sukses atau gagal. Sebuah tes yang sukses terdiri dari 

melompat ke setiap menandai pita dan dapat betahan selama 5 detik dengan 

posisi kaki yang lainnya tidak menyentuh lantai dan tetap dapat menjaga 

keseimbangan. Setiap dapat melakukan lompatan dengan benar mendapat poin 

5, jika tidak dapat melakukan gerakan sesuai ketentuan pelaksanaan maka tidak 

memiliki nilai. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Keseimbangan dengan tongkat  

 

Tujuan :     

Tes ini untuk mengetahui keseimbangan yang stabil. 

 

 Peralatan yang diperlukan :  

 tongkat berukuran 1 × 1 × 12 inci (2,54 × 2,54 × 30,5 cm),  

 stopwatch 

 

Prosedur pelaksanaan :   

Subjek berdiri dengan telapak kedua kaki  berada diatas tongkat , selama 

mungkin. Stopwatch dimulai pada saat kedua tumit terangkat dari lantai. 

Sebelum tes dimulai, teste dapat melakukan percobaan terlebih dahulu. 

Penilaian :  



Waktu yang dicatat selama teste dapat melkasanakan berdiri diatas balak,  

stopwatch dihentikan ketika tumit atau bagian lain dari tubuh menyentuh tanah, 

atau  subjek tidak dapat lagi mempertahankan keseimbangan. 

 

Variasi tes : 

• tes ini dapat dibuat lebih sulit dengan menaikkan tongkat di atas lantai. 

• keunggulan: tes ini sederhana dan mudah dilakukan. 

• kelemahan: tongkat keseimbangan perlu khusus dibuat untuk tes ini. 

 

Standing Balance Test 

 

Tujuan :   

Tes ini untuk mengukur keseimbangan tubuh. 

 

 Peralatan yang diperlukan :   

 Tempat yang permukaannya datar datar, 

  Stopwatch 

 

 Prosedur Pelaksanaan : 

 Teste yang berdiri di atas satu kaki selama mungkin. Sebelum tes dimulai teste 

diperkenankan untuk melakukan percobaan selama satu menit.  Teste berdiri 

dengan satu kaki, sedangkan tangan yang lain berada diatas kepala,  denagn 

kaki jinjit. Pertahankan sikap ini selama mungkin yang dapat dilakukan oleh 

teste.    Stopwatch dihentikan saat kaki yang diangkat menyentuh tanah atau 

teste kehilangan keseimbangan. 

 

Skor :   

Waktu yang ditempuh oleh teste dalam mempertahankan keseimbangan. 

 

 

 Variasi / modifikasi :  



Untuk meningkatkan derajat kesulitan, pengujian dapat dilakukan dengan 

memvariasikan posisi tangan, atau dapat juga dilaksanakan dengan 

memejamkan mata pada saat mempertahankan keseimbangan. 

 

SSSS. ONE FOOT -  TOUCH HEAD 

 

Berdiri pada kaki kiri,  membengkok ke depan dan letakkan kedua belah tangan 

pada lantai. Angkatlah kaki kanan lurus ke belakang. Sentuhkan kepala pada 

lantai dan akhirnya kembali kesikap berdiri dengan tanpa kehilangan 

keseimbangan. 

Gagal bila :  1.  Tidak menyentuh kepala pada lantai. 

                     2.  Kehilangan keseimbangan. 

                    3.   Kaki kanan meyentuh lantai.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                 

 

KKKK.          

LLLL.  

MMMM. SIDE LEARNING REST 

Duduk berlunjur kedua  kaki  rapat,  letakkan  tangan  kanan  dilantai  di  

belakang  tubuh  

(Gambar 1). Kemudian miringlah ke kanan sehingga tubuh terangkat dan 

bertumpu pada tangan dan kaki kanan (Gambar 2). Angkatlah kaki dan tangan 



kiri, serta usahakan tetap dalam sikap demikian sampai hitungan kelima 

(Gambar 3). 

Gagal bila :     1.  Tidak bersikap sebagaimana seharusnya. 

                     2.  Tidak mampu melakukan sampai hitungan kelima. 

  

                 

                            Gmr  1      Gmr  2  

 

                
     
     
                   
     
        

 

Gmr 3 

 

ONE – KNEE BALANCE 

 

Menoleh kekanan.  Berlutut dengan kaki sebelah sedang kaki yang lain diangkat 
lurus kebelakang.  Luruskan kedua belah tangan kesamping sehingga bahu.  
Tinggal tetap dalm sikap ini hingga lima hitungan.  (lihat gambar) 

Gagal bila :  1 .Menyentuh lantai dengan bagian badan selain lutut  kaki kiri. 

   2.
 Kehilangan 
keseimbangan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           ONE KNEE - HEAD TO FLOOR 

 

Berlutut dengan kaki sebelah, sedang kaki lain diangkat lurus ke belakang 
dengan tangan menyentuh lantai.  Kedua tangan rentangkan kesamping setinggi 
bahu (Gambar 1).  Bongkokkanlah tubuh ke depan, sehingga kepala mengenai 
lantai (Gambar 2).  Kembali bersikap semula tanpa kehilangan keseimbangan 
(Gambar 3). 

Gagal bila : 1. Menyentuh lantai dengan bagian tubuh selain kepala dan lutut 
dari kaki tumpu. 

  2. Kehilangan keseimbangan. 

  3. Tidak menjatuhkan kepala pada lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

            Gmr  1                 Gmr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
            Gmr   3 
 
 

Standing Balance Test 

 

Tujuan :    

Tes ini untuk mengukur keseimbangan tubuh. 

 

 Peralatan yang diperlukan :   

 Tempat yang permukaannya datar datar, 

  stopwatch 

 

Prosedur Pelaksanaan :  

Teste berdiri di atas satu kaki selama mungkin. Dengan posisi kaki yang 

diangkat ditekukkan kebelakang. Sebelum tes dimulai teste diperkenankan untuk 

melakukan percobaan,   Teste berdiri dengan satu kaki, sedangkan kedua legan  

diluruskan dan berada disamping badan,  posisi  kaki  yang menjadi tumpuan 

jinjit. Pertahankan sikap ini selama mungkin yang dapat dilakukan oleh teste.    

Stopwatch dihentikan saat kaki yang diangkat menyentuh tanah atau teste 

kehilangan keseimbangan. 

 

 Skor :  

 waktu yang ditempuh oleh teste dalam mempertahankan keseimbangan. 

 variasi / modifikasi :  

Untuk meningkatkan derajat kesulitan, pengujian dapat dilakukan dengan 

memvariasikan posisi tangan, atau dapat juga dilaksanakan dengan 

memejamkan mata pada saat mempertahankan keseimbangan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gmr  1   Gmr   2   Gmr   3 
 

 
 

Standing Balance Test variasi 

 

Tujuan :  

Tes ini bertujuan untuk mengukur keseimbangan tubuh. 

 Peralatan yang diperlukan :   

 Tempat yang permukaannya datar datar,  

 stopwatch 

 

Prosedur Pelaksanaan :  

Teste berdiri di atas satu kaki selama mungkin. Dengan posisi kaki yang 

diangkat ditekukkan kebelakang. Sebelum tes dimulai teste diperkenankan untuk 

melakukan percobaan,   Teste berdiri dengan satu kaki, sedangkan kedua legan  

ditekuk dengan meletakkan kedua lengan diatas kepala,  posisi  kaki  yang 

menjadi tumpuan jinjit. Pertahankan sikap ini selama mungkin yang dapat 

dilakukan oleh teste.    Stopwatch dihentikan saat kaki yang diangkat menyentuh 

tanah atau teste kehilangan keseimbangan. 

 

Hasil :  

Waktu yang ditempuh oleh teste dalam mempertahankan keseimbangan. 



 

Variasi / modifikasi : 

 Untuk meningkatkan derajat kesulitan, pengujian dapat dilakukan dengan 

memvariasikan posisi tangan, atau dapat juga dilaksanakan dengan 

memejamkan mata pada saat mempertahankan keseimbangan. 

 

  
     Gmr  1        Gmr  2         Gmr   3 

 
 
 



BAB  IX 

TES KEMAMPUAN MOTORIK / MOTOR  

FITNESS TEST 

 

Kemampuan motorik melupakan salah satu indikator kebugaran  yang  

penting pada setiap individu yang erat kaitannya dengan pencapaian kualitas 

fisik dan kualitas  keterampilan gerak. Yang dimaksud kemampuan mortorik  

(motor fitness) adalah sebagai suatu  kapasitas dari seseorang yang 

berkaitannya dengan pelaksanaan kemampuan fisik untuk dapat melaksanakan 

suatu gerakan, Atau dapat pula didefinisikan bahwa kemampuan motorik adalah 

kapasitas penampilan seseorang dalam melakukan berbagai tugas gerak.  

 

Tes kemampuan motorik / Motor fitness test 

 
Item tes terdiri dari :  

(1) tes melempar pada sasaran/target, 

(2) tes kelentukan togok dan pinggang,  

(3) tes lompat jauh tampa awalan,  

(4) tes telungkup dan bangun,  

(5) tes push up dan  

(6)  tes kelincahan lari bolak – balik. 

 
Petunjuk Pelaksana Tes Kemampuan Motorik 

 

1. Tes melempar pada sasaran/target 

Tujuan : 

Untuk mengukur kekuatan koordinasi antara mata dan tangan 

Perlengkapan tes 

(1) Sasaran berbentuk lingkran yang digambarkan pada dinding tembok. 

(2) Lingkaran pertama berukuran (kecil) 12,7 cm dengan bobot nilai 3 

(3) Lingkaran kedua berukuran (sedang) 27,9 cm dengan bobot nilai 2 



(4) Lingkaran ketiga berukuran (besar) 45,7 cm dengan bobot nilai 1 

(5) Tinggi sasaran dari lantai 122 cm 

(6) Jarak sasaran dari testi dengan dinding tembok untuk tiga kali lemparan 

pertama 3,1 meter, dan tiga kali lemparan kedua 4,1 meter, serta untuk 

tiga kali lemparan ketiga 5,1 meter. 

(7) Bola tennis sebanyak 9 buah. 

 
Pelaksanaan tes 

 

(1) Testi berdiri dengan sikap melempar pada tempat dan jarak yang telah 

ditentukan. 

(2) Setelah aba-aba “Ya” teesti melakuan dengan urutan tiga kali lemparan 

pada jarak 3,1 meter, tiga kali lemparan pada jarak 4,1 meter dan tiga kali 

lemparan pada jarak 5,1 meter, sehingga total lemparan sebanyak 9 kali 

dalam tempo secukupnya. 

 
Penilaian : 

Skor lemparan disesuaikan dengan hasil lemparan pada sasaran yang telah 

ditentukan. Apabila lemparan menyentuh garis lingkaran skor, maka skor yang di 

ambil adalah yang paling besar. 

 
2. Tes kelentukan 

 

Tujuan : 

Untuk mengetahui tingkat kelentukan togok dan pinggang. 

I.  

Perlengkapan tes : 

 Bangku 

 Meteran dan mistar 

 Laitai yang rata dan tidak licin 

 

II.  



Pelaksanaan tes : 

 

Tes kelentukan togok : 

(1) Testi berdiri di bangku kemudian kelentukan tubuh kedepan, terus 

kebawah dalam keadaan lutut lurus (tidak bengkok). 

(2) Mendrong berat badan ke bawah bersamaan dengan lengan dan 

jari-jari pada sasaran mister yang dipasang pada tepian bangku. 

(3) Skor yang diambil adalah angka sentimeter yang diraih pada ujung 

jari testi. 

 

3. Tes kelentukan pinggang 

 

(1) Testi terlungkap di lantai dari posisi lengan di letakan pada 

bagian pinggang 

2) Angkat dada dab kepala setinggi-tingginya 

3) Skor yang diambil adalah angka sentimeter dari jarak antara lantai 

dan jarak ketinggian dagu (rahang bawah) testi. 

 
 

4. Tes lompat jauh tampa awalan 

 

Tujuan : 

Untuk mengkur power, kelincahan, kecepatan dan kelentukan 

 

Perlengkapan tes : 

 bak lompat 

 meteran pengukur 

 

Pelaksanaan tes : 

(1) Testi berdiri dengan posisi dua kaki sejajar di atas papan 

tumpukan 



(2) Testi berdiri menghadap bak lomba, sambil berkonsentrasi 

mengdengarkan aba-aba 

(3) Setelah aba-aba “Ya” testi melakukan lompatan dengan 

dua kaki tampa awalan 

(4) Testi diberikan tiga kali kesempatan, dan lompatan yang 

salah tidak dapat diulangi 

(5) Pengukuran dapat dilakukan pada setiap lompatan 

dengan cara angka nol pada tepi papan tumpukan dan 

ditarik meteran ke bekas sentuhan anggota badan yang 

paling dekat dengan papan tumpukan 

 

Penilaian : Skor yang diambil adalah skor terjauh dari tiga kaki lompatan 

 
5. Tes lengkup dan bangun 

 
Tujuan : 

 
Untuk mengetahui tingkat kecepatan dan kelincahan dalam mengubah posisi 

tubuh 

 

Perlengkapan tes : 

 Laitai yang rata dan tidak licin 

 Stop watch 

 

Pelaksanaan tes : 

(1) Testi dalam posisi telungkup 

(2) Posisi kaki harus kebelakang dan kedua lengan berada di 

samping kepala 

(3) Siku tekuk sejajar dengan bahan posisi muka menyentuh 

dan menghadapi lantai 

(4) Setelah mendengar aba-aba “Ya” testi bangun dengan 

cara mengangkat badan dengan posisi lengan dan siku 



diluruskan serta posisi kaki ikut terangkat dengan tumpukan ujung 

kaki 

(5) Dilakukan berulang-ulang selama waktu 30 detik 

 

Penilaian : 

Skor diperoleh dari banyaknya melakukan gerakan telungkup bagun 

selama 20 detik 

 
6. Tes push up  

 

Tujuan :  

Untuk mengetahui kekuatan lengan dan bahan 

 

Perlengkapan tes : 

 Lantai yang rata 

 Stop watch 

 

Pelaksanaan tes : 

(1) Testi dalam posisi terlungkup 

(2) Kedua lengan berada disamping dada 

(3) Setelah mendengar aba-aba “Ya” Badan diangkat 

dengan cara meluruskan lengan dan siku dan dilakukan berulang-

ulang selama 20 detik 

 

Penilaian : 

Skor diambil dari banyaknya melakukan push up selama 20 detik 

 
 

7. Tes kelincahan lari 

 

Tujun  :  

Untuk tingkat kecepatan tubuh dalam mengubah arah dan posisi secara cepat 

dan cepat. 



 

Perlengkapan tes : 

 Dua buah garis batas berjarak 6 meter 

 Stop watch 

 

Pelaksanaan tes 

(1) Testi berdiri siap pada posisi star yang ditentukan 

(2) Testi berkonsentrasi untuk mendengarkan aba-aba 

(3) Setela mendengarkan aba-aba “Ya” testi berlari 

secepatnya menuju garis batas, dan secepatnya kembali ke star 

(4) Jenis gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali tampa 

istirahat 

 

Penilaian : 

Skor di peroleh dari waktu yang ditempuh selama 2 kali ulangan 

 
 

NAVY STANDAR PHYSICAL FITNESS TEST 

 

Tujuan : 

(1) Menentukan physical fitness seseorang untuk memulai suatu 

program latihan. 

(2) Mengetahui status suatu saat untuk menjalankan program 

selanjutnya. 

(3) Sebagai motivasi untuk meningkay\tkan physical fitness. 

(4) Untuk mengukur atau menentukan status setelah melakukan suatu 

program pada suatu saat. 

(5) Untuk mengukur kesegaran jasmani angkatan laut, pada suatu 

aktifitas dan meningkatkannya pada aktifitas lain. 

 

 

 



 

Navy test mempunyai 5 macam batrey test antara lain : 

 

(1) Squat thrusts  

(2) Sit - Up 

(3) Push - Up 

(4) Squat Jump 

(5) Pull - Up 

1. Squat thrust 

Dilaksanakan selama 1 menit, sebanyak yang dapat dilaksanakan.  

 

Tujuannya  

untuk mengukur :  Speed, power, agility, dan coordinasi. 

 

Gerakannya : 

(1) Sikap awal subjek berdiri sikap sempurna 

(2) Bungkukan  badan,  letakkan   telapak   tangan    dan lutut 

kelantai (posisi squat thrusts). Catatan; jari-jari menuju kedepan 

tangan boleh ditengah, disamping, atau didepan lutut. 

(3) Lemparkan kaki kebelakang sampai badan lurus dari bahu 

sampai tumit. 

(4) Kembali ke nomor Satu. 

(5) Berdiri tegak dengan tidak menundukan kepala. 

 

Penilaian :   satu nilai untuk squat thrusts yang dilaksanakan dengan sempurna. 

 

Gagal bila  :  

 Kaki kebelakang sebelum tangan berada di          lantai. 

 Pinggul tidak lurus dengan bahu (menonjol keatas) waktu kaki 

kebelakang. 

 Subjek tidak berdiri tegak, catatan, gerakan yang salah tidak dihitung. 



 

2.  Sit Up 

 Dilaksanakan sekuat mungkin. 

 

Tujuan :  Untuk mengukur strength, endurance dari otototot perut. 

 

Gerakan :  

(1) Sikap awal subjek tidur dilantai dengan lutut lurus, jarak 

kedua kaki  12 inci, tangan dibelakang kepala dengan ada 

yang membantu memegang kaki si pelaku dengan kuat. 

(2) Subjek melakukan gerakan tersebut sebanyak mungkin. 

 

(3) Mengangkat badan bersamaan dengan itu siku menyentuh 

lutut kanan dan kiri. 

(4) Lalu sit up lagi dengan menyentuh lutut kiri dan kanan. 

(5) Subjek tidak boleh istirahat. 

 

Cara menilai : 

- Satu nilai untuk gerakan yang benar atau dengan siku kena lutut. 

- Tidak diberi nilai jika subjek melepaskan tangan dari belakang kepala 

dan tidak meluruskan kaki waktu tidur atau waktu posisi duduk dan 

waktu akan duduk tidak boleh ada bantuan dari siku. 

- Subjek melakukan gerakan sebanyak mungkin tanpa istirahat. 

 

3. Push - up 

 

Tujuan :  Untuk mengetes strength dan endurance lengan dan bahu. 

 

Gerakan :  

(1) Subjek melakukan gerakan sebanyak mungkin yang ia dapat. 



(2) Sikap awal ,Subjek tidur dilantai dengan muka kebawah, tangan dilantai 

disamping kedua bahu, jari-jari menuju kedepan dengan jari kaki 

beristirahat pada lantai. 

(3) Angkat badan dari lantai dengan lengan lurus dari bahu sampai kemata 

kaki, berat badan di telapak tangan dan jari-jari kaki. 

(4) Turunkan badan dengan membengkokan siku dengan dada menyentuh 

lantai. 

 

PenilIaian :  

 Satu nilai diberikan tiap kali tangan subjek telah betul-betul lurus 

dengan lantai dan gerakan tersebut dilakukan dengan benar. 

Gagal bila : 

(1) Siku dibengkokan waktu badan berada diatas. 

(2) Bagian-bagian lain kecuali tangan, dada, dan jari-jari menyentuh 

lantai. 

(3) Tidak bersamaan mengangkat badan. (badan diangkat lebih 

dahulu). 

(4) Pantat diangkat lebih dahulu dan panggul diangkat sedikit. 

 

4. Squat Jump 

 

Tujuan :  

Untuk mengetes strength dan endurance dari otot-otot kaki. 

 

Gerakan :  

 

(1) Subjek melakukan sebanyak mungkin. 

(2) Sikap awal subjek berdiri dengan tangan berada diatas belakang 

kepala, jarak kedua kaki 4-6 inci dengan tumit dari kaki berada 

diatas dan segaris dengan jari-jari kaki kanan. 

 

(3) Jatuhkan berat badan pada tumit kanan. 



(4) Langsung lompat keatas dengan kedua lutut lurus waktu berada 

diudara ganti posisi kaki dan jatuhkan berat badan ke kaki kiri. 

(5) Ulangi lagi gerakan tersebut. 

 

Catatan :  

 Tiap kaki mengganti posisi bagian atas badan lurus. 

 

Kesalahan yang biasa dilakukan pada squat jump ialah : 

- Jarak kaki terlalu jauh 

- Gagal melakukan jongkok pada tumit belakang demonstrasikanlah 

dengan betul dan subjek diberi latihan sebelum tes dimulai. 

 

Penilaian : setiap kali subjek lompat keatas dari posisi jongkok ia mestinya di 

beri nilai satu. 

 

Gagal bila :  

 Gagal untuk melakukan squat 

 Gagal meluruskan kaki waktu berada diudara 

 Gagal untuk mengganti posisi kaki 

 Melepaskan tangan dari kepala 

 

5. Pull Up 

 

Tujuan :  

Untuk mengetes strngth dan endurance lengan dan bahu. 

 

Gerakan :  

(1) Subjek melakukan sebanyak mungkin, dagu berada diatas bar waktu 

tangan dibawah siku lurus. 

 



(2) Sikap awal subjek bergantung pada bar/horizontal bar. Dengan memakai 

pegangan, telapak tangan menghadap muka dan bisa juga telapak 

sehadap dengan muka dengan siku lurus. Kalau barnya tidak cukup untuk 

menggantung usahakan kaki subjek tidak menyentuh lantai. 

 

Penilaian :   

 Setiap kali subjek menarik dagu diatas bar dengan benar mendapat 

nilai satu kali pull Up, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka 

gerakan dihentikan. 

 

Instruksi tambahan : 

- Lakukan pemanasan sebelum tes dimulai. 

- Mendemonstrasikan gerakan-gerakan yang akan dilakukan 

- Urutan gerakan tersebut supaya disebutkan. 

- 5 (lima) menit istirahat diantara tes. 

 

INDIANA MOTOR FITNESS 

 

Tujuan : 

Tes ini diperuntukan bagi SLTA dan Perguruan Tinggi putera atau usia sederajat. 
Tes ini terdiri dari 4 index, yaitu : 

1. Motor Fitness Index I = (Chin + Push Up)(Vertical Jump) 

2. Motor Fitness Index II = (Chin + Push Up)(Standing Broad Jump) 

3. Motor Fitness Index III = (Stradel Chin + Push Up)(Vertical Jump) 

4. Motor Fitness Index IV = (Stradel Chin + 
Push Up)(Standing Broad  Jump) 

validita dari index I = 0,85, Index II = 0,81, Index III = 0,84, dan Index IV = 0,81. 

 

Pelaksanaan : 

 

 

1. Chin (Pull Up) 



 

Tujuan :  

Untuk mengetes strength dan endurance lengan dan bahu 

Gerakan :  

(1) Sikap awal : subjek bergantung pada bar dengan memakai pegangan 

telapak tangan sehadap dengan muka dan bisa juga menghadap muka, 

dengan siku lurus. 

(2) Subjek melakukan sebanyak mungkin. Dan dagu berada diatas bar, waktu 

tangan dibawah siku lurus. 

 

Penilaian :  

Setiap kali subjek menarik dagu keatas bar dengan benar mendapat nilai satu 

kali pull up. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka gerakan dihentikan. 

2. Straddle Chin = partner Chin 

Tujuan :  

Untuk menguatkan otot lengan dan bahu 

 

Pelaksanaan :  

(1) Tes  ini dilakukan dengan berkawan. 

(2) Subjek (orang coba) terlentang. Seorang kawan menolong berdiri 

kangkang, melangkahi bahu dan melihat kepala subjek. Subjek dan 

penolong saling berpegangan pada pergelangan tangan. 

(3) Penolong harus tetap berdiri tidak boleh membungkuk. Badan subjek 

harus tetap lurus dari kepala sampai kaki. 

(4) Subjek mengangkat badan dengan hanya membengkokan lengan sampai 

dadanya mengenai tangan penolong. Dan usahakan badan subjek tetap 

lurus. 

 

 

Penilaian :  

   Satu nilai untuk tiap-tiap melakukan latihan dengan baik. Lakukan 

latihan ini dengan sebanyak mungkin. 



 Gagal bila : badan tidak lurus, dada tidak menyentuh tangan, jika salah 

tidak mendapat nilai. 

3. Push Up 

Tujuan :  

Untuk mengetes strength dan endurance lengan dan bahu. 

 

Gerakan :  

(1) Sikap awal, subjek tidur dilantai dengan muka kebawah, tangan dilantai 

disamping kedua bahu. Jari-jari menuju kedepan dengan jari kaki 

beristirahat pada lantai. 

(2) Angkat badan berdiri pada lantai dengan lengan lurus dari bahu sampai 

mata kaki. Berat badan berada ditelapak tangan dan jari-jari kaki. 

(3) Turunkan badan dengan membengkokan siku dengan dada menyentuh 

lantai. 

Penilaian :  

Satu nilai diberikan tiap kali tangan subjek telah betul-betul lurus dengan lantai 

dan gerakan tersebut dilakukan dengan betul. 

Gagal bila : 

(1) Siku dibengkokan waktu badan berada diatas. 

(2) Bagian-bagian lain kecuali tangan, jari-jari kaki menyentuh lantai. 

(3) Tidak bersamaan mengangkat badan (badan diangkat terlebih dahulu). 

(4) Pantat diangkat lebih dahulu dan panggul diangkat sedikit. 

4. Standing Broad Jump 

Tujuan :   

Tes ini bertujuan untuk mengukur power tungkai bawah. 

Pelaksanaan :  

(1) Subjek berdiri dengan kedua ujung jari kakinya tepat dibelakang garis 

batas tolakan.  

(2) Setelah siap subjek melakukan persiapan untuk melompat. Bersamaan 

dengan mengayunkan kedua lengan kedepan bersamaan melompat 

kedepan sejauh mengkin. 



Contoh : misalnya kita bisa melakukan Chining sampai 6 kali, Push Up 18 kali 
dan vertical jump 18,5 inci, setelah kita lihat scala score adalah sebagai berikut : 

Items Raw Score Scala Score 

1. Chins 

2. Push Up 

3. Vertical Jump 

6 kali 

18 kali 

18,5 inchi 

44 

55 

37 

 

Index I = (chins + push up) (vertical jump) = (44 + 55) (37) = 3663 

Hasilnya kita bagi 100, sehingga menjadi 36,63 dibulatkan menjadi 37 ini adalah 

motor fitness index I kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar A . Straddle chining. B. Phus-up untuk laki-laki. C. Phus-up 
untuk perempuan D. Squat thrust (burpee test). E. Vertical jump (jump and 
reach). 

 

Tes Motor Ability dari  Mccloy 

 

Tujuan : 



Untuk mengetahui kemampuan motor ability  atlet 

 

Alat yang dibutuhkan 

 

 Palang tunggal untuk melakukan pull up 

 Stop watch 

 Asisten 

 

Pelaksanaan  tes :  

Atlet/siswa melakukan rangkaian tes dengan pelatih/guru yang mencatat jumlah 

pengulangan yang dilakukan untuk tiap tesnya. Pelatih/guru diharapkan 

memberikan waktu tiga menit istirahat di tiap tesnya. Tes ini terbagi menjadi : 

 

 Melaksanakan (pull up) sekuatnya 

 Press up sekuatnya 

 Squat thrusts selama 1 menit 

 Squat jump selama 1 menit 

 Sit up selama 2 menit 

 

Reliabilitas 

Hal tahn uji bergantung kepada seberapa ketat tes ini dilakukan dan tingkat 

motivasi individu untuk melakukan tes ini. 

 

Quadrathlon Motor Ability 

 

Quadrathlon ditemukan pada tahun 1982 pada awalnya diperuntuk 

mengetahui motor fitnes tes  pelempar Britania Raya. Quadrathlon mudah untuk 

dilaksanakan dan merupakan cara yang sangat baik untuk mengetes 

kemampuan atlet dan mengukur kemajuan. Quadrathlon terbagi kedalam 4 

aktivitas : 

 



 Standing long jump 

 Lompat tiga kali 

 Sprint 30 meter 

 Lemparan over head 

 

Pelaksanaan Tes : 

Lompat jauh tanpa awalan 

 Atlet diharuskan meletakkan kedua kakinya tepat di ujung lubang 

pasir, membungkukkan badan kedepan kedepan, ayunkan tangan 

kebelakang dan ayunkan tangan kedepan serta melompat kedepan 

sejauh mungkin, medarat dengan kedua kaki. Ukur jarak dari ujung 

garis start sampai poin terdekat yang dicapai tadi. Awal lompatan 

harus dimulai dari posisi statis 

 

Lompat tiga kali 

 Mulai dengan posisi kaki di belakang garis start. Atlet melakukan 

tiga kali loncatan dengan kedua kaki. Ukur jarak yang diraih. Start 

harus dimulai dengan posisi statis dan kedua kaki harus paralel 

pada tiap fase lompatan.  

Sprint 30 meter 

 atlet melakukan lari sprint dari posisi statis ( berdiri ) secepat 

mungkin sampai ke garis finish sepanjang 30 meter. Pencatat 

waktu berdiri digaris finish catat waktu lari dari saat sang pelari 

mulai berlari sampai ketika dada pelari melewati garis finish. 

 

Lemparan Overhead 

 

 Atlet berdiri digaris start untuk melempar, menghadap arah 

berlawanan dengan area lemparan (menghadap belakang), dengan 

kedua kaki dibuka. Peluru yang akan dilempar digenggam dengan 

kedua tangan. Kemudian atlet membungkuk, merendahkan peluru 



keantara kedua kaki, dan kemudia angkat peluru melewati atas 

kepala. Hasil yang dicatat adalah jarak yang ditempuh adalah  dari 

mulai garis start sampai batas peluru jatuh. Berat peluru adalah 

dibagi berdasarkan umur. Dimohon untuk memperhatikan aspek 

keselamatan. 

Nomor dari tiap poin untuk setiap even dapat dihitung menggunakan persamaan 

berikut : 

 

Event Persamaan Poin 

Lompat jauh berdiri Poin = -36.14048+(D*37.268536)+(D*D*-0.128057) 

Lompat tiga kali Poin = -36.36996+(D*12.478922)+(D*D*-0.007423) 

Sprint 30meter Poin = 209.70039+(T*-36.94427)+(T*T*0.165766) 

Lemparan overhead Poin = -22.32216+(D*5.8318756)+(D*D*-.000334) 

 

Dimana D adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam detik 

 

Reliabilitas 

Hal tahn uji bergantung kepada seberapa ketat tes ini dilakukan dan tingkat 

motivasi individu untuk melakukan tes ini 

 

 

 

Tes Untuk Pemain  Rugby/  Rugby Wilf Paish 

 

Pengenalan 

Wilf Paish adalah pelatih senior di Asosiasi Atletik Inggris. Dia terkenal untuk 

melatih untuk atlet Track and Field internasional tetapi di juga membantu atlet 

dibanyak jenis olahraga lainnya. Dalam kerjanya terhadap pemain  Rugby dia 

menemukan serangkaian tes untuk atlet Rugby. 

Tes  Rugby Wilf Paish 

Tes 1 The Cooper tes berlari selama 12 menit atau tes kebugaran bertingkat 



Tes 2 Sprint 30 meter, yang terbaik daritiga kali percobaan 

Tes 3 Hitung jumlah Squat Thrust yang dapat dilakukan dalam 1 menit 

Tes 4 Hitung jumlah sit-up yang dapat dilakukan dalam satu menit 

Tes 5 Hitung jumlah Press-up yang dapat dilakukan dalam 1 menit 

Tes 6 Lompat stamina lebih dari 22 meter, sistem shuttle, berbalik haluan secara 

tiba-tiba, dengan urutan sebagai berikut : 

1. Loncatan kaki kanan 

1. Langkah raksasa 

2. Loncatan kaki kiri 

3. Langkah raksasa 

4. Lompatan dua kaki 

5. Sprint 

Catat waktu yang diraih untuk urutan tes tersebut 

 

Tes7  Lari Zig-Zag 

Catat waktu yang diperlukan untuk berlari dari a ke b, mengambil bola dan lari ke 

c, zig-zag diantara corong ke d, dan kemudian zig-zag kembali ke c. Sprint ke E, 

letakkan bola dan sprint ke f 

 

Tes8  Lari Bintang 

Bola diletakkan di a dan e. Pemain mulai dari a dengan bola dan berlari ke e, 

ganti bola dan sprint diantara corong di b dan kebali ke e untuk mengganti bola 

kembali. Kemudian lari mengelilingi corong c dan d bergantian, ganti bola di e 

tiap kali sebelum kembali ke a 

Jarak dari a ke b adalah 8 m dan dari  a ke d adalah 15 m 

Catat total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan lari ketangkasan ini. 

 

Tes 9 Lari diagonal 

Catat waktu yang dibutuhkan untuk sprint dari a ke b, dari c ke d dan kembali lagi 

ke a. 

 



Eurofit Fitness Testing Batter 

 
Pengenalan : 
 
 
Tes ini terdiri dari 9 macam/ item tes tes ini dapat mengetahui kelentukan 

(flexibility), kecepatan (speed), daya tahan (endurance) dan kekuatan (stength). 

Tes ini sudah populer di sekolah-sekolah di Eropha sejak tahun 1988. 

 

Item tes yangdilaksanakan :  

(1) Anthropometry :  tinggi badan, berat badab dan BMI (berat masa 

index) dan % lemak tubuh dari skinfold thickness  

(2) Flamingo Balance test - single leg balance test  

(3)  Plate Tapping -  test ini untuk mengukur kecepatan bergerak.  

(4)  Sit-and-Reach – untuk kelentukan /flexibility  

(5)  Standing Broad Jump – untuk mengukur daya ekplosif tungkai bawah  

(6)  Handgrip Test – untuk mengukur kekuatan peras.  

(7)  Sit-Ups  dalam waktu 30   detik untuk mengukur kekuatan otot perut . 

(8)   Bent Arm Hang – mengukur daya tahan otot.  

(9)   10 x 5 meter Shuttle Run – untk mengukur kelincahan. 

(10) 20 m endurance shuttle-run -  cardiorespiratory endurance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.topendsports.com/testing/tests/skinfolds.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/balance-flamingo.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/plate-tapping.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/sit-and-reach.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/longjump.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/handgrip.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/sit-up-30seconds.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/bent-arm-hang-eurofit.htm
http://www.topendsports.com/testing/tests/shuttle-10x5m.htm
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BAB XI 

SPORT SKILL TEST/ TES KETERAMPILAN 

BEROLAHRGA 

 

Gerak keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk 
tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh 
yang bisa dilakukan melalui proses belajar. Seseorang yang mampu melakukan 
gerak keterampilan dengan baik dikatakan terampil. Orang yang terampil mampu 
melakukan tugas gerak secara efisien dan efektif. Dikatakan efisien adalah 
apabila pelaksanaan gerakan tidak banyak mengeluarkan tenaga tanpa 
membuang tenaga yang seharusnya tidak dikeluarkan. Sedangkan dikatakan 
efektif apabila pelaksanaan gerakan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau 
sesuai dengan tujuannya. Gerak keterampilan dapat dibedakan menjadi tiga 
macam keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, 
keterampilan adptif kompleks 

Keterampilan adaptif sederhana adalah keterampilan yang dihasilkan 
dari penyesuaian gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu 
pada saat melakukan gerakan. Misalnya berlari melewati bermacam-macam 
rintangan. Keterampilan adaptif terpadu adalah keterampilan yang dihasilkan 
perpaduan antara gerak dasar fundamental dengan penggunaan perlengkapan 
atau alat tertentu. Misalnya memukul bola menggunakan raket. Keterampilan 
adaptif kompleks adalah keterampilan yang memerlukan penguasaan bentuk 
gerakan dan koordinasi tubuh yang kompleks. Misalnya menyemes bola. orang 
bisa berbeda-beda. Tingkat penguasaan gerak keterampilan bisa dibedakan 
menjadi empat tingkat. 

Empat Tingkatan Penguasaan Gerak Keterampilan : 

a. Tingkat pemula (beginner) 

b. Tingkat madya (intermediate) 

c. Tingkat lanjut (advance) 

d. Tingkat mahir (higly skilled) 

Batasan penguasaan gerak keterampilan setiap tingkatan tersebut sebenarnya 
tidak tampak dengan jelas. Batasannya hanya bersifat perkiraan. Namun 
mengenai perkiraan itu bisa dilakukan dengan baik apabila dilakukan oleh orang 
yang ahli dalam hal gerakan keterampilan yang dipelajari. Misalnya pelatih 
sepakbola yang baik akan mampu menilai setiap atletnya berada pada tingkatan 
keterampilan dimana atlet berada. 

 

Volley ball sport skill test 



1. Overhand Pass (Set) Test 

Tujuan :  Mengukur kemampuan pemain untuk mengumpan bola voli ke target 

yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan : Setiap pemain diberikan 11 kali kesempatan (kesempatan 

pertama adalaha untuk latihan) untuk mengumpan dari tempat yang sudah 

ditentukan ke area target. Pemain harus mengumpan bola voli melewati tali 

(string). Area target memiliki nilai 1 sampai 5.   

 

 

 

Penilaian : Skor seorang pemain ditentukan dengan menambah poin yang 

didapat dari 10 kali pukulan. Pemain yang tidak dapat mengantisipasi bola 

awalan maka kesempatan tersebut diulang. Pemain yang tidak dapat 

mengumpan bola melewati tali atau bola tidak jatuh di target area 

kesempatannya dihitung dan tidak mendapatkan skor. 

2. Forearm Pass Test 

Tujuan : Mengukur kemampuan pemain untuk melakukan underhand pass ke 

target yang ditentukan.  



Prosedur pelaksanaan : Setiap pemain memiliki 11 kesempatan (1 kesempatan 

untuk latihan) untuk melakukan umpan ke target area. Pemain melakukan 5 kali 

kesempatan dari posisi pertama dan 5 kali kesempatan di posisi kedua. Pemain 

harus mengumpan bola melewati tali ke dalam target yang ditentukan. Area 

target memiliki nilai 1 sampai 5.  

Penilaian : scor seorang pemain ditentukan dengan menambahkan poin yang 

didapat dari 10 kesempatan. Pemain yang tidak dapat mengantisipasi bola 

awalan maka kesempatan tersebut diulang. Sebuah kesempatan yang bola tidak 

melewati tali atau jatuh tidak di area target maka kesempatan dihitung dan 

mendapat poin nol.  

 

Volleyball Skill Test 

 

1.  Overhead Pass and Forearm Pass Tests (15 points each)  

- pemain harus memulai dengan melempar bola ke diri sendiri dan mulai 

melakukan passing ke diri sendiri.  

- pemain harus berada di dalam lingkaran.  

- setiap passing yang berhasil dihitung 1 poin.  

- pemain yang melakukan passing di luar lingkaran tidak dihitung.  

- bola harus lebih tinggi dari net untuk dihitung sebagai satu poin.  

- Hanya diberi kesempatan 3 kali  bola mati artinya bola jatuh kelantai atau 

bola ditangkap oleh subjek. 

   

 

2.  Serving Test (15 points)  

- lapangan dibagi menjadi 3 area.  

- pemain harus melakukan servis ke setiap area dua kali.  

- setiap kesuksesan seharga 2.5 poin.  

- 10 servis berurutan diperbolehkan.  



 

3. Spiking Test (15 points)  

- satu pemain mengumpan bola kepada pemain yang akan 

melakukan spike.  

- 3 usaha akan diukur menurut tabel dibawah ini.  

   

 1st attempt 2nd attempt 3rd attempt 

Yes No Yes No Yes No 

Lompatan dilakukan dgn 

cepat.  

      

Lengan mengayun diatas 

kepala. 

      

Tangan diatas siku .       

Snap       

Bola mendarat di lapangan.        

TOTAL    

 

 

BOLA VOLI PKJR  

 

1. Tes Service 

 Tujuan : Tes ini untuk mengukur kecakapan dan keterampilan 

melakukan service. 

  

       Pelaksanaan tes : 

a. Testee berdiri di dalam daerah service dan melakukan 

service yang sah, sesuai dengan peraturan main yang 

berlaku. 

b. Bentuk pukulan service adalah bebas. 

c. Kesempatan melakukan service diberikan sebanyak 

mungkin atau 6 kali. 



 Pencatatan hasil  :  

  Nilai setiap service ditentukan oleh tingginya bola waktu melampaui jaring 
dan angka sasaran dimana bola jatuh. 

a. Bola yang melampaui jarring diantara batas  atas jarring 

dan tali yang direntangkan 50 cm daripadanya, 

mendapat nilai angka sasaran dikalikan tiga. 

b. Bola yang melampaui jarring diantara kadua tali yang 

direntangkan, mendapat nilai angka sasaran dikalikan 2 

(dua). 

c. Bola yang melampaui jarring lebih tingi dari tali yang 

tertingi, mendapat nilai sama dengan angka sasaran. 

d. Bola yang menyentuh tali batas di atas jarring, dihitung 

telah melampaui ruang, mendapat nilai angka perkalian 

yang lebih besar. 

e. Bola yang dimainkan dengan cara yang tidak sah, 

misalnya bola menyentuh jarring atau bola jatuh diluar 

sasaran, mendapat nilai nol. 

f. hasil yang dicatat adalah jumlah angka dari empat nilai 

hasil perkalian terbaik. 

 

2. Tes Umpan (Passing) 

 Tujuan :   Tes ini untuk mengukur kecakapan 
dan keterampilan memberi umpan (pass). 

 Pelaksanaan tes : 

a. Testee berdiri di belakang garis serang. 

b. Bola dilemparkan kearahnya dari lapangan diseberang 

testee. 

c. Testee mengumpan bola sesuai dengan peraturan yang 

telah ditentukan. 

d. Kesempatan diberikan sebanyak 6 kali. 

Pencatatan hasil  : Nilai setiap umpan ditentukan oleh angka pada   sasaran 
dimana bola jatuh. 

a. Nilai nol diberikan bila : 



- Bola dimainkan dengan cara yang tidak sah (misalnya 
mengangkat, mendorong, dan sebagainya). 

- Bola tidak melampasui tali yang direntangkan, 
menyentuh garis tengah dan jatuh keluar sasaran. 

b. Bola yang menyentuh garis sasaran kecuali garis 

tengah dihitung telah memasuki sasaran dengan angka 

yang lebih besar. 

c. Hasil yang dicatat adalah jumlah dari empat nilai yang 

terbaik. 

3. Tes Serangan 

 Tujuan : tes ini untuk mengukur ketepatan 
mengarahkan bola dengan kecepatan dalam serangan. 

 Pelaksanaan tes  : 

a. Testee berdiri bebas di dalam lapangan permainan. 

b. Bola dilambungkan kedekat atas jarring ke arah testee. 

Testee melompat dengan atau tanpa awalan dan 

memukul bola melampaui jarring kedalam lapangan 

lawan. 

c. Stop watch dijalankan pada waktu tangan testee 

memukul bola dan dihentikan pada saat bola menyentuh 

tanah. Waktu yang dicatat sampai sepuluh detik. 

d. Kesempatan diberikan sebanyak 5 (lima) kali. 

 Catatan : 

 Pemanasan (warming up) diijinkan tetapi mencoba bahan tes   dilarang. 

 Pencatatan hasil : 

 Hasil yang dicatat adalah : 

a. Angka sasaran. 

b. Waktu yang ditempuh oleh pola mulai saat dipukul sampai menyentuh 

tanah. 

c. Hasil yang dicatat adalah jumlah angka yang diperoleh dari setiap 

sasaran. 

d. Nilai nol diberikan bila : - testee menyentuh jaring.bola jatuh diluar 

lapangan. 



WWWW.  

XXXX.  

PPPP. TES BOLA VOLLEY DARI FRENCH COOPER 

     

    Melakukan passing bola terus menerus ke arah sasaran 

Sasaran di tembok setinggi 2,24 m, untuk putri dan 2,43 m,. untuk putra 

dengan lebar 3 m.  Batas tempat berdiri sejauh 1 m. 

Pelaksanaan : Setelah ada aba-aba “ya” dari petugas testi segera memvoli 
bola ke arah sasaran dengan menggunakan pass atas selama 15 detik.  Jika 
bola mati atau sulit dikuasai, bola ditangkap kemudian diteruskan kembali. 
Testee tidak boleh melewati garis batas sejauh 1 m, dan testee melakukan 10 
x pelaksanaan.  Skor diambil dari jumlah 5 skor terbaik dari 10 x 
pelaksanaan.  Nilai tiap kali percobaan adalah pantulan yang syah sesuai 
dorongan peraturan yang berlaku (perataran yang disyahkan oleh PBVSI 
atau FIVB). 

Lambungan atau pantulan pertama tidak dihitung dan jika bola 
mengenai garis-garis batas sasaran dianggap syah. 

 

 

TES KETERAMPILAN BOLA VOLI 

(Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani) 

 

Tujuan :  tes keterampilan bola voli bertujuan untuk mengukur keterampilan 

dasar seseorang dalam bermain  Bolavoli. 

 

Butir Tes :  

1. Pasing Bawah 

Pelaksanaan :  

1. Peserta berdiri di tengah area yang berukuran 4,5 X 4,5 meter. 

2. Setelah ada aba-aba “YA” peserta melambungkan bola, kemudian 

melakukan pass bawah dengan ketinggian 2,30 M untuk putra dan 2.15 M 

untuk putri. 



3. Jika peserta gagal melakukan pass bawah dan bola keluar dari area, 

maka peserta segera mengambil bola dan melanjutkan lagi. 

4. Jika peserta melakukan pass bawah diluar area, maka hasilnya tidak 

dihitung kembali pada area. 

 

Cara penilaian : 

Hasil yang dicatat adalah beberapa kali peserta dapat melakukan pass bawah 

yang benar. 

 

2. Pass Atas  

 

Pelaksanaan :  

a. Peserta berdiri di tengah area yang berukuran 4,5 X 4,5 meter. 

b. Setelah ada aba-aba “YA” pesertamelambungkan bola, kemudian 

melakukan pass atas dengan ketinggian 2,30 M untuk putra dan 

2.15 M untuk putri. 

c. Jika peserta gagal melakukan pass bawah dan bola keluar dari 

area, maka peserta segera mengambil bola dan melanjutkan lagi. 

d. Jika peserta melakukan pass bawah diluar area, maka hasilnya 

tidak dihitung kembali pada area. 

 

Cara penilaian : 

Hasil yang dicatat adalah beberapa kali peserta dapat melakukan pass atas yang 

benar. 

 

3. Servis  Bawah 

 

Pelaksanaan : 

1. Peserta berdiri di area servis dan melakukan servis bawah sebanyak 6 

kali. 

2. Peserta dianjurkan untuk mengarahkan bola pada area sasaran yang 

mempunyai nilai tinggi. 



3. Jika bola menyangkut di net atau keluar lapangan maka hasilnya nol. 

 

Cara menilai :  

Hasil yang dicatat adalah angka sasaran 6 kali pukulan dijumlahkan  

kemudian dihitung rata-rata. 

 

4. Servis Atas.  

 

Pelaksanaan : 

a. Peserta berdiri di area servis dan melakukan servis bawah 

sebanyak 6 kali. 

b. Peserta dianjurkan untuk mengarahkan bola pada area sasaran 

yang mempunyai nilai tinggi. 

c. Jika bola menyangkut di net atau keluar lapangan maka hasilnya 

nol. 

 

Cara menilai :  

Hasil yang dicatat adalah angka sasaran 6 kali pukulan dijumlahkan  

kemudian dihitung rata-rata. 

 

5. Smes 

Pelaksanaan : 

a. Peserta berdiri digaris serang dan pengumpan berdiri 

ditengah lapangan di dekat net dan bertugas melambungkan 

bola untuk di smes oleh peserta. 

b. Pada saat bola dilambungkan peserta berlari, meloncat dan 

memukul bola. Bola diarahkan pada sasaran yang 

mempunyai nilai tinggi. 

c. Pukulan smas ini dilakukan sebanyak 6 kali 

d. Jika lambungan bola dari pengumpan tidak sempurna, maka 

peserta dapat minta lambungan bola diulang. 

Penjelasan : 



1. Cocokkan hasil penilaian setiap butir tes dengan nilai tabel. 

2. Jumlahkan kelima butir tes. 

3. Cocokkan hasil penjumlahan dengan tabel norma. 

4. Apabila memperoleh hasil penjumlahan antara 19-20, berarti tingkat 

keterampilannya baik. 

 

Contoh  penilaian  untuk statistik pertandingan  :  

 

PERTANDINGAN…………………………………TGL……………………..SKORE 

TEAM……………………………………PUTRA / PUTRI                                                  

PERTANDINGAN 

PENCATAT…………………………………………………………………. 

 
      SMASH BENDUNG SERVICE  

No Nama Set Jumlah  berhasil Gagal Jumlah berhasil gagal Jumlah berhasil gagal 

      Smash   Block   service   l 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  Jumlah                     

 

 

SEPAK BOLA 

 

1. Tes memainkan Bola dengan Kepala (Heading) 

     Tujuan  : Tes ini bertujuan untuk mengukur kecakapan dan 
keterampilan memainkan bola dengan kepala. 

  

 

 



 

 

 

Pelaksanaan tes : 

   Pengambil waktu memberi aba-aba “SIAP”, siswa (testee) 

berdiri menghadap se dinding pantul dengan bola di tangan 

dalam keadaan siap memulai tes (lihat 2a). Pengambil waktu 

kemudian memberi aba-aba “YA”, dan siswa (testee) segera 

memantulkan bola kedinding pantul. Selanjutnya siswa (testee) 

memantulkan bola pantulan kembali ke dinding pantul dengan 

kepalanya, dan ini dilakukan berulang-ulang selama 10 detik. 

(gambar 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Apabila bola jaruh ditanah, siswa (testee) mengambil kembali 

bola tersebut dan memainkannya kembali, sampai batas waktu 

yang ditentukan. Bagi pengambil waktu, bersamaan dengan 

aba-aba “YA” stop watch dijalankan. Tepat 10 detik, pengambil 

aktu memberinkan aba-aba “STOP”, dan menghentikan stop 

watchnya. Pada waktu siswa (testee) melakukan tes, 

pengawas mwngawasi perkenaan bola pada bidang sasaran 

dan menghitung berapa kali siswa (testee) dapat memainkan 

bola dengan kepalanya, sesuai dengan ketentuan tes. 

 

Pencatatan hasil : 



Hasil yang dicatat adalah berapa kali siswa (testee) dapat memainkan bola 
dengan kepalanya selama 10 detik. 

 

 

2.  Tes menyepak dan menghentikan bola (Passing and stopping). 

 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan menyepak dan 

menghentikan bola. 

 Pelaksanaan tes : 

   Siswa (testee) berdiri di belakang garis batas yang berjarak 3 

meter ke kotak yang berukuran 3 meter X 0,9 meter, bola 

diletakkan di depan kakinya, dalam keadaan siap menyepak 

bola (gb.4). kemudian pengambil waktu memberi aba-aba 

“MULAI” dan menjalankan stop watchnya. Siswa (testee) 

segera menyepak bola ke arah dinding pantul. Pantulan bola 

kembali dihentikan dan ditahan sebentar dan segera disepak 

kembali ke arah dinding. Ini dilakukan berulang-ulang selama 

10 detik. Waktu menyepak dan menghentikan bola, siswa 

(testee) harus tetap berada dibelakang garis bata. Apabila 

siswa (testee) tidak dapat menghentikan dan menahan bola, 

bahkan bola memantul jauh, siswa (testee) harus 

mengambilnya kembali dan memainkan bola lagi, sampai 

batas waktu yang ditentukan. 

   Tepat 10 detik, pengambil waktu memberi aba-aba “STOP” 

dan menghentikan stop watcnya. Siswa (testee) segera 

berhenti melakukan tes tersebut. Pada waktu siswa (testee) 

melakukan tes, pengawas mengawasi perkenaan bola pada 

bidang sasaran dan menghitung berapa kali siswa (testee) 

dapat menyepak dan menghentikan bola dari belakang garis 

batas selama 10 detik. 

 

Pencatatan hasil : 



Hasil yang dicatat adalah berapa kali siswa (testee) dapat menyepak dan 

menghentikan bola yang sah dari belakang garis batas selama 10 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tes menggiring bola (Dribbling) 

 Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan dan kelincahan 

menggiring bola menghindari rintangan (dodging). 

 

 Pelaksanaan tes : 

  Sisiwa (testee) berdiri dibelakang bola menghadap ke arah yang 

harus ditempuh. Setelah pengambil waktu memberi aba-aba “MULAI”, 

siswa (testee) segera menggiring bola dengan melewati antara 

rintangan-rintangan yang dipasang, kecuali pada rintangan ketiga (3) 

dan ke 6 bola harus dilewatkan di sebelah rintangan yang berlawanan 



dengan lewatnya penggiring bola (lihat gambar 5). Jadi jalanya gerakan 

adalah sebagai berikut : 

  Siswa (testee) mulai mengiring bola melewati sebelah kiri rintangan 

ke 1 yang dipasang pada garis start, membelok ke kanan melewati 

sebelah kanan rintangan ke 2, membelok ke kiri melewati sebelah kiri 

rintangan ke 3, akan tetapi, bola dilewatkan disebelah kanan rinrangan 

tersebut. Kemudian siswa (testee) membelok ke kanan menjemput bola 

dan menggiringnya melewati sebelah kanan rintangan ke 4, membelok 

ke kiri lagi melewati sebelah kiri rintangan ke 5, membelok kekanan 

melewati sebelah kanan rinrangan ke 6, akan tetapi bola dilewatkan 

disebelah kiri rintangan tersebut. Selanjutnya siswa (testee) membelok 

ke kiri menjemput bola dan menggiringnya melewati sebelah kiri 

rintangan ke 7 membelok ke kanan melewati sebelah kanan rintangan 

ke 8, membelok ke kiri melewati sebelah kiri rintangan ke 9, dan 

membelok ke kanan melewati sebelah kanan rintangan ke 10 (rintangan 

terakhir) yang terletak pada garis finish. Setelah itu siswa (testee) 

menyerahkan bolanya kepada pengetes di garis start. Pengambil waktu 

menjalankan stop watchnya pada saat bola yang digiring lewat garis 

start, dan menghentikannya apabila siswa (testee) dan bolanya sudah 

mencapai garis finish. 

  Pengawas mengawasi jalannya tes dan mencatat hasilnya. Dan 

bila siswa (testee) melakukan gerakan yang salah, pengawas segera 

memperingatkan. Siswa harus segera membetulkan gerakan yang salah 

tadi dan segera meneruskan tes yang dilakukan. 

 

Pencatatan hasil : 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai siswa (testee) untuk menggiring 

bola dari start sampai finish, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu 

dicatat sampai persepuluh detik. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tes menembakkan bola ke sasaran (Shooting). 

 

 Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan 

menembakkan bola kesasaran. 

 

 Pelaksaaan tes : 

   Bola diletakkan pada sebuah titik berjarak 13 meter dari garis 

gawang dan tepat di pertengahan lebar gawang (lihat gambar 

7). Dengan awalan siswa (testee) menendang bola tersebut 

sekuat mungkin kearah sasaran. Pelaksanaannya tidak 

dengan aba-aba. Oleh karena kecepatan tembakan juga 

mendapatkan penilaian, maka waktunya harus diambil. 

Pengambil waktu menjalankan stop watchnya tepat ketika kaki 

siswa (testee) mengenai bola. Dan tepat saat bola mengenai 

sasaran, pengambil waktu menghentikan stop watchnya. 

 

Pencatatan hasil : 

 Hasil yang dicatat adalah : 

a. Hasil tembakan yang berupa angka sasaran yang dikenai bola. 

b. kecepatan tembakan yang berupa waktu yang ditempuh bola dari mulai 

disepak sampai saat mengenai sasaran. Waktu dicatat samapi persepuluh 

detik. 



 

 

1. Pelaksanaan Tes 

a. Tujuan tes 

Untuk mengukur hasil belajar siswa dalam menendang bola  dengan 

punggung kaki dari mulai sikap awalan, perkenaan kaki dengan bola dan 

sikap akhir. 

 

b. Alat dan perlengkapan 

1) lapangan bola 

2) target/gawang 

3) alat tulis dan format tes 

4) peluit 

 

c. Petugas 

1) Tiga orang penilai/juri guru penjas-orkes 

2) 1 orang yang mengambil dokumentasi dan 1 orang pemberi aba 

 

d. Lapangan tes 

Lapangan tes terdiri dari garis untuk posisi awalan 2 meter, posisi untuk 

menendang bola  14 meter dari gawang/target dengan ukuran dan bentuk 

lapangan terlihat pada gambar di bawah ini :   

 

 

 

2 meter 14 meter 

 

Gambar  : Lapangan menendang bola 

 

e. Pelaksanaan tes 

 



1) Sebelum tes dimulai, orang coba (teste) diberikan penjelasan tentang 

tes yang akan dilaksanakan dan peragaan tentang cara pelaksanaan 

tes hasil belajar menendang bola. 

2) Teste diberikan penjelasan gambaran penilaian atau skor yang akan 

diambil 

3) Teste berpakaian lengkap olahraga 

4) Sebelum tes yang sebenarnya, teste diwajibkan untuk pemanasan  

5) Kesempatan diberikan kepada teste sebanyak 2 kali secara berturut-

turut  

 

 

 

f. Hasil skor 

Hasil yang dicatat meliputi unsur dalam menendang bola yaitu sikap 

awalan, perkenaan kaki dengan bola dan sikap akhir diambil dari skor 

terendah 1 dan tertinggi 10. 

g. Penilaian 

Penilaian dilakukan oleh penilai mulai dari sikap awalan, perkenaan kaki 

dengan bola dan sikap akhir  dengan nilai maksimal 10 dan minimal 1 

dari masing-masing unsur-unsur dalam menendang bola. 

Jumlah nilainya adalah total skor dari unsur – unsur indikator menendang 

bola dengan punggung kaki. 

 

 

Penilaian dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
 

Penilaian  

Penilaian merupakan bagaian yang terpenting yang tidak terpisahkan 

dalam sistem pendidikan secara umum atau pada pendidikan jasmani pada 

khususnya.  Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

diperoleh siswa. Dan tentu saja untuk itu diperlukan sistem penilaian yang baik 

dan benar. Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran 



tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membantu 

guru merencanakan strategi pembelajaran. Bagi siswa sendiri, sistem penilaian 

yang baik akan mampu memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan 

kemampuannya. 

Penilaian merupakan bagian yang merupkan suatu rangkaian proses 

evaluasi dalam pendidikan jasmani, karena ada faktor lainnya yang tidak hanya 

dapat dilihat hanya dari pengukuran (measurement), akan tetapi perlu adanya 

penilianan (assisment). Penilaian dapat membantu meperbaiki sikap-sikap gerak 

keterampilan yang seharusnya diperbaiki atau harus dipertahankan gerakannya.  

Setelah mengetahui informasi dari pengukuran yang diperoleh dari hasil 

pengukuran.  Pendidik dapat melihat hasil yang dicapai, apakah dari hasil 

pengukuran tersebut memerlukan diagnosa-diagnosa untuk dapat memperbaiki 

keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa selama mempelajari proses 

pembelajaran gerak. 

 Penilaian dapat diatikan  sebagai suatu kegiatan menafsirkan atau 

mendeskripsikan hasil pengamatan, khusus dalam pembelajaran gerak penilaian 

harus merangkum suatu rangkaian gerakan yang dapat dilakukan pada suatu 

aktifitas gerak keterampilan, misalkan pada pelaksanaan servis bola voli atau 

pada saat pelaksanaan dribbling bola basket. 

 Ada dua acuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaian 

yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Dalam melakukan penilaian dibidang 

pendidikan, kedua acuan ini dapat dipergunakan. Acuan norma berasumsi 

bahwa kemampuan seseorang berbeda serta dapat digambarkan menurut kurva 

distribusi normal. Sedangkan acuan kriteria berasumsi bahwa criteria yang perlu 

dicapai dan pada status mana siswa yang dites berdasarkan criteria yang akan 

dicapai.  Dapat dicontohkan pada kondisi atlet yang memiliki VO2 mak yang 

setara jika dia hanya sebagai atlet daerah, maka kondisi ini tidak memungkinkan 

untuk atlet tersebut berkompetisi untuk tingkat nasional. Jika siatlet ingin 

berkompetisi pada jajaran nasional, maka dia harus meningkatkan tingkat Vo2 

yang setara dengan atlet-atlet nasional. 

 Penggunaan acuan norma ( ada juga yang menamakan norma relative) 

dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui dimana posisi seseorang terhadap 



kelompoknya. Misalnya jika seseorang mengikuti tes tertentu, maka hasil tes 

akan memberikan gambaran dimana posisinya jika dibandingkan dengan orang 

lain yang mengikuti tes tersebut pada kelompok yang sama. 

 Adapun acuan kriteria (norma absolute) dipergunakan untuk 

menentukan status seseorang dengan membandingkan hasil yang dicapai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Acuan ini biasanya 

digunakan untuk menentukan seleksi seseorang. Seseorang yang dikatakan 

telah lulus dalam seleksi pemilihan atlet misalnya, berarti bisa melakukan apa 

yang terdapat dan diinginkan dalam kriteria yang telah ditetapkan. 

 Dengan adanya acuan norma atau kriteria, hasil yang sama yang 

didapat dari pengukuran ataupun penilaian akan dapat diinterpretasikan berbeda 

sesuai dengan acuan yang digunakan. Misalnya, kecepatan kendaraan 40 

km/jam akan memiliki interpretasi yang berbeda apabila kendaraan tersebut 

digunakan pada sepeda atau mobil. 

 
 

 
Contoh :  

lembar pengamatan untuk mahasiswa pada penilaian sepak bola. 

 

Passing. 
ZZZZ.  

No. 
Aspek-aspek yang 

diamati 

    Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Posisi kaki tumpu 

Posisi kaki ayun 

Sikap badan 

Gerakan kaki ayun 

Perkenaan bola 

Pandangan mata 

Arah bola 

Gerakan lanjutan 

          



 

AAAAA. Stoping 

 

 

BBBBB. Shooting 

No. 
Aspek-aspek yang 

diamati 

Skor     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

. 

5 

 

 

6 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

Posisi kaki pada saat 

bola datang 

Posisi badan pada 

saat bola datang 

Posisi kaki pada saat 

perkenaan dengan 

bola 

Posisi badan pada 

saat perkenaan 

dengan bola  

Posisi kaki pada saat 

bola berada di 

telapak kaki 

Posisi badan pada 

saat bola berada 

ditelapak kaki  

Letak bola pada saat 

bola berada pada 

telapak kaki 

Arah pandangan 

pada saat bola 

dating 

          

No. Aspek-aspek yang     Skor 



 

 

Contoh :  lembar pengamatan untuk bola basket 

CCCCC.  

DDDDD. Passing Dada 

 

 

 

EEEEE. Shooting bola basket 

diamati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Posisi kaki tumpu 

Posisi kaki ayun 

Sikap badan 

Perkenaan bola 

Sasaran tembakan  

Gerakan lanjutan 

          

No. 
Aspek-aspek yang 

diamati 

    Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

Sikap awalan 

Posisi badan 

Posisi kaki 

Posisi tangan 

Pelaksanaan  

Posisi badan 

Posisi kaki 

Posisi tangan 

Posisi tangan  saat 

mendorong bola 

Pandangan  

Gerakan lanjutan 

          

No. Aspek-aspek yang 

diamati 

    Skor 



 

 

 

 

 

 

Contoh :  Lembar pengamatan untuk bola voli 

 

Passing Atas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Sikap awalan 

 Posisi kaki 

 Posisi badan 

 Posisi bola 

Pelaksanaan  

 Posisi kaki 

 Posisi badan 

 Posisi tangan  

 Posisi siku 

 Posisi jari tangan 

 Posisi bola 

 Pandangan  

Gerakan lanjutan 

          

No. 
Aspek-aspek yang 

diamati 

    Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

 

2. 

Sikap awal 

 Posisi badan  

 Posisi kaki 

 Posisi tangan 

 Posisi bola 

Pelaksanaan 

          



 

 

 

 

Smash/serangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 Posisi badan 

 Posisi kaki 

 Posisi tangan 

 

 Perkenaan bola 

dengan jari-jari 

tangan 

 Posisi tubuh pada 

saat menerima 

bola 

 Posisi kaki pada 

saat menerima 

bola 

 Posisi tubuh pada 

saat bola lepas 

dari tangan  

 Posisi kaki pada 

saat bola lepas 

dari tangan 

 Lambungan bola 

 Pandangan pada 

saat menerima 

bola 

Gerak lanjutan 

No. 
Aspek-aspek yang 

diamati 

    Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh lembar pengamatan untuk bulu tangkis pada saat smesh 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Awalan  

Tolakan kaki 

Ayunan tangan pada 

saat melompat 

Pandangan mata 

Perkenaan telapak 

tangan pada bola 

Sikap lengan pada 

saat memukul bola 

Sikap badan pada 

saat memukul bola 

Sikap tubuh saat 

pendaratan 

          

No. 
Aspek-aspek yang 

diamati 

    Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

Arah pandangan 

mata pada saat 

          



 

 
 
 
 

Contoh penilaian keterampilan olahraga  (sportskill tes) diatas adalah 

suatu  acuan penilaian yang berdasarkan pada proses penguasaan keterampilan 

berolahraga.  Proses penilaian keterampilan berolahraga selayaknya 

disesuaikan dengan tingkat  peguasaan keterampilan anak-anak serta tujuan 

dari penilaian itu sendiri. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

melakukan smash 

Posisi kaki pada saat 

melakukan smash 

Posisi badan pada 

saat melakukan 

smash 

Posisi tangan dalam 

memegang raket 

pada saat melakukan 

smash 

Posisi tangan   pada 

saat melakukan 

smash 

Posisi pergelangan 

tangan  

Posisi kaki setelah 

melakukan smash 

Posisi badan setelah 

melakukan smash 

Posisi tangan setelah 

melakukan smash 
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