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Petunjuk Pelaksanaan Tes Kondisi Fisik: 

a. Kecepatan menggunakan tes lari 50 meter (Widiastuti, 2011: 35) 

1) Tujuan untuk mengukur kecepatan lari. 

2) Pelaksanaanya yaitu, tes dilakukan dengan berlari 50 meter dengan start 

berdiri. Dua (2) orang testi berdiri di belakang garis start setelah ada aba-

aba “ya” testi lari secepat mungkin ke garis finish. 

3) Tes dilakukan 2 kali. Skor di tentukan dari waktu yang diperoleh. 

b. Kekuatan diukur dengan back and leg dynamometer (Widiastuti, 2011: 79) 

1) Tujuan untuk mengukur kekuatan otot tungkai. 

2) Pelaksaanya yaitu, peserta berdiri di atas back and leg dynamometer. Tali 

rantai pada alat diatur sesuai dengan posisi setengah jongkok dengan 

punggung tetap tegak lurus, dan tangan memegang alat lurus kebawah. 

Alat di tarik dengan menggunakan otot tungkai tanpa mengguakan bantuan 

otot tangan dan otot punggung. 

3) Tes dilakukan 2 kali. Catat skor terbaik dari dua kali percobaan. 

c.  Kelincahan diukur menggunakan test lari bolak-balik (Nurhasan, 1996: 226) 

1) Tujuannya untuk mengukur kelincahan seseorang. Pelaksanaanya yaitu 

membuat lintasan dengan panjang 10 meter, garis strat dan finish yang 

sama. 

2) Setelah mendengar aba-aba “ya” dari petugas testi melakukan gerakan 

sesuai dengan lintasan yang sudah ada, seorang petugas pengamat 

mengukur hasil waktu dengan stopwatch, kemudian melaporkan hasil 

kepada pencatat skor. 

Lampiran 4. Petunjuk Pelaksanaan Tes 
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3) Tes dilakukan 2 kali. Hasil yang di catat adalah jumlah waktu dalam 

satuan detik. 

d. Daya tahan umum (cardiorespiratory endurance) diukur dengan 

menggunakan tes lari 12 menit (Widiastuti, 2011:  28) 

1) Tujuanya untuk mengukur daya tahan seseorang. 

2) Pelaksanaanya yaitu, orang coba berlari dalam waktu 12 menit pada 

lintasan, dengan di beri tanda pada setiap jarak 50 meter. 

3) Setiap testi berada pada garis start, setelah mendengar aba-aba testi 

berlari mengikuti lintasan yang sudah ada, seorang pencatat waktu 

mengamati waktu awal, sampai akhir dengan stopwatch. 

4) Setelah waktu selesai pengamat waktu meniup peluit tanda berhenti. 

Testi berhenti di tempat, kemudian pencatat hasil mencatat jarak tempuh 

testi. 

5) Hasil diperoleh dari total jarak yang di tempuh. 

e. Daya tahan otot (local endurance) diukur dengan menggunakan tes sit-up 60 

detik (Widiastuti, 2005: 53) 

1) Tujuanya untuk mengukur daya tahan otot perut. 

2) Pelaksanaanya, teti berbaring di lantai atau rumput, lutut di tekuk ± 90º, 

kedua tangan dengan jarinya berselang selip diletakan dibelakang kepala. 

3) Petugas atau peserta lain memegang atau menekan kedua pergelangan 

kaki, agar kaki tidak terangkat. Setelah ada aba-aba dari petugas, testi 

mengambil sikap duduk, sehingga kedua sikunya menyentuh kedua paha 

dan kembali ke sikap permulaan. Gerakan di ulang-ulang selama 60 detik. 
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4) Hasil adalah jumlah gerakan baring duduk selama 60 detik. 

f. Kelentukan diukur menggunakan sit and reach tes (Danny Mielke; 2007: 11) 

1) Tujuan untuk mengukur kelenturan otot pinggang. 

2) Cara pelaksanaanya, posisi testi duduk dilantai dengan punggung 

menempel di tembok, kedua kaki direnggangkan dengan ujung kaki 

bersandar di kotak duduk dan raih. Regangkan lengan kebagian depan 

dengan punggung menjuhi dinding. Pengamat hasil mengukur jarak dari 

ujung jari sampai bok dengan penggaris. Dilanjutkan menekuk dengan 

mengarah ke depan sejauh mungkin.  

3) Tes dilakukan 3 kali secara bergantian dengan mencatat jarak terbaik. 

g. Daya ledak otot (muscular power) diukur menggunakan tes Vertical Jump 

(Widiastuti, 2011: 102) 

1) Tujuan untuk mengukur power otot tungkai 

2) Cara pelaksanaan, papan bermeteran di pasang di dinding dengan 

ketinggian dari 159. Testi berdiri menyamping arah dinding, kedua kaki 

rapat, telapak kai menempel penuh di lantai, ujung jari tangan yang dekat 

dinding di bubuhi bubuk kapur. Satu tangan testi yang dekat dinding 

meraih keatas setinggi mungkin, kaki tetap menempel di lantai. Testi 

meloncat ke atas setinggi mungkin dan menyentuh papan. 

3) Tes dilakukan 2 kali. Catat hasil selisih tinggi raihan dan tinggi loncatan 

dengan satuan centimeter. 

 


