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ABSTRAK 

 

Ardy Paramitha. 2008. Efektivitas Instrumen Tes Pengukuran Nilai Konsumsi 
Oksigen Maksimal (VO2 Maks) Untuk Siswa SMA. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Utama Drs Eri Pratiknyo Dwikusworo, M.Kes, Pendamping 
Drs. Taufiq Hidayah, M.Kes 

 
Kata Kunci: Efektivitas, VO2 Maks, dan Siswa Sekolah Menengah Atas  
 
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah manakah instrumen tes 
pengukuran Nilai Konsumsi Oksigen Maksimal (VO2 Maks) untuk siswa SMA 
yang lebih efektif antara tes Lari 1600 Meter dan Multistage Fitness test. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan instrumen tes pengukuran 
Nilai Konsumsi Oksigen Maksimal (VO2 Maks) untuk siswa SMA antara tes Lari 
1600 Meter dan Multistage Fitness test. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik survei 
menggunakan metode tes. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA PGRI 
01 Kendal kelas XI tahun pelajaran 2007/2008 yang berjumlah 432 siswa. Sampel 
yang diambil sejumlah 106 siswa terdiri dari 43 siswa putera dan 63 siswa puteri. 
yang diperoleh dengan menggunakan purposive sample. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes Lari 1600 Meter dan Multistage Fitness 
Test. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan 
statistik uji-t dengan taraf signifikasi (α) = 5%. 

Hasil penelitian didapatkan data perbandingan antara tes Lari 1600 Meter 
dengan Multistage Fitness Test  siswa putera SMA PGRI 01 Kendal diperoleh t = 
50.0 dan t(1-α)(n1+n2-2) = 2.02. Jadi t> t(1-α)(n1+n2-2)  dan data perbandingan antara tes Lari 
1600 Meter dengan Multistage Fitness Test  siswa puteri SMA PGRI 01 Kendal 
diperoleh t = 9.250 dan t(1-α)(n1+n2-2) = 1.999. jadi  t > t(1-α)(n1+n2-2).  

Maka disimpulkan  instrumen tes pengukuran Nilai Konsumsi Oksigen 
Maksimal (VO2 Maks) yang efektif  buat siswa SMA antara tes Lari 1600 Meter 
dan Multistage Fitnes Test adalah instrumen VO2 Maks Lari 1600 Meter karena 
hasilnya lebih baik dari pada Multistage Fitness Test. Saran yang diajukan adalah 
pertama, Kepada guru pendidikan jasmani dan kesehatan SMA yang akan 
menggunakan instrumen VO2 Maks dapat menggunakan Tes lari 1600 Meter 
untuk mengukur siswanya, karena alat tersebut lebih efektif dan hasilnya lebih 
baik. Kedua, untuk para ahli VO2 Maks hendaknya membuat kriteria kemampuan 
VO2 Maks yang cocok untuk orang Indonesia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Salah satu cara mengetahui tingkat kesegaran jasmani melalui VO2 Maks. 

VO2 Maks adalah kemampuan memakai oksigen selama melakukan aktivitas atau 

olahraga (Soegiyanto K.S, dkk 2000: 1). Kenneth Cooper bahwa keadaan 

seseorang setelah lari erat hubungannya dengan ukuran langsung dari Volume 

Oksigen Maksimum seseorang. VO2 Maks dengan jumlah mililiter oksigen yang 

dikonsumsikan per Kg berat badan dalam setiap menit. sebagai contoh, 

mahasiswa rata-rata mempunyai VO2 Maks antara 40-50, sedangkan mahasiswi 

antara 35-45, untuk atlet yang menpunyai daya tahan tinggi, rata-rata VO2-nya 

75, dan atlet wanita sekitar 65, yang berarti jumlah mililiter oksigen yang 

dikonsumsikan Kg berat badan/menit. Untuk pengukuran Volume Oksigen 

Maksimum, diperlukan alat pengukur laboratorium. umumnya dapat dilakukan 

dengan tes kapasitas aerobik, misalnya ”step test” (tes melangkah), atau lari 1,6 

Km (Jonathan and kathken. L Kuntaraf 1992: 35 dalam Ranny Oktavina 2006: 

20). 

Konsumsi oksigen bisa meningkat sebanyak 10 atau bahkan 20 kali 

apabila seseorang dalam keadaan istirahat (sekitar 0,25 liter/menit) menjadi 2,5 

sampai 5 liter/menit. Kalau melakukan latihan daya tahan yang berat bagi 

perempuan dewasa muda konsumsi oksigen sekitar 2,3 liter/menit. Sedangkan 

laki-laki mengkonsumsi oksigen sekitar 3,4 liter/menit dalam latihan maksimal. 
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Memang terjadi rentangan yang cukup lebar tentang konsumsi oksigen maksimal, 

karena hal ini tergantung pada beberapa faktor, seperti sifat latihan fisik, umur dan 

jenis kelamin (Nagle F.J,1973 dalam Junusul Hairy 1989: 187). 

Menurut Junusul Hairy (1989: 188) menyatakan bahwa fungsi fisiologis 

yang terlihat dalam kapasitas VO2 maks adalah: 1) Jantung, paru, dan pembuluh 

darah harus berfungsi baik, sehingga oksigen yang dihisap dan masuk keparu 

selanjutnya sampai kedarah. 2) Proses penyampaian oksigen ke jaringan-jaringan 

oleh sel-sel darah merah harus normal, yakni fungsi jantung harus normal, volume 

darah harus normal, jumlah sel-sel merah harus normal dan konsumsi hemoglobin 

harus normal, serta pembuluh darah harus mampu mengalihkan darah dari 

jaringan-jaringan yang tidak aktif  ke otot yang sedang aktif yang membutuhkan 

oksigen yang lebih besar. 3) Jaringan-jaringan terutama otot harus mempunyai 

kapasitas yang normal untuk mempergunakan oksigen yang disampaikan 

kepadanya. Dengan kata lain harus memiliki metabolisme yang normal. Apabila 

kita dapat menggunakan oksigen selama melakukan aktivitas atau olahraga secara 

seimbang, maka kita akan memiliki tingkatan kesegaran jasmani yang baik, 

sehingga prestasi sasaran berikutnya. 

Untuk mengetahui VO2 Maks perlu diadakan pengukuran dengan alat 

pengukur yang disebut tes. Tes VO2 Maks dapat dilakukan di laboratorium 

ataupun tes yang dilakukan di lapangan, dan dapat dilakukan tes secara langsung 

ataupun tidak langsung. Tes yang dilakukan di laboratorium merupakan tes yang 

hasilnya langsung dapat diketahui, sedangkan tes yang dilakukan di lapangan 
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hasilnya tidak langsung diketahui karena harus dikonsultasikan dengan 

nomogram, rumus-rumus ataupun tabel.  

Penentuan VO2 Maks yang paling baik harus dilakukan di laboratorium 

(Muchin Doewes, 1994 dalam Soegiyanto, dkk 2000: 2). Akan tetapi tes yang 

dilakukan di laboratorium memerlukan peralatan yang mahal, tidak dapat 

mengetes orang dalam jumlah banyak, memerlukan keahlian khusus dalam 

mengoperasionalkan  peralatan. Ergo sepeda merupakan salah satu tes yang dapat 

dilakukan di laboratoriam, akan tetapi alat tersebut mahal, tidak semua SMA 

memiliki, tidak dapat mengetes orang dalam jumlah banyak, memerlukan 

keahlian khusus dalam mengoperasionalkan terutama EKG (Electro Kardio 

Graph). Untuk mempermudah pelaksanaan tes ada 2 alat pengukur yang 

sederhana yang dapat dilakukan di lapangan yaitu multistage fitness test dan  tes 

lari 1600 meter. Alat tersebut pelaksanaannya mudah dan sederhana tidak 

memerlukan alat yang mahal, dapat mengetes orang dalam jumlah yang relatif 

banyak dalam waktu bersamaan akan tetapi hasilnya tidak langsung diketahui 

karena harus dikonsultasikan dengan nomogram rumus-rumus ataupun tabel VO2 

Maks lebih dahulu.  

Dalam pelaksanaan VO2 Maks biasanya memakai alat yang sederhana, 

mudah pelaksanaanya, dapat mengetes orang dalam jumlah banyak akan tetapi 

hasilnya baik dan mendekati hasil yang dilakukan di laboratorium. Karena yang 

berkecimpung di lapangan akan selalu berkaitan dengan waktu yang tersedia 

sedikit, jumlah yang dites banyak peralatan di laboratorium sangat sedikit 

sehingga perlu dicari alat tes yang efektif dan mudah dalam pengoperasiannya. 
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Peneliti mengambil siswa SMA PGRI 01 Kendal sebagai sampel 

penelitian karena siswa  SMA PGRI 01 Kendal mempunyai banyak prestasi 

dibidang olahraga seperti: 

a. Juara III Pencak Silat putra POPDA. Kab. Kendal 2007. 

b. Juara I Pencak Silat putri POPDA. Kab. Kendal 2007. 

c. Juara II Pencak Silat putri POPDA. Kab. Kendal 2007. 

d. Juara III Pencak Silat putra (kelas D) GUBERNUR CUP. JATENG 2007. 

e. Juara III Gulat gaya bebas (51 Kg) GUBERNUR CUP. JATENG 2007. 

f. Juara III Gulat gaya bebas (51 Kg) GUBERNUR CUP. JATENG 2007. 

g. Juara III Bola Basket Putra Karisidenan 2007. 

h. Juara III Bola Basket Putri Karisidenan 2007. 

i. Juara III Modern Dance  GUBERNUR CUP. JATENG 2007. 

j. Juara I Bola Basket PERBASI CUP. Kab. Kendal 2007. 

k. Juara II Bola Basket PERBASI CUP. Kab. Kendal 2007. 

l. Juara III Chears Leader tingkat umum se-JATENG 

 Dengan hal tersebut peneliti berharap siswa SMA PGRI 01 Kendal bisa 

membantu dalam penelitian ini dikarenakan siswa SMA PGRI 01 Kendal sering 

mengikuti kegiatan olahraga. 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

 Suatu penelitian mempunyai permasalahan yang perlu diteliti, dianalisis, 

dan diusahakan pemecahan masalahnya. Ada beberapa instrumen tes VO2 Maks 

dilihat dari segi pelaksanaannya mudah dan sederhana tidak memerlukan alat 
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yang mahal, dapat mengetes orang banyak dengan jumlah yang relatif banyak 

dalam waktu bersamaan. peneliti hanya mengambil dua instrumen tes VO2 Maks 

untuk dibandingkan yaitu Tes Lari 1600 meter dan Test Bleep (Multistage Fitness 

Test). Dari instrumen tes VO2 Maks tersebut adakah yang efektif  bagi siswa 

SMA? 

 

1.3  Tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan instrumen 

tes lari 1600 meter dengan Test Bleep (multistage fitnss test) untuk mengukur 

VO2 Maks siswa SMA. 

 

1.4  Penegasan Istilah 

 Supaya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan, serta tidak 

menimbulkan kesulitan dalam penafsiran, penulis membuat penegasan istilah 

sebagai berikut ini. 

1.4.1 Efektivitas 

 Keadaan berpengaruh, kemujarapan, keberhasilan (Hasan Alwi 2002: 

284). Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh dan 

berhasilnya instrumen tes VO2 Maks yang diujikan terhadap siswa SMA. 

1.4.2 Instrumen VO2 Maks  

 Instrumen merupakan suatu alat ukur untuk pengumpulan data, (Sugiyono 

2005: 267). sedangkan VO2 Maks adalah jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi 

atau digunakan oleh tubuh per menit selama melakukan aktivitas maksimal (Fox 
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dan Kirby dalam Soegiyanto K.S., dkk 2000: 5), yang dimaksud Instrumen VO2 

Maks dalam penelitian ini adalah alat ukur untuk mengetahui hasil atau jumlah 

oksigen yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh tubuh per menit selama 

melakukan aktivitas maksimal, yang diukur dengan tes Lari 1600 Meter dan 

Multistage Fitness Test. 

1.4.3 Siswa SMA 

Yang dimaksud siswa SMA dalam penelitian ini adalah siswa putra-putri 

kelas II Sekolah Menengah Atas PGRI 01 Kendal. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang instrumen tes 

VO2 Max  yaitu  Tes Lari 1600 meter dan Test Bleep (Multistage Fitness Test). 

2.5.2 Manfaat Praktis 

 Sebagai masukan kepada guru penjas dan olahraga atau pemakai 

instrumen tes VO2 Maks yang efektif  bagi siswa SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

6 



  

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang 

dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian, dsb) (Anton 

M. Moeliono, dkk 1990: 932). Landasan teori adalah teori yang digunakan untuk 

landasan kerja penelitian tentang topik yang diambil untuk diteliti (Mungin Eddy 

Wibowo, dkk 2006: 38). 

2.1.1  VO2 Maks 

2.1.1.1 Pengertian dan Konsep VO2 Maks 

Berikut akan dipaparkan mengenai beberapa pengertian VO2 Maks 

menurut beberapa ahli yang dikutip dari berbagai sumber. Ada beberapa istilah 

yang merupakan kata lain dari VO2 Maks, diantaranya adalah maximal oksygen 

consumption, maximal oksygen intake, dan maximal aerobic power, yaitu 

perbedaan yang terbesar antara oksigen yang dihisap masuk kedalam paru dan 

oksigen yang dihembuskan keluar paru (Junusul Hairy 1989: 186). Menurut 

Astran dan Rodhal dalam Hermawan Pamot Raharjo, Eri Pratiknyo Dwikusworo, 

dan Mugiyo Hartono (2000: 5), VO2 Maks adalah kecepatan menyerap oksigen 

tertinggi yang dapat dicapai oleh individu selama latihan fisik. Sedangkan 

menurut Fox dan Kirby dalam Soegiyanto (2000: 5), VO2 Maks adalah jumlah 

oksigen yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh tubuh per menit selama 

melakukan aktivitas maksimal. Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat ditarik 
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pengertian bahwa VO2 Maks adalah kemampuan maksimal tubuh yang dimulai 

dari hirup udara dalam menggunakan oksigen selama melakukan aktivitas 

maksimal per satuan waktu. 

Konsumsi atau penggunaan oksigen sangat berpengaruh terhadap suplai 

energi selama aktivitas fisik. Pada saat istirahat tubuh mengkonsumsi oksigen 

kurang lebih 0,2-0,3 liter per menit, sementara saat melakukan latihan (olahraga) 

penggunaan oksigen meningkat menjadi 3-6 liter per menit (Fox, Edward L. 1984: 

23). Disinilah nilai VO2 Maks berperan dalam cabang-cabang olahraga aerobik. 

Cabang olahraga aerobik menggunakan sistem energi aerobik. Sistem energi 

aerobik adalah metabolisme energi yang melibatkan oksigen dalam prosesnya. 

Sehingga kemampuan tubuh dalam mengkonsumsi oksigen erat kaitannya dengan 

suplai energi (ATP) selama olahraga aerobik.  

VO2 Maks biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan aerobik 

seseorang (Watson, A.W.S. 1995: 43). Kemampuan maksimal tubuh dalam 

mengkonsumsi oksigen dapat dijadikan indikator dalam menentukan kesegaran 

jasmani seseorang. Kapasitas kerja fisik, VO2 Maks dan kemampuan 

kardiovaskuler merupakan faktor penentu dalam hal performa berolahraga dan 

kesehatan tubuh (Brooks, G.A., dan T.D. Fahey 1984: 9 dalam Amnan Gosali 

2007: 3337).  

VO2 Maks adalah penggunaan oksigen per satuan waktu, maka satuan 

VO2 Maks adalah liter/menit (Junusul Hairy 1989: 186). Jika dilihat dari 

satuannya, VO2 Maks tidak hanya banyaknya oksigen yang dipakai, tetapi juga 

mengacu pada kecepatan penggunaan oksigen. Sebagai contoh, setiap orang 
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sanggup untuk memakai lima liter oksigen bila diberi waktu yang cukup panjang. 

Namun hanya sedikit, kebanyakan dari mereka adalah olahragawan yang dilatih 

dengan ketahanan tinggi dapat menggunakan oksigen sebanyak satu liter dalam 

satu menit (Pate, Russel R., Bruce McClenaghan, dan Robert Rotela 1993: 256). 

Selain ditentukan dengan waktu penggunaan oksigen, VO2 Maks juga dihitung 

berdasarkan kilogram berat badan (Watson, A.W.S. 1995: 43). 

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Menentukan VO2 Maks 

Menurut Hans Maeda dan Achmad Paturusi (2001: 20), VO2 Maks 

ditentukan oleh beberapa faktor, sebagai berikut ini. 

1) Fungsi jantung, paru dan pembuluh darah. 

2) Proses penyampaian oksigen ke jaringan oleh eritrosit, termasuk dalam proses 

ini adalah fungsi jantung, volume darah, jumlah sel darah, konsentrasi 

hemoglobin, respon pembuluh darah yang sedemikian rupa sehingga 

mengalihkan darah dari jaringan yang tidak aktif ke otot yang aktif. 

3) Metabolisme di jaringan otot termasuk fungsi mitokondria dan enzimnya. 

Hampir senada dengan faktor-faktor di atas, menurut Junusul Hairy (1989: 

188) jika ditinjau dari segi fisiologis, VO2 Maks ditentukan oleh beberapa faktor 

seperti berikut ini. 

1) Jantung, paru dan pembuluh darah harus berfungsi dengan baik sehingga 

oksigen yang dihisap dan masuk ke paru, selanjutnya sampai ke darah. 

2) Proses penyampaian oksigen ke jaringan-jaringan yang tidak aktif  ke otot 

yang sedang aktif yang membutuhkan oksigen yang lebih besar. 
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3) Jaringan-jaringan, terutama otot harus mempunyai kapasitas yang normal 

untuk mempergunakan oksigen yang disampaikan kepadanya. Dengan kata 

lain harus memiliki metabolisme yang normal, begitu juga fungsi mitokondria 

harus normal. 

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi VO2 Maks 

Berbeda dengan faktor-faktor yang menentukan VO2 Maks, yang lebih 

berorientasi pada fisiologis organ tubuh, atau dapat disebut faktor internal, 

terdapat faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi VO2 Maks. Faktor-

faktor yang mempengaruhi VO2 Maks lebih berorientasi pada hal-hal diluar 

fisiologis tubuh, atau dapat disebut faktor eksternal. Menurut  Sharkey, Brian J. 

(2003: 80-85) faktor-faktor yang mempengaruhi VO2 Maks (kebugaran aerobik), 

antara lain adalah keturunan (hereditas), latihan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, 

dan aktivitas. Nilai VO2 Maks dipengaruhi oleh keturunan. Perbedaan nilai VO2 

Maks pada saudara kandung lebih besar dari pada perbedaan VO2 Maks pada 

kembar identik. Hereditas memberi pengaruh antara 25%-40% terhadap nilai 

VO2 Maks dan lebih dari setengah perbedaan nilai VO2 Maks dikarenakan oleh 

perbedaan genotype, dengan faktor lingkungan (nutrisi, latihan) sebagai penyebab 

lainnya (Sharkey, Brian J. 2003: 80). 

Faktor lain yang mempengaruhi nilai VO2 Maks adalah latihan. Latihan 

meningkatkan fungsi dan kapasitas sistem respiratori dan kardiovaskular serta 

volume darah, tapi perubahan yang paling penting terjadi pada serat otot yang 

digunakan dalam latihan. Potensi untuk meningkatkan VO2 Maks dengan latihan 

memiliki keterbatasan, walaupun kebanyakan penelitian mengkonfirmasikan 
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potensi untuk meningkat 15%-25%, hanya remaja saja yang memiliki harapan 

untuk meningkatkan kebugaran hingga lebih dari 30%(Sharkey, Brian J. 2003: 

82). 

Faktor lain yang mempengaruhi VO2 Maks adalah jenis kelamin. Rata-

rata wanita muda memiliki nilai VO2 Maks antara 15%-25% lebih kecil dari pada 

pria muda, tergantung pada tingkat aktivitas mereka. Salah satu alasan perbedaan 

antara jenis kelamin adalah hemoglobin, komponen pembawa oksigen dalam sel 

darah merah. Alasan lainnya mungkin karena wanita lebih kecil dan memiliki 

massa otot yang lebih kecil, atau karena rata-rata wanita memiliki lebih banyak 

lemak dari pada pria (Sharkey, Brian J. 2003: 83). 

Instrumen tes VO2 Maks juga mempengaruhi hasil VO2 Maks, Instrumen 

yang baik harus memenuhi  persyaratan yaitu falit, reliable dan mempunyai 

syarat-syarat yaitu akurasi, presisi dan kepekaan sehingga menghasilkan hasil 

yang sempurna. 

Selain itu faktor usia juga bisa mempengaruhi nilai VO2 Maks. Terjadi 

penurunan 8%-10% per dekade usia untuk individu yang tidak aktif, sedang bagi 

yang tetap aktif dapat menghentikan setengah dari penurunan tersebut (lihat 

gambar 1). 
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Gambar 1 
Usia dan VO2 Maks  

(Sumber: Sharkey, Brian J 2003: 84). 

Jumlah lemak tubuh juga bisa mempengaruhi nilai VO2 Maks. Perlu 

diingat bahwa VO2 Maks dihitung per unit berat badan, jadi jika lemak 

meningkat, nilai VO2 Maks otomatis menurun. Kira-kira satu setengah penurunan 

VO2 Maks karena usia dapat disimpulkan  sebagai peningkatan lemak tubuh. Jadi, 

cara termudah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan VO2 Maks 

adalah dengan menyingkirkan kelebihan lemak (Sharkey, Brian J. 2003: 84). 

Hal yang paling mempengaruhi nilai VO2 Maks adalah tingkat aktivitas 

reguler. Aktivitas yang tidak berlebihan akan menghasilkan kebugaran di atas 

rata-rata dan keuntungan yang besar. Latihan menghasilkan tingkat VO2 Maks 

yang lebih tinggi (Sharkey, Brian J. 2003: 84). 

 

2.1.2 Masa Remaja dan Perkembangkannya  

Menurut Husdarta dan Yudha M. Saputra (2000: 15), perkembangan 

berkenaan dengan kuanlitas dan kualitas fisik-psikis. Bukan semata-mata hanya 

bertambah, melainkan akan juga berkurang atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan 
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yang jelek saat ia masih anak-anak. Dengan demikian, awal perkembangan 

pribadi individu pada dasarnya bersifat biologis yaitu berkenaan dengan 

pertumbuhan fisik. Dalam taraf perkembangan selanjutnya normalitas dari 

konstitusi, struktur dan kondisi fisik individu akan mempengaruhi normalitas 

kepribadian. 

Menurut Saiful Bahri Djamarah (2002:106),dalam perkembangan 

kepribadian seseorang,maka rasa remaja mempunyai arti yang khusus, namun 

begitu juga masa remaja mempunyai tempat yang tidak jelas dalam rangkaian 

proses perkembangan seseorang .secara jelas masa anak dapat dibedakan   dari 

masa dewasadan masa tua. Seorang anak masih belum selesai perkembanganya, 

orang dewasa dapat dianggap sudah berkembang penuh, ia sudah mnguasai 

sepenuhnya fungsi-fungsi fisik dan psikisnya, pada masa tua umumnya terjadi 

kemunduran, terutama dalam fungsi-funsi fisiknya. 

2.1.2.1 Tahap Perkembangan Remaja 

Masa remaja adalah suatu setadium dalam siklus perkembangan anak. 

Rentangan usia masa remaja berada dalam usia 12 tahun saampai 21tahun bagi 

wanita, dan 13 sampai 22 tahun bagi pria. Jika di bagi atas remaja awal dan masa 

remaja akhir, maka remaja awal berada dalam usia 12/13 tahun sampai 17/18 

tahun ,dan masa remaja akhir dalam rentangan usia 17/18 tahun sampai 21/22 

tahun. Sedangkan periode sebelum masa remaja ini di sebut periode pubertas 

(Saiful Bahri Djamarah,  2002:107). 

Menurut Winarno Surakhmad dan Anwar Syah (1979: 57), pubertas 

adalah suatu periode dalam rentangan perkembangan dimana individu mengalami 
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perkembangan dari “aseksual” menjadi “seksual”. Pubertas berasal dari kata latin, 

berarti usia dewasa. Permulaan periode pubertas kadang-kadang disebut juga pre- 

adolesen, sedangkan bagian terakhir periode disebut adolesen akhir. Meski 

betumpang tindih dengan masa kanak-kanak yaitu berarti suatu masa dimana anak 

tidak lagi menunjukan karakteristik sebagai anak yang disebabkan perubahan-

perubahan jasmaniah dan tingkah lakunya, akan tetapi ia belum pula menjadi 

seorang adolesen. 

Puberitas adalah suatu periode dimana terjadi perubahan-perubahan fisik 

dan pisikologis dengan sangat cepat. Masa ini merupakan masa peralihan dari 

bentuk tubuh, pandangan, dan tingkah laku yang matang dan dewasa. Perubahan-

perubahan ini mengakibatkan kebingungan, rasa tidak aman, dalam banyak hal 

menimbulkan tingkah laku yang tidak menguntungkan. Masa pubritas disebut 

juga sebagai masa negatif. “Fase” mempunyai arti suatu suatu periode yang 

langsung secara singkat dalam keseluruhan rentangan hidup, dan “negatif” 

menunjukan bahwa anak-anak mengambil sikap anti terhadapkehidupan atau ia 

mengingkari sifat-sifat baik yang pernah dikembangkan sebelumnya. 

Masa remaja dikenal sebagai masa pencarian dan penjelajahan identitas 

diri. Kekaburan identitas diri menyebabkan remaja berada dipersimpangan jalan, 

tidak tahu jalan yang mana yang harus diambil untuk sampai pada jati dirinya  

yang sesungguhnya. Itu sebabnya, anak remaja tidak lagi bisa dimasukan kedalam 

golongan orang dewasa atau golongan orang tua. Jadi, remaja adalah diantara 

anak dan orang dewasa. Meskipun diakui bahwa anak remaja masih belum 

mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupun maupun psikisnya, tetapi ia butuh 
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akan pengakuan dan penghargaan. Remaja membutuhkan pengakuan dan 

penghargaan bahwa ia telah mampu berdiri sendiri, mampu melaksanakan tugas-

tugas seperti orang yang dilakukan orang dewasa, dan dapat bertanggung jawab 

atas sikap dan perbuatan yang dilakukan. Oleh karenanya, kepercayaan atas 

dirinya anak remaja diperlakukan agar merka merasa dihargai. Tidak seperti masa 

anak-anak, masa remaja perkembangan sosialnya semakin luas. Anakremaja tidak 

lagi berteman dengan anak-anak sebaya di lingkungan sekitar rumahnya,tetapi ia 

sudah berhasrat untuk mencari teman lain di lingkungan yang lebih luas.tanpa 

seleksi yang ketat,anak remaja memilih teman bermain,teman berkumpul. 

Meskitanpa di sadari temanya itu menggiringnya pada prilaku-prilaku 

tertentu,dapat mengarah kepada prilakupositif dan perilaku negatifnya  

Kehidupan modern dengan segala kemajuannya memberikan kemudahan 

dan peluang pada siapapun juga untuk berbuat dan berperilaku positif dan yang 

negatif. Tanpa mengabaikan kebaikan, kehidupan modern dengan keburukannya, 

sangat tidak baik bagi perkembangan masa remaja. Remaja dapat terjerumus 

dalam situasi yang tidak diinginkan dan kurang baik untuk kehidupan selanjutnya. 

Namun hal ini dapat mudah diatasi, bila nilai nilai agama sudah tertanam pada diri 

remaja sejak dini. Dari segi perkembangan kemampuan berfikir remaja cenderung 

mengikuti pola dan cara berfikir orang dewasa. Ini mengisyaratkan untuk 

membicarakan suatu masalah pribadi maupun masalah sosial kemasyarakatan. 

Pendidikan remaja dapat didekati dengan pendekatan rasional. Tidak seperti anak-

anak, remaja dapat memecahkan masalah yang kompleks secara rasional. 
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2.1.2.2 Perkembangan Sosial Remaja 

Menurut Husdarta dan yudha M. saputra (2000: 34), mengutip kat-kata 

Plato, bahwa manusia secara potensial (fitrah) dilahirkan sebagai makhluk sosial 

(zoom politicon), untuk mewujudkan potensinya manusia harus berada dan 

berinteraksi dengan lingkungan dan manusia yang lain. Sedangkan menurut 

Syaiful Bahri Djamarah (2002:109), remaja adalah tingkat perkembangan anak 

yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan 

remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja 

telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah 

mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan, yang berbeda 

dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya. Remaja 

menghadapi berbagai lingkungan, bukan saja bergaul dengan sesama remaja 

lawan jenis dirasakan yang paling penting. 

Kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai dengan menonjolkan fungsi 

intelektual dan emosional. Seorang remaja dapat mengalami sikap hubungan 

sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialami remaja. Keadaan 

atau peristiwa disebut bahwa anak dapat mengalami krisis identitas. Proses 

pembentukan identitas diri dan konsep diri seorang remaja adalah suatu kompleks. 

Konsep diri anak tidak hanya terbentuk dari bagaimana anak percaya tentang 

keberadaan dirinya endiri, tetapi juga terbentuk dari bagaimana orang lain percaya 

tentang keberadaan dirinya. 

Perkembangan remaja adalah dimana anak ingin menentukan dirinya dan 

memilih kawan akrabnya. Seringkali anak menentukan jati dirinya sesuai dengan 
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situasi yang mereka alami. Banyak remaja yang amat percaya terhadap kelompok 

mereka dalam menemukan jati dirinya. Dalam penemuan jati diri remaja, 

ditentukan oleh pengaruh sosiokultural. 

Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok, baik 

kelompok kecil maupun besar. Dalam menentukan pilihan kelompok yang diikuti, 

didasari oleh berbagai pertimbangan. Masalah yang umum yang paling rumit 

dihadapi adalah faktor penyesuaian diri. Nilai positif dalam kehidupan kelompok 

adalah tiap anggota kelompok belajar berorganisasi, memilih pemimpin, dan 

mematuhi peraturan kelompok. 

Penyusaian diri tetap menjadi permasalahan yang cukup berat, dalam 

permasalahan proses penyesuaian diri, kemampuan intelektual dan emosional 

mempunyai pengaruh yang kuat. Saling pengertian akn kekurangan masing-

masing dan upaya menahan sikap menonjolkan diri atau tidakan dominasi 

terhadap temannya diperlukan tindakan intelektual yang tepat dan kemampuan 

menyeimbangkan pengendalian emosional. Perkembangan sosial remaja bukanlah 

proses yang independen, tetapi ada factor-faktor lain yang mempengaruhinya, 

yaitu keluarga, kematangan anak, status sosial-ekonomi keluarga, tingkat 

pendidikan, dan kemampuan mental terutama kemampuan intelejensi dan emosi. 

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad dan Anwar Syah (1979: 67), 

penyesuian perkembangan remaja disesuaikan dengan penyesuaian kepada jenis 

kelaminnya dan kepada orang dewasa diluar lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolahnya. Dalam persahabatannya, masa adolesen awal, terlihat adanya tingkat 

atau derajat keakrapan dalam berteman. Keakraban ini terlihat pada bentuk 
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kelompok sosial yang kecil merupakan kawan terdekat. Sedangkan pada masa 

adolesen akhir, kehidupan dalam kelompok-kelompok kecil ini semakin 

berkurang dan berlalih kepada perkuasan kelompok. Hal ini berarti adolesen 

akhirnya mempunyai teman akrab lebih sedikit, dan mempunyai banyak teman 

tetapi kurang dekat. Perbedaan lain yang menonjol adalah bahwa minatnya beralih 

dari teman yang sejenis kelamin menjadi teman yang berbeda jenis kelamin. 

Menurut M. Dimyanti Mahmud (1989: 159), anak-anak remaja peka 

terhadap hubungan-hubungan dan tekanan-tekanan sosial. Kepekaan ini 

menyebabkan mereka berkeinginan untuk menyelaraskan diri dengan selera 

kelompok. Reaksi mereka dengan prestise didalam kelompok sendiri lebih cepat 

jika dibandingkan dengan reaksi mereka terhadap kebanyakan bentuk-bentuk 

pengakuan dan pembenaran orang dewasa. 

2.1.2.3 Perkambangan Fisik Remaja 

Menurut Winarno Surakhmad dan Anwar Syah (1979:65), pertumbuhan 

fisik yang cepat, yang merupakan karakteristik pada pubertas, mulai mengendur 

ketika anak mencapai adolesen awal. Pertumbuhan masih jauh, ketika pubertas 

berakhir dan masih belum sempurna seluruhnya pada akhir masa adolesen awal. 

Pada umumnya wanita mencapai kematangan tinggi badannya lebih cepat 

daripada pria. Pola yang sama juga berlaku bagi berat badan pertumbuhan yang 

cepat dimulai pada pubertas dan berlangsung terus dengan tempo yang lambat 

pada masa adolesen awal, secara berangsur-angsur berhenti pada masa adolesen 

akhir. 
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2.1.2.4 Perkembangan Motorik  

Menurut Winarno Surakhmad dan Anwar Syah (1979:67), perkembangan 

daya otot mengikuti perkembangan ukuran otot. Akan tetapi hal ini saja tidak 

cukup untuk menjamin keterampilan-keterampilan dalam penggunaan otot. Orang 

memerlukan latihan, kesempatan untuk berpraktek, terhindar dari rintangan-

rintangan lingkungan, dan motivasi yang kuat untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan. 

Ada sebagian remaja yang mengalami kecanggungan dalam semua 

gerakan-gerakannya, ada pula yang mengalami kecanggungan dalam gerakan-

gerakan kaki, dan ada pula yang mengalami kecanggungan terutama dalam 

penggunaan tangan. Kecanggungan ini adalah sebagai akibat dari pertumbuhan 

otot yang karakteristik terjadi pada masa pubertas dan masa adolesen awal. Pada 

masa adolesen awal situasi berubah. Otot-otot dan tulang-tulang tumbuh dengan 

cepat sehingga menimbulkan kegoncangan dalam gerakan-gerakan yang telah 

dicapai sebelumnya. 

 

2.1.3 Dasar Anatomis Penampilan Olahraga 

Menurut Pate, R.R ; McClenaghan, B ; dan Rotella, R (1993: 142), 

kemampuan gerakan manusia adalah hasil interaksi dari pengaruh keturunan dan 

lingkungan. Gerakan yang efisien adalah gerakan menompang keberasilan 

penampilan olahraga. Kesempurnaan dari ketrampilan olahraga yang sangat 

tinggi, harus disertai dengan pengetahuan prinsip-prinsip anatomi manusia., 

biomekanika, dan kinesiologi. Kinesiologi (ilmu gerak) menekankan pada 
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penelitian tentang sistem rangka dan otot serta kemungkinan gerakan-gerakan dari 

berbagai persendian tubuh. Sedangkan biomekanika adalah ilmu yang menyelidiki 

kekuatan internal dan eksternal yang bergerak dalam tubuh manusia dan akibat 

yang disebabkan oleh kekuatan tersebut. 

Kajian dalam biomekanika terbagi atas 2 bentuk, yakni : statika (kajian 

tentang badan dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan seimbang) dan 

dinamika (kajian tentang badan bergerak dan kekuatan yang menghasilkan 

gerakan). Kajian tentang gerak dinamika dibagi dalam 2 bagian, yakni kinematika 

(meliputi kajian tentang factor waktu dan ruang dalam gerakan ), dan kinetika 

(kajian tentang tenaga yang menciptakan dan mengubah gerakan manusia). 

2.1.3.1 Gerakan Bagian -bagian Tubuh 

Menurut Pate, R.R ; McClenaghan, B ; dan Rotella, R (1993: 148), Sistem 

rangka memiliki sekitar 200 persendian (sambungan) yang memungkinkan 

timbulnya berbagai tingkat gerakan. Ada tiga bidang gerak utama sesuai dengan 

sumbu yang sesuai. Setiap gerakan memotong badan dan membaginya menjadi 

ruas-ruas yang sama. Ada 3 macam bidang gerak utama pada manusia : pertama, 

bidang sagital/sumbu lateral, yaitu membagi badan menjadi ruas kanan dan kiri 

dengan sebuah sumbu yang secara horisontal melalui persendian dari sisi satu ke 

sisi lainnya. Kedua, bidang frontal/sumbu anterioposterior, yaitu suatu bidang 

gerak yang membagi badan kedalam ruas depan dan belakang dengan sebuah 

sumbu dari depan ke belakang. Ketiga, bidang transfersal/sumbu vertical, yaitu 

membagi badan kedalam separuh atas dan separuh bawah dengan sebuah sumbu 
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yang melalui sendi secara vertical (Pate, R.R ; McClenaghan, B ; dan Rotella, R  

1993: 143). 

2.1.3.2 Pengaruh Susunan Tulang pada Gerakan 

Tubuh manusia terdiri dari sejumlah kurang lebih 206 tulang yang 

disambungkan pada lebih dari 200 persendian dan memungkinkan 656 0tot rangka 

menggerakan ruas-ruas tubuh dalam berbagai macam pola. System otot rangka 

menyajikan beberapa funsi penting, yakni melengkapi bentuk dan susunan tubuh 

manusia, perlindungan pada organ-organ vital, penyimpanan mineral-mineral, 

produksi sel-sel darah dan melengkapi ikatan-ikatan otot dalam system hati yang 

memungkinkan gerak rangka. Bentuk tulang memainkan peran penting dalam 

menentukan kemungkinan pada bagian badan tertentu. Ada 4 bentuk tulang pada 

manusia, yaitu : 

1) tulang panjang adalah tulang-tulang utama pada tangan dan kaki. Tulang ini 

berupa panjang yang berupa silender (diafisis), dengan ujung melebar khusus 

untuk membentuk persendian yang stabil (epifisis). 

2) tulang pipih adalah tulang dengan bentuk permukaan yang halus dan lebar, 

berfungsi memberikan ikatan otot dan memberikan perlindungan pada organ 

tubuh dibawahnya. 

3) tulang pendek adalah tulang pendek dan kecil, terutama dipergelangan tangan 

dan kaki berfungsi untuk membantu menyerap kekuatan dan menambah 

rentangan gerak pada sendi. 

4) tulang tak beraturan adalah tulang-tulang dengan bentuk tidak teratur yang 

memberikan bermacam-macam penonjolan ikatan dan perlindungan otot. 
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2.1.4 Pernafasan 

Pernafasan mencakup dua proses: pernafasan eksterna, absorsi O2 dan 

pembuangan CO2 dari badan secara keseluruhan; serta pernafasan interna, 

penggunaan O2 dan produksi CO2 oleh sel dan pertukaran gas antara sel dan 

medium cairan. Sistem pernafasan dalam pernafasan eksterna, yaitu proses yang 

bertanggung jawab bagi ambilan O2 dan ekskresi CO2 dalam Paru-paru. Sistem 

pernafasan dibentuk oleh organ penukar gas (paru-paru) dan pompa yang 

memvetilasikan paru. Pompa ini terdiri dari dinding dada; otot pernafasan yang 

meningkatkan dan menurunkan ukuran cavitas thoracis; pusat dilam otak yang 

mengendalikan otot;  serta jaras dan saraf yang menghubungkan otak ke otot. Saat 

istirahat,manusia normal bernafas 12-15 kali semenit.lima ratus millimeter udara 

per pernapasan ,atau 6-8 L/menit,diinspirasi dan diekspirasi. Udara ini bercampur 

dengan gas di dalam alveoli dan dengan difusi sederhana, O2 memasuki darah di 

dalam kapiler paru, sementara CO2 memasuki alveoli. Dalam cara ini, 250 mL O2 

memasuki badan per menit da 200 mL CO2 diekskresikan, (Ganong, 1995: 609). 

Sistem pengangkutan O2 di dalam badan terdiri dari paru-paru dan sistem 

kardiovaskular. Pengangkutan O2 ke jaringan khusus tergantung atas jumlah O2 

yang masuk paru-paru, aliran darah kejaringan dan kapasitas darah untuk 

mengangkut O2. Aliran darah tergantung atas derajat kontriksi lapangan vaskular  

di dalam jaringan dan curah jantung (Ganong, 1995: 627).. 

2.1.4.1 Jalan Udara 

Setelah berjalan melewati jalan hidung dan pharynx. Tempat ini 

dihangatkan dan mengambil uap air, maka udara yang diinspirasi berjalan 
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menuruni trachea dan melalui bronchiolus, bronchiolus respiratorius dan ductus 

alveolaris ke alveoli. Diantara trachea dan sacculus alveolaris, jalan udara dibagi 

23 kali. Enam belas generasi jalan pertama membentuk zona koduksi jalan udara 

yang mengangkut gas dari dan keluar. Ia dibentuk bronchi, bronhioli dan 

bronchioli terminalis. Tujuh generasi sisanya membentuk zona peralihan dan 

pernafasan, tempat pertukaran gas terjadi serta dibentuk oleh bronchioli 

respiratorius, ductus alveolaris dan alveoli. Pembagian majemuk ini sangat 

meningkatkan luas penampang melintang total jalan udara. Akibatnya kecepatan 

aliran udara didalam jalan udara keci menurun kenilai sangat rendah. Telah 

dihitung bahwa jumlah lingkaran generasi 16 jalan udara (bronchioli terminalis) 

2000 kali lingkaran trachea. 

Alveoli dikelilingi oleh kapiler paru dan dalam kebanyakan daerah, 

struktur diantara udara dan darah kapiler tempat terjadi difusi O2 dan CO2. ada 

300 juta alveoli didalam manusia dan luas total dinding alveoli yang bekontak 

dengan kapiler dalam paru sekitar 70 m2 (Ganong, 1995: 612). 

2.1.4.2 Volume Paru 

Jumlah udara yang masuk kedalam paru disetiap inspirasi (atau jumlah 

yang keluar disetiap ekspirasi) dinamai volume tidal udara yang diinspirasi 

dengan usaha inspirasi maksimum melebihi volume tidal merupakan volume 

cadangan inspirasi. Volume yang di keluarkan oleh usaha ekspirasi aktif setelah 

ekspirasi pasif merupakan volume cadangan ekspirasi dan udara yang masih ada 

didalam paru setelah usaha ekspirasi maksimum merupakan volume sisa. Ruang  

dalam zona konduksi jalan napas yang ditempati gas yang tidak bertukar dengan 
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darah dalam pembuluh darah  pulmonalis merupakan ruang rugi pernapasan. 

Kapsitas vital (jumlah udara terbesar yang dapat diekspirasikan setelah usaha 

inspirasi maksimum) sering diukur secara klinik sebagai indeks fungsi paru. Ia  

memberikan informasi bermanfaat tentang kekuatan otot pernapasan dan segi lain 

fungsi paru. Fraksi kapasitas vital yang diekspirasikan dalam 1 detik (kapasitas 

vital yang ditentukan waktunya (‘tiemed’); juga dinamai volume ekspirasi paksa 

dalam 1detik,atau FEV1”) memberi informasi tambahan; kapasitas vital bisa 

normal, tetapi kapasitas vital yang ditentukan waktunya sangat berkurang adam 

penyakit seperti asma, yang tahanan jalan napasnya meningkat karena kontraksi 

bronchi. Jumlah udara yang diinspirasikan per menit (ventilasi paru, volume 

menit respirasi) normal sekitar 6 L (500 mL/napas x 12 napas/menit). Ventilasi 

volunter maksimum (MVV) atau kapasitas pernapasan maksimum, merupakan 

volume gas terbesar dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari paru dalam 1 menit 

dengan usaha volunter. MVV normal 125-170 L/menit  (Ganong, 1995: 613). 

 

2.1.5 Manfaat Berolahraga 

Dalam melakukan semua aktivitas, setiap manusia pasti 

mempertimbangkan manfaat apa yang diperoleh  setelah melakukan aktifitas 

tersebut. Menurut Wilkerson dan Dodder (1979:50) dalam Harsuki (2003:31), 

bahwa olahraga mempunyai tujuh fungsi seperti dibawah ini: 

1. Pelepasan emosi. Olahraga adalah satu cara untuk menyatakan emosi dan 

mengendurkan ketegangan, jadi bertindak sebagai satu katub keselamatan dan 

katarsis untuk meniadakan kecenderungan agresif, 
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2. Menunjukan identitas. Olahraga memberikan kesempatan untuk dikenal orang 

dan untuk menunjukan kualitas diri, 

3. Kontrol sosial. Olahraga memberikan cara untuk memgontrol orang dalam 

satu masyarakat bila ada penyimpangan perilaku, 

4. Sosialisasi. Olahraga dapat berperan sebagai satu cara untuk terjadi kontak 

sosial sesama penggemar olahraga, 

5. Agen perbahan. Olahraga menghasilkan perubahan sosial, pola perilaku baru, 

dan menjadi satu factor yang mengubah jalan sejarah. Misalnya, olahraga 

memungkinkan untuk berinteraksi dari semua jenis manusia dan untuk 

mobilitas ke atas berdasarkan kemampuan, 

6. Semangat kolektif. Olahraga menciptakan semangat kebersamaan yang 

membuat orang bersatu untuk mencari tujuan bersama, 

7. Sukses. Olahraga memberikan perasaan berhasil, baik sebagai pemain maupun 

penonton, bila seorang pemain atau tim memperoleh sukses.  

Semakin majunya teknologi, tanpa kita sadari, gerakan kita makin lama 

makin berkurang. Pola hidup di dunia dengan teknologi maju, membuat manusia 

tak banyak bergerak. Ini disebabkan majunya trasportasi, komunikasi, dan 

automatisasi. Akibat kurang gerak tadi, semakin banyak terjadi penyakit-penyakit 

akibat kurang gerak, seperti jantung koroner, penyakit kardiovaskuler,obesitas 

(kegemukan yang berlebihan), aterosklerosis (pembuluh darah menjadi kaku), 

tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus banyak bergerak, 

karena gerakan merupakan elamen yabg penting pada kehidupan manusia. Jadi, 

pola hidup yang tidak banyak bergerak, harus diubah menjadi pola hidup yang 
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banyak bergarak atau dengan olahraga. Dalam banyak penelitian, meskipun 

latihan latihan olahraga bukan panasea (obat yang dapat menyembuhkan berbagai 

penyakit), olahraga dapat memperbaiki keadaan fisik dan psikologis. Selain itu, 

dengan pengaturan gizi dan istirahat yang cukup, kualitas hidup manjadi lebih 

baik. Sama halnya dengan kebutuhan kita akan oksigen, makanan dan tidur, maka 

kita juga memerlukan aktivitas fisik yang kuat, untuk memelihara proses 

fisilogisdan mental. 

Menurut Gabe, Mirkin dan Hoffman, M (1984:16), orang-orang yang 

berolahraga secara teratur menjadi kecenderungan secara fisik dan emosional 

terhadap olahraga, ini disebut kecanduan positif karena hasilnya bermanfaat. 

Secara alamiah orang yang teratur olahraga akan lebih kuat, tenang, kurang 

menderita ketegangan dan kecemasan, lebih kuat menghadapi stres dan gangguan 

kehidupan sehari-hari, dapat berkonsentrasi lebih baik, melakukan tugas sekolah 

dengan lebih baik. Olahraga membuat tidur lebih nyenyak, jumlah tidur yang 

nyenyak sebanding dengan aktivitas yang dilakukan , makin banyak olahraga 

makin nyenyak tidur. Olahraga menurunkan berat badan, untuk mempunyai 

program penurunan berat badan yang efektif, kita harus berolahraga. Diet tanpa 

olahraga akan mengalami kegagalan. Selain itu, olahraga meningkatkan suplai 

darah ke otak, dengan lebih banyak darah, otak akan menerima lebih banyak 

oksigen dengan itu orang akan lebih berfikir dengan jelas dan suasana hatinya 

membaik. Olahraga dapat menurunkan kadar garam dalam tubuh, biasanya terjadi 

ketegangan dan depresi, tepat sebelum masa haid, terjadi karena terhambatnya 

garam didalam tubuh karena tingginya kadar hormon. Dengan olahraga 
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meningkatkan produksi keringat dan dengan diuretik dapat meningkatkan 

produksi air seni, mengurangi kadar garam dalam tubuh. 

Menurut Sadoso Sumosardjuno (1987:9), aktivitas fisik menjadi bentuk 

pencegahan penyakit yang paling murah dan sangat menyenangkan. Oleh karena 

itu, kita harus membiasakan pola hidup dengan banyak bergerak. Namun 

sebenarnya ada yang lebih penting dari sekedar mencegah penyakit, aktivitas fisik 

yang teratur dapat menyebabkan perbaikan kesegaran jasmani, yaitu kemampuan 

badan berfungsi pada efisiensi yang optimal dalam melakukan tugas sehari-hari. 

Dengan memiliki cukup cadangan kemampuan, kita mampu melakukan hal-hal 

yang penting, meskipun mendadak, dan masih mampu melakukan aktifitas lain. 

Selain itu, masih banyak keuntungan lain yang diperoleh bila kita 

melakukan latihan yang teratur, antara lain: otot menjadi lebih kencang dan 

kekuatan bertambah, lebih tahan terhadap stres (baik fisik maupun psikologis), 

mampu mengendalikan emosi, tekanan darah tidak mudah naik, dapat tidur lebih 

nyenyak dengan pengendoran otot yang sempurna, akan mengalami perbaikan 

dalam hal berat badan, postur badan, dan penampilan, resiko untuk mendapat 

serangan penyakit akan berkurang, terutama bila mengikuti aturan makanan yang 

baik dan menerapkan pola hidup yang baik. 

2.1.5.1 Pengaruh Langsung Olahraga 

Badan memberikan respon bila kita melakukan olahraga yang cukup berat, 

yaitu: denyut nadi akan sesuai dengan berat ringannya beban latihan, stroke 

volume jantung (jumlah darah yang dipompakan oleh jantung setiap denyutan) 

akan naik, tekanan darah dan aliran darah akan naik, konsumsi oksigen akan naik, 
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banyak berkeringat. Selain itu, pembuluh darah di kulit dan otot akan 

mengembang. 

2.1.5.2 Pengaruh Jangka Panjang 

Bila latihan olahraga telah berlangsung dalam jangka cukup lama, paling 

sedikit 4-8 minggu, dan berlatih secara teratur dengan takaran yang cukup, maka 

terjadilah efek latihan (training effect). Kita berharap perbaikan pada badan, pada 

beberapa macam fungsi badan. Bila latihan itu teratur, perbaikan itu dapat 

mencapai 33%, antara lain: waktu istirahat denyut jantung dan tekanan darah akan 

lebih rendah, kemampuan mengambil oksigen secara maksimal akan naik, 

kapasitas paru-paru akan bertambah, jumlah haemoglobin total akan bertambah, 

dan lain sebagainya. 

2.1.5.3 Perubahan Kejiwaan 

Respon kita terhadap aktivitas fisik, ternyata tidak hanya pada badan kita, 

tetapi juga pada psikologis kita. Berikut ini beberapa unsur psikologis yang 

dipengaruhi akan menjadi lebih segar dan menyenangkan. Oleh karena itu, kita 

harus membudayakan latihan olahraga yang teratur, dengan melakukan latihan 

olahraga dengan takaran yang cukup, kita akan mengalami hidup yang baik, 

seluruh badan akan menjadi prima. 

2.1.5.4 Perubahan pada Paru 

 Pada waktu kita beristirahat, pernafasan yang melibatkan kurang lebih 10-

15 menit, dapat mengambil oksigen kurang lebih 330 ml. Jika berlari agak cepat, 

kita akan menggunakan energi kurang lebih 15 kali/menit dan oksigen sebanyak 3 

liter/menit yang kita perlukan untuk menggunakan energi bahan bakar dalam otot. 
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Jadi kebutuhan oksigen akan naik sepuluh kali lipat dan volume udara yang kita 

libatkan dalam pernafasan mengalami kenaikan kurang lebih 120-150 liter/menit. 

2.1.5.5 Perubahan Sistem Kardiovaskuler 

 Pada waktu istirahat, denyut jantung kita antara 70-80 denyut/menit. 

Dalam satu menit, jantung memompakan darah kira-kira 5 liter. Pada waktu kita 

lari, denyut jantung akan menjadi cepat, antara 150-170 denyut/menit. Jumlah 

darah yang dipompakan keluar setiap denyut akan berlipat dua. Jumlah darah 

yang dipompa keluar setiap denyut akan berlipat dua. Jumlah darah yang dipompa 

setiap menit akan naik menjadi 20 liter atau lebih. Waktu istirahat, organ dalam 

tubuh memerlukan kurang lebih setengah dari semua darah yang dikeluarkan 

jantung. Saat melakukan aktivitas gerak, maka suplai darah banyak mengalir ke 

otot. Dengan demikian, fungsi organ dalam perut tadi terpengaruh, untuk 

sementara fungsinya menurun, produksi air seni pada ginjal juga menurun, 

sehingga warna air seni lebih tua dan kental.  

 Pencernaan makanan dan penyerapan makanan dalam lambung dan usus 

pun berkurang. Disarankan agar 2 jam sebelum melakukan latihan yang keras 

jangan makan makanan yang berat. Begitu juga dengan minum, harus disesuaikan 

dengan banyaknya cairan tubuh yang dikeluarkan. Kulit mengalami hal yang 

sama, berkurang jumlah darahnya pada permulaan kita melakukan aktivitas 

olahraga. Tetapi, setelah badan menjadi panas, maka suplai darah ke kulit akan 

bertambah  dan bermanfaat membuang panas. Darah menjadi lebih panas pada 

waktu membawa panas otot-otot yang aktif bergerak ke kulit. Selain itu 
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haemoglobin akan lebih banyak memberikan oksigen bila kita melakukan 

olahraga daripada dengan waktu istirahat. 

2.1.5.6 Perubahan pada Otot 

 Kenaikan aliran darah membawa lebih banyak oksigen yang kebih banyak 

bermanfaat bagi otot untuk mengambil lebih banyak energi dari makanan yang 

merupakan sumber bahan bakar, terutama karbohidrat. Dalam hal ini, berupa 

glikogen (pada waktu latihan olahraga yang sangat berat), atau pada lemak (pada 

latihan yang ringan), atau kedua-duanya (pada latihan olahraga yang sedang-

sedang saja). Glikogen yang terbentuk dari molekul glukosa merupakan bahan 

bakar paling penting, kurang lebih 15% oksigen. Berati lebih sedikit oksigen yang 

diperlukan untuk mengambil energi yang sama berasal dari lemak. Hanya kira-

kira 25% bahan bakar energi yang dimanfaatkan untuk kerja otot dan sisanya 

menjadi panas. Otot akan menjadi lebih kuat, karena setiap sel-sel otot menjadi 

lebih kuat. Jumlah pembuluh kapiler bertambah banyak. Pembuluh kapiler ini 

membawa darah dari dan ke serabut otot, dapat terjadi kenaikan jumlah kapiler 

40%. 

2.1.5.7 Pengaturan Nafas 

 Darah dipanaskan oleh otot-otot yang aktif bergerak, kemudian kembali ke 

jantung. Kurang lebih 10-15% darah ini mengalir melalui pembuluh darah  

periferi di dekat permukaan kulit dengan tujuan membuang panas. Pengeluaran 

panas dapat terjadi dengan beberapa cara: 1) Aliran  udara membawa panas yang 

dipancarkan keluar dari badan, 2) Perbedaan temperatur kulit dan temperatur 

udara (jika temperatur kulit lebih tinggi, maka panas badan akan terbuang ke 
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sekitarnya). Panas yang hilang dengan cara ini tidak terlalu banyak, 3) Dengan 

cara radiasi, panas badan akan terbuang, 4) Dengan keringat panas akan terbuang. 

2.1.5.8 Perubahan pada Jantung dan Pernafasan 

 Setelah berbulan-bulan melakukan latihan berat, otot-otot dinding jantung 

menjadi lebih berat dan lebih berat. Beberapa ruangan dalam jantung menjadi 

lebih luas, antara 10-20%. Hal ini mengakibatkan setiap denyut jantung akan 

memompakan darah lebih banyak daripada sebelumnya, baik istirahat maupun 

waktu berolahraga. Pada waktu istirahat, kita memerlukan jumlah darah yang 

sama setiap menit, baik pada kondisi segar atau tidak. Karena jantung lebih besar 

dan setiap denyut memompa darah lebih banyak, berarti kita memerlukan lebih 

sedikit denyutan untuk mengirimkan darah yang sama banyaknya ke seluruh 

tubuh. 

2.1.5.9 Perubahan pada Volume Darah dan Pengaturan Suhu 

Setelah melakukan latihan olahraga beberapa bulan, ternyata terdapat 

kenaikan volume darah total sebanyak kurang lebih 10%. Tetapi kadang-kadang 

dapat pula mencapai 25% bahkan lebih. Naiknya volume darah tadi, maka kadar 

butir darah merah dalam cairan plasma relatif menurun sedikit, keadaan ini biasa 

disebut sport anemia atau anemia palsu. Dengan demikian, sehingga 

memungkinkan jantung memompa darah lebih banyak. Selain perubahan-

perubahan tersebut, masih ada perubahan yang sifatnya masih fisiologis. 
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2.1.6 Tes, Pengukuran dan Evaluasi 

Tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku 

seseorang dan dideskripsikan dengan skala angka atau system kategori. 

Disamping itu merupakan alat yang dipakai untuk memperoleh informasi tentang 

individu atau obyek. Tes adalah sebuah bentuk penilaian yang digunakan untuk 

mengukur kemahiran dan ingatan dari ilmu pengetahuan atau ketrampilan dalam 

olahraga atau mental. Berkaitan dengan hal tersebut di atas tes merupakan sebuah 

alat untuk mengumpulkan data, informasi dari individu atau obyek (Soegiyanto 

K.S,dkk 2000:6).  

Mengukur adalah sebuah proses kuantitatif. Pengukuran adalah proses dari 

pengumpulan keterangan. Pengukuran adalah sebuah bantuan dari proses 

penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut pengukuran merupakan proses untuk 

menilai sesuatu yang sudah ditentukan dari awal sampai akhir pelaksanaan proses. 

Pengukuran akan memiliki arti apabila diperoleh dari, suatu tes, karena tes 

merupakan alat utama mengukur suatu aspek (Soegiyanto K.S,dkk 2000:6).  

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tingkat 

pencapaian tujuan. Evaluasi adalah proses pembuatan nilai tentang hasil 

pengukuran subyektif (Soegiyanto K.S,dkk 2000:7). Berkaitan dengan hal 

tersebut diatas evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai 

sesuatu data. Berkaitan dangan tes, pengukuran dan evaluasi diatas dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa evaluasi merupakan hal yang luas, dimana didalam 

evaluasi terjadi proses pengukuran, sedangkan didalam pengukuran memerlukan 

alat pengukuran data yang disebut tes (Soegiyanto K.S,dkk 2000:7).  
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2.1.7 Alat Pengukuran dan Instrumen Tes 

Kualitas alat pengukur atau instrumen tes sangat menentukan kualitas data 

suatu penelitian, dan kualitas data tersebut sangat menentukan hasil penelitian. 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu falit dan reliabel 

(Suharsimi Arikunto,1996). Sedangkan syarat-syarat instrumen tes penelitian 

yang baik adalah akurasi, presisi dan kepekaan (M. Zaenuddin,1988. dalam 

Soegiyanto K.S,dkk 2000:7). 

 

2.1.8 Tes Lari 1600 Meter dan Test Bleep (Multistage Fitness Test) 

2.1.8.1 Tes Lari 1600 Meter 

Tes lari 1600 meter adalah alat ukur untuk mengetahui VO2 maks. Tes ini 

merupakan alat ukur untuk memperoleh VO2 Maks yang dilakukan di lapangan 

yang sederhana dan menghasilkan parkiran yang cukup akurat, alat tersebut dapat 

mengukur sejumlah besar orang, pelaksanaannya mudah, dan memerlukan alat 

yang relatif murah yaitu lintasan datar panjang minimal 220 meter dan Stopwatch. 

Tes ini pelaksanaannya lari secepat-cepatnya menempuh jarak 1600 meter dan 

dicatat hasil waktunya dengan stopwatch. Jumlah orang coba sesuai dengan 

jumlah pengambilan waktu dan jumlah stopwatch melakukan start bersama. Start 

memberi aba-aba “bersedia” testi berdiri dibelakang garis start. Dengan aba-aba 

“siap” orang coba dengan start berdiri siap untuk lari dengan aba-aba “yaak” 

orang coba segera lari menempuh jarak 1600 meter. Jarak tersebut ditempuh 

sekuat dan secepat-cepatnya. Setelah menempuh jarak 1600 meter stopwatch 

dihentikan dan waktu dicatat sampai dengan 0,1 atau 0,01 detik, setelah itu baru 
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dikonsultasikan dengan tabel kriteria VO2 Maks untuk tes lari 1600 Meter (Eri 

Pratiknyo Dwikusworo 2005: 9). 

Kelemahan pada alat Tes 1600 meter adalah: 1) Instrumen ini kurang baik 

untuk orang yang jarang melakukan olahraga. 2) Instrumen ini akan menghasilkan 

VO2 Maks minus jika waktu yang ditempuh terlalu lama. 

 

Tabel 1 
Penilaian dan Klasifikasi VO2 Maks Untuk Tes Lari 1600 Meter (meter/menit) 

No 
(1) 

Kriteria 
(2) 

Patokan untuk pria 
(3) 

Patokan untuk wanita 
(4) 

1. Baik sekali 5.08  –   5.40 6.05   –  7.05 
2. Baik 5.40  –   7.08 7.05   –  8.35 
3. Sedang 7.08  –   9.08 8.35   –  10.05 
4. Kurang  9.08  –  10.38 10.05 –  11.35 
5. Kurang sekali           >  10.38          >  11.35  

Sumber: Eri Pratiknyo Dwikusworo (2005: 9) 

2.1.8.2 Tes Bleep (Multistage Fitness Test) 

Multistage Fitness Test adalah alat ukur untuk mengetahui VO2 Maks. 

Multistage Fitness Test ini tidak begitu ambisius, tetapi menghasilkan suatu 

paduan yang bermanfaat terhadap salah satu aspek utama kebugaran daya tahan 

yang sebagian besar ditentukan oleh seberapa efesiennya fungsi jantung dan paru, 

hal ini di indikasikan dengan baik melalui ukuran pengambilan oksigen maksimal 

(VO2 Maks) (Muchsin Doewes, 1994 dalam Soegiyanto K.S., dkk 2004: 10). Tes 

ini merupakan alat ukur untuk memperoleh VO2 Maks yang dilakukan di 

lapangan yang sederhana dan menghasilkan parkiran yang cukup akurat, alat 

tersebut dapat mengukur sejumlah besar orang, pelaksanaannya mudah, dan 
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memerlukan alat yang relatif murah yaitu tape recorder dan lapangan yang rata-

rata selebar 20 meter. Secara psikologis pelaksanaan tes ini lebih menarik karena 

seakan-akan orang coba hanya akan melakukan lari dengan jarak yang relatif 

pendek.  

 Tes ini pelaksanaannya lari bolak-balik (berulang-ulang) secara bertahap 

sejauh 20 meter selama atau semampunya sesui dengan kondisi masing-masing 

individu. Alat perekam suara (tape recorder) akan mengukur waktu lari, dimana 

orang coba larinya harus sesuai dengan irama aturan, apabila tiga kali berturut-

turut orang coba tidak mengikuti aturan atau tidak sesuai dengan aturan lari maka 

segera tes dihentikan. Lari pertama dilakukan secara pelan-pelan sesui dengan 

irama dan semakin lama semakin cepat. Tes tersebut dilakukan sampai level 21 

dan suttle 16. sedangkan jarak lari 20 meter apabila antara tanda ‘ding’ pertama 

‘ding’ kedua tepat 60 detik, apabila lebih dari atau kurang dari 60 detik jaraknya 

berbeda, sesui dengan ketentuan yang berlaku. Hasil tes VO2 Maks seseorang 

dicatat pada level berapa dan suttle berapa, kemudian hasil dikunsultasikan 

dengan tabel penilaian VO2 Maks setelah itu baru dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria VO2 Maks. pelaksanaan tes ini dapat dilakukan banyak orang apabila 

lapangan yang digunakan cukup luas (Soegiyanto K.S., dkk 2004: 10-11). 

Kelemahan pada alat ini adalah: 1) Kurang memahami instrumen ini testi 

akan melakukan lari sprint pada level awal sehingga tidak sesui irama yang 

mengakibatkan cepat mengalami kelelahan sebelum level yang lebih tinggi. 2) 

Hasil tes tidak langsung diketahui karena harus dikunsultasikan dengan table. 
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Tabel 2 
Penilaian dan Klasifikasi VO2 Maks Untuk Multistage Fitness Test  

(ml kg bb/menit) 
 

No 
(1) 

Kriteria 
(2) 

Patokan untuk pria 
(3) 

Patokan untuk wanita 
(4) 

1. Baik sekali                    > 74.54          > 69.73 

2. Baik 65.89 – 74.53 59.03 – 69.72 

3. Sedang 52.91 – 65.88 42.98 – 59.02 

4. Kurang 44.26 – 52.90 32.28 – 42.97 

5. Kurang sekali          < 44.25          < 32.27 

Sumber: Eri Pratiknyo Dwikusworo (2000: 93) 

2.1.9 Kriteria Nilai Kondisi Fisik 

Instrumen tes lari 1600 meter akan menghasilkan VO2 Maks minus jika 

waktu yang ditempuh terlalu lama, untuk itu peneliti menggunakan kriteria waktu 

untuk menghidari hasil VO2 Maks minus. Untuk menghitung hasil penelitian 

peneliti menyamakan kriteria menggunakan pedoman : Total Konversi Nilai : 

Jumlah Item Tes (total konversi nilai dibagi item tes). Kriteria Nilai Kondisi Fisik 

ada 5, antara lain :  

5 = Sangat Baik, 

4 = Baik, 

3 = Sedang, 

2 = Kurang, dan 

1 = Kurang Sekali. 

Sumber: Eri Pratiknyo Dwikusworo (2000: 93) 
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2.1.10 Kerangka berpikir 

Berkaitan dengan landasan teori di atas, maka kerangka berpikir dapat disusun 

sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

Diagram Kerangka Berpikir 
 

VO2 Maks adalah jumlah oksigen maksimum yang digunakan 
selama melakukan aktivitas latihan per satuan waktu (menit). 
Untuk mengukur VO2 Maks yang paling baik menggunakan 
tes dilaboratorium. Tetapi alatnya mahal dan perlu keahlian 
dalam mengoprasikan. Ada tes VO2 Maks yang lakukan di 
lapangan (multistage fitness test dan tes lari 1600 meter), 
dimana pelaksanaannya mudah dan dapat mengukur dalam 
jumlah yang banyak, tetapi kedua tes tersebut belum diketahui 
keefekvitasnya untuk siswa SMA. 

Tes Lari 1600 Meter 

• Alat murah 

• Pelaksanaan tes mudah 

• Tes ini tidak cocok untuk orang 
yang jarang melakukan 
olahraga fisik 

 

Multi Fitness Test 
• Alat murah 
• Memerlukan tempat yang tidak 

begitu luas (20 meter) 
• Hasil tes tidak langsung 

diketahui karena harus 
dikunsultasikan dengan table 

• Secara psikologis pelaksanaan 
tes ini lebih menarik karena 
seakan-akan orang coba hanya 
akan melakukan lari dengan 
jarak yang relatif pendek 

Hasil Tes Sedang  Baik  
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Berkaitan dengan gambar 2, dapat diuraikan bahwa ada 2 macam tes 

lapangan yang akan digunakan untuk mengetahui VO2 Maks, yaitu tes 1600 

Meter dan Multistage Fitness Test. Pelaksanaan tes 1600 Meter pelaksanaannya 

sangat mudah, akan tetapi tes ini akan terasa melelahkan jika untuk mengetes 

orang yang jarang melakukan olahraga lari. Sedangkan Multistage Fitness Test 

memiliki keunggulan yaitu Secara psikologis pelaksanaan tes ini lebih menarik 

karena seakan-akan orang coba hanya akan melakukan lari dengan jarak yang 

relatif pendek, maka alat tes tersebut dapat diperkirakan menghasilkan hasil tes 

yang baik. 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata “hipo” yang berarti lemah dan “tesis” yang 

berarti pernyataan (Eri Pratiknyo Dwikusworo dan Erni Surahini 2003: 24). 

Hipotesis penelitian itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan msalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawabannya baru menggunakan teori 

(Sugiyono 2005: 10). Sehingga dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui analisis 

data. Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis 

statistik. Hipotesis penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, sedangkan 

hipotesis statistik adalah dugaan keadaan populasi dengan menggunakan data 

sampel (Sugiyono 2005: 11). 

Berdasar landasan teori di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah 

instrumen tes pengukuran VO2 Maks Multistage Fitnes Test lebih efektif  karena 

siswa SMA kebanyakan melakukan olahraga hanya waktu mata pelajaran 
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penjaskes dan lapangan yang relatif pendek, 20 meter, Secara psikologis 

pelaksanaan tes ini lebih menarik karena seakan-akan orang coba hanya akan 

melakukan lari dengan jarak yang relatif pendek, sehingga memacu semangat 

siswa jadi hasilnya akan lebih bagus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
   

 Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

sesuai dengan masalah penelitian. Metode penelitian merupakan syarat mutlak 

dalam suatu penelitian, berbobot atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada 

pertanggung jawaban metodologi penelitiannya. Pendapat Sutrisno Hadi bahwa 

metodologi penelitian sebagaimana yang dikenal sekarang memberikan garis-

garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Maksudnya 

adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat 

mempunyai bobot ilmiah yang setinggi-tingginya (2004:4). Suatu research 

khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empiris, pada umumnya bertujuan untuk 

menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan 

atau kekurangan. Mengembangkan berati memperluas dan menggali lebih dalam 

apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada 

masih atau diragukan kebenarannya, sehingga hasil dari penelitian tersebut 

merupakan karya ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan (Sutrisno 

Hadi,2004:3). 

Sebagai syarat metodologi penelitian akan diuraikan beberapa hal yang 

berhubungan dengan metodologi penelitian sebagai berikut : 
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3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini hanya mencari efektifitas alat pengukuran VO2 Max, yaitu 

Tes lari 1600 meter dan Test Bleep (Multistage Fitness Test), maka jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

teknik survey mengunakan metode tes, yaitu tes VO2 Max menggunakan Tes lari 

1600 meter dan Test Bleep (Multistage Fitness Test). 

 

3.2 Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian (2006: 108). Sementara menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (2005: 55). Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. 

  Dalam penelitian ini populasi adalah siswa  SMA PGRI  01 Kendal 

kelas XI tahun pelajaran 2007/2008 yang berjumlah 432 siswa. 

 

3.3 Sampel Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi (2004: 77), sampel adalah sebagian individu yang 

diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005: 56), sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Sampel juga harus 
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mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama. Penelitian yang baik adalah 

penelitian yang menggunakan sampel sebagai obyek yang diteliti. 

Karena pertimbangan seperti keterbatasan waktu ,tenaga, dan dana peneliti 

mengambil teknik sample dengan cara  purposive sample. purposive sample  

adalah cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, misalnya alasan keterbatasan waktu, 

tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar dan jauh 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 117). Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 112), 

apabila subyek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semuanya sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subyek lebih dari 100 maka 

dapat diambil 10-15 % atau 20-25 % atau lebih. 

Dalam Penelitian ini jumlah populasi adalah siswa SMA PGRI 01 Kendal 

kelas XI sebanyak 432 siswa. Dengan menggunakan purposive sample peneliti 

mengambil sampel siswa SMA PGRI 01 Kendal kelas XI yang mendapat jam 

pelajaran penjaskes hari Sabtu yaitu kelas XI IPA 2, XI IPA 3, dan XI IPA 4. 

dengan jumlah total 120 siswa dan dikarenakan ada 14 siswa yang berhalangan 

hadir sehingga menjadi 106 siswa. Terdiri dari 43 siswa putera dan 63 siswa putri. 

Maka peneliti memutuskan untuk mengambil semua sampel dengan 

pertimbangan: 1) Usia pada saat itu relatif sama (16-17 tahun), 2) Berasal dari 

lingkungan masyarakat yang sama, sebab siswa berasal dari daerah sekitar lokasi 

sekolah, 3) Mendapatkan perlakuan yang sama sebelum dan saat tes, dalam hal 

mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelajaran pendidikan jasmani. 

 

42 



  

3.4 Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2005: 2), variabel merupakan gejala yang menjadi 

fokus peneliti untuk diamati. Sementara menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118), 

variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan gejala atau dapat berupa 

objek yang menjadi fokus atau titik perhatian dalam sebuah penelitian. sedangkan 

variabel pada penelitian ini adalah tes VO2 Maks menggunakan Tes lari 1600 

meter dan Test Bleep (Multistage Fitness Test). 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

Untuk membandingkan instrumens tes lari 1600 meter dan Test Bleep 

(Multistage Fitness Test) maka kedua instrumen tersebut harus diteskan. Supaya 

data penelitian yang diperoleh mencerminkan data sebenarnya, maka perlu ada 

petunjuk pelaksanaan di dalam proses pengukuran VO2 Maks. 

Proses kerja untuk mengukur VO2 Maks dengan tes lari 1600 meter dan 

Test Bleep (Multistage Fitness Test) antara lain:  

3.5.1 Tes Lari 1600 Meter 

a. Peralatan 

1) Lintasan dalam stadion atau lintasan datar panjang minimal 220 meter 

2) Garis start dan garis finish  

3) Stopwatch, bolpoin dan kertas  

4) Bendera start  
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b. Tester  

1) 1 orang 

2) 1 orang pencatat hasil 

3) Pengambil kecepatan lari jumlah sesuai kebutuhan  

c. Pelaksanaan 

Sejumlah orang coba sesuai dengan jumlah pengambil waktu dan jumlah 

stopwatch melakukan start bersama. Starter memberi aba-aba “bersedia” orang 

coba berdiri di belakang garis start. Dengan aba-aba “siap” orang coba dengan 

start berdiri siap untuk lari dengan aba-aba “yaak” orang coba segera lari 

menempuh jarak 1600 meter. Jarak tersebut ditempuh secepat – cepatnya , baik 

dengan lari dan kalau merasa lelah  dapat diselingi berjalan. 

Setelah menempuh jarak 1600 meter stopwatch dihentikan dan waktu 

dicatat sampai dengan 0,1 atau 0,01 detik (Eri Pratiknyo Dwikusworo 2005: 11). 

3.5.2 Tes Bleep (Multistage Fitness Test) 

a. Peralatan 

1) Lapangan yang rata panjang 22 meter atau lebih dengan pembatas 10 

meter. 

2) Mesin pemutar kaset (tape recorder) 

3) Pita kaset (kaset tes multistage) 

4) Bolpoin, dan formulir 

b. Tester                 

1) 1 orang  

2) 1 orang pencatat hasil  
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c. Pelaksanaan 

Semua intruksi pelaksanaan tes terdapat pada kaset. Orang coba 

melakukan uji coba lari dulu, pada saat ding orang coba lari sejauh 20 meter, saat 

ding kedua orang coba lari kembali ke arah garis awal dan seterusnya. Setelah 

melakukan uji coba, orang coba segera menempatkan diri untuk melakukan tes 

seperti pada saat uji coba, salah satu kaki ditempatkan di belakang garis, 

kemudian pada saat tanda ding lari sejauh 20 meter, pada saat ding berikutnya lari 

kembali ketempat asal, dan seterusnya sampai tidak kuat lari berlari, atau dua kali 

tidak dapat mengikuti irama ding dan tertinggal  2 langkah, maka orang coba 

disuruh berhenti. Tes ini dilakukan sampai 21 interval. Penilaian dilakukan dari 

awal bunyi ding pertama sampai orang coba tidak mampu lagi berlari sesuai 

dengan irama tanda ding. Penilaian dilakukan pada level dan shuttle tertentu 

sesuai dengan kemampuan orang coba (Eri Pratiknyo Dwikusworo 2000: 56-57). 

 

3.6 Persiapan Penelitian 

  Persiapan penelitian ini diawali dengan mengurus perijinan penelitian dan 

mempersiakan perlengkapan yang dibutuhkan. 

3.6.1 Perijinan Penelitian 

  Penelitian diawali dengan mengurus perijinan dari instansi, dalam hal ini 

diperlukan ijin dari FIK UNNES sebagai pengantar untuk mengadakan penelitian 

yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA PGRI 01 Kendal sebagai tempat 

penelitian. 
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3.6.2 Mempersiapkan Perlengkapan Yang Dibutuhkan 

 Sebelum mengadakan penelitian, perlengkapan harus disiapkan agar dalam 

pelaksanaannya penelitian dapat berjalan dengan lancar. Peralatan tersebut antara 

lain: untuk tes lari 1600 meter peralatan yang dibutuhkan adalah 5 Stopwatch, 

lapangan yang datar dan rata dilingkungan SMA PGRI 01 Kendal sepanjang 800 

meter terdiri dari 5 lintasan, bendera start dan alat tulis, sedangkan untuk Tes 

Bleep (Multistage Fitness Test) peralatan yang dibutuhkan adalah lapangan yang 

datar dan rata berukuran 20 meter terdiri dari 4 lintasan di dalam gedung olahraga 

SMA PGRI 01 Kendal, mesin pemutar kaset (tape recorder), pita kaset (kaset tes 

multistage), formulir perhitungan dan alat tulis. 

 

3.7 Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Harapan mendapatkan hasil yang sesuai, usaha memperkecil kendala yang 

timbul dalam penelitian harus dilakukan, faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Faktor Kesungguhan Hati 

Faktor kesungguhan hati dari setiap peserta yang mengikuti tes instrumen 

VO2 Maks tentunya tidak sama, sehingga mempengaruhi hasil penelitian. Untuk 

menghindari hal tersebut, maka usaha yang dilakukan peneliti terhadap sampel 

adalah memberi informasi dan motivasi sehingga siswa benar-benar 

melaksanakan tes dengan sungguh-sungguh. 

b. Faktor Kondisi dan Kemampuan Sampel 

Hal ini sangat mempengaruhi hasil penelitian, karena siswa dalam kondisi 

siap, akan melakukan tes dengan maksimal. 
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c. Faktor Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian diupayakan selengkap mungkin, 

dipersiapkan secara tepat dan akurat sebelum tes dilakukan. 

d. Faktor Cuaca 

Faktor cuaca juga dapat mempengaruhi hasil penelitian, apabila dilakukan 

di lapangan terbuka ada kemungkinan cuaca terlalu panas atau hujan, sehingga 

peneliti mengadakan penelitian pada pagi hari dengan tujuan cuaca belum terlalu 

panas. 

e. Faktor Petugas Pengambilan Data 

Petugas pengambilan data merupakan bagian yang penting untuk 

mencapai suatu hasil penelitian yang baik, apalagi penelitian ini melibatkan 

sampel yang banyak. Upaya peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang baik, 

peneliti menggunakan petugas yang sudah berpengalaman. 

 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah 

penelitian. Sedangkan yang dimaksud data adalah catatan peneliti, baik berupa 

fakta maupun angka (Suharsimi Arikunto, 2002: 99). Data yang diperoleh adalah 

data dari hasil penelitian efektivitas instrumen tes VO2 Maks di SMA PGRI 01 

Kendal. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

3.8.1 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 
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atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2002: 127). 

Dalam penelitian ini, metode tes yang digunakan adalah Observasi dan metode T-

test yang diberikan kepada kelompok eksperimen (siswa SMA PGRI 01 Kendal), 

yaitu tes Lari 1600 Meter dan Multistage Fitnes Test. 

 

3.8.2 Kronologis Pengambilan Data  

 Penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 dan 23 Februari 

2008, bertempat di SMA PGRI 01 Kendal. Dalam pelaksanaan penelitian alat-alat 

yang dibutuhkan dipersiapkan sebaik mungkin. Satu hari sebelum penelitian, alat-

alat dan keperluan lainnya sudah siap. Kemudian memberikan tugas-tugas dan 

tata cara pelaksanaan tes kepada petugas pembantu penelitian.  

Persiapan dilaksanakan sebelum penelitian termasuk alat-alat dan 

lapangan. Petugas tes datang setengah jam sebelum tes dilaksanakan untuk 

mengontrol kesiapan masing-masing petugas agar dalam pelaksanaan, kendala-

kendala yang muncul dapat diminimalisir. Kemudian setelah semua siap, petugas 

tes berangkat menuju tempat penelitian. Sampel dikumpulkan, dan berdoa, setelah 

itu siswa diberi pemanasan secukupnya, agar tubuh siap untuk melakukan tes. 

Pelaksanaan penelitian dimulai, pada tanggal 16 Februari 2008 dengan Tes Lari 

1600 meter terdapat  lima lintasan lari. Testi melakukan tes, dan hasilnya dicatat 

oleh petugas pembantu penelitian. Dan pada tanggal 23 Februari 2008 

dilaksanakan tes Multistage Fitnes Test, Terdapat empat lintasan, Testi melakukan 

tes, dan hasilnya dicatat dicatat oleh petugas pembantu peneliti. 
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3.9 Analisis Data 

Setelah selesai dilaksanakan penelitian maka hasil kedua kelompok diolah 

dengan membandingkan kedua mean. Pengujian perbedaan mean dihitung dengan  

rumus t-test sebagai berikut (Sudjana 2002: 241). 

 

  

Rumus : 

 

Keterangan :  

1x    = rata-rata sampel 1 

2x    = rata-rata sampel 2 

n1 = jumlah sampel 1 

n2 = jumlah sampel 2 

s1
2 = Varians sampel 1 

s2
2 = Varians sampel 2 

Ho ditolak apabila t > t(1-α)(n1+n2-2) 

 

 

 
   -t(1-α)(n1+n2-2)      t(1-α)(n1+n2-2) 

Grafik 1 
Grafik penerimaan Daerah Hipotesis 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

 penelitian ini dilaksanakan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan dalam 

metode penelitian, dan dengan persiapan yang telah dilakukan oleh penulis, 

diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi saat 

penelitian. Berkat usaha kerja keras penulis beserta petugas pembantu penelitian 

atas arahan dan bimbingan dari pembimbing, penelitian ini berjalan dengan 

lancar, sehingga dapat diperoleh data hasil penelitan efektivitas instrumen VO2 

Maks untuk siswa SMA dengan studi kasus di SMA PGRI 01 Kendal. 

 Penelitian yang telah dilakukan, memperoleh data kemampuan VO2 Maks 

dalam tiap-tiap instrumen tes VO2 Maks, yaitu Tes Lari 1600 Meter dan 

Multistage Fitness Test. Dari data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan 

uji statistik t-tes. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk data deskriptif dan 

perhitungan t-tes. Berikut merupakan hasil penelitian efektifitas instrumen tes 

VO2 Maks antara tes Lari 1600 Meter dan Multistage Fitness Test studi kasus di 

SMA PGRI 01 Kendal tahun pelajaran 2007/2008. 
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4.1.1 Deskriptif Data 

 

Tabel 3 
Deskriptif Data VO2 Maks Siswa Putera SMA PGRI 01 Kendal  

Tahun Pelajaran 2007/2008 

Sumber variasi Tes Lari 1600 M Multistage Fitnes 
Test 

Jumlah 93 44 
n 43 43 
x 2,16 1,00 

Varians (s2) 0,9014 0,0233 
Standart deviasi (s) 0,95 0,15 

 Sumber: Hasil analisis data penelitian (2008) 

Dari tabel 3 dapat diketahui bagaimana kondisi data hasil peneletian siswa putera 

SMA PGRI 01 Kendal yang telah dilakukan, yaitu hasil VO2 Maks yang dites 

dengan tes lari 1600 meter dan multistage fitness test. 

Tabel 4 
Deskriptif Data VO2 Maks Siswa Puteri SMA PGRI 01 Kendal  

Tahun Pelajaran 2007/2008 
Sumber variasi Tes Lari 1600 M Multistage Fitnes 

Test 
Jumlah 74 64 

n 63 63 
x 1,17 1,03 

Varians (s2) 0,1787 0,0159 
Standart deviasi (s) 0,42 0,13 

 Sumber: Hasil analisis data penelitian (2008) 

Dari tabel 3 dapat diketahui bagai mana kondisi data hasil peneletian siswa puteri 

SMA PGRI 01 Kendal yang telah dilakukan, yaitu hasil VO2 Maks yang di tes 

dengan tes lari 1600 meter dan multistage fitness test. 
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4.1.2 Hasil Perhitungan t-tes 

4.1.2.1 Hasil Perbandingan VO2 Maks Tes Lari 1600 Meter dengan 

Multistage Fitness Test Siswa Putera 

 
 Hasil data penelitian siswa putera SMA PGRI 01 Kendal yang telah 

dilakukan, yaitu hasil VO2 Maks yang di tes dengan tes lari 1600 meter dan 

multistage fitness test. Setelah dianalisis dengan perhitungan t-tes hasilnya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Pada α = 5% dengan dk = 48 + 48 - 2 = 94 diperoleh t(0.95)(94) = 2,01954   
 

 

 

               -2.02    2.02      50.0 

Grafik 2 
Hasil perhitumgan t-tes siswa putera SMA PGRI 01 Kendal 

 

Dari hasil perhitungan t-tes di atas, maka hipotesis kerja yang berbunyi instrumen 

tes pengukuran VO2 Maks Multistage Fitness Test lebih efektif untuk mengukur 

VO2 Maks siswa SMA, ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tes 

lari 1600 M lebih baik hasilnya dibandingkan Multistage Fitnes Tes, untuk 

mengukur VO2 Maks siswa putera SMA PGRI Kendal. 
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4.1.2.2 Hasil Perbandingan VO2 Maks Tes Lari 1600 Meter dengan 

Multistage Fitness Test  Siswa Puteri 

 
 Hasil data penelitian siswa puteri SMA PGRI 01 Kendal yang telah 

dilakukan, yaitu hasil VO2 Maks yang di tes dengan tes lari 1600 meter dan 

multistage fitness test. Setelah dianalisis dengan perhitungan t-tes hasilnya sebagai 

berikut: 

 

 

 

Pada α = 5% dengan dk = 63 + 63 - 2 = 124 diperoleh t(0.95)(124) = 1,99962 
 

 

 
                -2      2      9.250 
 

Grafik 3 
Hasil perhitumgan t-tes siswa puteri SMA PGRI 01 Kendal 

 

Dari hasil perhitungan t-tes diatas, maka hipotesis kerja yang berbunyi instrumen 

tes pengukuran VO2 Maks Multistage Fitnes Test lebih efektif untuk mengukur 

VO2 Maks siswa SMA, ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tes 

lari 1600 M lebih baik hasilnya dibandingkan Multistage Fitnes Tes, untuk 

mengukur VO2 Maks siswa puteri SMA PGRI Kendal. 

4.2 Pembahasan 

VO2 Maks yaitu perbedaan yang terbesar antara oksigen yang dihisap 

masuk ke dalam paru dan oksigen yang dihembuskan keluar paru (Junusul Hairy 

 

 
 

Daerah 
penerimaan Ho  

63 
0,0159 

63 
0,1787 

1,03 1,17 
t 

+ 

− 
= = 9,250 

53 



  

1989: 186). Menurut Astran dan Rodhal dalam Hermawan Pamot Raharjo, Eri 

Pratiknyo Dwikusworo, dan Mugiyo Hartono (2000: 5), VO2 Maks adalah 

kecepatan menyerap oksigen tertinggi yang dapat dicapai oleh individu selama 

latihan fisik. Sedangkan menurut Fox dan Kirby dalam Soegiyanto (2000: 5), 

VO2 Maks adalah jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh 

tubuh per menit selama melakukan aktivitas maksimal. Berdasarkan beberapa 

istilah di atas, dapat ditarik pengertian bahwa VO2 Maks adalah kemampuan 

maksimal tubuh yang dimulai dari hirup udara dalam menggunakan oksigen 

selama melakukan aktivitas maksimal per satuan waktu. VO2 Maks adalah 

penggunaan oksigen per satuan waktu, maka satuan VO2 Maks adalah liter/menit 

(Junusul Hairy 1989: 186). Jika dilihat dari satuannya, VO2 Maks tidak hanya 

banyaknya oksigen yang dipakai, tetapi juga mengacu pada kecepatan 

penggunaan oksigen. 

Dari penelitian yang dilakukan dengan sampel 106 siswa kelas XI SMA 

PGRI 01 Kendal, terdiri dari 43 siswa putera dan 63 siswa puteri diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

4.2.1 Hasil Penelitian Siswa Putera 

Berdasarkan hasil analisis data siswa SMA PGRI 01 Kendal diperoleh t = 

50.0 dan t(1-α)(n1+n2-2) = 2.02. t> t(1-α)(n1+n2-2),  hasil t lebih besar maka hipotesis kerja yang 

berbunyi instrumen tes pengukuran VO2 Maks Multistage Fitness Test lebih 

efektif untuk mengukur VO2 Maks siswa SMA, ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tes lari 1600 M lebih baik hasilnya dibandingkan Multistage 

Fitness Tes, untuk mengukur VO2 Maks siswa putera SMA PGRI Kendal.  
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4.2.2 Hasil Penelitian Siswa Puteri 

Berdasarkan hasil analisis data siswa SMA PGRI 01 Kendal diperoleh t = 

9.250 dan t(1-α)(n1+n2-2) = 1.999. t> t(1-α)(n1+n2-2),  hasil t lebih besar maka hipotesis kerja 

yang berbunyi instrumen tes pengukuran VO2 Maks Multistage Fitness Test lebih 

efektif untuk mengukur VO2 Maks siswa SMA, ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tes lari 1600 M lebih baik hasilnya dibandingkan Multistage 

Fitness Tes, untuk mengukur VO2 Maks siswa puteri SMA PGRI Kendal. 

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai efektivitas instrumen tes 

pengukuran nilai konsumsi oksigen maksimal (VO2 Maks) dengan hasil seperti 

tersebut di atas, ternyata tidak sesuai dengan hipotesis. Tidak terbuktinya hipotesis 

kemungkinan penyebabnya adalah sebagai berikut : 

1) Pada waktu peneliti mengadakan penelitian Multistage Fitness Test cuaca 

hujan dan peneliti mengalihkan penelitian Multistage Fitness Test ke 

dalam gedung olahraga SMA PGRI 01 Kendal yang mungkin sirkulasi 

udaranya kurang baik, secara tidak langsung akan menggangu pernafasan 

sehingga siswa cepat mengalami kelelahan. 

2) Walaupun sudah dijelaskan oleh peneliti, siswa kurang memahami cara 

menggunakan alat Multistage Fitness Test, pada level awal siswa 

melakukan sprint sehingga siswa cepat mengalami kelelahan sebelum 

level yang lebih tinggi. 

3) Multistage Fitness Test berasal dari negara Australia dengan kriteria orang 

Australia, maka tidak cocok buat orang Indonesia yang mempunyai 

kondisi fisik yang berbeda dengan orang Australia. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Didasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa instrumen VO2 Maks yang efektif  buat siswa 

SMA yaitu tes Lari 1600 Meter dibanding Multistage Fitness Test adalah 

instrumen VO2 Maks Lari 1600 Meter karena hasilnya lebih baik dari pada 

Multistage Fitness Test. 

 

5.2 Saran 

1) Kepada guru pendidikan jasmani dan kesehatan SMA yang akan 

menggunakan instrumen VO2 Maks dapat menggunakan Tes Lari 1600 

meter untuk mengukur siswanya, karena alat tersebut lebih efektif dan 

hasilnya lebih baik. 

2) Para ahli VO2 Maks hendaknya membuat kriteria kemampuan VO2 Maks 

yang cocok untuk orang Indonesia. 
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