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SARI 

 

Muhammad Ripki Setiawan, 2012. Survei Tingkat Kebugaran Anggota Klub 
Jantung Sehat Bina Madani Di Masjid Agung Semarang Tahun 2012. Skripsi. 
Jurusan PKLO. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs, Hermawan, M.Pd. Pembimbing II: Arif Setiawan, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : Survei dan Kebugaran.  
 

Beragam bentuk kegiatan olahraga yang dapat dilakukan sebagai wujud 
peningkatan kebugaran. Ada yang berbentuk permainan-permainan yang menyenangkan 
dan menyehatkan, adapula jenis olahraga adalah seperti berjalan, berenang, bersepeda, 
dan jogging. Salah satu bentuk latihan yang banyak digemari oleh masyarakat adalah 
olahraga senam aerobik. Senam jantung sehat merupakan senam yang berintikan olahraga 
aerobik, yakni olahraga yang banyak menghirup oksigen. Olahraga ini mempunyai 
prinsip, yaitu: murah, mudah, meriah, massal, manfaat, dan aman. Dalam penelitian ini 
permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : Seperti apakah tingkat kebugaran klub 
jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang tahun 2012?. Tujuan dari penelitian 
ini adalah: untuk mengetahui tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat Bina Madani 
di masjid agung Semarang tahun 2012.  

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota klub jantung sehat Bina Madani di 
masjid agung Semarang yang berjumalah 22 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 
anggota klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang yang berjumlah 22 
orang. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Metode pengambilan data  
menggunakan metode survei dengan metode tes pengukuran 12 Minutes Walking/Running 
Test. Data dari hasil tes diolah dengan menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS 
versi 16.  

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebugaran anggota klub 
jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012 berkategori kurang 
sebanyak 1 responden atau 4,5%, berkategori kurang sekali sebanyak 21 responden atau 
95,5%. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebugaran anggota klub 
jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012 berada dalam kategori 
kurang sekali.  

Saran yang dapat peneliti berikan adalah : 1) Anggota harus giat dan bersungguh-
sungguh berlatih olahraga senam jantung sehat dan dapat melaksanakan program-
program yang diberikan agar dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan jantung. 2) 
Pelatih betul–betul harus memahami cara untuk meningkatkan latihan dan cara 
untuk meningkatkan kebugaran. 3) Pengurus klub jantung sehat Bina Madani di 
Semarang diharapkan selalu memberikan suatu motivasi agar senam yang dilakukan 
dapat dilakukan dengan baik dan benar. 4) Klub jantung sehat Bina Madani di Semarang 
disarankan agar memperbaiki dan menyusun kembali latihan yang akan diberikan kepada 
anggota sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai serta diharapkan klub jantung 
sehat Bina Madani di Semarang dapat  mengubah waktu jam latihannya, semula ltihan 
satu kali dalam satu minggu, diharapkan mampu melaksanakan latihan tiga kali dalam 
satu  minggu. 5) Bagi peneliti yang lain, disarankan agar melanjutkan penelitian ini 
dengan melakukan penelitian-penelitian serupa tetapi dengan variabel dan sampel yang 
berbeda. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 
 

 Olahraga saat ini tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang 

bermukim dikota-kota besar. Seiring dengan era globalisasi sekarang ini, 

maka banyak masyarakat yang sadar akan penting dan manfaatnya 

berolahraga. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya orang yang 

melakukan kegiatan olahraga terutama pada hari-hari libur, baik secara 

sendiri-sendiri maupun berkelompok, dari mereka yang berusia anak-anak, 

remaja, dewasa, hingga para manula. (Djoko Pekik Irianto, 2004).  

 Olahraga merupakan hobi atau kesukaan yang sangat menyenangkan 

dan menyehatkan bagi masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat dan 

pelajar melakukan olahraga karena disamping mudah dilakukan dan meriah 

serta  tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, juga membuat badan 

menjadi sehat dan bugar. Dari olahraga pula kita dapat mengambil makna 

yaitu menjunjung tinggi sportivitas dan kekompakan antar individu serta 

meningkatkan sosial di dalam bermasyarakat. Olahraga membentuk kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia yang bertujuan pembentukan watak, 

kepribadian, disiplin, sportivitas yang tinggi, dan berkarakter serta 

peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

 Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, yaitu bukan ajang 

untuk memperoleh medali, bukan ajang untuk adu otot, dan juga bukan 
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untuk semata-mata untuk meraih prestasi tetapi sebagai sarana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang lebih baik 

dan kualitas hidup yang semakin baik. Kegiatan olahraga sangat jauh dari 

nuansa diskriminatif, perbedaan budaya, agama, dan kemiskinan. Semua 

bisa berdiri tegak bersama-sama, bergerak bersama, lari bersama-sama, dan 

riang gembira. Ini kenyataan yang membuktikan bahwa olahraga bisa 

menjadi suatu alat yang mampu membawa masyarakat, bangsa, dan negara 

menjadi lebih damai dan rukun. 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, 

maka setiap negara-negara yang sudah maju dan besar termasuk bangsa 

Indonesia yang menghadapi tantangan untuk meningkatkan dan memelihara 

kebugaran maupun rohani bagi warga negaranya. Terlebih bagi negara-

negara yang sudah maju dan berkembang, dapat dikatakan sudah sangat 

berkurang dalam gerak jasmaninya, karena semuanya sudah menggunakan 

mesin, contoh yang sederhana: dulu orang-orang berjalan kaki naik dan 

turun tangga, tetapi sekarang memakai lift. Sehingga tanpa masyarakat 

sadari, banyak dari masyarakat itu, akan menimbulkan suatu gangguan 

penyakit, seperti: metabolisme sel-sel, sistem otot, tulang, jantung dengan 

pembuluh darah, dan juga sistem syaraf serta kegemukan. 

Beragam bentuk kegiatan olahraga yang dapat dilakukan sebagai 

wujud meningkatkan kebugaran. Ada yang berbentuk permainan-permainan 

yang menyenangkan dan menyehatkan, adapula jenis olahraga adalah 
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seperti berjalan, berenang, bersepeda, dan jogging. Salah satu bentuk latihan 

yang banyak digemari oleh masyarakat adalah olahraga senam aerobik. 

Senam aerobik merupakan serangkaian gerak yang dipilih secara 

sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga 

melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu (Marta Dinata, 

2007:10). Dalam pengertian yang lain senam aerobik adalah salah satu 

bentuk yang paling populer dalam latihan kebugaran. Sebab senam aerobik 

lebih menyenangkan untuk dilakukan dan dapat dilakukan sendirian atau 

dengan orang lain (Brick, 2001:7). 

Aktivitas olahraga senam aerobik yang dilakukan oleh masyarakat 

adalah olahraga senam jantung sehat. Hal ini terlihat dari banyaknya 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terutama orang dewasa dan orang 

tua, baik secara kelompok kecil maupun di klub senam jantung sehat yang 

memang sudah banyak di Indonesia. Oleh karena itu melalui  klub jantung 

sehat khusus lansia dilakukan olahraga jantung sehat secara teratur, terukur, 

dan terawasi serta berkelanjutan mendorong para lanjut usia untuk tetap 

menjaga peningkatan kebugaran jasmaninya agar terhindar dari 

kemungkinan gangguan penyakit fisik psikologis secara dini. 

Olahraga jantung sehat adalah seperangkat latihan olahraga tertentu 

yang dilengkapi dengan upaya penyuluhan yang berhubungan dengan 

pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah, dan dapat diikuti oleh 

setiap individu maupun keluarga, yang berminat untuk meningkatkan dan 
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memelihara kesehatan khususnya kesehatan jantung. (Yayasan jantung 

indonesia, 2008:48). 

Olahraga jantung sehat pada hakekatnya adalah olahraga aerobik plus, 

yang berintikan  senam jantung sehat, jalan jantung sehat, lari jantung sehat, 

dan latihan beban/circuit traning serta dilengkapi dengan penyuluhan dalam 

pelaksanaannya.  

Tujuan inti dari olahraga senam jantung sehat adalah untuk 

menyehatkan jantung.  Selain itu, senam jantung sehat adalah olahraga yang 

tidak terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan 

banyaknya buku petunjuk serta pelatih senam jantung sehat dan beberapa 

klub jantung sehat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang 

sampai Marauke. 

Senam jantung sehat merupakan senam yang berintikkan olahraga 

aerobik, yakni olahraga yang banyak menghirup oksigen atau olahraga yang 

memerlukan oksigen yang lama. Olahraga ini mempunyai prinsip, yaitu: 

murah, mudah, meriah, massal, manfaat, dan aman. Mudah dan meriah 

karena olahraga senam jantung sehat ini dapat dilakukan tanpa harus 

mempunyai keterampilan khusus, yaitu jalan kaki, jogging, dan bersepeda. 

Olahraga senam jantung sehat ini dapat dilakukan bersama-sama secara 

massal dan tentu saja meriah. Disebut manfaat karena olahraga senam 

jantung sehat ini dapat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dan 

memperbesarkan pembuluh darah, memberikan kelenturan otot dan sendi, 

dapat menghilangkan kekakuan otot dan sendi, dapat menghilangkan rasa 
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stres pada diri seseotang, serta menguatkan otot dan sendi jantung. Dengan 

demikian, olahraga jantung sehat merupakan olahraga berirama aerobik 

yang dapat memberikan efek fisiologis terhadap kesehatan jantung, paru-

paru, kelenturan, kekuatan, peningkatan otot-otot secara mudah, murah, 

meriah, massal, bermanfaat, dan aman serta dapat dapat menghilangkan rasa 

stres pada diri seseorang. 

Yayasan Jantung Indonesia terus berupaya mewujudkan visinya 

sebagai pelopor gaya hidup sehat dan misinya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan 

penyakit jantung dan pembuluh darah melalui pemasyarakatan panca usaha 

jantung sehat, yaitu: 1) seimbang gizi.  2) enyalah rokok. 3) hadapi dan atasi 

stres. 4) awasi tekanan darah. 5) teratur berolahraga. Yayasan Jantung 

Indonesia  memiliki  tiga  program yang menjadi acuan pelaksanaan kerja, 

yang mencakup bidang, yaitu: 1) preventif diwujudkan dengan kegiatan 

olahraga jantung sehat melalui klub jantung sehat yang tersebar di seluruh 

Indonesia serta melakukan pemeriksaan kesehatan. 2) promotif, kegiatan 

penyuluhan kepada masyarakat luas, melalui berbagai media komunikasi, 

cetak dan elektronika. 4) kuratif dan rehabilitatif dengan memberikan 

bantuan biaya operasi bagi pasien yang tidak mampu serta mengadakan 

latihan rehabilitatif untuk ex-penderita dan mengusahakan orang tua asuh 

bagi perawatan pasca operasi. (hhtp://www.inaheart.or.id/index.php/tentang-

kami). 
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Klub jantung sehat yang berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, 

yaitu Kota Semarang sangat banyak, seperti: 1) klub jantung sehat Makro 

Semarang. 2) klub jantung sehat Pandean Lamper Semarang. 3) klub 

jantung sehat Tri Lomba Juang Semarang. 4) klub jantung sehat Jaya Sakti 

Semarang. 5) klub jantung sehat Manunggal Jati Semarang. 6) klub jantung 

sehat Universitas Negeri Semarang. Sedangkan di dalam penelitian ini, 

peneliti ingin meneliti klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung 

Semarang. 

Klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang 

merupakan organisasi sosial yang bergerak dibidang olahraga dan 

kesehatan, maka dalam era globalilasi ini senantiasa dituntut untuk selalu 

aktif dan kreatif mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman. 

Muhammad Sudirman merupakan ketua klub jantung sehat Bina 

Madani di masjid agung Semarang mengatakan bahwa visi klub jantung 

sehat Bina Madani di masjid agung Semarang mewujudkan keluarga, 

masyarakat, bangsa  Indonesia yang sehat sejahtera bebas dari penyakit 

jantung dan pembuluh darah dan misi klub jantung sehat Bina Madani di 

masjid agung Semarang meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh 

darah dengan jalan pemasyarakatan panca usaha jantung sehat dengan 

seimbang gizi, enyahkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah dan 

teratur berolahraga. 
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Antusias anggota dan masyarakat dari berbagai usia dan profesi 

mengikuti kegiatan senam jantung sehat yang setiap hari minggu dihadiri 

oleh anggota klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang. Ini 

terbukti ada nya prestasi dari klub jantung sehat Bina Madani di masjid 

agung Semarang, yaitu: 1) juara I senam jantung sehat seri II di Sampangan 

tahun 2009. 2) juara III senam jantung sehat seri III di Mugas tahun 2009. 3) 

juara harapan II senam jantung sehat seri V di Kudung Mundu tahun 2011. 

4) juara III perorangan senam jantung sehat seri II di AKKA stadion tahun 

2010. 

Senam jantung sehat yang dilakukan oleh anggota klub jantung sehat 

Bina Madani di masjid agung Semarang berpusat di Masjid Agung Jawa 

Tengah.  Masjid Agung Jawa Tengah merupakan tempat yang strategis, 

yaitu letaknya ditengah-tengah kota, tempat wisata rekreasi, dan tempat 

beribadah kaum muslim bagi warga masyarakat serta di area senam jantung 

sehat terdapat tower tertinggi di Jawa Tengah. 

Klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang 

melakukan latihan senam jantung sehat selama satu kali dalam satu minggu, 

yakni hari minggu pagi pukul 05.30 WIB sampai 06.30 WIB dengan kurun 

waktu satu kali pertemuan sekitar 60 menit. Senam jantung sehat yang 

dilakukan oleh anggota Klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung 

Semarang sangat bervariasi, yaitu senam jantung sehat seri I sampai senam 

jantung seri V tergantung dengan program senam jantung sehat tiap 

minggunya serta dilanjutkan dengan senam aerobik. 
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Menurut Djoko Pekik Irianto, (2004:17) mengatakan bahwa teori-teori 

latihan yang baik untuk meningkatkan kebugaran adalah tiga atau lima kali 

dalam satu minggu. Sedangkan latihan senam jantung sehat, jalan jantung 

sehat, dan senam-senam yang lainnya minimal tiga kali dalam satu minggu. 

(Yayasan jantung indonesia, 2008:50). Dapat disimpulkan bahwa latihan 

yang benar dan baik adalah minimal tiga atau lima kali dalam satu minggu, 

sedangkan anggota klub jantung sehat Bina Madani di Masjid Agung 

Semarang melakukan latihan satu kali dalam satu minggu, latihan yang 

dilakukan oleh anggota klub jantung sehat Bina Madani di Masjid Agung 

Semarang tidak ada keselarasan dengan teori-teori latihan yang ada.   

Berdasarkan uraian, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: “Survei Tingkat Kebugaran Anggota Klub Jantung 

Sehat Bina Madani Di Masjid Agung Semarang Tahun 2012”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Pemeriksaan berkala bagi anggota klub jantung sehat Bina Madani di 

masjid agung Semarang tentu sudah dilakukan dengan mengukur tensi 

darah, pemerikasaan kesehatan jantung, dan tulang, tetapi selama ini tingkat 

kebugaran anggota klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung 

Semarang belum terukur dan teruji. 

1.2.2 Apakah  latihan satu kali dalam satu minggu yang dilakukan oleh 

anggota klub jantung sehat Bina Madani di Masjid Agung Semarang dapat 

meningkatkan kebugaran. 
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1.3  Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

dimunculkan dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut: “Seperti apakah 

tingkat kebugaran klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung 

Semarang tahun 2012?”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan, untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi yang 

menggunakannya,  maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung 

Semarang tahun 2012?. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi klub 

jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang dan pembaca. Hasil 

penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain: 

1.5.1 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan 

informasi tentang manfaat kesehatan jantung terhadap aktivitas atau 

kegiatan sehari-hari dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta 

dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kebugaran anggota klub 

jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang serta dapat 

memberikan informasi tentang teori-teori latihan yang baik, yaitu latihan 

tiga atau lima kali dalam satu minggu. 
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1.5.2 Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi khususnya kepada anggota klub jantung sehat Bina Madani di 

masjid agung Semarang, pelatih, dan pembaca dalam upaya pentingnya 

mengetahui tingkat kebugaran melalui senam jantung sehat. 

1.6 Penegasan Masalah 

Penegasan masalah ini untuk menghindari kesalahan penafsiran 

mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam tema skripsi dan permasalahan 

yang dibicarakan tidak meluas atau menyimpang dari tujuan penelitian maka 

penulis memberikan penegasan istilah yang meliputi: 

1.6.1 Survei  

 Menurut Singarimbun, dkk (1989:3) disebutkan bahwa survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:108) survei yaitu mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya mengenai faktor yang merupakan pendukung terhadap kualitas 

belajar-mengajar, kemudian menganalisis faktor tersebut untuk dicari 

peranannya terhadap prestasi ilmu kimia.  

1.6.2 Tingkat kebugaran 

 Tingkat adalah susunan atau jumlah yang menyatakan keadaan dan 

kualitas yang paling tinggi atau yang paling rendah dipandang dari sudut 

tertentu (Depdiknas, 2008:1469) 
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 Kebugaran menurut Djoko Pekik Irianto (2004:2) adalah kebugaran 

fisik (physical fitness), yakni kemampuan seseorang melakukan kerja 

sehari-hari secara efesien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga 

masih dapat menikmati waktu luangnya. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan tingkat kebugaran adalah tingkatan atau keadaan 

kemampuan anggota klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung 

Semarang yang melakukan kerja sehari-hari secara efesien tanpa timbul 

kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu 

luangnya. 

1.6.3 Anggota Klub Jantung Sehat 

Anggota adalah orang atau badan yang menjadi bagian dalam suatu 

golongan (perserikatan, organisasi, perusahaan, dewan, panitia, dan 

sebagainya). (Depdiknas, 2008:64). Klub adalah perkumpulan yang 

kegiatannya mengadakan persekutuan untuk maksud tertentu (Depdiknas, 

2008:709).  Anggota klub jantung sehat yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang tergabung atau mengadakan aktivitas bersama 

dalam rangka memelihara kesehatan pada umumnya dan kesehatan jantung 

pada khususnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1  Pengertian Kebugaran 
 

Pengertian kebugaran menurut beberapa ahli olahraga memang 

bermacam-macam, kebugaran menurut Marta Dinata (2007:20) adalah 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa 

mengalami kelelahan berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk 

melaksanakan kegiatan itu. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa kebugaran (Physical Fitnes) adalah 

kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efesien tanpa 

timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu 

luangnya. Kebugaran digolongkan menjadi kelompok, yaitu: 1) kebugaran 

statis, merupakan keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan cacat 

atau disebut sehat. 2) kebugaran dinamis, adalah kemampuan seseorang 

bekerja secara efesien yang tidak memerlukan keterampilan khusus, 

misalnya berjalan, berlari, melompat, dan mengangkat. 3) kebugaran 

motoris, adalah kemampuan seseorang bekerja secara efesien yang 

menuntut keterampilan khusus, contoh:  seorang pesenam dituntut memiliki 

teknik senam dengan benar dan baik. (Djoko Pekik Irianto, 2004:3). 

Sedangkan menurut (MENPORA,1997:1) kebugaran adalah 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga 

12 
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untuk melaksanakan kegiatan lain. Ditinjau dari sudut sosial, kebugaran 

adalah orang yang mempunyai cukup kekuatan melakukan atau 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa menimbulkan kelelahan dan 

mempunyai kemampuan untuk mengatasi kesukaran yang tidak terduga-

duga dimana dibutuhkan usaha jasmani yang biasanya yang tidak pernah 

dilakukan serta dapat dinikmati sebanyak-banyaknya, waktu yang terluang. 

(A. Kamiso, 1991:58). 

Seseorang yang merasa sehat belum tentu bugar sebab untuk dapat 

mengerjakan tugas sehari-hari seseorang tidak hanya dituntut bebas dari 

penyakit saja, tetapi juga dituntut memiliki kebugaran dinamis. Seseorang 

olahragawan dituntut memiliki kebugaran motoris agar dapat berpretasi 

secara optimal. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara 

kebugaran dan kesehatan. (Djoko Pekik Irianto, 2004:4). 

Pendapat lain menyatakan bahwa kebugaran aerobik berarti daya 

tahan atau stamina yang menggambarkan kemampuan, bagian yang diwarisi 

bagian yang dilatih, untuk mempertahankan usaha yang keras dan lama. 

Orang yang mengejar kebugaran mendapat lebih banyak dari sekedar 

kesehatan yang meningkat dan prestasi. Bagi kebanyakan orang, proses 

tersebut lebih penting daripada tujuan, yang menghasilkan disiplin, 

tantangan, dan waktu untuk mewujudkannya. (Brian J. Sharkley, 2011:72). 

Kebugaran aerobik, didefinisikan sebagai kapasitas maksimal untuk 

menghirup, menyalurkan, dan menggunakan oksigen, sebaiknya diukur 
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dalam tes laboratoriumy ang disebut maksimal pemasukan oksigen atau 

VO2max. (Brian J. Sharkley, 2011:74).  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebugaran adalah kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan atau menunaikan tugasnya sehari-hari dengan cukup kekuatan dan 

daya tahan, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih 

terdapat sisa tenaga yang berarti digunakan untuk menikmati waktu luang 

yang datangnya secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang yang 

kesegarannya kurang tidak akan mampu melakukannya. 

2.1.2  Unsur-unsur Kebugaran 
 

Unsur-unsur kebugaran menurut Djoko Pekik Irianto (2004:4), 

meliputi 4 komponen dasar, yaitu: 1) daya tahan jantung, yakni kemampuan 

paru-jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama, 

2) kekuatan dan daya tahan otot, yakni kekuatan otot adalah kemampuan 

otot melawan beban dalam satu usaha, sedangkan daya tahan otot adalah 

kemampuan otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama, 3) 

kelentukan, adalah kemampuan persendian bergerak secara leluasa, 4) 

komposisi tubuh, adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak yang 

dinyatakan dalam persentase lemak tubuh. 

Menurut M. Sajoto (1995:8) bahwa unsur-unsur kebugaran, yaitu: 1) 

kekuatan. 2) daya tahan. 3) daya otot. 4) kecepatan. 5) daya lentur. 6)  

kelincahan.7) koordinasi. 8) keseimbangan.9) ketepatan. 10) reaksi. 
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Dari kesepuluh unsur tersebut tidak berarti bahwa semua orang harus 

memilki dan mengembangkan secara sempurna semua unsur tersebut tetapi 

tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan masing-masing individu karena 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

2.1.2.1 Kekuatan (strength) 

Kekuatan (strength)  adalah kemampuan otot untuk melakukan 

kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. 

Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan.(hhtp://1.bp.blogspot.com). Sedangkan 

menurut M. Sajoto, (1995:8) kekuatan adalah komponen kondisi fisik 

seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu bekerja. 

Menurut Y. S. Santoso Giriwijoyo, (2005:71) adalah kemampuan otot 

untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu 

tahanan. Latihan yang paling sesuai untuk mengembangkan kekuatan ialah 

latihan tahanan (Resistance exercise). Ditinjau dari tipe kontraksi otot, 

latihan tahanan terbagi dalam tiga kategori yaitu: 1) kontraksi isometrik, 

yaitu kontraksi sekelompok otot tanpa gerakan anggota tubuh. Bentuk 

latihan dapat berupa mengangkat, mendorong, atau menarik bendayang 

tidak dapat digerakan, seperti tembok, pohon, dan sebagainya. 2) kontraksi 

isotonik, juga disebut kontraksi dinamik, yaitu dalam latihan isotonik 

anggota tubuh yang kontraksinya memanjang dan memendek. Kontraksi 

isotonik meliputi dua macam, yaitu: a) kontraksi konsentrik atau otot 
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memendek. b) kontraksi eksentrik atau otot memanjang. 3) kontraksi 

isokinetik, yaitu otot mendapatkan tahanan yang sama melalui seluruh ruang 

geraknya sehingga otot bekerja secara maksimal pada setiap sudut ruang 

gerak persendiannya. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kekuatan  adalah kemampuan seseorang untuk mengangkat, mendorong, 

dan menarik beban secara maksimal guna meningkatkan kondisi fisik. 

2.1.2.2 Daya tahan (endurence) 

Daya tahan (endurence), dalam hal ini dikenal dua macam daya tahan, 

yaitu: a) Daya tahan umum, adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darah secara 

efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang 

melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam 

waktu yang cukup lama. (M. Sajoto, 1995:8). b) Daya tahan khusus adalah 

kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi 

secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 

(M. Sajoto, 1995:8). Sedangkan menurut Y. S. Santoso Giriwijoyo, 

(2005:65), daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja 

dalam waktu yang relatif lama. Istilah lain yang digunakan ialah respiratio 

cardio vasculair endurance, yakni daya tahan yang bertalian dengan 

pernafasan, jantung, dan peredaran darah. 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

daya tahan adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas atau 
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melakukan kegiatan sehari-hari tampa mengalami suatu kelelahan dan 

waktu yang relatif lama. 

2.1.2.3 Daya otot (muscular power) 

Daya otot (muscular power) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. (M. Sajoto, 1995:8). 

 Sedangkan menurut Toho Cholik Mutohir, dkk (2011:18). Daya 

(power) adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan atau pengerahan 

otot secara maksimum dengan kecepatan maksimum. Sebagai contoh, 

beberapa bentuk kegiatan olahraga yang membutuhkan power adalah senam 

aerobik. Semua bentuk latihan untuk strength bisa dipakai untuk latihan 

power. (Tohar, 2008:23). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

daya otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang pendek. 

2.1.2.4 Kecepatan (speed) 

Kecepatan (speed) adalah kemampuan berpindah dengan cepat dari 

satu tempat ke tempat lain. Penjelasan lain mengenai kecepatan adalah 

kemampuan untuk mengerjakan suatu aktifitas yang sama berulang-ulang 

serta berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (Toho 

Cholik Mutohir, dkk, 2011:17). 

Kecepatan merupakan yang paling menarik dalam olahraga. Total 

kecepatan gerakan mencakup waktu reaksi dan waktu gerakan. Waktu reaksi 



18 
 

adalah fungsi dari sistem saraf, contoh:  waktu dari rangsangan, seperti 

bunyi pistol tanda mulai atau hingga gerakan. Dengan demikian, setiap 

peningkatan yang berarti dalam waktu reaksi harus dicapai dengan 

meningkatkan kewaspadaan rangsangan yang tepat dan dengan pengulangan 

respon yang tepat, yang mengurangi waktu proses sistem saraf sentral. 

(Brian J. Sharkley, 2011:166). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas atau 

kegiatan yang sama dan berulang-ulang serta berkesinambungan dalam 

waktu yang sangat singkat dan cepat. 

2.1.2.5 Daya lentur (flexibility) 

Daya lentur (flexibility) adalah kemampuan persendian bergerak 

secara leluasa. (Djoko Pekik Irianto, 2004:4). Sedangkan menurut Lynne 

Brick (2002:6) Kelenturan adalah gerakan yang berada disekililing sendi. 

Peregangan akan membantu meningkatkan kelenturan dan juga membantu 

sirkulasi darah kembali ke jantung. Otot–otot seperti pita karet, semakin 

kuat untuk meregangkannya, semakin elastis karet itu. Jika peregangan 

badan secara rutin dilakukan  setelah selesai latihan, maka akan merasakan 

bahwa otot-otot dan tulang-tulang sendi akan berkembang.  

Kelentukan diartikan sama dengan keleluasan atau kemudahan 

gerakan, terutama pada otot-otot persendian. Latihan kelentukan atau 

fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat 
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bergerak dengan leluasa, tanpa ada gangguan yang berarti.   

(hhtp://1.bp.blogspot.com). 

Menurut  Y. S. Santoso Giriwijoyo, (2005:67) kelentukan adalah 

kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan  ruang gerak 

seluas-luasnya dalam persendiannya.  Faktor utama yang menentukan 

kelentukan seseorang ialah bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. 

Beberapa cara melatih kelentukan yang menggunakan latihan peregangan 

otot untuk memperluas gerakan sendi, yaitu: 1) Peregangan dinamik 

(dynamic stretch) adalah peregangan yang dilakukan dengan menggerakkan 

tubuh atau anggota tubuh secara berirama. 2) peregangan statik (static 

stretch) merupakan satu cara untuk meregangkan sekelompok otot secara 

perlahan-lahan sampai titik rasa sakit yang kemudian dipertahankan selama 

20 detik hingga 30 detik. 3) peregangan pasif, ketika melakukan peregangan 

pasif, si pelaku berusaha agar sekelompok otot tertentu tetap rileks, 

selanjutnya, teman membantu untuk meregangkan otot tersebut secara 

perlahan-lahan sampai tercapai titik sakit. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak 

dengan  ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian, elastisitas otot, dan 

ligamen, serta bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat 

bergerak dengan leluasa, tanpa ada gangguan yang berarti. 
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2.1.2.6 Kelincahan (agility) 

Kelincahan (agility) adalah kemampuan bergerak dan berubah arah 

secara tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan lebih menekankan 

pada kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerakan 

secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi dan ini sangat berkaitan 

dengan komponen lain, yaitu: kecepatan dan koordinasi. (Toho Cholik 

Mutohir, dkk, 2011:19). 

 Menurut Y. S. Santoso Giriwijoyo, (2005:69) kelincahan adalah 

kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat 

pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan berkaitan 

erat dengan tingkat kelentukan. Tanpa kelentukan yang baik, seseorang tidak 

dapat bergerak dengan cepat. Selain itu, faktor keseimbangan sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan kelincahan seseorang.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kelincahan adalah kemampuan seseorang yang dapat mengubah arah dengan 

cepat dan tepat, sehingga menghasilkan perubahan arah yang sangat baik. 

2.1.2.7 Koordinasi (coordination)  

Koordinasi (coordination) yaitu kemampuan untuk melakukan 

gerakan dengan tepat dan efesien. (Toho Cholik Mutohir, dkk, 2011:20). 

Koordinasi adalah kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai 

gerakan yang berbeda menjadi satu gerakan yang harmonis dan efektif. 

(Toho Cholik Mutohir, dkk, 2011:21). 
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 Menurut Brian J. Sharkley, (2011:169) koordinasi atau 

keterampilan dicapai dengan latihan berjam-jam. Pengulangan keterampilan 

menurunkan hambatan synaptik dalam sistem saraf, yang menaikkan 

kemungkinan dan akurasi gerakan yang telah dilatih, dan akhirnya 

melakukan gerakan secara otomatis. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

koordinasi adalah kemampuan seseorang yang mempunyai keterampilan 

khusus dan dilatih secara terus-menerus sehingga gerakan tersebut 

menimbulkan efek mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda 

menjadi satu gerakan yang harmonis, efektif, dan baik. 

2.1.2.8 Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ syaraf  otot, seperti dalam handstand atau dalam mencapai 

keseimbangan sewaktu seorang sedang berjalan kemudian terganggu 

(misalnya tergelincir dan lain-lain). Dibidang olahraga banyak hal yang 

harus dilakukan atlet dalam masalah keseimbangan ini, baik dalam 

menghilangkan ataupun mempertahankan keseimbangan. (M.Sajoto, 

1995:8). 

 Keseimbangan merupakan kemampuan mempertahankan sikap dan 

posisi tubuh pada bidang tumpuan pada saat berdiri (static balance) atau 

pada saat melakukan gerakan (dynamic balance). Secara lebih sederhana 

dapat dijelaskan bahwa keseimbangan kemampuan tubuh untuk melakukan 



22 
 

reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh dengan tubuh dalam keadaan stabil 

dan terkendali. (Toho Cholik Mutohir, dkk, 2011:20). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh 

pada bidang tumpuan pada saat berdiri (static balance) atau pada saat 

melakukan gerakan (dynamic balance) sehingga organ syaraf  otot, seperti 

dalam handstand dan sikap keseimbangan yang lain. 

2.1.2.9 Ketepatan (accuracy) 

Ketepatan adalah seseorang yang untuk mengendalikan gerak-gerak 

bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu jarak atau 

mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian 

tubuh. (http://kumpulan-artikel-olahraga.blogspot.com/). 

Sedangkan menurut M.Sajoto, (1995:8) ketepatan (accuracy) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak bebas terhadap suatu 

sasaran. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

ketepatan adalah kemampuan seseorang yang dapat mengendalikan gerak 

yang bebas terhadap suatu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. 

2.1.2.10 Reaksi (reaction) 

Reaksi (reaction)  adalah waktu yang diperlukan dari saat diterimanya 

rangsangan sampai awal munculnya reaksi. Terlambat dalam memberikan 

reaksi maka objek yang dituju akan lebih cepat diambil lawan. (Toho Cholik 

Mutohir, 2011:22).  
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Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang untuk segera 

bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditumbulkan 

lewat indra, saraf, atau filling lainnya. Seperti  dalam mengantisipasi 

datangnya bola yang aharis  ditangkap dan lain-lain. (http://kumpulan-

artikel-olahraga.blogspot.com/). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

reaksi adalah kemampuan seseorang melakukan gerak yang sangat cepat 

dan menanggapi suatu rangsangan yang ditumbulkan lewat indra, saraf, atau 

filling lainnya. 

2.1.3  Fungsi Kebugaran 
 

Kebugaran selain untuk menunjukkan kondisi fisik juga berfungsi 

meningkatkan mutu kehidupan seseorang sesuai dengan keadaannya 

masing-masing. Hal ini disebabkan oleh latar belakang kehidupan manusia 

itu berbeda pula. Adapun fungsi kebugaran jasmani selain untuk 

menunjukkan kondisi fisik dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

2.1.3.1 Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan 

Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan, yaitu 1) bagi 

olahragawan adalah meningkatkan prestasi.  2) bagi karyawan adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 3) bagi pelajar dan 

mahasiswa berguna untuk meningkatkan prestasi belajar. 
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2.1.3.2 Golongan yang dihubungkan dengan keadaan 

Golongan yang dihubungkan dengan keadaan,  yaitu: 1) bagi penderita 

cacat digunakan untuk rehabilitas. 2) bagi ibu hamil sangat penting untuk 

perkembangan bayi yang dikandung danmempersiapkan kondisi fisik pada 

saat melahirkan. 

2.1.3.3 Golongan yang dihubungkan dengan usia 

Golongan yang dihubungkan dengan usia, yaitu: 1) bagi anak-anak 

adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. 2) 

bagi orang tua adalah untuk mempertahankan kondisi fisik agar tetap segar 

dan tidak mudah terserang penyakit. 

2.1.4  Prinsip-prinsip Dasar Latihan Kebugaran 
 

Buku Pedoman Praktis Berolahraga untuk Kebugaran dan Kesehatan 

yang ditulis oleh (Djoko Pekik Irianto, 2001:12) bahwa program physical 

fitness dilakukan sebagai proses sistematis yang menggunakan gerakan 

bertujuan meningkatkan atau mempertahankan kualitas fungsi tubuh yang 

meliputi kualitas daya tahan paru-jantung, kekuatan, daya tahan otot, 

kelentukan, dan komposisi tubuh. 

Adapun prinsip-prinsip dasar latihan tersebut meliputi: 

2.1.4.1 Prinsip beban berlebihan (Overload) 

 Pembebanan dalam latihan harus lebih berat dibandingkan aktivitas 

fisik sehari-hari. Misalnya seseorang yang setiap berangkat kerja berjalan 

sejauh 500 meter, maka pada saat berlatih untuk meningkatkan 
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kebugarannya dia harus menempuh jarak yang lebih jauh atau berjalan lebih 

cepat. Pembebanan terus ditingkatkan secara bertahap (progress) sehingga 

mampu memberikan pembebanan pada fungsi tubuh (Djoko Pekik Irianto, 

2004:12). 

2.1.4.2 Prinsip apecifity (Kekhususanan) 

 Latihan yang dipilih harus  disesuaikan dengan tujuan latihan yang 

hendak dicapai. Misalnya, untuk menurunkan berat badan pilihlah latihan 

aerobik, sedangkan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot pilihlah 

latihan beban (Djoko Pekik Irianto, 2004:12). 

2.1.4.3 Kembali asal (Riversible) 

 Kebugaran yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun bahkan 

bisa hilang sama sekali jika latihan tidak dikerjakan secara teratur dengan 

takaran yang tepat. Kebugaran akan menurun 50% setelah berhenti latihan 

4–12 minggu dan akan terus berkurang hingga 100% setelah berhenti 

latihan 10–30 minggu. Untuk itu, latihan kebugaran perlu dikerjakan terus 

menerus sepanjang tahun. (Djoko Pekik Irianto, 2004:12). 

2.1.5  Tes Kebugaran 
 

Cara untuk mengetahui tingkat atau derajat kebugaran seseorang perlu 

adanya alat untuk mengukur tingkat kebugaran tersebut. Macam-macam tes 

kebugaran tersebut anatara lain: 1) Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 2) 

Harvard Step Test, 3) Indiana Phisical Test, 4) Nevy Standar Physical 

Fitness Test, 5) Tes ACSPEFT, 6) Tes lari 2.400 Meter, 7) Tes Berjalan Kaki 
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4.800 Meter, 8) Multistage Fitness Test, 9) 12 Minutes Walking/Running 

Test. 

Penelitian ini, digunakan “12 Minutes Walking/Running Test” (Djoko 

Pekik Irianto, 2004:103). 

2.1.5.1 Pelaksanaannya sederhana dan mudah, oleh karena gerakannya 

merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. 

2.1.5.2 Tes tersebut tidak banyak menggunakan waktu dan alat yang 

digunakan cukup sederhana, yaitu lintasan lari, nomor dada, peluit, dan 

stopwacth. 

2.1.5.3 Tes ini dapat dipercaya, artinya hasilnya dapat diandalkan karena 

sudah mencakup aspek fisiologis artinya pembebanan kerja sudah 

mencakup kemampuan jantung, peredaran darah, dan pernafasan. 

2.1.5.4 Mempunyai fungsi yang jelas sehingga anggota dapat dengan jelas 

menafsirkan apa yang digariskan. 

2.1.5.5 Anggota akan dapat langsung mengetahui kondisi fisiknya dengan 

jelas, sehingga anggota akan berusaha untuk mencapai kondisi fisik sebaik-

baiknya. 

2.1.6   Kebugaran dan Kesehatan dalam Latihan 
 

Kebugaran berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam 

menjalankan tugas pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Djoko Pekik Irianto 

(2004:14) mengatakan untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas 

fungsi tubuh yang meliputi kualitas daya tahan paru-jantung, kekuatan, daya 

tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh.  
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Menurut Paulus L. Pesurnay, (2005:5) mengatakan bahwa latihan 

kondisi fisik yang umum terdiri dari latihan dasar yang banyak ragamnya, 

artinya pembangunan semua sisi yang serasi dan seimbang dengan 

peningkatan sistem kardiopulmonal atau jantung dan perederan darah 

dengan kekuatan otot, luas penggerak sendi yang dibutuhkan, sedangkan 

latihan fisik khusus, dilakukan atas dasar latihan umum yang luas pada 

kekhususan cabang olahraga, misalnya latihan daya tahan aerobik. 

Agar latihan yang dilaksanakan dapat berhasil guna bagi peningkatan 

kebugaran maka harus berpedoman pada tahap-tahap latihan kebugaran, 

yaitu: 

 
Gambar 2.1 

Sesi latihan kebugaran paru jantung 
(Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:32) 

 
2.1.6.1  Pemanasan (Warm-up) 

Pemanasan dilakukan sebelum latihan. Ini bertujuan menyiapkan 

fungsi organ tubuh agar mampu  menerima pembebanan yang lebih berat 

pada saat latihan. Berapa lama pemanasan sebaiknya dilakukan atau kapan 
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pemanasan dianggap cukup?. Tanda bahwa tubuh siap menerima 

pembebanan latihan antara lain: detak jantung telah mencapai 60% detak 

jantung maksimal, suhu tubuh naik 1–2°ܥ, dan badan berkeringat. 

Pemanasan yang dilakukan dengan benar akan mengurangi terjadinya 

cedera atau kelelahan yang berlebihan. Adapun rangkaian gerak pemanasan 

adalah sebagai berikut: 1) Aerobik ringan, yaitu berupa gerakan ringan yang 

dikerjakan secara kontinu–ritmis seperti jalan di tempat, jogging,  bersepeda 

stasioner, loncat tali, atau lari-lari kecil. 2) Stretching, berupa gerakan 

meregang sendi dan mengulur otot. 3) Kalestenik, Meliputi gerak  dinamis, 

misalnya push-up, memutar badan, dan chin-up. Dan 4) Aktivitas formal, 

berupa gerak yang menyerupai gerak dalam latihan yang sebenarnya. 

Misalnya melakukan gerakan tangan mendorong, sebelum melakukan 

latihan bench press. 

2.1.6.2 Kondisioning 

Setelah pemanasan cukup diteruskan tahap kondisioning, yakni 

melakukan berbagai rangkaian gerak dengan model latihan yang sesuai 

dengan tujuan program latihan, misalnya jogging. 

Tahapan ini merupakan inti latihan berupa rangkain gerak yang telah 

dipilih, yaitu melakukan jogging selama 30 menit terus-menerus tanpa 

berhenti dengan gerakan yang benar (irama langkah ajeg, menapak dengan 

ujung-ujung kaki lebih dulu dan bernafas secara teratur). 

Kondisioning  bertujuan  untuk meningkatkan daya tahan paru-jantung 

atau untuk pembakaran lemak tubuh, latihan streching untuk meningkatkan 
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kelentukan persendian, dan latihan beban untuk kekuatan dan daya tahan 

otot. 

Traning heart  rate (THR) yang harus dicapai adalah 75% - 85%, 

artinya selama jogging detak jantung harus dipertahankan pada 144 – 164 

detak/menit. Untuk itu, pantaulah detak jantung secara periodik, misalnya 

setiap 5 menit. Apabila detak jantung masih kurang dari 144 detak/menit, 

maka larilah lebih cepat lagi, sebaliknya apabila detak jantung melebihi 164 

detak/menit berlarilah lebih lambat. (Djoko Pekik Irianto, 2004:33). 

Untuk keamanan tubuh, pakailah sepatu jogging dengan bantalan 

lunak yang cukup kuat agar mengurangi getaran tubuh sehingga tidak 

mudah cedera terutama pada sendi lutut dan pergelangan kaki. Selain itu, 

pakailah kaos yang mudah menyerap keringat dan jangan terlalu ketat, 

terutama pada saat berlatih pada siang hari yang panas. Apabila merasa haus 

minumlah sehingga tidak akan terjadi dehidrasi. 

Setelah program latihan dikerjakan kurang lebih dari 2 minggu, 

tambahlah waktu latihan. Misalnya, menjadi 40 menit. Bagi peserta pemula 

(yang belum pernah olahraga teratur) atau lanjut usia, mulailah latihan 

dengan intensitas yang lebih rendah, misalnya 60% dari detak jantung 

maksimal atau berlatih lebih singkat. Misalnya,  cukup 10 menit, selanjutnya 

tingkatkan secara bertahap hingga mampu mencapai THR (Traning heart  

rate) yang telah ditentukan, yaitu: 75% - 85% dari jetak jantung maksimal. 

(Djoko Pekik Irianto, 2004:33). 
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Tahapan kondisioning pada latihan senam aerobik yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa variasi gerak yang dilakukan merupakan sarana 

untuk mengkontraksikan otot yang selanjutnya akan meningkatkan detak 

jantung sesuai intensitas yang telah ditentukan. Untuk itu, lakukan dengan 

benar sesuai irama (beat music). Lakukan pengukuran detak jantung secara 

periodik, misalnya: setiap 5 menit berhentilah untuk meraba pergelangan 

tangan selama 15 detik hasilnya kalikan 4. Jika detak jantung melebihi 

>85% kurangi intensitas gerakan dengan jalan di tempat, sebaliknya jika 

detak jantung <75% bergeraklah lebih intensif lagi. (Djoko Pekik Irianto, 

2004:34). 

2.1.6.3  Penenangan (Cooldown) 

Tahap ini bertujuan mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelum 

berlatih dengan melakukan serangkaian gerak berupa streching dan aerobik 

ringan, misalnya jalan ditempat atau jogging ringan. Tahapan ini ditandai 

dengan menurunnya frekuensi detak jantung, menurunnya suhu tubuh, dan 

semakin berkurannya keringat. 

2.1.7  Takaran Latihan Kebugaran 

Keberhasilan mencapai kebugaran sangat ditentukan oleh kualitas 

latihan yang meliputi: 1) tujuan latihan, 2) pemilihan model latihan, 3) 

penggunaan sarana latihan, dan 4) takaran atau dosis latihan yang dijabarkan 

dalam konsep F.I.T (frekuensi, intensity, and time).  

2.1.7.1  Frekuensi 

Frekuensi adalah banyaknya unit latihan per minggu. Untuk  

meningkatkan kebugaran perlu latihan 3-5 kali per minggu. Sebaiknya 
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dilakukan berselang, misalnya senin–rabu–jum’at, sedangkan hari yang lain 

digunakan untuk istirahat agar tubuh memiliki kesempatan melakukan 

recovery (pemulihan) tenaga. 

Tabel 2.1 Penjabaran frekuensi latihan 3 kali/minggu 
 

Latihan 1 

 

Istirahat 

 

Latihan 2 

 

Istirahat 

 

Latihan 3 

 

Istirahat 

 

Senin 

 

Selasa 

 

Rabu 

 

Kamis 

 

Jum’at 

 

Sabtu 

 

Minggu 

 (Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:17) 
 

2.1.7.2  Intensitas  

Kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan disebut intensitas. 

Besarnya intensitas tergantung pada jenis dan tujuan latihan. Latihan 

aerobik menggunakan patokan kenaikan detak jantung (traning heart rate = 

THR).  

Secara umum intensitas latihan kebugaran adalah 60%-90% detak 

jantung maksimal dan secara khusus besarnya intensitas latihan bergantung 

pada tujuan latihan. Latihan untuk pemula <65% detak jantung maksimal 

(DJM) dan pembakaran lemak 65%-75% detak jantung maksimal. Latihan 

daya tahan paru-jantung 75%-85% detak jantung maksimal dan latihan 

aerobik untuk atlet >85% detak jantung maksimal, misalnya: Erna adalah 

seseorang yang hobi melakukan aktivitas atau kegiatan olahraga yang 

berusia 20 tahun. Erna melakukan senam aerobik bertujuan untuk 

meningkatkan kebugaran, maka saat berlatih jantungnya harus berdetak 

65% -75% dari detak jantung maksimal (DJM).  
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 Tabel 2.2. Rumus penghitungan intensitas latihan 
 

 
 

 (Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:18) 
 

Cara penghitungan detak jantung maksimal (DJM) Erna adalah 

sebagai berikut: 65% (220–20) s.d 75% (220–20) = 130 s.d 150 detik/menit 

atau rata-rata 143 detik/menit. 

Detak jantung dapat diamati menggunakan peralatan elektronik, 

misalnya puls monitor, telemetri, dan heart rate monitor yang dipasang pada 

mesin-mesin fitness, seperti: treadamill. Pengamatan detak jantung dapat 

dilakukan secara manual, yakni dengan meraba pembuluh nadi pergelangan 

tangan (radialis) atau pada pangkal leher (coratid). Raba denyut nadi 

tersebut dan hitung selama 15 detik, hasilnya dikalikan 4, hasil perkalian 

tersebut menunjukkan detak jantung/menit, 

          

Gambar 2.2 
Pengukuran detak jantung secara manual 

arteri radialis dan arteri coratid 
(Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:19)  

Ada cara lain yang sederhana untuk memprediksi intensitas latihan 

aerobik, yaitu tes bicara (talking test), jika pada saat berlatih, misalnya 

jogging. Peserta masih mampu berbicara dengan tarikan nafas lebih berat 

 
DJM = 220 - UMUR 
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daripada jika tidak berlatih maka intensitas latihan tepat, namun jika 

seseorang masih mampu berbicara sambil terengah-engah maka hal tersebut 

sebagai penanda intensitas latihan terlalu tinggi. 

Intensitas latihan beban (weight traning) ditentukan dengan dua cara, 

yaitu:  

2.1.7.2.1   persentase  

kemampuan maksimal atau 1 RM (one repetition maximum) yaitu 

sebelum latihan, peserta harus mengukur kemampuan maksimal kelompok 

otot tertentu. Misalnya, Faizal otot bicepnya mampu mengangkat dambel 

seberat 10 kg sekali singkat. Untuk membentuk otot, ia harus berlatih 

mengangkat dambel seberat 70% - 80% atau 7 – 8 kg. Penentuan intensitas 

latihan dengan cara ini dianjurkan bagi olahragawan atau mereka yang 

sudah berpengalaman latihan beban. 

Tabel 2.3 Intensitas latihan beban 
 

Tujuan Latihan  

 
Intensitas 

(% kemampuan maksimal) 

Kekuatan otot 80 – 100 % 

Membentuk otot 70 – 80 % 

Daya tahan otot <70% 

 (Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:20) 
 

2.1.7.2.2   Maximum repetition (MR)  

Maximum repetition yaitu besarnya intensitas atau beban yang harus 

diangkat ditentukan berdasarkan ulangan atau repetisi maksimum, sesuai 

tujuan latihan. Misalnya ibu Sarah berlatih beban untuk mengencangkan 
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otot-ototnya, maka intensitas latihannya adalah 15 RM. Sebelum latihan, ia 

harus mengetahui beban yang hanya mampu diangkat 15 kali/set. Misalnya, 

dambel 5 kg mampu diangkat sebanyak 20 kali/set. Ini berarti beban kurang 

berat. Gantinya dambel yang lebih berat, misalnya 7 kg dan ternyata mampu 

diangkat 15 kali. Itulah intensitas yang cocok untuk mengencangkan otot 

ibu Sarah. 

Pengukuran dilakukan terhadap semua kelompok otot yang akan 

dilatih. Penentuan intensitas seperti ini dianjurkan bagi mereka yang baru 

pertama kali berlatih beban, wanita, atau mereka yang lanjut usia (lansia). 

2.1.7.3 Time (waktu) 

Time (waktu) adalah waktu atau durasi yang diperlukan setiap kali 

berlatih. Untuk meningkatkan kebugaran paru-jantung dan penurunan berat 

badan diperlukan waktu berlatih 20 – 60 menit. 

Hasil latihan kebugaran akan tampak nyata setelah berlatih 8 s.d. 12 

minggu dan akan stabil setelah 20 minggu berlatih. 

 

      

      Gambar 2.3 
Konsep takaran latihan kebugaran 

(Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:21) 
  

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menentukan takaran, 

antara lain: 

2.1.7.3.1 Repetisi adalah banyaknya ulangan dalam satu rangkaian gerak, 

misalny: mengangkat dambel berulang-ulang sebanyak 12 kali, lari sejauh 

30 m sebanyak 5 kali. 

Time Frekuensi Intensity 
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2.1.7.3.2 Set adalah kumpulan ulangan gerak, misalnya latihan kekuatan 

dengan mengangkat barbell sebanyak 3 set. Masing-masing set dilakukan 8 

repetisi. 

2.1.7.3.3 Recovery adalah waktu selang antar perangsangan gerak. 

Misalnya, recovery antar set 1 menit, artinya setelah mengangkat barbell 8 

kali pada set 1, kemudian istirahat 1 menit, selanjutnya melakukan angkatan 

set 2, dan seterusnya. 

Memperoleh kebugaran yang optimal, takaran latihan perlu 

ditingkatkan bertahap secara periodik. Misalnya, seseorang pada awal 

latihan menggunakan intensitas 65%, 8 minggu kemudian ditingkatkan 

menjadi 70%, dan seterusnya, atau pada awal mengikuti program frekuensi 

latihan cukup 3 kali/minggu, selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi 4 atau 

5 kali/minggu. 

Menentukan takaran atau dosis latihan perlu mempertimbangkan 

kemampuan awal seseorang. Latihan yang terlalu ringan tidak bermanfaat, 

sedangkan latihan yang terlalu berat akan menyebabkan terjadinya 

gangguan fisik dan kesehatan yang disebut over traning. 

Over traning yang ditandai dengan gejala, antara lain: 1) kenaikan 

detak jantung istirahat lebih dari 5 detik/menit, 2) kenaikan suhu tubuh di 

pagi hari, 3) penurunan berat badan, 4) sulit tidur, 5) rasa lelah 

berkelanjutan, 6) otot terasa nyeri, 7) dada berdebar-debar, 8) kecepatan 

reaksi menurun, 9) koordinasi gerak berkurang, dan 10) hilang konsentrasi. 
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2.1.8  Kriteria Pemilihan Tes Kebugaran 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan tes 

kebugaran menurut Sukardjo Nurhasan, (1992:14), adalah: 1) Validitas 

(kesahihan). 2) Reabilitas (keterandalan). 3) Obyektivitas. 4) Mempunyai 

petunjuk dan norma. 5) Kepraktisan. 

2.1.8.1 Validitas (kesahihan). 

Alat ukur dikatakan sahih (valid) bila ia benar-benar sesuai dengan 

tanpa yang hendak diukur, atau sesuai dengan tujuan-tujuan mata pelajaran 

yang telah ditetapkan. Misalnya untuk mengukur panjang digunakan 

meteran, mengukur berat digunakan timbangan berat, mengukur kecepatan 

lari digunakan stopwatch. (Sukardjo Nurhasan, 1992:14). 

2.1.8.2  Reabilitas (keterandalan). 

Alat tes dikatakan reliabel (terandal) bila alat ukur itu dapat 

menghasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat dipercaya. Jika alat 

ukurnya terandalkan, maka pengukuran yang dilakukan berkali-kali dengan 

menggunakan alat yang sama terhadap objek dan subjek yang sama, 

hasilnya akan tetap sama. (Sukardjo Nurhasan, 1992:22). 

2.1.8.3 Obyektivitas.  

Bila hasil pengukuran yang dilakukan oleh dua atau lebih pengetes 

hasilnya seragam terhadap sampel atau kelompok sampel yang sama. Faktor 

objektif sekurang-kurangnya harus ditentukan oleh dua penguji terhadap 

kelompok sampel yang sama. (Sukardjo Nurhasan, 1992:25). 

2.1.8.4 Mempunyai dan norma. 

Petunjuk pelaksanaan tes hendaknya dibakukan. Agar ada kesamaan 

pendapat antara sampel yang dites dan pengetes secara pasti. Dengan 

adanya petunjuk yang dibakukan dengan maksud untuk menghindari adanya 
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salah penafsiran dalam menerapkan pelaksanaan tes. Sedangkan norma 

merupakan syarat penting bagi suatu tes, kelamin, berat ringannya beban 

bagi tiap sampel. Suatu tes yang tidak disertai dengan norma tidak akan 

menarik dan menyulitkan oleh pemberian arti .(Sukardjo Nurhasan, 

1992:26). 

2.1.8.5  Kepraktisan. 

Alat ukur dikatakan memiliki kepraktisan bila alat ukur dirancang 

dengan mempertimbangkan faktor efesien pelaksanaanya, pengskoran, 

pengadministrasi hasil tes, serta tidak menyulitkan baik bagi pengetes 

sendiri maupun sampel. (Sukardjo Nurhasan, 1992:26). 

2.1.9 Klub Jantung sehat Bina Madani masjid agung Semarang 

Pendirian klub jantung sehat di daerah Masjid Agung semarang 

berawal dari pakar, pecinta senam, maupun masyarakat di sekitar Masjid 

Agung Jawa Tengah yang sadar akan pentingnya berolahraga senam jantung 

sehat. 

 Masyarakat yang berada didaerah Masjid Agung Jawa Tengah mulai 

menyadari bahwa senam jantung sehat bertujuan menyehatkan jantung, 

paru-paru, kelenturan, kekuatan, peningkatan otot-otot secara mudah, 

murah, meriah, massal, bermanfaat, dan aman serta dapatdapat 

menghilangkan rasa stres. Oleh karena itu pada tahun 2008 masyarakat, 

pecinta senam, dan pakar kesehatan yang berada dikota Semarang 

mendirikan klub jantung sehat yang bernama klub jantung sehat MJT Agung 

Jawa Tengah. 
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Berdirinya klub  jantung sehat MJT Agung Jawa Tengah menarik 

perhatian masyarakat dan kota Semarang, terbukti sudah 22 anggota yang 

resmi menjadi anggota klub jantung sehat MJT Agung Jawa Tengah. 

Prestasi klub jantung sehat MJT Agung Jawa Tengah sangat 

membanggakan, contoh: 1) juara I senam jantung sehat seri II di Sampangan 

tahun 2009. 2)  juara III senam jantung sehat seri III di Mugas tahun 2009. 

3) juara harapan II senam jantung sehat seri V di Kudung Mundu tahun 

2011. 4) juara III perorangan senam jantung sehat seri II di AKKA stadion 

tahun 2010. 

Bulan April  2012, diadakan rapat antara pengurus klub jantung sehat 

dan pengurus Masjid Agung Jawa Tengah dengan mempertimbangkan 

bahwa nama klub jantung sehat MJT Agung Jawa Tengah tidak 

diperkenankan memakai nama MJT Agung Jawa Tengah di belakang nama 

klub jantung sehat. Oleh karena itu pengurus klub jantung sehat sepakat dan 

menyetujui keputusan dari pihak pengurus Masjid Agung Jawa Tengah.  

Pengurus jantung sehat yang diketuai oleh Muhammad Sudirman 

mengambil langkah cepat dalam perubahan nama klub jantung sehat yang 

berada di Masjid Agung Jawa Tengah, semula nama klub jantungnya  adalah 

klub jantung sehat MJT Agung Jawa Tengah berubah nama menjadi klub 

jantung sehat Bina Madani di Masjid Agung Semarang.  

Klub jantung sehat Bina Madani Masjid Agung Semarang merupakan 

langkah awal perubahan yang mengacu pada kesehatan jantung dan paru-
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paru bagi anggota klub jantung sehat Bina Madani Masjid Agung Semarang 

dan masyarakat disekitar Masjid Agung Jawa Tengah. 

2.1.10  Olahraga Senam Jantung Sehat 

Olahraga jantung sehat adalah seperangkat latihan olahraga tertentu 

yang dilengkapi dengan upaya penyuluhan yang berhubungan dengan 

pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah, dan dapat diikuti oleh 

setiap individu maupun keluarga, yang berminat untuk meningkatkan dan 

memelihara kesehatan khususnya kesehatan jantung. (Yayasan jantung 

indonesia, 2008:48). 

Olahraga jantung sehat pada hakekatnya adalah olahraga aerobik plus, 

yang berintikan  senam jantung sehat, jalan jantung sehat, lari jantung sehat, 

dan latihan beban/circuit traning serta dilengkapi dengan penyuluhan dalam 

pelaksanaannya.  

Tujuan inti dari olahraga senam jantung sehat adalah untuk 

menyehatkan jantung.  Selain itu, senam jantung sehat adalah olahraga yang 

tidak terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan 

banyaknya buku petunjuk serta pelatih senam jantung sehat. 

Senam jantung sehat merupakan senam yang berintikan olahraga 

aerobik, yakni olahraga yang banyak menghirup oksigen. Olahraga ini 

mempunyai prinsip: murah, mudah, meriah, massal, manfaat, dan aman.  

Mudah dan meriah karena olahraga senam jantung sehat ini dapat 

dilakukan tanpa harus mempunyai keterampilan khusus, yaitu jalan kaki, 

jogging, dan bersepeda. Olahraga senam jantung sehat ini dapat dilakukan 
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bersama-sama secara massal dan tentu saja meriah. Disebut manfaat karena 

olahraga senam jantung sehat ini dapat bermanfaat untuk melancarkan 

peredaran darah dan memperbesarkan pembuluh darah, memberikan 

kelenturan otot dan sendi, dapat menghilangkan kekakuan otot dan sendi, 

dapat menghilangkan rasa stres pada diri seseotang, serta menguatkan otot 

dan sendi jantung. Dengan demikian, olahraga jantung sehat merupakan 

olahraga berirama aerobik yang dapat memberikan efek fisiologis terhadap 

kesehatan jantung, paru-paru, kelenturan, kekuatan, peningkatan otot-otot 

secara mudah, murah, meriah, massal, bermanfaat, dan aman serta dapat 

dapat menghilangkan rasa stres pada diri seseorang. 

Olahraga senam jantung sehat terus berupaya mewujudkan visinya 

sebagai pelopor gaya hidup sehat dan misinya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan 

penyakit jantung dan pembuluh darah melalui pemasyarakatan panca usaha 

jantung sehat, yaitu: 1) seimbang gizi.  2) enyalah rokok. 3) hadapi dan atasi 

stres. 4) awasi tekanan darah. 5) teratur berolahraga. Yayasan Jantung 

Indonesia memiliki tiga  program yang menjadi acuan pelaksanaan kerja, 

yang mencakup bidang, yaitu: 1) preventif diwujudkan dengan kegiatan 

olahraga jantung sehat melalui klub jantung sehat yang tersebar di seluruh 

Indonesia serta melakukan pemeriksaan kesehatan. 2) promotif, kegiatan 

penyuluhan kepada masyarakat luas, melalui berbagai media komunikasi, 

cetak dan elektronika. 4) kuratif dan rehabilitatif dengan memberikan 

bantuan biaya operasi bagi pasien yang tidak mampu serta mengadakan 
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latihan rehabilitatif untuk ex-penderita dan mengusahakan orangtua asuh 

bagi perawatan pasca operasi. (hhtp://www.inaheart.or.id/index.php/tentang-

kami). 

Senam jantung sehat yang telah dilakukan diharapkan akan 

mempunyai nilai tambah dalam bentuk pengetahuan sehingga menghasilkan 

sikap yang baik, seperti: 1) tidak merokok. 2) menjaga keseimbangan tinggi 

badan dan berat badan. 3) menjaga dan mengatasi faktor resiko lainnya yang 

ada, seperti kadar lemak dalam darah atau kelesterol, tekanan darah tinggi, 

dan diabetes melitus. 4) menjaga keseimbangan antara anggota dan 

masyarakat. 5) selalu taat menjalankan agamanya, sehingga mencapai 

ketentraman lahir dan batin. (hhtp://www.inaheart.or.id/index.php/tentang-

kami). 

2.1.11 Pengaruh Olahraga Senam Jantung Sehat Terhadap Tingkat 

Kebugaran 

Sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat setiap akhir pekan 

berbagai aktivitas olahraga yang dilakukan, mulai dari anak-anak, remaja, 

dewasa, dan orang usia lanjut (lansia). Semua gemar atau suka berolahraga, 

dengan tujuan untuk menyehatkan jantung. 

Jantung berdenyut secara ritmik dan kontinus untuk mempertahankan 

kehidupan. Otot jantung bergaris lintang, sama seperti otot rangka otot 

jantung mempunyai miofribilkhas yang mengandung filamen aktin dan 

miosin  yang hampir identik  dengan  filamen aktin dan miosin yang terdapat 

pada otot rangka. Tempat sel-sel otot jantung sangat kuat berikatan sehingga 
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bila satu sel-selnya terangsang, potensial aksi menyebar ke semua sel dan 

menyebar ke seluruh kisi-kisi yang saling berhubungan jantung berukuran 

sebesar kepalan tangan seseorang dan terletak di rongga thotax (dada). 

(Setiadi, 2007:164). 

Menurut Setiadi (2007:167),  jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 

ruang yang berdinding tipis disebut atrium (serambi) dan 2 ruang yang 

berdinding tebal, disebut ventrikel (bilik). 

 
Gambar 2.4 

Struktur jantung manusia 
(Sumber : http://1.bp.blogspot.com/) 

 

Frekwensi jantung memiliki kemampuan berdenyut secara mandiri 

terhadap pengaruh ekstrensik, frekwensi jantung di bawah pengaruh 

otonomik dan katekolamin adrenal.  Batasan  frekwensi antara 50 sampai 

170 kali denyut permenit. Bila lebih dari 170 kali permenit maka pengisian 

kembali pada saat diastolik kuat, dan bila kurang dari 150 kali denyut 

permenit akan menurunkan cardiac outpot karena ejeksi berkurang. Batasan 

frekwensi tersebut akan bervariasi untuk setiap individu. (Setiadi, 2007:178). 
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Aktivitas secara teratur mengurangi beban kerja jantung. Perubahan 

pada otot tulang, termasuk kenaikan enzim yang menggunakan oksigen 

(aerobik) dan memantapkan metabolisme lemak, kemungkinan jantung 

untuk memenuhi tuntutan latihan dengan denyut jantung yang lebih rendah. 

Denyut nadi yang lebih rendah berarti tingkat pemanfaatan oksigen yang 

lebih rendah dalam otot jantung dan jantung lebih efisien. Obat-obatan 

terkadang diberikan untuk menurunkan beban kerja jantung, tapi aktivitas 

dan kebugaran merupakan pendekatan masalah yang lebih alamiah, tanpa 

efek samping yang tidak diinginkan. (Brian J. Sharkley, 2011:13). 

Beberapa efisiensi  jantung yang meningkat disesuaikan untuk 

meningkatkan kemampuan kontraksi otot jantung, untuk menghilangkan 

respon myocardial terhadap hormon epineppherine (adrenalin), dan untuk 

meningkatkan volume darah dalam latihan. Jika jantung memompa lebih 

banyak darah setiap kali berdenyut, jantung tidak perlu terlalu sering 

berdenyut. Individu yang aktif dan bugar memiliki denyut jantung yang 

rendah pada saat istirahat dan latihan, dan volume stroke (jumlah darah 

yang dipompa pada setiap denyut) yang lebih tinggi. (Brian J. Sharkley, 

2011:13). 

Latihan daya tahan tubuh menyimpulkan bahwa jantung yang terlatih 

lebih besar, tapi yang meningkat adalah volume ventricle kiri, yang 

memungkinkan volume stroke yang lebih besar. Perubahan kecil telah 

terdeteksi dalam konsentrasi enzim aerobik dalam otot jantung, yang bukan 

merupakan hal yang mengejutkan, karena  jantung telah menjadi otot yang 
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sangat tahan. Individu yang melakukan latihan beban jangka panjang 

mungkin mengalami peningkatan penebalan otot jantung karena jantung 

berusaha memompa darah melawan hambatan otot yang berkontraksi. 

Hypertrophy kardiak atau jantung yang membesar, adalah konsekuensi 

alamiah dari olahraga. (Brian J. Sharkley, 2011:13). 

Olahraga yang tepat untuk meningkatkan kekuatan jantung adalah 

olahraga senam jantung sehat. Olahraga senam jantung sehat merupakan 

olahraga senam yang sangat menyenangkan  dan menyehatkan. Olahraga 

senam jantung sehat dari seri I sampai seri V bertujuan untuk meningkatkan 

sistem kerja jantung secara baik. 

Yayasan jantung Indonesia terus berupaya mewujudkan visinya 

sebagai pelopor gaya hidup sehat dan misinya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan 

penyakit jantung dan pembuluh darah. Oleh sebab itu, pengaruh yang nyata 

dari olahraga ini, adalah daya tahan tubuh semakin baik, hal ini disebabkan 

olahraga senam jantung sehat dalam pelaksanaannya banyak melakukan 

aktivitas yang bersifat aerobik. Bersifat aerobik karena gerakan olahraga 

senam jantung sehat ini berpengaruh terhadap sistem kerja jantung dan 

tingkat kebugaran. 

2.2 HIPOTESIS 
 

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian secara deskriptif. 

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek 
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penelitian (Soejono dkk, 2005:23). Mengacu pada pendapat Suharsimi 

Arikunto (2006:78) yang menyatakan bahwa hipotesis hanya dibuat jika 

yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan anatara dua variabel atau 

lebih. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif, tidak perlu 

dihipotesiskan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kebugaran anggota klub 

jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012, dengan 

menggunakna metode survei tes. Untuk penelitian lebih lanjut diperlukan 

hal–hal sebagai berikut: 

3.1 Populasi Penelitian 
 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, (2004:182) populasi 

adalah sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota klub jantung sehat Bina 

Madani di masjid agung Semarang tahun 2012, yang berjumlah 22 orang. 

Adapun sifat yang sama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 

populasi adalah anggota klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung 

Semarang tahun 2012, yang mendapat latihan dari pelatih, tempat, dan 

waktu yang sama. 2) umur anggota klub jantung sehat Bina Madani di 

masjid agung Semarang tahun 2012 adalah 36 sampai 50+ tahun. 3) anggota 

klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang tahun 2012 

adalah berjenis kelamin prempuan. 

Dengan demikian populasi yang dimaksud sudah memenuhi syarat 

sebagai populasi di dalam penelitian. 

46 
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3.2  Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi. Sampel harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang 

sama, baik sifat kodrat maupun sifat pengkhususan (Sutrisno Hadi, 

2004:182).  

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, (2006:131) Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, dan dalam penentuan sampel 

tidak ada aturan yang berlaku, oleh karena itu Suharsimi Arikunto, 

(2006:130) menganjurkan apabila seseorang meneliti semua elemen yang 

ada dalam penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, 

sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. 

Sampel dalam penelitian adalah anggota klub jantung sehat Bina 

Madani di masjid agung Semarang tahun 2012, yang berjumlah 22 orang. 

semua populasi adalah berjenis kelamin perempuan dengan usia populasi 36 

sampai 50+ tahun. 

3.3 Variabel Penelitian 
 

Variabel penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel 

adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Sedangkan data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang 

berupa fakta ataupun angka. Dari sumber SK Menteri P dan K No. 

0259/U/1997 tanggal 11 Juli 1977 disebutkan bahwa data adalah segala 

fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 
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informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai 

untuk suatu keperluan. Dalam penelitian ini hanya satu yang menjadi objek 

penelitian adalah survei tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat Bina 

Madani di masjid agung Semarang tahun 2012, maka variabel tersebut 

merupakan variabel tunggal. 

3.4 Rancangan Penelitian 
 

  Penelitian ini didasarkan pada jenis pendekatan teknik samplingnya, 

penelitian ini termasuk jenis pendekatan populasi, dan ditinjau dari 

pendekatan menurut timbulnya variabel maka jenis pendekatan ini adalah 

pendekatan non-eksperimen. Dan ditinjau dari jenis pendekatan menurut 

pola-pola atau sifat penelitian non-eksperimen maka penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Kemudian bila ditinjau dari jenis 

pendekatan menurut model pengembangan maka penelitian ini termasuk 

“one-shot” model artinya model satu kali tembak, yaitu model pendekatan 

yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada “suatu saat” 

(Suharsimi Arikunto, 2006:83). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei tes, sebab 

menurut Suharsimi Arikunto (2006:108) survei yaitu mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya mengenai faktor yang merupakan pendukung terhadap 

kualitas belajar-mengajar, kemudian menganalisis faktor tersebut untuk 

dicari peranannya terhadap prestasi ilmu kimia. Sedangkan menurut 

Singarimbun, dkk (1989:3) disebutkan bahwa survei adalah penelitian yang 
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mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok. 

Desain penelitian ini yang digunakan adalah “desain one-shot case 

study”. Adapun desain yang dimaksud digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

Gambar 3.1 
Desain penelitian “ one-shot case study” 
(sumber : Suharsimi Arikunto, 2006:83) 

 
3.5  Prosedur Penelitian 
 

Jenis penelitian ini adalah survei, oleh karena itu perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1 Tahap Persiapan Penelitian 

3.5.1.1Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan izin penelitian ke 

klub jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang. Setelah 

memperoleh izin dari pihak klub jantung sehat Bina Madani di 

masjid agung Semarang, selanjutnya penulis mengurus surat izin 

penelitian ke Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang yang nantinya digunakan sebagai rekomendasi dari pihak 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang ke klub 

jantung sehat Bina Madani di masjid agung Semarang. 

3.5.1.2Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak klub jantung sehat 

Bina Madani di masjid agung Semarang, untuk bertanya mengenai 

jumlah anggota. Setelah mendapatkan daftar nama anggota, peneliti 

Sampel Hasil Tes 
Kebugaran 
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dan pelatih mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang 

selanjutnya kesepakatan tersebut dikonfirmasikan ke dosen 

pembimbing dan anggota klub jantung sehat Bina Madani di masjid 

agung Semarang yang akan dijadikan populasi penelitian. 

3.5.1.3Tempat penelitian dilaksanakan di lapangan atletik Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1Sebelum Penelitian dilaksanakan, anggota dikumpulkan lalu 

dilakukan pendataan ulang, setelah itu peneliti memberikan arahan 

atau petunjuk cara-cara tes “12 Minutes Walking/Running Test”. 

3.5.2.2 Selama penelitian dilakasanakan anggota diharapkan memakai 

seragam klub jantung sehat  Bina Madani di masjid agung Semarang, 

guna mempermudahkan pelaksanaan penelitian dan mempermudah 

peneliti mengamati testee disaat penelitian berlangsung . 

3.5.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian 

survei, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

pengukuran kebugaran dengan “12 Minutes Walking/Running Test”. 

3.5.3 Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dan diolah. 

Pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS 

versi 16 (Imam Ghozali. 2006). 

3.6 Metode Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh 

keterangan yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 
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penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

pengukuran tingkat kebugaran dengan menggunakan tes kebugaran “12 

Minutes Walking/Running Test”. 

Tabel 3.1 Daftar tabel kategori pengelompokan kebugaran 
 

 

 

 

 

(Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:104) 
 

3.7 Instrumen Penelitian 
 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengukuran kebugaran dengan “12 Minutes Walking/Running Test”, Teknik 

pelaksanaan tes tersebut adalah sebagai berikut: 

3.7.1   Tujuan 

3.7.2  Alat dan perlengkapan yang digunakan adalah: 1) lintasan lari. 2) 

blangko dan alat tulis. 3) stopwatch. 4) meteran (meter). 5) peluit. 6) 

nomor dada. 7) bendera start. 8) kerucut. dan 9) tongkat estafet. 

3.7.3  Petugas Tes: 

3.7.3.1 Starter 

3.7.3.2 Pengambil waktu 

3.7.3.3 Pengawas lintasan 

3.7.3.4 Pencatat hasil perputaran testee 

3.7.4  Langkah Pelaksanaan: 

KATEGORI 
WANITA 

USIA (Tahun) 
20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 + 

Sempurna >2.34 >2.24 >2.16 >2.10 
Sgt. Baik 2.16-2.33 2.08-2.23 2.00-2.15 1.90-2.09 

Baik 1.97-2.15 1.90-2.07 1.79-1.99 1.69-1.89 
Sedang 1.78-1.96 1.69-1.86 1.58-1.78 1.50-1.68 
Kurang 1.54-1.77 1.51-1.68 1.41-1.57 1.35-1.49 

Kurang S. <1,54 <1,51 <1,41 <1,35 
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3.7.4.1 Tahap persiapan, setelah melakukan izin untuk melakukan penelitian 

dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 

peneliti menghadap pengurus klub untuk memperoleh izin 

mengadakan penelitian klub jantung sehat Bina Madani di masjid 

agung Semarang. 

3.7.4.2 Penjelasan “12 Minutes Walking/Running Test”. Tes lari-jalan 12 

menit ini dikemukakan oleh Cooper merupakan modifikasi tes 15 

menit dari Balke. Peserta lari sesuai dengan kemampuan masing-

masing (jika tidak kuat boleh berjalan) selama 12 menit, jarak yang 

dapat ditempuh (dalam km atau meter) digunakan untuk mengetahui 

tingkat kebugaran paru-jantung. 

3.7.4.3Tahap pelaksanaan tes, tes dilakukan di lapangan atletik Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dipilihnya 

lapangan atletik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang menjadi lokasi penelitian dengan alasan bahwa fasilitas 

atau sarana prasarana untuk penelitian sudah lengkap, terbukti 

adanya lintasan lari yang berstandar internasional dan terletak di 

daerah kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2012, 

pukul 07.00-08.30 WIB, dalam penelitian tersebut peneliti 

melakukan interaksi secara intensif dengan pihak pengurus klub 

serta objek penelitian, mulai dari observasi, pengenalan, hingga 

pelaksanaan tes. 
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3.7.4.4 Pemanasan (Warming-up). Saat akan melakukan tes diawali dengan 

pemanasan (Warming-up). Tujuan pemanasan (Warming-up) ini 

adalah untuk menyiapkan tubuh agar ketika melakukan tes tidak 

mengalami cedera. 

3.7.4.5 Tes inti. Sebelum tes dimulai terlebih dahulu diberikan arahan atau 

pengantar selama 5 menit. Arahan atau pengantar tersebut berisi 

tentang penjelasan materi yang dilakukan testee disaat penelitian. 

3.7.5  Langkah-langkah pelaksanaan “12 Minutes Walking/Running Test”:  

3.7.5.1 Nomor dada dan tongkat dibagikan kepada testee. 

3.7.5.2 Teste melakukan start berdiri di belakang garis start. 

3.7.5.3Pada aba-aba peluit atau bendera start (stopwatch), testee 

meninggalkan garis start dengan lari 12 menit melalui lintasan lari, 

dan berusaha menempuh jarak sejauh-jauhnya. Jika terpaksa 

(kelelahan) ditengah perjalanan maka testee boleh berjalan tetapi 

dilanjutkan dengan berlari kembali jika masih mampu. 

3.7.5.4 Pada akhir atau finish menit ke-12 dengan aba-aba peluit, testee 

harus segera berhenti dan tongkat diletakkan di lintasan lari guna 

mempermudah petugas mencatat hasil perputaran testee. 

3.7.5.5 Penenangan (Colling down),  

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 
 

Dalam suatu penilitian banyak sekali faktor yang dapat menghambat 

dan kemungkinan yang menghambat serta memengaruhi selama penelitian 

ini berlangsung. Faktor-faktor tersebut antara lain: 
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3.8.1  Faktor kesungguhan 

  Kesungguhan subyek penelitian pada saat penelitian sangat 

memengaruhi hasil penelitian, hal ini memang sangat sulit untuk dicegah 

karena semua ini berasal dari dalam diri individu masing-masing. Sehingga 

hasil tes akan berpengaruh, untuk mengatasi hal itu peneliti selalu 

memberikan pengarahan kepada peserta tes akan pentingnya penelitian. 

3.8.2  Faktor kondisi kesehatan sampel 

Pada saat latihan anggota harus dalam keadaan sehat dan bugar oleh 

karena itu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, anggota klub jantung 

sehat Bina Madani di Masjid Agung Semarang disarankan makan secara 

teratur, tidur atau istirahat yang cukup. Sebab apabila ada anggota klub 

jantung sehat Bina Madani di Masjid Agung Semarang yang sakit akan 

berakibat menganggu aktivitas atau kegiatan latihan maupun penelitian. 

3.8.3 Petugas Pengambilan Data 

Data adalah catatan yang sangat penting guna dijadikan acuan di 

dalam penelitian. Oleh karena itu untuk mengantisipasi petugasnya ialah 

peneliti, orang-orang yang ahli di bidang penelitian, dan peneliti sendiri. Hal 

ini untuk menghindari kesalahan pencatatan data yang bisa berakibat salah 

dalam penganalisaan data penelitian tersebut. 

3.8.4 Faktor Kemampuan Sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, 

baik dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam 



55 
 

penggunaan alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara 

klasikal, secara individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang 

digunakan benar-benar baik. 

3.9 Analisis Data 
 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu data 12 

Minutes Walking/Running Test. Secara teknik cara pengukurannya hanya 

satu instrumen yaitu berapa jarak yang berhasil ditempuh selama berjalan 12 

menit. Apabila pengukuran selesai data 12 Minutes Walking/Running Test 

ini terkumpul, maka dilanjutkan dengan tabulasi dan pengolahan data. 

Metode pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif. Data 

diolah dengan menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 16 

(Imam Ghozali, 2006). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Data–data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

mengenai identitas anggota klub yang menjadi subyek penelitian, serta data 

dari variabel penelitian yaitu tentang hasil test kebugaran yang diperoleh 

dari hasil test kebugaran menggunakan  12 Minutes Walking/Running Test. 

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kebugaran klub 

sebagai subyek penelitian, maka akan dilakukan analisis data deskriptif, 

yaitu dengan menguraikan data–data hasil penelitian dan menganalisis data 

tersebut berdasarkan skor yang diperoleh setiap subyek penelitian dan 

selanjutnya mengklasifikasikan tingkat kebugaran berdasarkan skor yang 

diperoleh tersebut. 

4.1.1 Analisis Deskriptif Usia Responden 

Pada tabel 4.1 ditunjukan mengenai analisis deskriptif survei tingkat 

usia anggota klub jantung sehat Bina Madani di Masjid Agung Semarang 

tahun 2012. 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Umur Responden 

Interval Umur Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
30 - 39 2 9.1 9.1 9.1 
40 - 49 6 27.3 27.3 36.4 
>= 50 14 63.6 63.6 100.0 
Total 22 100.0 100.0  

Sumber : Data primer diolah tahun 2012 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa usia anggota klub 

jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012 yang 

berusia 30–39 tahun sebanyak 2 responden atau 9,1%, berusia 40–49 tahun 

sebanyak 6 responden atau 27,3% dan berusia lebih diatas 50 tahun 

sebanyak 14 responden atau 63,6%. Sebagian besar usia anggota klub 

jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012 berusia 

lebih diatas 50 tahun sebanyak 14 responden atau 63,6%. Hasil usia anggota 

anggota klub jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 

2012 tersebut dapat dilihat secara grafik sebagai berikut. 

 
Gambar 4.1  Usia anggota anggota klub jantung sehat bina madani di 

Masjid Agung Semarang tahun 2012 
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4.1.2 Deskripsi Tingkat Kebugaran Anggota Anggota Klub Jantung 

Sehat 

Hasil deskripsi tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat bina 

madani di Semarang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.2  Tingkat Kebugaran Anggota Anggota Klub Jantung Sehat 

Kategori  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Kurang 1 4.5 4.5 4.5 

Kurang Sekali 21 95.5 95.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kebugaran 

anggota anggota klub jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang 

tahun 2012 berkategori kurang sebanyak 1 responden atau 4,5%, berkategori 

kurang sekali sebanyak 21 responden atau 95,5%. Berikut adalah diagram 

deskripsi tingkat kebugaran anggota anggota klub jantung sehat bina madani 

di Masjid Agung Semarang tahun 2012. 

 

Gambar 4.2  Histogram Tingkat Kebugaran Anggota Klub Jantung 
Sehat 
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Sebagian besar tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat bina 

madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012 berkategori kurang sekali 

sebanyak 21 responden atau 95,5%. Dengan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat bina madani di Masjid 

Agung Semarang tahun 2012 berada dalam kategori kurang sekali. 

4.2 Pembahasan 

Kebugaran adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas 

sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki 

cadangan tenaga untuk melaksanakan kegiatan lain. Oleh sebab itu, 

penelitian mengenai tingkat kebugaran sangat penting dilakukan karena hal 

tersebut berhubungan erat dengan kemampuan seseorang untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan sehari–hari tanpa mengalami kelelahan yang 

berarti, sehingga masih terdapat sisa tenaga yang berarti digunakan untuk 

menikmati waktu luang yang datangnya secara tiba-tiba atau mendadak, 

dimana orang yang kesegarannya kurang tidak akan mampu melakukannya. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebugaran 

anggota anggota klub jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang 

tahun 2012 berkategori kurang  sebanyak 1 responden atau 4,5%, 

berkategori kurang sekali sebanyak 21 responden atau 95,5%. Dengan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat 

bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012 berada dalam kategori 

kurang sekali. 
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Hal ini tentunya menjadi evaluasi program latihan anggota klub 

jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang. Program latihan 

yang diberikan hanya satu kali dalam satu minggu, terbukti dengan adanya 

penelitian ini tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat bina madani di 

Masjid Agung Semarang kurang sekali. Program latihan yang diberikan 

kepada anggota klub jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang 

perlu di perbaiki atau dibenahi, yaitu dengan cara mengikuti program latihan 

dasar dan program latihan lanjutan olahraga senam jantung sehat. 

Program latihan dasar adalah program (olahraga untuk semua) yang 

mencakup kegiatan-kegiatan pokok rutin terdiri dari, yaitu: 1) latihan senam 

jantung sehat, jalan jantung sehat, dan senam-senam lainnya minimal 3 kali 

seminggu. 2) penyuluhan kesehatan jantung yang praktis. (Yayasan jantung 

indonesia, 2008:50). 

Kegiatan-kegiatan penunjang untuk memelihara suasana keakraban, 

kekeluargaan dan variasi berupa: 1) wisata raga, yaitu bersepeda jantung 

sehat, olahraga air, lintas alam atau lingkungan. 2) olahraga permainan. 3) 

lomba olahraga jantung sehat. 4) sarasehan klub jantung sehat. 5) latihan 

atau kegiatan gabungan. 6) pengabdian masyarakat. dan 7) kegiatan lainnya 

untuk keakraban dan kekeluargaan serta membudayakan pola hidup sehat. 

(Yayasan jantung indonesia, 2008:50). 

Program latihan lanjutan adalah program lanjutan dari program latihan 

dasar. Program latihan lanjutan ini merupakan  keseluruhan isi dari program 

latihan dasar, lari jantung sehat, latihan beban atau circuit traning, dan 
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latihan yang setara. Pola program latihan lanjutan pada hakekatnya sama 

dengan pola latihan dasar namun pada latihan inti ditambahkan dengan lari 

jantung sehat, latihan beban atau circuit traning dan latihan setara lainnya. 

Jumlah waktu tetap sama 60 menit. 

Metode dan teknik pelaksanaan latihan di KJS (klub jantung sehat) 

akan memberikan hasil yang maksimal, apabila dilaksanakan dengan baik, 

teratur, terukur, terawasi, dan berkesinambungan. Khusus untuk klub 

jantung sehat, program dianjurkan agar dilaksanakan pada pukul 05.00-

07.00 WIB dengan alasan, yaitu: 1) udara atau lingkungan di sekililingnya 

masih dalam keadaan bersih, terutama dikota-kota besar. 2) menyegarkan 

kebugaran sebelum melakukan pekerjaan masing-masing. (Yayasan jantung 

indonesia, 2008:52). 

Dengan adanya program latihan ini, diharapkan anggota klub jantung 

sehat Bina Madani di Semarang dapat memperbaiki sistem atau pola 

latihannya. Semula latihan hanya satu kali dalam satu minggu, diharapkan 

anggota klub jantung sehat Bina Madani di Semarang melakukan olahraga 

jantung sehat minimal tiga kali dalam satu minggu dan dapat menerapkan 

prinsip-prinsip latihan olahraga senam jantung sehat yang baik dan benar 

sesuai dengan visi dan misi yayasan jantung Indonesia. 

Anggota klub jantung sehat Bina Madani di Semarang perlu diberikan 

suatu motivasi. Tujuan diberikannya motivasi agar anggota klub jantung 

sehat bina madani di Semarang sadar akan pentingnya kesehatan jantung 

dan paru-paru.  Anggota klub jantung sehat bina madani di Semarang harus 
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melakukan olahraga senam jantung sehat dengan bersungguh-sungguh agar 

olahraga senam jantung sehat yang dilakukan dapat mengenai sasaran atau 

suatu tujuan, yaitu: 1) meningkatkan kebugaran. 2) meningkatkan kekuatan 

sistem jantung dan paru-paru. 3) terhindar dari penyakit. dan 4) hidup 

menjadi sehat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari analisis data yang diperoleh melalui 12 Minutes Walking/Running 

Test, disimpulkan bahwa tingkat kebugaran anggota klub jantung sehat bina 

madani di Masjid Agung Semarang tahun 2012 berkategori kurang sebanyak 

1 responden atau 4,5%, berkategori kurang sekali sebanyak 21 responden 

atau 95,5%. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebugaran 

anggota klub jantung sehat bina madani di Masjid Agung Semarang tahun 

2012 berada dalam kategori kurang sekali. 

5.2 Saran–Saran 

Pentingnya kebugaran tidak dapat dipungkiri lagi bukan hanya baik 

bagi setiap orang,karena kebugaran merupakan suatu parameter kemampuan 

seseorang yang dapat menyelesaikan tugas atau kegiatannya sehari–hari 

dengan baik. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Anggota harus giat dan bersungguh-sungguh berlatih olahraga senam 

jantung sehat dan dapat melaksanakan program-program yang 

diberikan agar dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan jantung.  

5.2.2 Pelatih betul–betul harus memahami cara untuk meningkatkan latihan 

dan cara untuk meningkatkan kebugaran. 
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5.2.3 Pengurus klub jantung sehat Bina Madani di Semarang diharapkan 

selalu memberikan suatu motivasi agar senam yang dilakukan dapat 

dilakukan dengan baik dan benar. 

5.2.4 Klub jantung sehat Bina Madani di Semarang disarankan agar 

memperbaiki dan menyusun kembali latihan yang akan diberikan 

kepada anggota sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai 

serta diharapkan klub jantung sehat Bina Madani di Semarang dapat  

mengubah waktu jam latihannya, semula ltihan satu kali dalam satu 

minggu, diharapkan mampu melaksanakan latihan tiga kali dalam satu  

minggu. 

5.2.5 Bagi peneliti yang lain, disarankan agar melanjutkan penelitian ini 

dengan melakukan penelitian-penelitian serupa tetapi dengan variabel 

dan sampel yang berbeda. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
 

DATA PENELITIAN 
 

No Nama Umur Hasil 
(m) Katagori 

1 Ismi  CH 56 1195.0 Kurang Sekali 
2 Nunuk 47 1300.0 Kurang Sekali 
3 Supatmi 60 890.0 Kurang Sekali 
4 Tutik 58 1172.0 Kurang Sekali 
5 Mugi Astuti 49 1175.0 Kurang Sekali 
6 Maryati 61 1018.0 Kurang Sekali 
7 Titin 45 896.0 Kurang Sekali 
8 Wahyuni 52 1166.0 Kurang Sekali 
9 Suparti 57 977.5 Kurang Sekali 
10 Suratmi 54 1023.0 Kurang Sekali 
11 Sumisih 51 800.0 Kurang Sekali 
12 Tamini 57 1022.0 Kurang Sekali 
13 Yani 46 1406.0 Kurang Sekali 
14 Yayuk 42 1440.0 Kurang 
15 Setyowati 40 1067.0 Kurang Sekali 
16 Kismawati 36 1300.0 Kurang Sekali 
17 Giman Bintoro Wolu 73 694.0 Kurang Sekali 
18 Supatmi 58 923.0 Kurang Sekali 
19 Yanuri 50 945.0 Kurang Sekali 
20 Sa’ban 64 1046.0 Kurang Sekali 
21 Susiana 39 1149.0 Kurang Sekali 
22 Siti Munjanah 50 1172.0 Kurang Sekali 

Jumlah 1145 23776.5  
Rata-rata 52.05 1080.8  
Minimal 36 694  

Maksimal 73 1440  
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Lampiran 6 

HASIL ANALISA DATA 

 

Statistics 
  Usia Hasil 

N Valid 22 22 

Missing 0 0 

 

Frequency Table 

Usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 - 39 2 9.1 9.1 9.1 

40 - 49 6 27.3 27.3 36.4 

>= 50 14 63.6 63.6 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

 

 



74 
 

Hasil 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 1 4.5 4.5 4.5 

Kurang Sekali 21 95.5 95.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
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Lampiran 7 
 

PETUGAS PEMBANTU PENELITIAN 
 

NO NAMA TUGAS KETERANGAN 

1. Bapak Arif Setiawan, S.Pd, M.Pd. Pengawas Dosen Pembimbing II 

2. Muhammad Ripki Setiawan Peneliti Mahasiswa FIK 

3. Anissa Prihantari Dokumentasi Mahasiswa FIK 

4. Yusti Dibya Rahmadi  Dokumentasi Mahasiswa FIK 

5. Eko Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

6. Dedi Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

7. Lala Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

8. Dita Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

9. Yunan Primanda Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

10. Gilang Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

11. Jefri Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

12. Aristiyanto Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

13. Diro Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

14. Yeyen Administrasi Peserta Mahasiswa FIK 

15. Agus Administrasi Peserta Mahasiswa FIK 

16. Sony Perlengkapan Mahasiswa FIK 
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Lampiran 8 
 

DAFTAR NAMA SAMPEL ANGGOTA KLUB JANTUNG 
SEHAT  

BINA MADANI DI MASJID AGUNG SEMARANG 
 

NO. NAMA UMUR KETERANGAN 
1. Ismi  C.H 56    Sampel 
2. Nunuk 47 Sampel 
3. Supatmi 60 Sampel 
4. Tutik 58 Sampel 
5. Mugi Astuti 49 Sampel 
6. Maryati 61 Sampel 
7. Titin 45 Sampel 
8. Wahyuni 52 Sampel 
9. Suparti 57 Sampel 

10. Suratmi 54 Sampel 
11. Sumisih 51 Sampel 
12. Tamini 57 Sampel 
13. Yani 46 Sampel 
14. Yayuk 42 Sampel 
15. Setyowati 40 Sampel 
16. Kismawati 36 Sampel 
17. Giman Bintoro Wolu 73 Sampel 
18. Supatmi 58 Sampel 
19. Yanuri 50 Sampel 
20. Sa’ban 64 Sampel 
21. Susiana 39 Sampel 
22. Siti Munjanah 50 Sampel 
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Lampiran 9 
DOKUMENTASI 

 

 
Dosen Pembimbing II Dan Peneliti  

Memberikan Materi sebelum “12 Minutes Walking/Running Test” 
 
 

 
Peneliti Memberikan Motivasi sebelum “12 Minutes Walking/Running Test” 
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Sampel Melakukan Pemanasan Sebelum “12 Minutes Walking/Running Test” 
 
 
 
 

 
 

Sampel Melakukan Penghitungan Denyut Nadi  
Sebelum “12 Minutes Walking/Running Test” 
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Administrasi Sampel Penelitian 

 
 

 
Dosen Pembimbing II Memberikan Arahan Tata Cara Pengisian 

Biodata Sampel Penelitian 
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Dosen Pembimbing II Memberikan Motivasi Kepada Sampel Penelitian 

 

 
Dosen Pembimbing II Memberikan Aba-Aba Start “12 Minutes 

Walking/Running Test” Kepada Sampel Penelitian 
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Pencatat Putaran“12 Minutes Walking/Running Test” 

 Mengamati Sampel Yang Keluar Dari Garis Stars 
 
 

 
Sampel Yang Sedang Melakukan “12 Minutes Walking/Running Test” 
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Peneliti Memberikan Motivasi Kepada Sampel Penelitian 

 
 

 
Peneliti dan Pencatat Perputaran Mengamati Sampel Penelitian 
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Petugas Pencatat Perputaran Sampel Penelitian 

 
 

 
Petugas Pencatat Perputaran Sedang Menandakan Finish Sampel Penelitian 
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Petugas Pencatat Perputaran Sedang Mengukur Jarak Tempuh Sampel Penelitian 

 
 

 
Peneliti Dan Petugas Penelitian Sedang Melihat Berkas Hasil 

Penelitian 
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Dosen Pembimbing II Memberikan Evaluasi Kepada Sampel 

Penelitian  
 

 
Sampel Sedang Mengamati Evaluasi Yang Diberikan Oleh Dosen 

Pembimbing II 
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Foto Bersama Dosen Pembimbing II, Peneliti, dan Sampel Penelitian 

 
 

 
Foto Bersama Peneliti dan Petugas Penelitian 

 

 


