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ABSTRAK 

 

Aristiyanto. (2013). Profil Tingkat Kesegaran Jasmni Anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” jepara yang Aktif Sebelum dan Sesudah 6 (enam) 

Bulan Tahun 2012. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah profil tingkat 

kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sebelum dan sesudah 6 (enam) bulan tahun 2012? Dan manakah yang lebih baik? 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil tingkat 

kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sebelum dan sesudah 6 (enam) bulan tahun 2012, dan untuk mengetahui 

perbedaan profil tingkat kesegaran jasmani antara anggota yang sebelum 6 (enem) 

bulan dan sesudah 6 (enam) bulan. 

Populasi pada penelitian ini anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara tahun 2012 berjumlah 100 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan 

berjumlah 15 dan anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sesudah 6 bulan berjumlah 15. Penentuan sampel dengan random sample atau 

sempel acak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif Sebelum dan Sesudah 6 (enam) bulan tahun 

2012 dan variabel terikat adalah tingkat kesegaran jasmani. Data diambil melalui 

survei. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah 12 Minutes 

Walking/Running test. Tehnik analisis data dengan menggunakan analisis 

deskriptif porsentase dan uji t.  

Berdasarkan hasil analisis data deskripsi prosentase,  data menunjukkan 

bahwa profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 berkategori kurang sekali. 

Sedangkan profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 berkategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai thitung , taraf signifikan 5% dan derajad 

kebebasannya adalah 28 sebesar -2,684 dengan nilai probabilitas sebesar 0,012 < 

0,05. Sehingga 0,012 < 0,05 yang artinya hipotesis H1 diterima. Jadi ada 

perbedaan antara profil tingkat kesegaran jasmani antara anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan tahun 

2012. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profil tingkat kesegaran jasmani 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan lebih 

baik daripada anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 

6 bulan. Saran yang peneliti sampaikan adalah: 1) Anggota harus giat berlatih 

secara teratur, terprogram dan terencana untuk meningkatkan dan menjaga tingkat 

kesegaran jasmani sehingga daya tahan tubuh meningkat. 2) Pelatih harus betul – 

betul memahami cara untuk meningkatkan latihan dan cara untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Ada empat 

tujuan manusia melakukan kegiatan olahraga yaitu: 1) rekreasi yaitu manusia 

melakukan olahraga hanya untuk mengisi waktu senggang dan melakukan dengan 

gembira, santai tidak formal, baik tempat sarana maupun peraturan yang 

digunakan. 2) pendidikan artinya olahraga yang dilakukan formal tujuannya untuk 

mencapai sasaran pendidikan nasional melalui kegiatan olahraga yang telah 

disusun melalui kurikulum tertentu. 3) mencapai tingkat kesegaran jasmani. 4) 

mencapai sasaran prestasi tertentu. 

Perkembangan kegiatan olahraga di kota besar sangat pesat, seperti lari 

pagi, dan senam general (senam kesegaran jasmani, senam sehat bangsaku, senam 

jantung sehat,senam aerobik,dll.). Aktivitas olahraga yang memasyarakat saat ini 

adalah olahraga senam aerobik. Hal ini terlihat dari banyaknya aktivitas senam 

aerobik yang dilakukan oleh masyarakat dari yang muda sampai yang tua, baik di 

sanggar senam aerobik, instansi-instansi, RT, dll.  

Senam aerobik merupakan salah satu cara untuk menjaga dan 

meningkatkan kesegaran jasmani setiap orang. Olahraga senam aerobik itu 

menyenangkan dan menyehatkan, karena senam aerobik bermacam-macam 

jenisnya, seperti: step aerobic, aqua aerobic, chacha aerobic, funky aerobic, 

aeroflek, marathon aerobic, fit aerobic, body language, body conditioning, salsa 

1 
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aerobic, dan dangdut aerobic, dll. Sedangkan bentuk senam aerobik adalah low 

impact aerobic, mix impact aerobic, dan high impact aerobic. 

Seiring dengan banyaknya peminat olahraga senam aerobik, maka 

muncullah sanggar-sanggar senam aerobik. Salah satunya adalah Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara. Pemilik Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara adalah 

Indrawati Purwaningsih. Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara berdiri sejak 

tahun 1993, dengan kekuatan sendiri dan dukungan dari keluarga serta dukungan 

dari instruktur senam aerobik dan teman-teman pesenam. Tempat latihan di Aula 

SMK 3 Jepara dan di JF (Jepara Fitness). Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara adalah mewujudkan masyarakat sehat bugar dan sejahtera, dan misi 

Sanggar senam Aerobik “Indra Jepara adalah 1) membentuk masyarakat sehat 

bugar, 2) menjadikan masyarakat gemar berolahraga khususnya senam, 3) 

membentuk pribadi yang unggul melalui olahraga senam, 4) meningkatkan 

derajad kesehatan. 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara didalamnya diajarkan berbagai 

macam jenis senam aerobik yaitu Fun Aerobic, Body Language, Step Aerobic, dan 

aerobik pembentukan. Dengan adanya dua tempat latihan di Sanggar Senam  

Aerobik “Indra” Jepara  maka untuk program latihannya dibuat jadwal secara 

rutin. Jadwal latihan Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang berada di Aula 

SMK 3 Jepara  ada tiga hari dalam seminggu, yaitu setiap hari selasa, rabu dan 

jum’at sore  pukul 15.30-17.30 WIB, sedangkan yang berada di JF (Jepara 

Fitness) jadwal latihannya dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari rabu dan 



3 

 

 

 

sabtu pagi pukul 09.00-11.00 WIB. Latihan yang sering dilakukan di Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara adalah Fun Aerobic dan Body Language 

sedangkan untuk senam pembentukan dan Step Aerobic dilakukan dua minggu 

sekali .  

Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara secara keseluruhan dari 

dua tempat latihan berjumlah 100 orang dan anggota sanggar senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan berjumlah 40 orang dan anggota 

sanggar senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan berjumlah 60 

orang. Anggota Sanggar Senam aerobik “Indra” Jepara  berusia antara 20 tahun 

sampai 50 tahun. Adapun tujuan anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

melakukan kegiatan senam aerobik adalah untuk menjaga dan meningkatkan 

kesegaran jasmani, menjaga bentuk tubuh yang ideal,menurunkan berat badan dan 

juga sebaliknya untuk menaikkan berat badan. Selama ini anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara belum pernah melakukan tes kesegaran jasmani.  

Padahal sebagian besar anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

melakukan latihan senam aerobik dengan rutin adalah untuk menjaga dan 

meningkatkan kesegaran jasmani. Karena anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara selain ibu rumahtangga mereka juga sambil bekerja. Dengan 

adanya tes kesegaran jasmani ini bertujuan untuk melihat tingkat kesegaran 

jasmani dari masing-masing anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara  

sebagai hasil dari latihan yang dilakukan selama ini, dan hasilnya tersebut dapat 

dijadikan acuan dalam proses peningkatan kesegaran jasmani pada tahun 

berikutnya. 
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Kesegaran jasmani sangat penting untuk semua manusia dalam  

melaksanakan kegiatan sehari-hari. Karena kesegaran jasmani merupakan 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa 

merasa lelah berlebihan dan masih mempu melaksanakan kegiatan yang lain, dan 

telah mengalami pemulihan sempurna sebelum datangnya tugas yang sama pada 

esok harinya. Melalui olahraga yang teratur, terprogram dan terarah dengan baik 

maka akan tampak peningkatan kesegaran jasmaninya. Untuk setiap orang 

membutuhkan latihan paling sedikit tiga hari per minggu, baik untuk olahraga 

kesehatan maupun olahraga prestasi. Hal ini disebabkan ketahanan seseorang akan 

menurun setelah 48 jam tidak melakukan latihan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka  penulis tertarik untuk 

meneliti tentang Profil Tingkat Kesegaran Jasmani Anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang Aktif Sebelum dan Sesudah 6 Bulan Tahun 2012. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Kesegaran jasmani sangat penting untuk semua manusia dalam  

melaksanakan kegiatan sehari-hari. Karena kesegaran jasmani merupakan 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa 

merasa lelah berlebihan dan masih mampu melaksanakan kegiatan yang lain, dan 

telah mengalami pemulihan sempurna sebelum datangnya tugas yang sama pada 

esok harinya. Melalui olahraga yang teratur, terprogram dan terarah dengan baik 

maka akan tampak peningkatan kesegaran jasmaninya. Untuk setiap orang 

membutuhkan latihan paling sedikit tiga hari per minggu, baik untuk olahraga 
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kesehatan maupun olahraga prestasi. Hal ini disebabkan ketahanan seseorang akan 

menurun setelah 48 jam tidak melakukan latihan. 

Senam aerobik merupakan salah satu cara untuk menjaga dan 

meningkatkan kesegaran jasmani setiap orang. Adapun orang-orang yang 

melakukan latihan senam aerobik di sanggar senam aerobik sangat bervariasi 

terutama lamanya berlatih dalam sebuah sanggar senam aerobik,sehingga sering 

muncul istilah pemula dan senior. Tes kesegaran jasmani ditujukan untuk 

membedakan tingakat kesegaran jasmani  dalam sebuah sanggar senam aerobik  

dengan mengambil kurun waktu sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan. 

Setelah mendapatkan hasil  tes kesegaran jasmni dengan menggunakan 12 

minutis  walking running test maka akan terlihat mana yang lebih baik untuk 

tingkat kesegaran jasmani antara sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan. 

Tes kesegaran jasmani ini juga bertujuan untuk melihat profil tingkat 

kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sebelum dan sesudah 6 bulan tahun 2012.  

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka munculah permasalahan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :  

1.3.1. Seperti apakah profil tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012? 

1.3.2. Seperti apakah profil tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012? 
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1.3.3. Manakah yang lebih baik antara anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan tahun 2012? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan selalu mempunyai tujuan akhir untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1.4.1.  Profil tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012. 

1.4.2. Profil tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar  Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012. 

1.4.3. Manakah yang lebih baik antara profil tingkat kesegaran jasmani anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan 

sesudah 6 bulan tahun 2012. 

1.5. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat : 

1.5.1. Manfaat teoritis 

1.5.1.1 Sebagai informasi bagi anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang melakukan senam aerobik secara teratur serta bagi 

khalayak umum tentang pentingnya menjaga kesegaran jasmani. 

1.5.1.2 Dapat dimanfaatkan, disempurnakan sebagai informasi ilmiah dan 

bahan perbandingan bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan 

penelitian ulang atau lebih lanjut dengan faktor-faktor yang lain. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara agar 

mengetahui tingkat kesegaran jasmani mereka sebagai hasil latihan 

senam aerobik yang dilakukan  selama ini. 

1.5.2.2 Memberi masukan bagi pengelola sanggar senam aerobik supaya 

memberikan layanan bagi pesenamnya dalam hal peningkatan 

kesegaran jasmani. 

1.6. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam penegasan istilah seperti berikut: 

1.6.1. Profil 

Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal 

khusus (KBBI.  2007 : 897). Yang dimaksud profil dalam penelitian ini adalah 

gambaran tentang tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara. 

1.6.2. Tingkat Kesegaran Jasmani 

Tingkat adalah batas waktu (masa); sempadan suatu peristiwa (proses, 

kejadian, dsb); babak (an); tahap; perundingan sudah sampai pada--yang terakhir 

(KBBI. 2007 : 1197). 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, dan 

masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu 
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senggangnya dan untuk keperluan-keperluan yang mendadak (Sadoso 

Sumosardjuno, 1996:19). 

Jadi yang dimaksut tingkat kesegaran jasmani dalam penelitian ini adalah 

tingkat kesegaran jasmani pada anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara. 

1.6.3. Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

 Anggota adalah orang ( badan ) yang menjadi bagian atau masuk di suatu 

golongan (perserikatan, dewan, panitia,dsb) KBBI (2007 : 48). 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara di dalam penelitian ini adalah 

tempat berlatih senam aerobik yang berada di kota Jepara. 

Jadi yang dimaksud Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan latihan senam aerobik di 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara. 

1.6.4. Aktif 

Aktif adalah giat (bekerja, berusaha): ia -- di bidang olahraga (KBBI. 

2007:23). Jadi yang dimaksud aktif dalam penelitian ini adalah anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara yang rajin melakukan latihan senam aerobik dalam 

satu minggu tiga kali atau lebih. 

1.6.5. Sebelum 6 bulan 

Yang dimaksud sebelum 6 bulan dalam penelitian ini adalah anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif melakukan latihan senam 

aerobik kurang atau sampai enam bulan di sanggar senam aerobik “Indra” Jepara. 
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1.6.6. Sesudah 6 bulan 

Yang dimaksud sesudah 6 bulan dalam penelitian ini adalah anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif melakukan latihan senam 

aerobik lebih dari enam bulan di sanggar senam aerobik “Indra” Jepara. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1       Kesegaran Jasmani 

2.1.1 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan dan 

masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu 

senggangnya dan untuk keperluan-keperluan yang mendadak, dapat pula 

ditambahkan kesegaran jasmani merupakan kemampuan untuk menunaikan tugas 

dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, dimana orang yang kesegaran 

jasmaninya kurang, tidak dapat melakukannya (Sadoso Sumosardjuno, 1996:19). 

Ada juga yang mengatakan behwa Kesegaran jasmani adalah lebih dititik beratkan 

pada physiological fitness yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi 

alat-alat tubuhnya dalam batas-batas fisiologis terhadap keadaan lingkungan dan 

atau kerja fisik dengan cara yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebih, 

sehingga masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat rekreatif 

dan telah mengalami pemulihan yang sempurna sebelum datangnya tugas yang 

sama esok harinya (soedjatmo Soemowerdojo dalam Ismaryati, 2008:39). 

Pengertian kebugaran menurut beberapa ahli olahraga memang bermacam-

macam, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan 

tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berarti dan masih memiliki cadangan 

tenaga untuk melaksanakan kegiatan itu (Marta Dinata, 2007:20). Pendapat lain 

menyebutkan bahwa kebugaran adalah kemampuan seseorang melakukan kerja 

10 
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sehari-hari secara efesien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih 

dapat menikmati waktu luangnya (Djoko Pekik Irianto, 2004:2). 

Kesegaran jasmani sering menjadi topik pembicaraan yang menarik. 

Pengertian kesegaran jasmani menurut beberapa ahli olahraga memang 

bermacam-macam, seperti yang dikemukakan oleh Marehouse dan Miller yang 

dikutip Nurhasan (2001:131-132) bahwa istilah kesegaran jasmani merupakan 

bagian dari total fitness, dan dalam total fitness tercakup beberapa komponen 

yaitu:1) Anatomical fitness adalah sesuatu yang sukar dikembangkan, karena 

untuk pengembangannya harus dimulai sjak masa pertumbuhan anak-anak. 

Pengembangannya memerlukan waktu yang sangat banyak hasilnyapun sangat 

terbatas. Persoalan ini terbentur pada faktor keturunan yang tidak dapat banyak 

kita pengaruhi. 2) Physiological fitness adalah kemampuan agar tubuh 

menyesuaikan fungsi fisiologinya untuk mengatasi keadaan lingkungan dan tugas 

fisik yang memerlukan kerja otot, secara: a) efisien, b) tak mengalami kelelahan 

yang berlebihan, c) telah memperoleh pemulihan yang sempurna sebelum 

datangnya tugas-tugaspada hari berikutnya. 3) Physiological fitness, 

menggambarkan mengenai: a) keadaan emosi yang stabil, berguna untuk 

mengatasi masalah-masalah setiap lingkungannya, b) cukup mempunyai 

kemampuan untuk mengatasi gangguan emosi yang timbul secara mendadak. Jadi 

jelaskan bahwa yang dimaksud dengan psyical fitness adalah physiological fitness. 

Kesegaran jasmani menurut Gabbard (1987:50) dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori yaitu: 1) Kesegaran Jasmani yang berhubungan dengan 

ketrampilan atau skill meliputi a) speed atau kecepatan, adalah kemampuan untuk 
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bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sesingkat 

mungkin, b) kelincahan atau agility adalah kemampuan untuk merubah arah atau 

posisi tubuh dengan singkat dan mulai dari satu gerakan, c) daya ledak atau power 

adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang 

dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya, d) koordinasi atau coordination 

adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dengan syaraf gerak dalam suatu 

pola gerakan secara efisiendan efektif, e) keseimbangan atau balance adalah 

kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan 

gerakan yang statis atau dinamis. 2) Kesegaran Jasmani yang berhubungan 

dengan kesehatan meliputi: a) daya tahan jantung atau cardiovasculer endurance 

adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan system dan peredaran darah 

secara efisien dan efektif untuk menjalankan kerja, b) kekuatan otot atau muscular 

strength adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban pada suatu kontraksi 

maksimal, c) keseimbangan tubuh atau body composition tergantung pada 

perbandingan ketebalan lemak dalam tubuh dengan serabut-serabut otot serta 

tulang, d) daya tahan otot atau muscular endurance adalah kemampuan seseorang 

dalam menggunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus menerus dalam 

waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. e) kelentukan atau fleksibility 

adalah keefetifan seseorang dalam dirinya unntuk melakukan aktivitas tubuh 

secara maksimal. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani 

adalah kemampuan individu untuk melekukan kegiatan sehari-hari dengan baik 
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dan efisien tanpa mengalami kelelahan dan masih mampu melakukan kegiatan 

yang lain dengan maksimal. 

2.1.2 Unsur-unsur Kesegaran Jasmani 

Unsur-unsur kesegaran jasmani pada fisiologis kerja adalah sebagai 

berikut: 1) daya tahan jantung, peredaran darah dan pernafasan, 2) kekuatan dan 

daya tahan otot, 3) kekuatan dan kecepatan, 4) kelentukan atau flexibility, 5) 

Kelincahan melakukan perubahan arah, 6) kecepatan, 7) koordinasi, 

8)keseimbangan, 9) ketepatan, 10) daya tahan terhadap Penyakit (Kamiso, 

1995:62-63). 

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. 

Sedangkan 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. 

Setiap orang tidak harus menguasai semua unsur kesegaran jasmani 

tersebut tetapi tergantung kebutuhan dan pekerjaan masing-masing orang.  
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Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui lebih mendalam dari unsur-unsur 

kesegaran jasmani tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.1.2.1 Kekuatan (Strenght) 

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

seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima 

beban sewaktu bekerja. Kekuatan juga menggambarkan kontraksi maksimal yang 

dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot (Dangsina Moeloek, 1984:5). 

Sedangkan menurut Ismaryati (2008:111) kekuatan adalah tenaga kontraksi otot 

yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kekuatan adalah 

kemampuan otot seseorang dalam melakukan dan memikul beban berat dalam 

bekerja. 

2.1.2.2 Daya ledak (power) 

Daya ledak adalah kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis 

dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimaldalam 

waktu yang secepat-cepatnya (Ismaryati, 2008:29). Sedangkan M. Sajoto 

(1988:58) menyebut daya ledak dengan istilah Muscular power yaitu kemampuan 

seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum, dengan usahanya yang 

dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. 

Berdasarkan dua pendapat dapat disimpulkan bahwa daya ledak adalah 

kemampuan seseorang untuk mengatasi beban dengan maksimal dalam waktu 

singkat. 
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2.1.2.3 Kecepatan (speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (M. Sajoto, 1995:9). Sedangkan menurut Toha Cholik Mutohir, 

(2011:17) Kecepatan (speed) adalah kemampuan berpindah dengan cepat dari satu tempat 

ke tempat lain. Kecepatan merupakan kemampuan bergerak dengan kemungkinan 

kecepatan tercepat (Ismaryati, 2008:57). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan jika seseorang 

mempunyai kecepatan yang tinggi, maka orang tersebut dapat melakukan 

pekerjaan yang sama dengan berulang-ulang dalam waktu yang pendek atau 

singkat dan hasilnya akan baik. 

2.1.2.4 Kelenturan (flexibility) 

Kelenturan (flexibility) adalah keefektifan seseorang dalam menyesuaikan 

dirinya, untuk melakukan sagala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-

luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen disekitar persendian (M. Sajoto, 

1988:58). 

Kelenturan menurut Sadoso Sumosardjuno (1996:21) adalah kapasitas 

fungsional persendian-persendian kita untuk bergerak pada daerah gerak yang 

maksiamal, bergantung pada panjang otot, tendo, dan ligamen persendian. 

Sedangkan menurut Djoko Pekik Irianto (2004:68) menyebutkan kelenturan 

dengan istilah kelentukan yaitu kemampuan persendian untuk bergerak secara 

leluasa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kelentukan persendian berpengaruh 

terhadap mobilitas dan dinamika kerja seseorang. 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan jika seseorang 

mempunyai kelenturan tubuh atau penguluran tubuh yang luas berarti orang 

tersebut dapat melakukan gerakan secara maksimal, sehingga kemampuan 

geraknya dalam melakukan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari menjadi lebih baik.  

2.1.2.5 Daya tahan (endurance) 

Menurut Dangsina Moeloek (1984:3) daya tahan menyatakan keadaan 

yang menekankan pada kapasitas melakukan kerja secara terus menerus dalam 

suasana aerobik. Daya tahan juga dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh  

melawan kelelahan yang timbul saat menjalankan olahraga dalam waktu lama.  

Ada dua macam bentuk daya tahan didalam olahraga, yaitu daya tahan 

umum (kardiovaskuler) dan daya tahan otot. Devinisi daya tahan umum ( General 

Endurance) adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, 

paru-paru, dan peredaran darah ( Cardiovasculer Respirasi System ) secara efektif 

dan efisien untuk menjalankan kerja otot dengan intensitas tinggi dalam waktu 

yang cukup lama. Sedangkan devinisi dari daya tahan otot ( Local Endurance ) 

adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya untuk 

berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban 

tertentu. 

Daya tahan otot merupakan kemampuan otot untuk menopang beban 

dalam melakukan aktifitas. Sedangkan daya tahan umum adalah kemampuan  

untuk melaksanakan aktifitas dalam waktu yang lama didukung oleh system 

peredaran darah dan pernafasan yang efektif dan efisien untuk hasil yang 

maksimal. 
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2.1.2.6 Reaksi (reaction) 

Waktu yang diperlukan dari saat diterimanya rangsangan sampai awal 

munculnya reaksi (Toha Cholik Mutohir, 2011:22). Sedangkan menurut M. Sajoto 

(1988:59) reaksi adalah kemampuan seseorang segera bertindak secepatnya,  

dalam menanggapi rangsangan-rangsangan datang lewat indra, syaraf atau feeling 

lainnya. 

Reaksi merupakan kemampuan gerak seseorang yang tidak disengaja 

karena adanya kejadian yang tidak disadari. 

2.1.2.7 Kelincahan (agility) 

Kelincahan menurut Sugiyanto (1993:76) adalah kemampuan merubah 

arah gerak dan posisi tubuh dengan cepat. Kelincahan adalah kemampuan sikap 

tubuh atau bagian tubuh sehingga harus bergerak dengan cepat dan mengubah 

arah dengan tangkas. Kelincahan (agility), adalah adalah kemampuan bergerak 

dan berubah arah secara tepat tanpa kehilangan keseimbangan (Toha Cholik 

Mutohir, 2011:19). 

Berdasarkan kedua pernyataan mengandung arti bahwa kelincahan sebagai 

suatu kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat 

dalam waktu yang sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan 

kesadaran akan posisi tubuhnya serta memiliki koordinasi yang baik. 

2.1.2.8 Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan menurut Ismaryati (2008:48) terdapat dua macam yaitu: 1) 

keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan keadaan seimbang 

dalam keadaan diam. 2) keseimbangan dinamis adalah kemampuan 
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mempertahankan keadaan seimbang dalam keadaan bergerak, misalnya berlari 

berjalan, melambung dan sebagainya. Keseimbangan (balance), 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). 

Berdasarkan kedua pernyataan dapat diartikan bahwa keseimbangan 

adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan syaraf otot untuk menjaga 

posisi tubuh dalam melakukan gerakan tertentu (misalnya berjalan diatas satu 

batang bambu yang membentang diatas lumpur). 

2.1.2.9 Koordinasi (coordination) 

Secara umum koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan berbagai 

gerakan menjadi satu kebulatan atau gerakan yang sempurna. Koordinasi 

merupakan hubungan harmonis berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan 

(Dangsina Moeloek, 1984:11). Koordinasi (coordination), yaitu kemampuan 

tubuh untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi satu 

gerakan yang harmonis dan efektif (Toha Cholik Mutohir, 2011:21). 

Berdasarkan dari dua pendapat dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menggabungkan berbagai gerakan menjadi 

satu gerakan yang harmonis dan sempurna. 

2.1.2.10 Ketepatan (acuration) 
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Ketepatan adalah kemampuan seseorang melakukan gerakan-gerakan 

volunter untuk suatu tujuan. Misalkan dalam pelaksanaan shooting (menembak) 

bola basket, menendang bola kearah gawang, memanah, menembak (Moch. 

Muslim, 1995:16). Ketepatan (accuracy), adalah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan gerak bebas terhadap suatu sasaran (M. Sajoto, 1995:8). 

Berdasarkan dua pendapaat dapat disimpulkan bahwa ketepatan adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan untuk memcapai 

sasaran tertentu. 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani pada umunya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang sudah terdapat 

dalam tubuh seseorang yang bersifat menetap seperti genetik, umur, dan jenis 

kelamin. Sedangkan faktor eksternal antara lain aktifitas fisik, kelelahan, 

lingkungan, dan kebiasaan merokok (Dep. Kes. RI, 1994: 9), bahwa kesegaran 

jasmani dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

2.1.3.1 Genetik 

Daya tahan kardiovaskuler dipengaruhi oleh dua faktor genetik yakni sifat 

spesifik yang ada dalam tubuh seseorang dari sejak lahir. Pengaruh genetik 

terhadap kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan 

komposisi serabut merah dan putih, memiliki lebih banyak serat otot rangka 

merah lebih tepat untuk kegiatan yang bersifat aerobik sedangkan yang lebih 

banyak memiliki serat otot rangka putih, lebih mampu melakukan kegiatan yang 

bersifat anerobik. 
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2.1.3.2 Umur 

Hampir semua komponen kesegaran jasmani dipengaruhi umur. Pada daya 

tahan kardiovaskuler ditemukan, sejak usia anak-anak sampai sekitar usia 20 

tahun, daya tahan kardiovaskuler meningkat dan mencapai maksimal di usia 20 

sampai 30 tahun. Daya tahan tersebut akan semakin menurun sejalan dengan 

bertambahnya usia, namun penurunan ini dapat berkurang bila seseorang 

berolahraga teratur sejak dini. Pengaruh umur terhadap kelenturan dan komposisi 

tubuh pada umumnya terjadi karena proses menua yang disebabkan oleh 

elastisitas otot karena berkurangnya aktifitas dan timbulnya obese pada usia tua. 

2.1.3.3 Jenis Kelamin 

Kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya 

perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan 

kardiovaskuler pada usia anak-anak, antara pria dan wanita tidak berbeda, namun 

setelah masa pubertas ada perbedaan, karena wanita memiliki jaringan lemak yang 

lebih banyak dan kadar hemoglobin lebih rendah dibanding dengan pria. 

2.1.3.4 Kegiatan Fisik 

Kegiatan fisik sangat berpengaruh terhadap semua komponen kesegaran 

jasmani, latihan yang bersifat erobik yang dilakukan secara teratur akan terjadi 

peningkatan daya tahan kardiovaskuler dan pengurangan lemak dalam tubuh. 

2.1.3.5 Faktor Lain 

Faktor lain yang berpengaruh diantaranya suhu tubuh. Kontraksi otot akan 

lebih kuat dan cepat apabila suhu normal. Pada pemanasan (warning up), reaksi 

kimia untuk kontraksi dan relaksasi otot lebih cepat. Suhu yang lebih rendah akan 
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menurunkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Tidak kalah pentingnya 

adalah status kesehatan dan status gizi. Ketersediaan zat gizi dalam tubuh akan 

berpengaruh terhadap kemampuan otot berkontraksi dan daya tahan 

kardiovaskuler. 

Pengaruh kesegaran jasmani tersebut mencerminkan masing-masing orang 

memiliki tingkat kesegaran jasmani yang berbeda-beda, suatu tingkat kesegaran 

jasmani terdapat kebutuhan minimal yang diperlukan agar dalam suatu profesi 

tertentu terdapat kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup lain di luar 

pekerjaan sehari-hari. 

Melalui latihan yang teratur, terprogram dan terencana akan meningkatkan 

kualitas jasmani dan rohani. Olahraga membuat otot yang tegang menjadi luwes, 

serta meredakan emosi yang negatif. Ini akan membuat orang lebih senang 

terhadap diri sendiri sebab kemarahan dan frustasi dapat dikurangi. Di samping itu 

olahraga dapat mempertahankan kekuatan mental dan menambah kapasitas dalam 

berfikir. 

Perbedaan biologis antara pria dan wanita memiliki karakter yang berbeda 

oleh sebab itu dibuatlah peraturan-peraturan yang dapat memberikan keleluasaan 

pada masing-masing antara pria dan wanita. Demikian juga pada tingkat 

kesegaran jasmani antara jenis kelamin juga terdapat perbedaan. Tingkat 

kesegaran jasmani pada pria lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesegaran 

jasmani wanita. Kemampuan fisik dan kesegaran jasmani dipengaruhi oleh faktor 

usia. 
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2.1.4 Manfaat Kesegaran Jasmani  

Kesegaran jasmani sangat penting bagi kehidupan setiap manusia. Fungsi 

kesegaran jasmani dikelompokkan menjadi dua, yaitu: fungsi yang bersifat umum 

dan khusus.  

Fungsi umum kesegaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, 

kemampuan, kesanggupan, daya kreasi dan daya tahan setiap manusia yang 

berguna untuk mempertinggi daya kerja. Sedangkan fungsi khusus kesegaran 

jasmani adalah sesuai kekhususan masing-masing, yang dibedakan menjadi tiga 

golongan yaitu: 1) Golongan yang berdasarkan pekerjaan misalnya: atlet, pelajar 

atau mahasiswa. 2) Golongan yang berdasarkan keadaan misalnya: ibu hamil 

untuk menghadapi saat kelahiran,penyandang cacat untuk rehabilitas. 3) Golongan 

yang berdasarkan umur misalnya: bagi anak, anak untuk merangsang 

pertumbuhan, dan bagi lansia untuk mempertinggi ketahanan tubuh (Ismaryati, 

2008:40-41). 

2.1.5 Prinsip – prinsip Dasar Latihan Kesegaran jasmani 

Latihan di Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara Untuk mencapai tingkat 

kesegaran jasmani yang cukup tinggi, para anggota dituntut untuk melakukan 

latihan dengan teratur dan terprogram. Maka dalam melakukan latihan, anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara disarankan mengacu pada prinsip-prinsip 

dasar latihan fisik. Adapun prinsip-prinsip dasar latihan menurut Djoko Pekik 

Irianto (2004:12) adalah sebagi berikut : 
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2.1.5.1.1 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 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. 

2.1.5.1.2 Prinsip Kekhususan (apecifity) 

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. 

2.1.5.1.3 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 hingga100% setelah berhenti latihan 10–30 minggu. Untuk 

itu, latihan kebugaran perlu dikerjakan terus menerus sepanjang tahun. 

2.1.6 Tahapan Latihan Kesegaran Jasmani 

Tahapan latihan menurut Djoko Pekik Irianto (2004:13) adalah rangkaian 

proses dalam setiap latihan, meliputi: pemanasan, kondisioning, dan penenangan. 

Tahapan ini dikerjakan secara berurutan. 
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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 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°�, 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 (Djoko Pekik Irianto, 2004:14-15). 

2.1.6.2 Kondisioning 

Setelah pemanasan cukup diteruskan tahap kondisioning, kondisioning 

menurut Djoko Pekik Irianto (2004:15) yakni melakukan berbagai rangkaian 

gerak dengan model latihan yang sesuai dengan tujuan program latihan, misalnya 

jogging untuk meningkatkan daya tahan paru-jantung atau untuk pembakaran 

lemak tubuh, latihan stretching untuk meningkatkan kelentukan persendian, dan 

latihan beban untuk kekuatan dan daya tahan otot. 
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Takaran latihan terutama intensitas pada tahap ini dipertahankan dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat keterlatihan peserta hingga memasuki 

tahap penenangan. Misalnya, intensitas latihan untuk menurunkan berat badan 

seseorang yang berusia 20 tahun, pada tahap kondisioning ini detak jantung 

dipertahankan pada 130 sampai dengan 150 detak per menit selama 30 menit(cara 

perhitungan baca pada bagian intensitas). 

Takaran latihan pada tahap kondisioning ini ditingkatkan secara bertahap. 

Misalnya, setelah 2 minggu berlatih dengan durasi latihan 30 menit ditingkatkan 

40 menit. 

2.1.6.3 Penenangan (cooldown) 

Tahap ini bertujuan mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelum berlatih 

dengan melakukan serangkaian gerak berupa stretching dan aerobik ringan, 

misalnya jalan ditempat atau jogging ringan. Tahapan ini ditandai dengan 

menurunnya frekuensi detak jantung, menurunnya suhu tubuh, dan semakin 

berkurannya keringat (Djoko Pekik Irianto, 2004:16). 

2.1.7 Takaran Latihan Kesegaran Jasmani 

Keberhasilan mencapai kebugaran sangat ditentukan oleh kualitas latihan, 

menurut Djoko Pekik Irianto (2004:16) 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 dilakukan 
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berselang, misalnya senin–rabu–jum’at, sedangkan hari yang lain digunakan 

untuk istirahat agar tubuh memiliki kesempatan melakukan recovery (pemulihan) 

tenaga. 

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).  

 

 

 

Gambar 1 

Diagram Penghitungan Detak Jantung Maksimal 

   (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 detak/menit atau rata-rata 

143 detik/menit. 

DJM = 220 - UMUR 



 

Detak jantung dapat diamati menggunakan peralatan elektronik, misal

puls monitor, telemetri, 

fitness, seperti: treadamill

manual, yakni dengan meraba pembuluh nadi pergelangan tangan (

pada pangkal leher (coratid

detik, hasilnya dikalikan 4, hasil perkalian tersebut 

jantung/menit. 

 

Pengukuran detak jantung secara manual

(Sumber : Djoko Pekik Iria

Ada cara lain yang sederhana untuk memprediksi intensitas latihan 

aerobik, yaitu tes bicara (

Peserta masih mampu berbicara dengan tarikan nafas lebih berat daripada jika 

tidak berlatih maka intensitas latihan tepat, namun jika seseorang masih mampu 

berbicara sambil terengah

latihan terlalu tinggi. 

Intensitas latihan beban (

yaitu:  

 

 

Detak jantung dapat diamati menggunakan peralatan elektronik, misal

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

treadamill. Pengamatan detak jantung dapat dilakukan secara 

manual, yakni dengan meraba pembuluh nadi pergelangan tangan (radialis

coratid). Raba denyut nadi tersebut dan hitung selama 15 

detik, hasilnya dikalikan 4, hasil perkalian tersebut menunjukkan detak 

Gambar 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 daripada jika 

maka intensitas latihan tepat, namun jika seseorang masih mampu 

berbicara sambil terengah-engah maka hal tersebut sebagai penanda intensitas 

Intensitas latihan beban (weight traning) ditentukan dengan dua cara, 
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Detak jantung dapat diamati menggunakan peralatan elektronik, misalnya 

yang dipasang pada mesin-mesin 

. Pengamatan detak jantung dapat dilakukan secara 

radialis) atau 

). Raba denyut nadi tersebut dan hitung selama 15 

menunjukkan detak 

Ada cara lain yang sederhana untuk memprediksi intensitas latihan 

), jika pada saat berlatih, misalnya jogging. 

Peserta masih mampu berbicara dengan tarikan nafas lebih berat daripada jika 

maka intensitas latihan tepat, namun jika seseorang masih mampu 

engah maka hal tersebut sebagai penanda intensitas 

) ditentukan dengan dua cara, 
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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 1 

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 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 
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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.  

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menentukan takaran, antara 

lain: 1) Repetisi adalah banyaknya ulangan dalam satu rangkaian gerak, misalnya: 

mengangkat dambel berulang-ulang sebanyak 12 kali, lari sejauh 30 m sebanyak 5 

kali. 2) Set adalah kumpulan ulangan gerak, misalnya latihan kekuatan dengan 

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

2.1.8 Tes Kesegaran Jasmani 

Tingkat atau derajat kesegaran jasmani seseorang dapat diketahui dengan  

adanya alat untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani tersebut. Macam-macam 

tes kesegaran jasmani tersebut antara lain : 1) tes kesegaran jasmani indonesia, 2) 

harvard step test, 3) indiana phisical test, 4) nevy standard physical fitness test, 

5)tes ACSPEFT, 6) tes lari 2.400 meter, 7) tes berjalan kaki 4.800 meter, 8)  tes 

samapta ABRI. 9) multistage fitness test,    10) 12 minutes walking/running test. 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan tes kesegaran 

jasmani menurut Ismaryati (2008:14),   adalah :  

1. Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menyatakan ketepatan tujuan tes (alat ukur) 

dan memenuhi persyaratan pembuatan tes. Validitas tes menunjukkan derajat 

kesesuaian antara tes dan atribut yang akan diukur. Alat ukur dapat dikatakan 

valid apabila alat ukur tersebut mengukur obyek dengan tepat dan sesuai dengan 
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gejala yang diukurkan. Contohnya adalah meteran tepat untuk mengukur panjang 

benda, tetapi tidak tepat untuk mengukur berat dan isi benda.(Ismaryati, 2008 14). 

2. Reabilitas 

 Reabilitas adalah tes yang dapat menghasilkan ukuran secara ajeg dan 

tepat sesuai dengan gejala yang hendak diukur. Reabilitas suatu tes menunjukkan 

derajad keajegan hasil yang diperoleh dari beberapa kali pengetesan terhadap 

subjek yang sama, alat ukur yang sama, dan prosedur yang sama. (Ismaryati, 

2008:19) 

3. Objektivitas 

Sebuah tas dikatakan objektif, bilamana dua orang pengetes atau lebih 

memberi nilai yang sama dan bebas dari faktor subjektif dalam sistem 

penilaiannya. (Ismaryati, 2008:31). 

4. Diskriminitas 

Tes yang baik harus dapat membedakan kemampuan sampel sesuai 

dengan tingkat keterampilan dan kepandaian mereka. Tes yang terlalu sukar, yang 

menyebabkan semua sampel tidak dapat mengerjakannya bukanlah tes yang baik, 

sebaliknya tes yang sangat mudah sehingga semua sampel dapat mengerjakan 

dengan benar juga bukan tes yang baik karena tes-tes yang demikian itu tidak 

memiliki kemampuan untuk membedakan antara mereka yang berkemampuan 

jelek, cukup, baik, dan baik sekali. (Ismaryati, 2008:34). 

5. Praktibilitas 

Meskipun kriteria validitas dan reliabilitas tes merupakan hal yang 

terpenting dari pada kriteria lainnya, namun sejumlah pertimbangan yang bersifat 



32 

 

 

 

praktis dan dapat mempengaruhi tes perlu dipertimbangkan pula. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut meliputi: waktu dan biaya, kemudahan pengadministrasian 

dan kemudahan dalam penafsiran. (Ismaryati, 2008:34). 

Penelitian ini menggunakan “12 Minutes Walking/Running Test” yang 

telah disesuaikan dengan kondisi anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara, 

untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani. Sedangkan alasan pemilihan 

penggunaan  “12 Minutes Walking/Running Test” adalah, pertama sangat 

sederhana sehingga anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara dapat 

melakukan dengan mudah, oleh karena gerakannya merupakan kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari. Kedua tidak banyak menggunakan waktu dan alat yang 

digunakan cukup sederhana yaitu lintasan lari, bendera sepanjang lintasan setiap 

10 meter, peluit, dan stopwacth. Ketiga dapat dipercaya artinya hasilnya dapat 

diandalkan karena sudah mencakup aspek fisiologi artinya pembebanan kerja 

sudah mencakup kemampuan fungsional jantung, peredaran darah, dan 

pernafasan. Keempat mempunyai fungsi tuntunan palaksanaan yang jelas 

sehingga anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara dapat dengan jelas 

menafsirkan apa yang digariskan. Kelima mempunyai norma sehingga anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara akan dapat langsung mengetahui kondisi 

fisiknya dengan jelas, sehingga anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

akan berusaha untuk mencapai kondisi sebaik-baiknya. 

2.1.9 Senam 

Senam berasal dari bahasa Inggris Gymnastics, atau Belanda Gymnastiek. 

Gymnastics sendiri dalam bahasa aslinya merupakan sarapan kata dari bahasa 
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yunani, gymnos yang berarti telanjang. Hal ini dikarenakan tehnologi pembuatan 

bahan pakaian belum semaju sekarang ini, sehimgga belum memungkinkan 

membuat pakaian yang bersifat lentur seperti sekarang ini (Agus Mahendra, 2000 

: 7-12). Jenis senam menurut FIG (Federation Internationale de Gymnastique) 

yang di-indonesiakan menjadi Federasi Senam Internasional ada 6 kelompok, 

yaitu : 1) senam artistik (artistic gymnastics), 2) senam ritmik sportif (sportive 

rhytmic gymnastics), 3) senam akrobatik (acrobatic gymnastics), 4) senam 

aerobik sport (sports aerobics), 5) senam trampolin (trampolinning), 6) senam 

umum (general gymnastics). 

Senam umum (general gymnastic) merupakan salah satu cabang senam 

yang memasyarakat, karena setiap orang bisa melakukan dan tidak memerlukan 

biaya yang besar. Senam general banyak sekali macamnya, seperti: senam 

kesegaran jasmani, senam sehat bangsaku, senam jantung sehat, senam lansia, 

senam tera, senam ayo bersatu, senam aerobik, dll.  

2.1.10 Senam Aerobik 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial (UU RI No.3 

tahun 2005 tentang SKN pasal 1 ayat 4). Ada dua jenis dalam olahraga, yaitu 

olahraga aerobik dan olahraga anaerobik. Olahraga aerobik adalah olahraga yang 

membutuhkan oksigen yang bertujuan untuk meningkatkan denyut jantung. 

Olahraga aerobik sering disebut juga olahraga kardio (kardio dalam istilah 

olahraga berarti jantung). Olahraga anaerobik (tanpa oksigen) adalah kebalikan 

dari olahraga aerobik. Olahraga anaerobik lebih menggunakan energi selama 
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aktivitas fisik yang ditandai dengan peningkatan kecepatan atau usaha yang lebih 

besar. Sehingga menyebabkan peningkatan laju metabolisme tubuh (http://sehat-

bugar-selalu.blogspot.com/2010/12/aerobik-olaharaga-aerobik-dan-anaerobik-html). 

Senam Aerobik merupakan salah satu jenis olahraga aerobik. Senam 

aerobik merupakan jenis dari senam umum (general gymnastics). Senam aerobik 

menurut Lynne Brick (2001:9), adalah sebuah cara yang terbaik untuk berlatih 

sebab aerobik dapat dilakukan secara spontan, atau dengan persiapan. Aman, 

efektif, menyenangkan, dan menawarkan berbagai macam bentuk tanpa 

menghiraukan tingkat pengalaman anda. Senam aerobik adalah aktivitas fisik 

dengan gerakan yang sistematik yang menggunakan iringan musik. Senam 

aerobik bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan kesegaran jasmani. 

Senam aerobik menurut Berty Tilarso (2000 : 4), ada bermacam-macam seperti : 

step aerobic, aqua aerobic, chacha aerobic, funky aerobic, aeroflek, marathon 

aerobic, fit aerobic, body language, body conditioning, salsa aerobic, dan 

dangdut aerobic. Sedangkan bentuk senam aerobik yaitu low impact aerobic, mix 

impact aerobic, high impact aerobic. 

Senam low impact hampir sama dengan senam aerobik dalam variasi 

gerakan. Hanya saja, dilakukan dengan irama low (rendah) yaitu lebih lambat. 

Dengan gerakan-gerakan dasar jalan, tidak ada loncatan sama sekali. Manfaat 

senam ini sama dengan senam aerobic, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung 

dan stamina tubuh. Karena sifatnya low, maka senam ini bisa dilakukan siapa saja 

yang masih mampu untuk melakukannya. Orang tua maupun muda boleh 

melakukannya, karena variasi-variasi gerakannya sederhana dan mudah diikuti.  
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Senam aerobik pada umumnya dilaksanakan selama satu jam dengan 

diiringi musik yang sesuai dengan iramanya, senam aerobik dimulai dengan 

pemanasan selama 10 menit, dilanjutkan dengan latihan inti (senam aerobik) 

selama 40 menit dan kemudian dilanjutkan dengan pendinginan selama 10 menit. 

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam senam ini diantaranya soundsystem, 

DVD / VCD player, kaset / CD, dan karpet-karpet kecil supaya waktu melakukan 

gerakan dilantai tidak segan, serta dumbbell yang berguna untuk melatih kekuatan 

dan juga bola-bola kecil, tongkat, matras, kursi dan lain-lain. 

Senam aerobik yang berupa latihan mix impact aerobic yakni separuh 

waktu untuk low impact aerobic (benturan ringan: salah satu kaki selalu masih 

berada dilantai) dan separuh waktu untuk high impact aerobic (benturan keras: 

kedua kaki terlepas dari lantai) bermaksut agar peserta tidak cepat bosan. Menurut 

Lynne Brick (2001:34) aerobik high impact mengarah pada gerakan-gerakan 

dimana kaki meninggalkan lantai. Jika kita melakukan baik high maupun low 

impact aerobic, maka kita menggunakan berbagai macam otot dalam badan kita. 

Diantaranya otot-otot kaki yang kita gunakan untuk melompat dan juga untuk 

mengangkat badan serta otot-otot lengan yang menyebabkan jantung memompa 

lebih keras. Kombinasi low impact aerobic dan high impact aerobic dapat 

membantu memperbaiki daya tahan dan kondisi jantung serta peredaran darah kita 

(ladyelen.blogspot.com/2006/08/aerobik-yuk.html-126k). 

Latihan senam aerobik secara teratur dapat memberi keuntungan bagi 

tubuh kita. Keuntungan tersebut terutama pada jantung dan paru-paru. Jantung 

kita dapat memompakan jumlah darah yang lebih banyak dan berdenyut lebih 
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lambat. Paru-paru kita akan bertambah kapasitas pernapasannya. Sementara 

mitokondria kita yakni komponen dari sel otot yang menyimpan oksigen dan 

mengeluarkan energi menjadi lebih besar dan banyak sehingga badan kita menjadi 

lebih efisien untuk membuang panas. Dengan senam aerobik yang teratur, badan 

menjadi ringan. Segala keletihan setelah bekerja menjadi hilang. Terlebih lagi, 

daya tahan tubuh meningkat.  

2.1.11 Sebelum 6 Bulan 

Sebelum 6 bulan dalam penelitian ini adalah anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif melakukan latihan senam aerobik kurang dari 6 

bulan atau sampai 6 bulan di Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara. Sadoso 

Sumosardjuno (1996 : 26) mengatakan bahwa dibutuhkan latihan paling sedikit 

tiga hari per minggu, baik untuk olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi.  

Sedangkan menurut Edmund R. Burke (editor) (2001 : 12) mengatakan 

bahwa untuk mengetahui tingkat kesegaran jasamni dibutuhkan waktu latihan 2 

hingga 3 bulan sebelum dilakukan tes kesegaran jasmani. Karena perubahan 

tingkat kesegaran jasmani seringkali sulit untuk dikenali karena terjadi secara 

bertahap. Djoko Pekik Irianto (2004:21) mengatakan bahwa hasil latihan 

kesegaran jasmani akan tampak nyata setelah berlatih selama 8 s.d 12 minggu dan 

akan stabil setelah 20 minggu berlatih. 

Berdasarkan teori tersebut berarti semakin lama kita melakukan latihan 

maka semakin tinggi tingkat kesegaran jasmani kita. Jadi anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif melakukan latihan senam aerobik kurang atau 

sampai 6 bulan di Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara sudah mengalami 
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perubahan tingkat kesegaran jasmani, karena sudah melakukan latihan lebih dari 2 

atau 3 bulan. 

2.1.12 Sesudah 6 Bulan 

Sesudah 6 bulan dalam penelitian ini adalah anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif melakukan latihan senam aerobik lebih dari 6 

bulan di Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara. Sadoso Sumosardjuno (1996 : 

26) mengatakan bahwa dibutuhkan latihan paling sedikit tiga hari per minggu, 

baik untuk olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi.  

Sedangkan menurut Edmund R. Burke (editor) (2001 : 12) mengatakan 

bahwa Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasamni dibutuhkan waktu latihan 2 

hingga 3 bulan sebelum dilakukan tes kesegaran jasmani. Karena perubahan 

tingkat kesegaran jasmani seringkali sulit untuk dikenali karena terjadi secara 

bertahap. Djoko Pekik Irianto (2004:21) mengatakan bahwa hasil latihan 

kesegaran jasmani akan tampak nyata setelah berlatih selama 8 s.d 12 minggu dan 

akan stabil setelah 20 minggu berlatih. 

Berdasarkan teori tersebut berarti semakin lama kita melakukan latihan 

maka semakin tinggi tingkat kesegaran jasmani kita. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa anggota yang aktif melakukan latihan senam aerobik lebih dari 6 bulan di 

sanggar senam Aerobik “Indra” Jepara tingkat kesegaran jasmaninya lebih tinggi 

dibandingkan dengan anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

melakukan latihan kurang atau sampai 6 bulan di Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara. 
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2.1.13 Profil Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara berada di kota jepara. Pemilik 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara adalah Indrawati Purwaningsih. Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara berdiri sejak tahun 1994, dengan kekuatan sendiri 

dan dukungan dari keluarga serta dukungan dari instruktur senam aerobik dan 

teman-teman pesenam. Tempat latihan di Aula SMK 3 Jepara dan di JF (Jepara 

Fitness). Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara mempunyai visi dan misi 

sebagai berikut. Visi sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara adalah mewujudkan 

masyarakat sehat bugar dan sejahtera, dan misi Sanggar senam Aerobik “Indra 

Jepara adalah 1) membentuk masyarakat sehat bugar, 2) menjadikan masyarakat 

gemar berolahraga khususnya senam, 3) membentuk pribadi yang unggul melalui 

olahraga senam, 4) meningkatkan drajat kesehatan. 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara di dalamnya diajarkan berbagai 

macam jenis senam aerobik yaitu Fun Aerobic, Body Language, Step Aerobic, dan 

aerobik pembentukan. Dengan adanya dua tempat latihan di Sanggar Senam  

Aerobik “Indra” Jepara  maka untuk program latihannya dibuat jadwal secara 

rutin. Jadwal latihan Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang berada di Aula 

SMK 3 Jepara  ada tiga hari dalam seminggu, yaitu setiap hari selasa, rabu dan 

jum’at sore  pukul 15.30-17.30 WIB, sedangkan yang berada di JF (Jepara 

Fitness) jadwal latihannya dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari rabu dan 

sabtu pagi pukul 09.00-11.00 WIB. Latihan yang sering dilakukan di Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara adalah Fun Aerobic dan Body Language 
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sedangkan untuk senam pembentukan dan Step Aerobic dilakukan dua minggu 

sekali .  

Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara secara keseluruhan dari 

dua tempat latihan berjumlah 100 orang dan anggota sanggar senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan berjumlah 40 orang dan anggota 

sanggar senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan berjumlah 60 

orang. Anggota Sanggar Senam aerobik “Indra” Jepara  berusia antara 20 tahun 

sampai 50 tahun.. Adapun tujuan anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

melakukan kegiatan senam aerobik adalah untuk menjaga dan meningkatkan 

kesegaran jasmani, menjaga bentuk tubuh yang ideal,menurunkan berat badan dan 

juga sebaliknya untuk menaikkan berat badan. 

2.2. Kerangka Berfikir 

 Kesegaran jasmani adalah kebutuhan dari setiap manusia, karena 

kesegaran jasmani merupakan hal penting untuk dapat melukukan kegiatan sehari-

hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih dapat melakukan kegiatan 

yang lain. Unsur-unsur kesegaran jasmani, yaitu: kekuatan, daya tahan, daya otot, 

kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan 

reaksi. Kesegaran jasmani dipengaruhi oleh Faktor internal seperti genetik, umur, 

dan jenis kelamin. Juga faktor eksternal antara lain aktifitas fisik, kelelahan, 

lingkungan, dan kebiasaan merokok.  

Kesegaran jasmani bermanfaat untuk mengembangkan kekuatan, 

kemampuan, kesanggupan, daya kreasi dan daya tahan setiap manusia yang 

berguna untuk mempertinggi daya kerja. Prinsip dasar untuk peningkatan 
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kesegaran jasmani adalah prinsip beban berlebihan (Overload), prinsip apecifity 

(kekhususan), dan kembali asal (riversible). Keberhasilan mencapai kesegaran 

jasmani sangat ditentukan oleh kualitas latihan, meliputi: tujuan latihan, pemilihan 

model latihan, penggunaan sarana latihan, dan takaran atau dosis latihan yang 

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

mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan kesegaran jasmani harus 

melakukan latihan secara teratur, minimal melakukan latihan 3 kali dalam satu 

minggu. Senam aerobik adalah salah satu cara untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kesegaran jasmani. 

2.2.1 Latihan sebelum 6 (enam) bulan terhadap tingkat kesegaran jasmani. 

Tingkat kesegaran jasmani dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan 

melakukan latihan minimal 3 kali dalam satu minggu. Tingkat kesegaran jasmani 

dapat diketahui setelah melakukan latihan 2 hingga 3 bulan sebelum dilakukan tes 

kesegaran jasmani. Karena perubahan tingkat kesegaran jasmani seringkali sulit 

untuk dikenali karena terjadi secara bertahap. Hasil latihan kesegaran jasmani 

akan tampak nyata setelah berlatih selama 8 s.d 12 minggu dan akan stabil setelah 

20 minggu berlatih. 

Latihan senam aerobik secara teratur selama kurang atau sampai 6 (enam) 

bulan dapat meningkatkan kesegaran jasmani. Karena tingkat kesegaran jasmani 

dapat diketahui setelah malakukan latihan selama 2 sampai 3 bulan. 

2.2.2 Latihan sesudah 6 (enam) bulan terhadap tingkat kesegaran jasmani. 

Tingkat kesegaran jasmani dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan 

melakukan latihan minimal 3 kali dalam satu minggu. Tingkat kesegaran jasmani 
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dapat diketahui setelah melakukan latihan 2 hingga 3 bulan sebelum dilakukan tes 

kesegaran jasmani. Karena perubahan tingkat kesegaran jasmani seringkali sulit 

untuk dikenali karena terjadi secara bertahap. Hasil latihan kesegaran jasmani 

akan tampak nyata setelah berlatih selama 8 s.d 12 minggu dan akan stabil setelah 

20 minggu berlatih. 

Latihan senam aerobik secara teratur selama lebih dari 6 (enam) bulan 

dapat meningkatkan kesegaran jasmani, dan tingkat kesegaran jasmaninya akan 

stabil. Karena tingkat kesegaran jasmani dapat diketahui setelah malakukan 

latihan selama 2 sampai 3 bulan, dan tingkat kesegaran jasmani akan stabil setelah 

20 minggu melakukan latihan. Sebab semakin lama kita melakukan latihan maka 

tingkat kesegaran jasmani kita akan semakin baik. 

2.2.3 Latihan sebelum 6 (enam) bulan dan sesudah 6 (enam) bulan 

terhadap tingkat kesegaran jasmani. 

 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa dengan latihan lebih 

dari 6 (enam) bulan tingkat kesegaran jasmaninya akan lebih baik dibandingkan 

dengan melakukan latihan kerang atau sampai 6 (enam) bulan. Karena semakin 

lama kita melakukan latihan maka tingkat kesegaran jasmani kita akan semakin 

baik. 
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2.3. Hipotesis 

Hipotesis adalah sebuah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam 

penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah : 

2.3.1 Profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sebelum 6 bulan adalah dalam kategori sedang. 

2.3.2 Profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sesudah 6 bulan adalah dalam kategori baik. 

2.3.3 Profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sesudah 6 bulan lebih baik dibandingkan anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan syarat mutlak di dalam suatu penelitian 

ilmiah. Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggungjawaban 

metodologi penelitiannya. Penggunaan  metodologi penelitian harus tepat dan 

mengarah pada tujuan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Pendapat Suharsimi Arikunto (2006:160), Metodologi penelitian adalah 

suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah hal-hal sebagai berikut: 

3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara berusia antara 20 sampai 50 tahun berjumlah 100 orang. Dari 

sejumlah 100 orang tersebut yang mengikuti latihan sebelum 6 bulan berjumlah 

40 orang dan yang sesudah 6 bulan berjumlah 60 orang. Menurut Suharsimi 

Arikunto ( 2006 : 130 ) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan 

menurut Sutrisno Hadi (2004:182) populasi suatu penduduk yang masuk untuk 

diselidiki, populasi dibatasi sehingga penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat yang sama. 

Adapun sifat yang sama dari populasi adalah : 1) Populasi adalah anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang mendapat latihan dari pelatih yang 

sama, 2) Jenis kelamin populasi adalah perempuan. Dengan demikian populasi 

sudah memenuhi syarat sebagai populasi. 
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3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pengertian sampel menurut Suharsimi Arikunto (2006:131), Sampel 

merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dalam 

penelitian ini adalah  anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

Sebelum  6 bulan berjumlah 15 orang dan Sesudah 6 bulan berjumlah 15 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan random 

sampling dimana sampel diambil dengan cara acak. Teknik random sampling jika 

subjeknya besar, dapat mengambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, 

dari jumlah populasi (Suharsimi Arikunto, 2006:134). Adapun sampel ditentukan 

dengan menggunakan nomor undian. Nomor undian disesuaikan dengan jumlah 

anggota yang sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan, kemudian yang mendapatkan 

nomor undian 1-15 dari masing-masing kategori dijadikan sampel. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada hari 

minggu, 16 Desember 2012 pukul 07.00-selesai di Stadiun Gelora Bumi Kartini 

kota Jepara. 

3.4 Variabel Penelitian 

Pengertian variabel menurut Suharsimi Arikunto (2006:116) adalah gejala-

gejala yang bervariasi. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas  dan satu 

variabel terikat yaitu: 
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3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab yang sering disebut variabel X. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah : (1) Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang Aktif Sebelum 

6 Bulan  (X1) dan (2) Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang Aktif 

Sesudah 6 Bulan (X2). 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat disebut juga variabel tergantung atau variabel akibat yaitu 

variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesegaran 

jasmani. 

3.5 Metode Penelitian dan Rancangan Penelitian 

3.5.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei tes. 

Tes dan pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 12 Minutes 

Walking/Running Test. 

3.5.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yang hendak menyelidiki 

perbedaan profil tingkat kesegaran jasmani antara anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian “One-shot case study”. Adapaun 

rancangan tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 3 

Diagram Rancangan Penelitian 

(SuharsimiArikunto 2006:85) 

Keterangan: 

X : treatment atau perlakuan. 

O : hasil observasi setelah treatment. 

Desain ini sangat sederhana, penelitian hanya mengadakan treatment satu 

kali yang diperkirakan sudah mempunyai pengaruh. Kemudian diadakan post test.  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data yang sesuai, peneliti 

menggunakan metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:156) pada umumnya survei merupakan cara 

pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan. 

Metode survei dengan teknik tes dan pengukuran dalam penelitian ini digunakan 

untuk  pengambilan data dengan sejumlah unit, kelompok, individu dan kemudian 

dilakukan pengetesan dan pengukuran dalam jangka waktu yang bersamaan, 

sehingga data atau informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung 

jawabkan oleh peneliti dengan baik. 

Pengumpulan data dengan metode survei menggunakan 12 Minutes 

Walking/Running Test untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani anggota 

 X         O 
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Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif  sebelum dan sesudah 6 bulan 

tahun 2012. 

Tabel 2 

Daftar tabel kategori pengelompokan kebugaran 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:104) 

3.7 Instrumen Penelitian 

Pada dasarnya dalam suatu penelitian seorang peneliti harus mengetahui 

instrumen tes apa yang harus dipakai. Dengan demikian peneliti akan memperoleh 

hasil yang relevan terhadap objek yang diteliti sehingga dapat dipercaya. 

Instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan 12 Minutes 

Walking/Running Test . Tes dilakukan menggunakan lintasan lari di Stadiun 

Gelora Bumi Kartini kota Jepara. Setiap 10 meter dari lintasan start dipasang 

cone, agar mempermudah petugas pencatat mengetahui jarak yang sudah 

ditempuh para sampel. 

3.7.1 Penilaian dilakukan dengan mengetahui jarak tempuh setiap peserta, 

kemudian diprediksi dengan tabel norma penilaian 12 Minutes 

Walking/Running Test. 

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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3.7.2 Perlengkapan dalam penelitian ini menggunakan :1) Stopwatch, 2) 

Meteran (meter), 3) Peluit, 4) Nomor dada, 5) tongkat bernomor, 6) kon 

pembatas setiap 10 meter. 

3.7.3 Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan menggunakan 12 Minutes Walking/Running Test, sebagai 

berikut : 

3.7.3.1 Presensi awal, pembagian anggota sebelum dan sesudah 6 bulan. 

3.7.3.2 Anggota yang sebelum 6 bulan melakukan 12 Minutes Walking/Running 

Test terlebihdahulu setelah selesai, dilanjutkan anggota yang sesudah 6 

bulan melakukan 12 Minutes Walking/Running Test. 

3.7.3.3 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. 

3.7.3.4 Nomor dada dan tongkat dibagikan kepada peserta 

3.7.3.5 Peserta melakukan start-berdiri di belakang garis start 

3.7.3.6 Pada aba-aba peluit (stopwatch dihidupkan) peserta meninggalkan garis 

start dengan lari selama 12 menit, dan berusaha menempuh jarak sejauh-

jauhnya. Jika terpaksa (kelelahan) ditengah perjalanan peserta boleh 

berjalan.  

3.7.3.7 Pada akhir menit ke 12 dengan aba-aba peluit peserta harus segera berhenti 

dan meninggalkan tongkat sebagai tanda jarak yang sudah ditempuh, dan 

petugas pencatat langsung mencatat hasil jarak tempuh masing-masing 

sampel sesuai dengan tongkat yang diletakkan. 
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3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, terutama penelitian survey. Apalagi penelitian ini dilakukan tidak 

dalam laboratorium sehingga banyak hal yang tidak mungkin dapat dikendalikan. 

Paling tidak peneliti berupaya untuk meminimalkan. Adapun kemungkinan-

kemungkinan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian antara 

lain : 

3.8.1 Faktor Petugas Pengambil Data 

Data adalah catatan penting yang akan dijadikan acuan dalam penelitian. 

Oleh sebab itu untuk mengantisipasinya, petugas pengambilan data diberi tahu 

dahulu bagaimana cara penganbilan datanya oleh pelatih dan peneliti. Hal ini 

untuk menghindari kesalahan pencatatan data yang bisa berakibat salah dalam 

penganalisaan datanya. 

3.8.2 Faktor Kesungguhan 

Kesungguhan subyek penelitian pada saat penelitian sangat mempengaruhi 

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. Supaya para anggota melakukan 

tes secara sungguh-sungguh dan mendapatkan hasil yang maksimal. 

3.8.3 Faktor Kemampuan dan Kondisi Kesehatan Sampel 

Kemampuan masing-masing individu itu berbeda-beda, jadi sangat 

berpengaruh pada hasil penelitian. Kondisi kesehatan juga sangat berpengaruh 
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dengan hasil penelitian. Sebab apabila ada yang sakit lebih-lebih dalam jumlah 

yang cukup banyak akan mengganggu penelitian secara keseluruhan. 

3.8.4 Faktor Pemberian Materi 

Pemberian materi penelitian mempunyai peran yang sangat besar dalam 

usaha untuk memeroleh hasil yang baik. Usaha yang dapat ditempuh supaya 

pemberian materi dapat diterima dengan baik, maka sebelum diberikan materi tes 

dan pengukuran anggota Sanggar Senam “Indra” Jepara diberikan penjelasan 

mengenai bentuk tes yang akan dilaksanakan secara lisan, kemudian dikasih 

contoh supaya para anggota dapat melakukan tes dengan baiik. 

3.9 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah analisis statistik 

deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Istilah statistik 

menurut Sutrisno Hadi (2004:181) adalah alat ukur yang sangat ekonomik karena 

menyediakan prinsip-prinsip untuk menghindari pengeluaran waktu, tenaga dan 

biaya yang terlalu besar yaitu dengan mengambil sebagian dari penduduk, 

menyelidikinya dan kemudian menarik kesimpulan sebagian penduduk itu untuk 

seluruh penduduk. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan profil tingkat 

kesegaran jasmani antara anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang 

aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan tahun 2012 maka akan dilakukan 

analisis data t test. Kemudian data diolah dengan menggunakan komputerisasi 

dengan sistem SPSS versi 16 (Imam Ghozali, 2007). Dalam pengolahan data, 

presentase diperoleh dengan rumus dari Muhammad Ali (1987:184), yaitu: 
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NP = 
�
� x 100� 

Keterangan : 

 NP : nilai dalam % 

 n  : nilai yang diperoleh 

 N : jumlah seluruh data 

 100% : konstanta 

Berdasarkan data hasil analisis data,  untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan antara profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan 

menggunakan rumus t test. Rumus t test yang digunakan menurut Sutrisno Hadi 

(2004:226) adalah: 

 � � ��	�

� ��
������

 

Keterangan: 

Mk  : Mean anggota yang sebelum 6 bulan 

Me  : Mean anggota yang sesudah 6 bulan 

∑ b
2 
 : Jumlah deviasi dari mean perbedaan 

N  : Jumlah subyek 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah mengenai 

identitas anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang menjadi subyek 

penelitian, serta data dari variabel penelitian yaitu tentang hasil test kesegaran 

jasmani yang diperoleh dari hasil 12 Minutes Walking/Running Test.  

Hasil penelitian 12 Minutes Walking/Running Test diketahui profil tingkat 

kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sebelum  dan sesudah 6 bulan sebagai berikut:  

Tabel 3 

Data Hasil Penelitian 

KATEGORI SEBELUM 6 BULAN SESUDAH 6 BULAN 

Kurang sekali 8 Orang 5 Orang 

Kurang 6 Orang 1 Orang 

Sedang 1 Orang 7 Orang 

Baik - 2 Orang 

Sangat Baik - - 

sempurna - - 

Jumlah 15 Orang 15 Orang 

 

Sumber: Data Hasil “12 Minutis Wolking Running Test” 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 dan tingkat 

kesegaran jamani anggota Sanggar  Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 
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sesudah 6 bulan tahun 2012, 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 kesegaran jasmani berdasarkan skor yang diperoleh 

tersebut. Untuk mengetahui perbedaan profil tingkat kesegaran jasmani antara 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan 

sesudah 6 bulan tahun 2012 maka akan dilakukan analisis data t test.  

4.1.1 Analisis Deskriptif Data 

4.1.1.1 Usia Responden Aktif sebelum 6 Bulan 

Pada tabel 4.1 ditunjukan mengenai analisis deskriptif survey tingkat usia 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 

2012. 

Tabel 4 

 Analisis Deskriptif Umur Responden Aktif sebelum 6 Bulan 

 

Interval Umur Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

20 – 29 3 20.0 20.0 20.0 

30 – 39 6 40.0 40.0 60.0 

40 – 49 6 40.0 40.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2013 

Berdasarkan table 3 diatas menunjukkan bahwa usia anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 yang 

berusia 20 – 29 tahun sebanyak 3 responden atau 20%, berusia 30 – 39 tahun 

sebanyak 6 responden atau 40% dan berusia 40 – 49 tahun sebanyak 4 responden 

atau 40%. Sebagian besar usia anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 
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yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 berusia 30 – 39 tahun dan berusia 40 – 49 

tahun. Hasil usia anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sebelum 6 bulan tahun 2012 tersebut dapat dilihat secara grafik sebagai berikut. 

 
Gambar 4 

Grafik  Usia anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sebelum 6 bulan tahun 2012 

 

4.1.1.2 Usia Responden Aktif sesudah 6 Bulan 

Pada tabel 4.2 ditunjukan mengenai analisis deskriptif survey tingkat usia 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 

2012. 

Tabel 5 

Analisis Deskriptif Umur Responden Aktif sesudah 6 Bulan 

 

Interval Tahun Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

30 – 39 14 93.3 93.3 93.3 

40 – 49 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Sumber : Data primer diolah tahun, 2013 
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Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa usia anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 yang 

berusia 30 – 39 tahun sebanyak 14 responden atau 93,3% dan berusia 40 – 49 

tahun sebanyak 1 responden atau 6,7%. Sebagian besar usia anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 berusia 

berusia 30 – 39 tahun sebanyak 14 responden atau 93,3%. Hasil usia anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 

tersebut dapat dilihat secara grafik sebagai berikut. 

 
Gambar 5 

Grafik Usia anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sesudah 6 bulan tahun 2012 

 

4.1.1.3 Deskripsi Tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 

Hasil deskripsi tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 6 

 Tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sebelum 6 bulan  

 

Kategori Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang Sekali 8 53.3 53.3 53.3 

Kurang 6 40.0 40.0 93.3 

Sedang 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan table 5 di atas menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan 

berkategori kurang sekali sebanyak 8 responden atau 53,3%, berkategori kurang 

sebanyak 6 responden atau 40% dan berkategori sedang sebanyak 1 responden 

atau 6,7%. Berikut adalah diagram deskripsi tingkat kesegaran jasmani anggota 

Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012. 

 
Gambar 6 

Grafik Histogram tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 

Sebagian besar tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 berkategori kurang 
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sekali sebanayak 8 responden atau 53,3%. Dengan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012  berada dalam kategori kurang sekali. 

4.1.1.4 Deskripsi Tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 

Hasil deskripsi tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif setelah 6 bulan ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 7 

 Tingkat kesegaran jamani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif 

sesudah 6 bulan  

 

Kategori Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Kurang Sekali 5 33.3 33.3 33.3 

Kurang 1 6.7 6.7 40.0 

Sedang 7 46.7 46.7 86.7 

Baik 2 13.3 13.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan table 6 di atas menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jamani 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan 

berkategori kurang sekali sebanyak 5 responden atau 33,3%, berkategori kurang 

sebanyak 1 responden atau 6,7%, berkategori sedang sebanyak 7 responden atau 

46,7% dan berkategori baik sebanyak 2 responden atau 13,3%. Berikut adalah 

diagram deskripsi tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012. 
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Gambar 7 

Grafik Histogram tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 

 

Sebagian besar tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 berkategori sedang 

sebanyak 7 responden atau 46,7%. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang 

aktif sesudah 6 bulan tahun 2012  berada dalam kategori sedang. 

4.1.2 Uji Hipotesis t test 

Uji beda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membedakan apakah ada 

perbedaan tingkat kesegaran jasmani antara anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan tahun 2012. 

Dalam hal ini yang dibedakan adalah anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” 

Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan. Berdasarkan hasil 
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perhitungan SPSS for windows release 16,00 diperoleh tabel uji t-test sebagai 

berikut. 

Tabel 8 

 Uji t Tes Independent 

 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Hasil Equal 

variances 

assumed 

.346 .561 -2.684 28 .012 -.279400 .104095 -.492628 -.066172 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.684 25.051 .013 -.279400 .104095 -.493765 -.065035 

 
 

Analisis data sesudah penelitian menggunakan uji hipotesis (uji  t) yang 

bertujuan untuk mengetahui rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan ada 

perbedaan atau tidak. Dari uji t dapat diperoleh hasil perbandingan antara tingkat 

kesegaran jasmani antara anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang 

aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai thitung , taraf signifikan 5% dan 

derajat kebebasannya adalah 28 sebesar -2,684 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,012 < 0,05. Sehingga 0,012 < 0,05 yang artinya hipotesis H1 diterima. Jadi ada 

perbedaan antara tingkat kesegaran jasmani antara anggota Sanggar Senam 
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Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan tahun 

2012. 

4.2 Pembahasan 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas 

sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan dan masih 

mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan 

untuk keperluan-keperluan yang mendadak, dapat pula ditambahkan kesegaran 

jasmani merupakan kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun 

dalam keadaan sukar, dimana orang yang kesegaran jasmaninya kurang, tidak 

dapat melakukannya. 

Berdasarkan hasil analisis deskrispsi prosentase data menunjukkan bahwa 

profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 berkategori kurang sekali sebanayak 8 

responden atau 53,3%, berkategori kurang sebanyak 6 responden atau 40% dan 

berkategori sedang sebanyak 1 responden atau 6,7%.. Dengan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012  berada dalam kategori 

kurang sekali. Sedangkan profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 berkategori 

kurang sekali sebanyak 5 responden atau 33,3%, berkategori kurang sebanyak 1 

responden atau 6,7%, berkategori sedang sebanyak 7 responden atau 46,7% dan 

berkategori baik sebanyak 2 responden atau 13,3%. Dengan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik 
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“Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012  berada dalam kategori 

sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai thitung , taraf signifikan 5% dan 

derajat kebebasannya adalah 28 sebesar -2,684 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,012 < 0,05. Sehingga 0,012 < 0,05 yang artinya hipotesis H1 diterima. Jadi ada 

perbedaan antara profil tingkat kesegaran jasmani antara anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan dan sesudah 6 bulan tahun 

2012. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa profil tingkat kesegaran 

jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 

bulan lebih baik daripada profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar 

Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan. Hal ini terlihat dari 

profil tingkat kesegaran jasamani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

yang aktif sebelum 6 bulan masuk dalam kategori kurang sekali sedangkan profil 

tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang 

aktif  sesudah 6 bulan masuk dalam kategori sedang. Kegiatan fisik sangat 

berpengaruh terhadap semua komponen kesegaran jasmani, latihan yang bersifat 

arobik yang dilakukan secara teratur akan terjadi peningkatan daya tahan 

kardiovaskuler dan pengurangan lemak dalam tubuh. 

Pengaruh kesegaran jasmani tersebut mencerminkan masing-masing orang 

memiliki tingkat kesegaran jasmani yang berbeda-beda, suatu tingkat kesegaran 

jasmani terdapat kebutuhan minimal yang diperlukan agar dalam suatu profesi 
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tertentu terdapat kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup lain di luar 

pekerjaan sehari-hari. 

Latihan yang teratur, terprogram dan terencana akan meningkatkan 

kualitas jasmani dan rohani. Olahraga membuat otot yang tegang menjadi 

fleksibel, serta meredakan emosi yang negatif. Ini akan membuat orang lebih 

senang terhadap diri sendiri sebab kemarahan dan frustasi dapat dikurangi. Di 

samping itu olahraga dapat mempertahankan kekuatan mental dan menambah 

kapasitas dalam berfikir. 

Latihan senam aerobik secara teratur akan memberi keuntungan bagi 

tubuh kita. Keuntungan tersebut terutama pada jantung dan paru-paru. Jantung 

kita dapat memompakan jumlah darah yang lebih banyak dan berdenyut lebih 

lambat. Paru-paru kita akan bertambah kapasitas pernapasannya. Sementara 

mitokondria kita yakni komponen dari sel otot yang menyimpan oksigen dan 

mengeluarkan energi menjadi lebih besar dan banyak sehingga badan kita menjadi 

lebih efisien untuk membuang panas. Dengan senam aerobik yang teratur, badan 

menjadi ringan. Segala keletihan setelah bekerja menjadi hilang. Terlebih lagi, 

daya tahan tubuh meningkat. 
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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: 

5.1.1  Profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012  berada dalam kategori kurang sekali. 

Karena sebagian besar profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 2012 berkategori 

kurang sekali sebanayak 8 responden atau 53,3%.  

5.1.2 Profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012  berada dalam kategori sedang. Karena 

sebagian besar profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik 

“Indra” Jepara yang aktif sesudah 6 bulan tahun 2012 berkategori sedang 

sebanyak 7 responden atau 46,7%. 

5.1.3 Profil tingkat kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

yang aktif sesudah 6 bulan lebih baik daripada profil tingkat kesegaran jasmani 

anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang aktif sebelum 6 bulan tahun 

2012. 
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5.2 Saran-saran 

Kesegaran jasmani itu sangat penting bagi setiap orang supaya dapat 

menyelesaikan tugas sehari-hari dengan baik dan maksimal. Berdasarkan 

simpulan hasil penelitian tersebut diatas, maka penuli memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

5.2.1 Anggota Sanggar senam Aerobik “Indra” Jepara harus giat berlatih secara 

teratur, terprogram dan terencana untuk meningkatkan dan menjaga 

tingkat kesegaran jasmani sehingga daya tahan tubuh meningkat. 

5.2.2 Pelatih harus betul-betul memahami cara untuk meningkatkan latihan dan 

cara untuk meningkatkan kesegaran jasmani anggota Sanggar Senam 

Aerobik “Indra” Jepara. 

5.2.3 Bagi peneliti yang mempunyai penelitian yang serupa, penelitian ini dapat 

dijadikan acuan dan diharapkan unuk mengembangkan lagi dengan sampel 

dan variabel yang berbeda. 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 

 



72 

 

 

 

Lampiran 5 

 

Data Hasil Walking Running Test (12 menit) 

Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang Sebelum 6 (enam) 

Bulan 

Tahun 2012 

Sampel: Perempuan 

No. Nama Usia Hasil (m) Kategori 

1. Yuliet 40 1.235 m Kurang Sekali 

2. Iin 40 1.205 m Kurang Sekali 

3. Emi 29 900 m Kurang Sekali 

4. Zuliawati 35 1.510 m Kurang 

5. Siswati 36 1.255 m Kurang Sekali 

6. Musyanti 29 1.300 m Kurang Sekali 

7. Dian F.S.P 29 1.600 m Kurang 

8. Ida Rosida 44 1.560 m Kurang 

9. Indah Nur 43 1.568 m Kurang 

10. Erwina 39 1.690 m Sedang 

11. Anis 31 1.551 m Kurang 

12. Ariyanti 32 1.389 m Kurang Sekali 

13. Shokhiyatun Nasihah 30 1.600 m Kurang 

14. Idha Faqih 43 420 m Kurang Sekali 

15. Muawaroh 42 1.210 m Kurang Sekali 
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Lanjutan Lampiran 5 

 

Data Hasil Walking Running Test (12 menit) 

Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara yang Sesudah 6 (enam) 

Bulan 

Tahun 2012 

Sampel: Perempuan 

No. Nama Usia Hasil (m) Kategori 

1. Mimin 32 1.285 m Kurang Sekali 

2. Dinar 35 1.779 m Sedang 

3. Hana 32 1.728 m Sedang 

4. Zuriyah 32 1.530 m Kurang 

5. Hayatun Nikmah 37 1.285 m Kurang Sekali 

6. Baruna 37 1.390 m Kurang Sekali 

7. Zhida 37 1.347 m Kurang Sekali 

8. Tari 39 1.770 m Sedang 

9. Estee 36 1.872 m Sedang 

10. Lilis 32 1.703 m Sedang 

11. Yuni S. Syawalin 32 1.744 m Sedang 

12. Wati 43 1.811 m Baik 

13. Henni Widya Astuti 32 1.710 m Sedang 

14. Nur Inayah 39 1.300 m Kurang Sekali 

15. Icha 32 1.930 m Baik 
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Lampiran 6 

 

HASIL ANALISA DATA 

Statistics 

  Usia Sebelum 6 

Bulan 

Hasil Sebelum 6 

Bulan 

Usia Setelah 6 

Bulan 

Hasil Setelah 6 

Bulan 

N Valid 15 15 15 15 

Missing 0 0 0 0 

 

Usia Sebelum 6 Bulan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 - 29 3 20.0 20.0 20.0 

30 - 39 6 40.0 40.0 60.0 

40 - 49 6 40.0 40.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Hasil Sebelum 6 Bulan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Sekali 8 53.3 53.3 53.3 

Kurang 6 40.0 40.0 93.3 

Sedang 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

Usia Setelah 6 Bulan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 - 39 14 93.3 93.3 93.3 

40 - 49 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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Lanjutan Lampiran 6 

 

Hasil Setelah 6 Bulan 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Sekali 5 33.3 33.3 33.3 

Kurang 1 6.7 6.7 40.0 

Sedang 7 46.7 46.7 86.7 

Baik 2 13.3 13.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 

Hasil Uji T-Test 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Sebelum 6 Bulan 15 1.33287 .330380 .085304 

Setelah 6 Bulan 15 1.61227 .231050 .059657 

 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Hasil Equal variances 

assumed .346 .561 -2.684 28 .012 -.279400 .104095 -.492628 -.066172 

Equal variances 

not assumed 

  
-2.684 25.051 .013 -.279400 .104095 -.493765 -.065035 
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Lampiran 8 

 

PETUGAS PEMBANTU PENELITIAN 

 

No. Nama Tugas Keterangan 

1. Aristiyanto Peneliti Mahasiswa FIK 

2. Ircham Nurmajid Dokumentasi Mahasiswa FIK 

3. Yunan Primanda Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

4. Margiani Wismayanti  Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

5. Nanang Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

6. Jefri Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

7. Annisa Prihantari, S.Pd Pencatat Jarak Peserta Pelatih Senam  

8. Dyah Ika P.W.A, S.Pd Pencatat Jarak Peserta Guru 

9. Ujang, S.Pd Pencatat Jarak Peserta Guru 

10. Lukman Afif, S.Pd Pencatat Jarak Peserta Pelatih Fisik Persijap 
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Lampiran 9 

 

Daftar Nama Sampel Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara Yang 

Aktif Sebelum 6 (Enam) Bulantahun 2012 

Sampel: Perempuan 

No. Nama Usia Keterangan 

1. Yuliet 40 Sampel 

2. Iin 40 Sampal 

3. Emi 29 Sampal 

4. Zuliawati 35 Sampal 

5. Siswati 36 Sampal 

6. Musyanti 29 Sampal 

7. Dian F.S.P 29 Sampal 

8. Ida Rosida 44 Sampal 

9. Indah Nur 43 Sampal 

10. Erwina 39 Sampal 

11. Anis 31 Sampal 

12. Ariyanti 32 Sampal 

13. Shokhiyatun Nasihah 30 Sampal 

14. Idha Faqih 43 Sampal 

15. Muawaroh 42 Sampal 
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Lanjutan Lampiran 9 

 

Daftar Nama Sampel Anggota Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara Yang 

Aktif Sesudah 6 (Enam) Bulantahun 2012 

Sampel: Perempuan 

No. Nama Usia Keterangan 

1. Mimin 32 Sampel 

2. Dinar 35 Sampel 

3. Hana 32 Sampel 

4. Zuriyah 32 Sampel 

5. Hayatun Nikmah 37 Sampel 

6. Baruna 37 Sampel 

7. Zhida 37 Sampel 

8. Tari 39 Sampel 

9. Estee 36 Sampel 

10. Lilis 32 Sampel 

11. Yuni S. Syawalin 32 Sampel 

12. Wati 43 Sampel 

13. Henni Widya Astuti 32 Sampel 

14. Nur Inayah 39 Sampel 

15. Icha 32 Sampel 
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Lampiran 10 

 

DOKUMENTASI 

 

 
Peneliti  

Memberikan Materi sebelum “12 Minutes Walking/Running Test” 

 

  

Sampel Melakukan Pemanasan Sebelum “12 Minutes Walking/Running Test” 
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Lanjutan Lampiran 10 

 

 
Pembagian Form Biodata Sampel 

 

 
Pengisian Biodata Sampel Penelitian 
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Lanjutan Lampiran 10 

 

 
Pembagian Nomor Dada dan Tongkat 

 

 
Peneliti Memberikan Aba-Aba Start “12 Minutes Walking/Running Test” Kepada 

Sampel Penelitian 
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Lanjutan Lampiran 10  

 

 
Sampel Penelitian Malakukan “12 Minutes Walking/Running Test” 

 

 
Team Pencatat sedang Mengamati Sampel Penelitian 
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Lanjutan Lampiran 10 

 

 
Sampel Penelitian Melakukan “12 Minutes Walking/Running Test” 

 

 
Sampel Penelitian Setelah Melakukan “12 Minutes Walking/Running Test” 
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Lanjutan Lampiran 10 

 

 
Peneliti dan Sampel Penelitian 

 

 
Peneliti dan Petugas Penelitian 
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Lanjutan Lampiran 10 

 

 
Peneliti dan Pemilik Sanggar Senam Aerobik “Indra” Jepara 

 

 
Instrumen Penelitian 


