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SARI 
 
 

Leo Herfanda Darmawan, 2009. Survei Kemampuan Kapasitas Oksigen 
maksimal (VO2maks) pada pemain putra PB Remaja kota Semarang tahun 
2009. Skripsi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kemampuan 

VO2Maks pemain  PB Remaja Kota Semarang tahun 2009 ? Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kamampuan VO2Maks pemain PB Remaja Kota 
Semarang tahun 2009. 

Penelitian ini adalah semua pemain PB Remaja Kota Semarang tahun 
2009, yang semuanya berjumlah 20 orang yang semua berjenis kelamin laki-laki. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu mengambil 
semua pemain PB Remaja Kota Semarang tahun 2009, yang semuanya berjumlah 
20 orang sebagai sampel. Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan VO2 
maks pemain putra PB Remaja Kota Semarang tahun 2009. Pengumpulan data 
menggunakan metode tes dan pengukuran. Instrumen penelitian menggunakan 
Multistage Fitness Test. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemain PB. Remaja Kota Semarang 
tahun 2009 yaitu 5 pemain memiliki kemampuan VO2Maks dalam kategori sangat 
rendah, 1 pemain memiliki kemampuan VO2Maks dalam kategori rendah, 12 
pemain memiliki kemampuan VO2Maks dalam sedang, dan 2 pemain memiliki 
kemampuan VO2Maks baik. 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa 
kemampuan VO2Maks pemain bulutangkis PB. Remaja Kota Semarang tahun 
2009  belum optimal atau masih dalam kategori sedang sehingga akan menghabat 
pemain dalam melakukan kegiatan latihan maupun pertandingan bulutangkis yang 
diikuti. 

Terkait dengan simpulan tersebut penulis dapat mengajukan saran antara 
lain: 1) Bagi pelatih PB. Remaja Kota Semarang hendaknya lebih memperhatikan 
pemberian program latihan fisik secara proporsional agar pemain memiliki 
kemampuan VO2Maks yang prima sehingga dapat berlatih maupun bertanding 
secara optimal tanpa harus mengalami kelelahan yang berarti yang dapat 
mengganggu kegiatan latihan pada kesempatan berikutnya, 2) Bagi pemain PB. 
Remaja Kota Semarang, hendaknya lebih serius dalam mengikuti program latihan 
fisik yang diberikan pelatih agar mencapai kemampuan VO2Maks yang baik guna 
menunjang pencapain prestasi yang mereka inginkan, dan 3) Bagi peneliti lain 
yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat mengukur tingkat kesegaran 
jasmani sampel sama dengan alat ukur lain atau alat ukur yang sama tetapi dengan 
sampel yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Salah satu bagian dari peningkatan kwalitas manusia adalah pembinaan 

dan pengembangan olahraga, dimana kwalitas olahraga diarahkan kepada 

kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta ditujukan pada 

pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi. Lagi 

pula prestasi olahraga dapat membangkitkan rasa kebangsaan yang tinggi.                     

(GBHN tap MPR No. II/MPR/1999). 

Olahraga ialah suatu aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebab olahraga dewasa ini sudah tren 

di masyarakat baik orang tua, remaja maupan anak-anak. Karena olahraga ini 

mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi lebih dari itu  juga sebagai 

sarana pendidikan bahkan prestasi.  

Diantara berbagai cabang olahraga yang ada di Indonesia, bulutangkis 

merupakan salah satu cabang olahraga yang perkembangannya cukup pesat. Hal 

ini bisa dibuktikan dengan banyaknya klub-klub yang ada di Indonesia, baik yang 

ada di kota maupun pedesaan. Dengan keadaan yang seperti ini menjadikan 

cabang olahraga bulutangkis menjadi sangat populer di Indonesia, sekaligus 

didukung dengan keberhasilan pemain bulutangkis Indonesia menjuarai 

kejuaraan-kejuaraan  bulutangkis tingkat dunia. 
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Terdapat empat aspek yang dapat menentukan prestasi olahraga termasuk 

prestasi bulutangkis, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, aspek lingkungan dan 

aspek penunjang. Lebih lanjut dikatakan bahwa aspek biologis merupakan salah 

satu aspek yang tidak dapat diabaikan dan sangat diandalkan dalam dalam 

menunjang tinggi rendahnya prestasi yang dicapai oleh seorang atlet. Hal ini 

disebabkan dalam aspek biologis terdapat salah satu aspek yang disebut kondisi 

fisik, yaitu suatu tingkat kesegaran jasmani yang sangat diperlukan atlet untuk 

dapat berprestasi dalam suatu pertandingan. (M. Sajoto, 1995:2-5). 

Lebih lanjut M. Sajoto (1995: 8) menyatakan ada 10 komponen kondisi 

fisik yang menunjang pencapaian prestasi olahraga, yaitu kekuatan (strength), 

daya tahan (endurance), daya ledak otot (musculer endurence), kecepatan (speed), 

daya lentur (flexibility), kelincahan (agility), koordinasi (coodination), 

keseimbangan (balance), ketepatan (accuracy), dan reaksi (reaction). Menurut 

Gabbard (1987:50) kesegaran jasmani dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori 

yaitu kesegaran jasmani yang berhubungan dengan ketrampilan atau skill dan 

kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Kesegaran jasmani yang 

berhubungan dengan ketrampilan atau skill meliputi : a) Kecepatan (speed), b) 

Kelincahan (agility), c) Daya ledak (power), d) Koordinasi (coordination), dan e) 

Keseimbangan (balance). Sedangkan kesegaran yang berhubungan dengan 

kesehatan meliputi : a) Daya tahan jantung (cardiovaskuler endurance), b) 

Kekuatan otot (muscular strenght),  c) Keseimbangan tubuh (body copostion), d) 

Daya tahan otot (muscular endurance), dan  e) Kelentukan (fleksibility). 

Masing masing komponen kondisi fisik tersebut tentunya mempunyai 

peranan yang berbeda-beda dalam mendukung keberhasilan pemain untuk 



 

 

3

melakukan gerakan dalam bulutangkis yang berupa gerak langkah kaki maupun 

gerak lengan untuk memukul suttlecock. Dalam melakukan olahraga bulutangkis 

akan melibatkan berbagai kemampuan organ tubuh yaitu jantung, peredaran 

darah, dan pernafasan. Jantung memiliki peranan yang sangat penting yaitu 

mensuplai darah keseluruh tubuh. Sirkulasi darah akan meningkat selama 

olahraga berlangsung dan ini berfungsi sebagai metabolisme tubuh. Peredaran 

darah berperan penting untuk menyediakan 02 melalui paru-paru. Jadi kapasitas 

vital paru-paru ini berperan dalam menentukan kemampuan seseorang dalam 

melakukan kegiatan jasmani, sedangkan V02Maks adalah tempo tercepat dimana 

seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga. VO2Maks ini disebut 

tenaga aerobik maksimal yang menunjang seseorang dalam melakukan aktivitas 

jasmaninya (Guyton, 1983:7). 

Kebugaran aerobik berarti daya tahan atau stamina yang menggambarkan 

kemampuan fisik seseorang sebagai suatu hal yang diperoleh melalui usaha 

latihan yang keras dan lama. Kebugaran aerobik didefinisikan sebagal kapasitas 

oksigen maksimal untuk menghirup, menyalurkan, dan menggunakan oksigen 

dalam pengukuranya disebut pemasukan kapasitas oksigen maksimal atau 

V02Maks (Sharkey, 2003:72-74) 

Menurut Tohar (1992:27), bulutangkis dimainkan dalam sebuah arena 

dengan ukuran panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter, di mana masing-masing 

pemain menguasai setengah dari arena tersebut. Seorang pemain harus mampu 

menutup lapangan yang menjadi wilayahnya agar bola (shuttlecock) tidak bisa 

jatuh pada salah satu titik lapangan. Cara penutupannya dengan berlari mengikuti 

kemana arah bola (shuttlecock). Maka gerakan pemain menjadi tidak beraturan 
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kadang berlari cepat, kadang-kadang tiba-tiba berhenti, kadang melompat, dalam 

usaha menutup lapangan harus mengembalikan shuttle ke lapangan lawan.  

Tipe gerakan bulutangkis yang demikian menutut pemain untuk dapat 

mengatur tanaga aerobik maksimal yang ada dalam dirinya sehingga tidak akan 

mengalamai kelelahan yang berarti dalam melakukan permaian bulutangkis yang 

berat dalam kurun waktu yang relatif lama. 

PB Remaja adalah salah satu perkumpulan bulutangkis yang ada di Kota 

Semarang yang mempunyai prestasi yang dinilai cukup baik. Hal ini terbukti pada 

setiap pertandingan yang ada di lingkungan Kota Semarang di mana atletnya 

selalu ada yang menjadi juara. Saat ini PB Remaja mengalami suatu peningkatan, 

baik  kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut diduga akibat baiknya proses 

pembinaan pembinaan yang dilakukan pada atletnya menyangkut pembinaan 

teknik, taktik, maupun fisik.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada pemain-pemain PB Remaja Semarang 

saat melakukan latihan maupun saat pertandingan peneliti dapat mengidentifikasi 

adanya kelelahan berarti pada diri pemain setelah mengikuti program latihan yang 

diberikan pelatih maupun saat mengikuti pertandingan. Kondisi tersebut diduga 

kapasitas vital paru atau VO2Maks pemain PB Remaja Kota Semarang yang 

kurang terlatih dengan baik sehingga tidak dapat menunjang kerja jantung yang 

berat saat melakukan aktifitas latihan maupun saat mengikuti pertandingan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menyusun suatu penelitian 

dengan judul “Survei Kamampuan Kapasitas Oksigen Maksimal (VO2Maks) 
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Pemain Putra PB. Remaja Kota Semarang Tahun 2009. Adapun alasan memilih 

judul tersebut adalah : 

1. Permainan bulutangkis memiliki karakteritik gerak yang sangat berat sehingga 

membutuhkan daya tahan tubuh pemain yang prima. 

2. Aktifitas fisik yang berat membutuhkan kamampuan VO2Maks yang besar 

untuk menyuplai oksigen ke jantung agar proses metabolisme dalam tubuh 

berlangsung sempurna dalam menghasilkan tenaga yang besar.   

3. Berdasarkan infomasi pelatih sampai sejauh ini belum pernah ada penelitian 

semacam ini di PB Remaja Kota Semarang 

 

1.2 Permasalahan  

Dalam setiap penelitian, sudah barang tentu terdapat permasalahan yang 

harus segera diteliti, dikaji, dianalisis dan selanjutnya diusahakan jalan 

pemecahannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Maka permasalahan 

yang muncul adalah : Bagaimana kemampuan VO2Maks pemain  PB Remaja 

Kota Semarang tahun 2009 ? 

 

1.3  Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kamampuan VO2Maks 

pemain PB Remaja Kota Semarang tahun 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi atau kesalahan penafsiran setiap 

istilah yang digunalam dalam judul penelitian ini maka perlu ada penjelasan 
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terkait dengan istilah-istilah yang digunakan tersebut. Adapun penegasan atas 

istilah-istilah dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Survei 

Survei menurut Suharsimi Arikunto (1998:312) adalah salah satu jenis 

penelitian untuk mengetahui pendapat dari informasi yang diperoleh dari 

penelitian dapat dikumpulkan dari seluruh populasi dan dapat pula dari sebagian 

dari populasi. Sedangkan survei merupakan teknik riset yang bertugas untuk 

mengadakan pemeriksaan, penyelidikan dan peninjauan (Depdikbud, 1990:950). 

Pada penelitian ini survei diartikan sebagai cara atau metode dalam 

memperoleh data penelitian  melalui teknik tes. 

1.4.2 Kemampuan VO2Maks  

Kemampuan berarti kesanggupan atau kecakapan untuk melakukan suatu 

tugas tertentu (W.J.S. Poerwadarminta, 2001:395). V02Maks adalah tempo 

tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga. 

V02Maks juga dapat diartikan pula sebagai tenaga aerobik maksimal yang 

menunjang seseorang dalam melakukan aktivitas jasmaninya (Guyton, 1983:7). 

Jadi yang dimaksud dengan kemampuan V02Maks dalam penelitian ini 

adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesanggupan pemain PB Remaja Kota 

Semarang dalam melakukan pernafasan yang menghasilkan volume oksigen 

terbesar guna menunjang proses metabolisme dalam tubuh yang sempurna 

sehingga menghasilkan tenaga aerobik yang maksimal untuk melakukan aktivitas 

olahraga bulutangkis. Dalam hal ini kemampuan VO2Maks diukur dengan 

Multistage Fitness Test. 
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1.4.3 Pemain PB Remaja  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta 

(2001:698), pemain adalah orang yang bermain. PB Remaja adalah persatuan 

bulutangkis yang bertempat di GOR Tri Lomba Juang No. 7 Kota Semarang. 

GOR tersebut berdekatan dengan kantor KONI Kota Semarang.  

Jadi yang dimaksud dengan pemain PB Remaja adalah sekelompok anak 

atau orang yang sedang belajar suatu permainan olahraga bulutangkis yang 

tergabung dalam suatu pusat pelatihan bulutangkis di Kota Semarang dengan 

nama PB Remaja di Jl. Tri Lomba Juang No. 7 Semarang.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat menjadi insipirasi 

khususnya di bidang olahraga bulutangkis. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1.5.2.1 Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan melalui pengamatan 

lapangan tentang kemampuan VO2Maks pemain bulutangkis yang diukur dengan 

kemampuan Multistage Fitness Test.   

1.5.2.2 Bagi PB  Remaja Kota Semarang 
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Dapat memberikan pengetahuan tentang kemampuan VO2Maks 

pemainnya yang diukur menggunakan Multistage Fitness Test sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pembinaan 

selanjutnya. 

1.5.2.3 Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi tentang VO2Maks pemain bulutangkis yang 

diukur menggunakan Multistage Fitness Test sehingga dapat dijadikan sebagai 

dasar jika ingin melakukan kegiatan penelitian lebih lanjut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Olahraga Bulutangkis 

Bulutangkis merupakan salah satu olahraga yang paling terkenal di dunia. 

Olahraga ini menarik minat berbagai kelompok umur dan berbagai tingkat 

keterampilan. Bulutangkis dapat dimainkan baik pria maupun wanita. Bulutangkis 

dapat dimainkan di dalam atau di luar ruangan baik untuk ajang persaingan 

maupun untuk rekreasi. Suttlecock tidak dipantulkan dan harus dimainkan di 

udara, sehingga permainan ini merupakan permainan cepat yang membutuhkan 

gerak reflek yang baik dan tingkat kebugaran yang tinggi (Grice, Tony, 1996:1). 

Bulutangkis merupakan olahraga permainan yang bersifat individual yang 

dapat dilakukan dengan cara satu orang melawan satu orang atau dua orang 

melawan dua orang. Permainan ini menggunakan raket sebagai alat pemukul dan 

suttlecock sebagai objek pukul, lapangan permainan berbentuk segi empat dan 

dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan sendiri dan daerah 

permainan lawan (Herman Subardjah, 2000:13). 

Bulutangkis adalah olahraga yang dimainkan oleh dua orang dalam 

permainan tunggal dan empat orang dalam permainan ganda, pada sebuah 

lapangan yang dibagi dua dengan membentangkan net ditengahnya. Permainan 

bulutangkis menggunakan raket sebagai pemukul bola, dan bola dibuat dari 

rangkaian bulu beratnya antara 73 sampai 85 gram (Tohar, 1992:27).  

Tujuan bulutangkis adalah berusaha untuk menjatuhkan suttlecock di 
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daerah permainan lawan dan berusaha agar lawan tidak dapat memukul suttlecock 

dan menjatuhkannya di daerah permainan sendiri. Pada saat permainan 

berlangsung, masing-masing pemain harus berusaha agar suttlecock tidak 

menyentuh lantai di daerah permainan sendiri. Apabila suttlecock jatuh di lantai 

atau menyangkut di net, maka permainan terhenti (Herman Subardjah, 2000:14).  

Berbagai gerakan yang ada dalam bulutangkis diantaranya adalah gerakan 

memukul dengan raket, berdiri, melangkah, berlari, menggeser posisi badan, 

meloncat dan sebagainya. Kesemua gerakan itu terangkai dalam suatu pola gerak 

yang menghasilkan suatu kesatuan gerak pemain bulutangkis untuk 

menyelesaikan tugas gerak (Herman Subardjah, 2000:13).  

Teknik dasar olahraga bulutangkis dapat dibagi dalam empat bagian: (1) 

Cara memegang raket; (2) Gerakan pergelangan tangan; (3)..Gerakan 

melangkahkan kaki; (4) Pemusatan pikiran (Tohar, 1992:2) 

1) Pegangan Raket  

Cara memegang dan menggerakkan raket bulutangkis sangat mudah. Oleh 

karena bentuk raket yang dipergunakan adalah ringan dan kecil pegangannya. 

Dengan demikian raket dapat dipegang dan dimainkan secara bebas dan leluasa. 

Didalam permainan bulutangkis cara memegang raket ada beberapa macam.  

Menurut Poole, James (2006:18-20) ada dua cara untuk memegang raket 

dalam permainan bulu tangkis terdiri dari forehand grip dan backhand grip. 

Pegangan forehand dapat digunakan untuk setiap gerakan pukulan. Beberapa 

pemain bahkan mengatakan dapat melakukan semua jenis pukulan hanya dengan 

menggunakan cara pegangan forehand, tanpa mengganti cara pegangan lainnya. 
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Tapi, banyak pemain, bagaimana pun masih mengubah letak ibu jari pada 

pukulan-pukulan yang mengganti pegangan dari forehand menjadi backhand. 

Sedangkan menurut Tohar (1992:34-38), ada empat cara untuk memegang 

raket dalam permainan bulutangkis, yaitu : 1) Pegangan geblok kasur atau 

pegangan Amerika, 2) Pegangan kampak atau pengangan inggris, 3) Pegangan 

gabungan atau pegangan berjabat tangan, dan 4) Pegangan backhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Macam-Macam Pegangan Raket 
Sumber : Tohar (1992:34-38) 

2) Gerakan Pergelangan Tangan  

Urutan pukulan dalam permainan bulutangkis diawali dengan gerakan 

kaki, garakan badan, garakan lengan dan yang terakhir dilanjutkan dengan 

gerakan tangan. Hasil pukulan yang hanya menggunakan gerakan-gerakan kaki, 

badan dan lengan berarti pukulan itu tidak akan keras, tetapi pukulan hanya 
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menggunakan pergelangan tangan saja juga tidak keras. Jadi seorang pemain itu 

dapat malakukan pukulan dangan baik dan keras, bila ia menggerakkan seluruh 

kegiatan berkesinambungan dari garakan kaki, badan, lengan dan pergelangan 

tangan (Tohar, 1992: 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 

Pegerakan Pergelangan Tangan 
Sumber : Tohar (1992:65) 

3) Gerakan Melangkahkan Kaki 

Gerakan melangkahkan kaki atau kerja kaki memiliki peranan yang sangat 

penting dalam permainan bulutangkis. Tujuan kerja kaki adalah agar atlet dapat 
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bergerak efisien ke segala penjuru lapangan. Menurut Poole, James (2006:51-58) 

mengatakan bahwa ada enam daerah dasar kerja kaki yaitu: a) Gerakan arah kiri 

muka/depan untuk pukulan “backhand underhand net” atau clear, b) Gerakan 

arah kanan muka/depan untuk pukulan “forehand underhand net atau clear”, c) 

Gerakan samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash atau drive dari sisi 

backhand, d) Gerakan samping kanan untuk mengembalikan pukulan smash atau 

drive pada sisi forehand, e) Gerakan kanan belakang untuk pukulan forehand 

overhead (atas), dan f) Gerakan kiri belakang untuk pukulan backhand. 

4) Pemusatan Pikiran 

Seorang pemain dapat bermain dengan baik apabila ia masuk lapangan 

sudah mempersiapkan diri baik segi fisik, teknik maupun yang lain, tetapi salah 

satu unsur yang penting harus mempunyai daya konsentrasi yang tinggi dalam 

melakukan permainan tersebut. 

Pemusatan pikiran berarti pemain itu harus mencurahkan diri sepenuhnya 

pada permainan itu. Terutama pada saat akan melakukan pukulan, pemain harus 

mengawasi jalannya shuttle cock, kemudian memusatkan untuk mengayunkan, 

melakukan pukulan,. mengarahkan shuttle cock ke seberang lapangan dan tidak 

ketinggalan pula untuk mencurahkan pikiran untuk kelanjutan melakukan pukulan 

yang telah dilakukan serta bagaimana gerakan kaki selanjutnya yang 

menguntungkan bagi pemain tersebut. 

Disini faktor ketegangan yang dialami oleh pemain saat pertandingan 

merupakan kendala yang.harus di atasi dengan unsur pemusatan pikiran ini. 

Apabila pemusatan pikiran ini .dapat dikuasai oleh pemain secara baik dan jernih 

biasanya kendala tersebut dapat teratasi secara mulus tanpa kesulitan yang berarti 

(Tohar, 1992:66). 
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Agar dapat bermain bulutangkis dengan baik selain dituntut menguasai 

teknik dasar yang baik, seorang pemain juga harus memahami bagaimana cara 

bermain dan menguasai bermacam-macam teknik pukulan dalam permainan 

bulutangkis dengan benar.  Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan 

pada permainan bulutangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang 

lapangan lawan (Tohar, 1992:67). Berbeda jenis pukulan Maka berbeda pula 

gerakannya, pada saat bermain seorang pemain harus secepatnya menyesuaikan 

gerakan sesuai dengan teknik pukulan yang sedang dilakukan sehingga dapat 

menghasilkan pukulan yang diharapkan. 

Bermacam-macam teknik pukulan dalam permainan bulutangkis dapat 

mempermudah seorang pemain untuk melakukan variasi pukulan sehingga dapat 

membingungkan lawan. Adapun macam-macam teknik pukulan dalam permainan 

bulutangkis adalah sebagai berikut : 

1) Pukulan Servis 

Pukulan servis merupakan pukulan pertama yang mengawali suatu permainan 

bulutangkis (Poole, James, 2006:21). Pukulan servis ini dapat dilakukan 

dengan forehand dan backhand, pukulan servis dengan menggunakan 

forehand banyak dilakukan pada permainan tunggal, sedangkan pukulan servis 

menggunakan backhand banyak dilakukan pada permainan ganda. 

2)  Pukulan Drive 

Pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan menerbangkan 

shuttlecock secara mandatar, ketinggiannya menyusur di atas net dan 

penerbangannya sejajar dengan lantai (Tohar, 1992:104). 
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3)  Pukulan Lob 

Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulutangkis yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin 

mengarah jauh ke belakang garis lapangan (Tohar, 1992:78). 

4)  Pukulan Netting 

Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan dekat net, diarahkan 

sedekat mungkin dengan net, dipukul dengan sentuhan sangat halus sekali 

(PBSI, 2001:34). 

5)  Pukulan Dropshot 

Pukulan dropshot adalah pukulan overhead (atas) yang diarahkan ke bawah 

dan dilakukan dengan tenaga penuh (Tohar, 1992:81). 

 

2.1.2 Kesegaran Jasmani 

2.1.2.1 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani adalah cermin kemampuan faal atau fungsi system-

sistem dalam tubuh yang dapat mewujudkan suatu peningkatan kwalitas hidup 

dalam setiap aktifitas fisik. Kesegaran jasmani adalah kemampuan fisik yang 

dapat berupa kemampuan aerobik ataupun anaerobik, yang dapat dilatih melalui 

program latihan fisik. Kemampuan aerobik antara lain dapat diketahui dari 

kemampuan sistem kardiorespirasi untuk menyediakan kebutuhan oksigen 

sampai kedalam mitokondria, sedangkan kemampuan anaerobik dapat diketahui 

dari kekuatan kontraksi otot (Fox, EL., 1981:263) 

 Kemampuan kerja seseorang yang mempunyai tingkat kesegaran jasmani 

yang tinggi tidak sama dengan orang yang tingkat kesegarannya rendah. Pada 
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orang yang tingkat kesegarannya tinggi akan mampu bekerja selama 8 jam dengan 

kemampuan kerja 50% dari kapasitas aerobik, sementara orang yang kesegaran 

jasmaninya rendah hanya mampu menggunakan 25% kapasitas aerobik. Dengan 

demikian kebugaran jasmani yang tinggi juga dapat menunjang gairah kerja.  

 Istilah kesegaran jasmani berdasarkan dari hasil Seminar Nasional 

Kesegaran jasmani yang diselenggarakan oleh kantor Menteri Negara Pemuda dan 

Olahraga tanggal 6 September sampai dengan 7 September 1999 di Jakarta. Di 

kalangan polri menggunakan istilah Samapta Jasmani. Tetapi Soedjatmo 

Soemowerdojo menggunakan istilah Kebugaran Jasmani, sedang Radiopoetro 

menggunakan isilah Kemampuan Jasmani. Istilah-istilah tersebut dikemukakan 

atas dasar terjemahan dari isilah Physical fitness (Dumadi, dkk., 1979:8). 

 Menurut M. Sajoto (1995:9), kesegaran jasmani adalah kemampuan 

seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa mengalami kelelahan 

yang berarti, dengan mengeluarkan energi yang cukup besar guna memenuhi 

kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta untuk memenuhi keperluan 

darurat bila sewaktu-waktu dibutuhkan. 

2.1.2.2 Fungsi Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia, 

kesegaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mensukseskan 

pembangunan. Kesegaran jasmani berfungsi pengembangan kesanggupan kerja  

bagi siapapun, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti, dan dengan kesegaran jasmani yang baik maka akan lebih 

mudah dalam mencapai prestasi yang diinginkan. Daya tahan kerja dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan kesegaran jasmani, dan kesegaran jasmani 



 

 

17

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan keseimbangan antara latihan-latihan 

olahraga yang dilakukan dengan reaksi organ tubuh, dengan latihan fisik secara 

teratur dan bersinambungan (Depdikbud, 1997:5). 

Fungsi kesegaran jasmani menurut (Depdikbud, 1997:6) dapat 

dikelompokkan menjadi tiga golongan sebagai berikut: 

1) Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan misalnya: 

Kesegaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi. Kesegaran 

jasmani untuk karyawan untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas. 

Kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa untuk mempertinggi 

kemampuan belajar, bagi atlet untuk mempertinggi prestasi (Depdikbud, 

1997:6). 

2) Golongan yang  dihubungkan dengan keadaan misalnya : 

Kesegaran jasmani bagi penderita cacat bagi rehabilitas. Kesegaran jasmani 

bagi ibu hamil untuk perkembangan bayi dalam kandungan dan untuk 

mempersiapkan si ibu menghadapi saat kelahiran (Depdikbud, 1997:6). 

3) Golongan yang  dihubungkan dengan usia 

Kesegaran jasmani bagi anak-anak untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan yang  baik. Kesegaran jasmani bagi orang tua ialah untuk 

mempertahankan kondisi fisik terhadap serangan penyakit (Depdikbud,                

1997: 7). 

2.1.2.3 Komponen-komponen Kesegaran Jasmani 

Kondisi fisik merupakan salahsatu komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani seseorang. Agar seseorang dapat dikatakan 

memiliki kesegaran jasmani yang baik, Maka status setiap komponen kondisi 
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fisiknya harus dalam katagori baik. Adapun komponen kondisi fisik menurut M. 

Sajoto (1995:8) dapat dibagi menjadi 10 komponen, yaitu: 

1) Kekuatan (strength) 

Kekuatan adalah kemampuan kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. 

Sajoto (1995:9). 

2) Daya tahan (endurance) 

Daya tahan adalah keadaan kondisi tubuh yang mampu bekerja untuk waktu 

yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah melakukan 

pekerjaan tersebut (Harsono, 1985:155). 

3) Daya otot (musculer endurence) 

Daya otot atau disebut daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan Maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini dapat dapat dinyatakan bahwa daya otot 

sama dengan kekuatan kali kecepatan ( M. Sajoto, 1995:9). 

4) Kecepatan (speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya, seperti lari cepat, pukulan dalam tinju, balap sepeda dan lain-lain. 

Dalam hal ini ada kecepatan gerak dan ada kecepatan explosive (M. Sajoto, 

1995:9). Kecepatan adalah kemampuan gerak-gerak yang sejenis secara 

berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Harsono, 1988:21) 
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5) Daya lentur (flexibility) 

Daya lentur adalah efektifitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala 

aktifitas penguluran tubuh. Hal ini akan sangat mudah ditandai dengan tingkat 

fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh (M. Sajoto ,1995:9). Untuk 

memperbaiki pemeliharaan kelenturan tubuh maka kita harus menggerakkan 

persendian kita pada daerah yang Maksimal secara teratur (Sadoso , 1994:21). 

6) Kelincahan (agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi di arena 

tetentu. Seseorang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan yang tinggi dengan koordinasi yang baik berarti kelincahan cukup 

baik (M. Sajoto, 1995:9). 

7) Koordinasi (coordination) 

Kordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegerasikan bermacam-

macam gerakan yang berbeda kedalam gerakan pola gerakan tunggal secara 

efektif. Misalnya dalam bermain tenis, seseorang akan kelihatan memiliki 

koordinasi yang baik bila dapat bergerak kearah bola sambil mengayun raket 

kemudian memukul dengan teknik yang benar (M. Sajoto, 1995:9). 

8) Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

syaraf otot seperti dalam handstand atau dalam mencapai keseimbangan waktu 

seseorang sedang berjalan terganggu, misalnya tergelincir (M. Sajoto, 1995:9). 

9) Ketepatan (accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-

gerakan bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu jarak 
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yang mungkin suatu obyek yang langsung yang harus dikenai oleh salah satu 

bagian tubuh (M. Sajoto, 1995.9). 

10) Reaksi (reaction) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secepatnya dalam 

menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syaraf atau feeling 

lainnya seperti dalam mengantisipasi datangnya bola harus ditangkap dan lain-

lain (M. Sajoto, 1995:10). 

Menurut Gabbard (1987:50) kesegaran jasmani dapat dikelompokkan 

menjadi 2 kategori yaitu : 1. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan 

ketrampilan atau skill dan 2. Kesegaran berhubungan dengan kesehatan. 

Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan ketrampilan atau skill meliputi : a) 

Kecepatan atau Speed, adalah kemampuan untuk 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 dimulai dari satu gerakan, c) Daya ledak atau Power, adalah kemampuan 

seseorang untuk mempergunakan kekuatan Maksimal yang dikerahkan dalam 

waktu yang singkat, d) Koordinasi atau Coordination, adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dengan syaraf gerak dalam suatu pola gerakan secara efesien 

dan efektif. Dengan memiliki koordinasi yang baik maka tugas akan lebih baik 

dilakukannya. e) Keseimbangan atau balance, adalah kemampuan 

mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan dalam 

keadaan statis atau dinamis. Sedangkan kesegaran yang berhubungan dengan 

kesehatan meliputi : a) Daya Tahan Jantung atau Cardiovaskuler Endurance 
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adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem paru dan peredaran 

darah secara efesien dan efektif untuk menjalankan kerja. b) Kekuatan otot atau 

muscular strenght  adalah kemampuan  otot untuk mengatasi beban pada suatu 

kontraksi Maksimal. c) Keseimbangan tubuh atau body balance tergantung pada 

rasio perbandingan ketebalan leMaks dalam tubuh dengan serabut-serabut otot 

serta tulang. d) Daya tahan otot atau muscular endurance adalah kemampuan 

seseorang dalam menggunakan otot untuk berkontraksi secara terus menerus 

dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. e) Kelentukan atau 

fleksibility adalah keefektifan seseorang dalam dirinya untuk melakukan aktifitas 

tubuh secara maksimal. 

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, segala bentuk dan fungsi tubuh 

yang menunjang pergerakan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan. 

Manusia sejak lahir telah diberikan sifat dasar masing-masing, dalam 

pertumbuhan dan perkembanganya akan dipengaruhi oleh cara hidup dan 

lingkungannya. Salah satu cara hidup kebiasaan tersebut adalah pergerakan fisik. 

Telah dikenal istilah kesegaran jasmani (Phisical fitness) yaitu 

kemampuan tubuh untuk dapat mengatasi beban kerja sehari-hari tanpa 

mengalami kelelahan yang berlebihan. Semakin tinggi tingkat kemampuan fisik 

seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dan semakin besar pula kemungkinan untuk menikmati kehidupan yang terbebas 

dari penyakit  (Depdikbud, 1997:10 ). 

Sesuai dengan kegiatan manusia masing–masing yang beraneka ragam, 

Maka kesegaran jasmani yang dimiliki oleh orang-orang juga beraneka ragam, 
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kesegaran jasmani berbeda-beda tergantung pada beberapa hal antara lain: jenis 

pekerjaannya, keadaan kesehatannya, jenis kelamin, dan usia 

Sedangkan menurut Dangsina Moeloek (1984:12), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesegaran jasmani diantaranya adalah makanan dan gizi, tidur dan 

istirahat, kebiasaan hidup sehat, latihan dan olahraga dan lingkungan.  

1. Makanan dan gizi 

Tubuh manusia terdiri dari zat-zat yang berasal dari makanan. Oleh 

sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan 

makanan. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berasal dari makanan disebut 

zat-zat makanan atau zat gizi. Kita mengenal enam macam zat gizi yaitu : 

hidrat arang atau karbohidrat, lemak, protein, mineral, garam-garam, vitamin 

dan air. Selain keenam zat-zat gizi tersebut, manusia juga memerlukan 

oksigen (zat asam). Zat ini diperoleh waktu kita bernafas.  Dipandang dari 

sudut ilmu gizi, makanan mempunyai tiga kegunaan, yaitu : 

a. Memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta 

memperbaiki bagian-bagian tubuh yang hilang atau rusak. 

b. Memberi kekuatan atau tenaga, sehingga tubuh dapat bergerak dan 

bekerja. 

c. Memberi bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh (Dangsina 

Moeloek, 1984:12). 

2. Faktor tidur dan istirahat 

Setelah seseorang melakukan aktivitas, tubuh akan merasa lelah, hal 

itu disebabkan adanya penumpukan asam laktat dalam jaringan tubuh. Agar 
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kelelahan dapat kembali pada kondisi yang normal maka diperlukan suatu 

istirahat. Dengan beristirahat tubuh akan menyusun kembali tenaga yang 

hilang (Dangsina Moeloek, 1984:13). 

3. Faktor kegiatan fisik dan olahraga 

Latihan olahraga secara teratur dan terukur seluruh organ-organ tubuh 

dipacu untuk menjalankan fungsinya, sehingga mampu beradaptasi terhadap 

setiap pembebanan yang dilakukan. Faktor latihan dan olahraga juga bisa 

digunakan untuk peningkatan kesegaran jasmani. Latihan fisik adalah suatu 

kegiatan yang menurut cara dan aturan tertentu, yang mempunyai sasaran 

meningkatkan efisiensi faal tubuh dan sebagai hasil akhir adalah peningkatan 

kesegaran jasmani (Dangsina Moeloek, 1984:13). 

4. Faktor kebiasaan hidup hehat 

Salah satu penghalang yang besar dari kesegaran jasmani adalah gaya 

hidup dari zaman modern. Banyak yang makan makanan yang salah, terlalu 

banyak minum alkohol dan merokok. Dalam banyak kasus kemakmuran yang 

berlebihan merusak kesegaran jasmani, karena kemakmuran secara langsung 

mempengaruhi diet, dan meningkatkan kehidupan banyak duduk, diantaranya 

dari pada jalan kaki lebih baik menaiki kendaraan, menonton televisi lebih 

didahulukan dari pada melakukan aktivitas jasmani (Dangsina Moeloek, 

1984:14). 

Perubahan positif dari gaya hidup dapat diusahakan dengan baik 

melalui pendidikan. Pendidikan untuk kesegaran jasmani perlu dimulai 

dengan anak-anak mereka agar mereka mengenal tubuh mereka dan menilai 
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pendidikan jasmani bagi kebaikan jasmani dan emosi (Dangsina Moeloek, 

1984:15). 

Kecenderungan tentang kebiasaan kurang gerak, pasif mengandalkan 

mesin-mesin, dan pola makan yang tidak sehat, mulai mendatangkan masalah 

terutama tentang meningkatnya penyakit degeneratif seperti kolesterol tinggi, 

diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Laporan yang sering kita 

baca di surat kabar misalnya, mangingatkan kanaikan angka penyakit jantung 

di Indonesia sebagai pembunuh nomor satu. Kesemuanya itu dapat dicegah 

melalui pembinaan perilaku dan lingkungan yang saling mendukung untuk 

menciptakan gaya hidup sehat, aktif dan positif (Harsono, 1988:15). 

5. Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah tempat dimana suatu komunitas bertempat tinggal 

dalam waktu yang relatif lama. Lingkungan hidup manusia dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis yaitu antara lain lingkungan hidup fisik, lingkungan hidup 

mental dan lingkungan hidup sosial. Ketiga lingkungan tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kesegaran jasmani dan kesehatan, sebab ketiga-tiganya 

selalu memberikan rangsangan-rangsangan pada manusia (Dangsina Moeloek 

(1984:16). 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa kesegaran jasmani masing-

masing orang berbeda-beda tergantung kondisi dari tiap-tiap faktor yang 

mempengaruhinya.  

 

2.1.3 Peranan Kesegaran Jasmani dalam Menunjang Prestasi Bulutangkis 

Permainan bulutangkis sarat dengan berbagai kemampuan dan 

keterampilan gerak yang kompleks. Sepintas lalu dapat diamati bahwa pemain 
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harus melakukan gerakan-gerakan seperti lari cepat, berhenti dengan tiba-tiba dan 

segera bergerak lagi, gerak meloncat, menjangkau, memutar badan dengan cepat, 

melakukan langkah lebar tanpa pernah kehilangan keseimbangan tubuh. Gerakan-

gerakan ini harus dilakukan berulang-ulang dan dalam tempo lama, selama 

pertandingan berlangsung. Akibat proses gerakan itu akan menghasilkan 

"kelelahan", yang akan berpengaruh langsung pada kerja jantung, paru-paru, 

sistem peredaran darah, pernapasan, kerja otot, dan persendian tubuh. Oleh karena 

itu dalam orahraga bulutangkis diperlukan tingkat kesegaran jasmani pemain yang 

prima. 

Sukses dalam olahraga menuntut ketrampilan yang sempurna dalam situasi 

stress fisk yang tinggi. Di arena pertandingan, atlet akan menghadapi intensitas 

kerja dan segala macam stress, dengan demikian kesegaran jasmani memegang 

peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi atlet. 

Dengan kesegaran jasmani yang baik maka akan terjadi : 1) Peningkatan 

kemampuan sistem sirkulasi darah dan kerja jantung, 2) Peningkatan kekuatan, 

kelentukan, daya tahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, kelincahan, dan 

kecepatan. 3) Peningkatan kemampuan gerak secara efesien, 4) Peningkatan 

kemampuan pemulihan organ-organ tubuh setelah latihan, dan 5) Peningkatan 

kemampuan merespons dengan cepat. 

Adapun latihan fisik khusus yang dapat menunjang prestasi bulutangkis 

menurut PBSI (1997:46), diantaranya adalah: 

1. Latihan Daya Tahan (Aerobik dan Anaerobik)  

Kemampuan daya tahan dan stamina dapat dikembangkan melalui 

kegiatan lari dan gerakan-gerakan lain yang memiliki nilai aerobik. Biasakan 
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pemain menyenangi latihan lari selama 40-60 menit dengan kecepatan yang 

bervariasi. Tujuan latihan ini adalah meningkatkan kemampuan daya tahan 

aerobik dan daya tahan otot. Artinya, pemain dipacu untuk berlari dan 

bergerak dalam waktu lama dan tidak mengalami kelelahan yang berarti.  

Selanjutnya proses latihan lari ini ditingkatkan kualitas frekuensi, 

intensitas, dan kecepatan, yang akan berpengaruh terjadinya proses anaerobik 

(stamina) pemain. Artinya, pemain itu mampu bergerak cepat dalam tempo 

lama dengan gerakan yang tetap konsisten dan harmonis. 

2. Latihan Kekuatan  

Pemain bulutangkis sangat membutuhkan aspek kekuatan. 

Berdasarkan analisis dan cukup dominan pemain melakukan gerakan-gerakan 

seperti meloncat ke depan, ke belakang, ke samping, memukul sambil loncat, 

melakukan langkah lebar dengan tiba-tiba. Semua gerak ini membutuhkan 

kekuatan otot dengan kualitas gerak yang efisien.  

Cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kekuatan ini adalah 

berlatih menggunakan beban atau dengan kata lain latihan beban (weight 

training). Sebaiknya sebelum melakukan program latihan beban 

sesungguhnya, disarankan agar pemain lebih dulu mengenal berbagai bentuk 

gerakan seperti:  

a. Mendorong (push up), menarik ( pull up) 

b. Bangun tidur, angkat kaki  

c. Memperkuat otot punggung, pinggang  

d. Jongkok berdiri untuk membina kekuatan tungkai - loncat-loncat di tempat 

atau sambil bergerak. 
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Proses selanjutnya adalah meningkatkan kualitas geraknya dengan 

menggunakan beban (weight training) yang sebenarnya. Dianjurkan untuk 

tidak melakukan atau berlatih loncat di tempat yang keras karena akan 

berdampak terjadinya sakit, cedera pada bagian lutut, dan pinggang.  

3. Latihan Kecepatan  

Aspek kecepatan dalam bulutangkis sangat penting. Pemain harus 

bergerak dengan cepat untuk menutup setiap sudut-sudut lapangan sambil 

menjangkau atau memukul Shutlecocks dengan cepat.   

Cara untuk bergerak cepat adalah melatih kecepatan tungkai/kaki. 

Aspek kecepatan dalam bulutangkis juga bermakna pemain harus cekatan 

dalam mengubah arah gerak dengan tiba-tiba, tanpa kehilangan momen 

keseimbangan tubuh (agilitas). Bentuk-bentuk latihannya antara lain:  

a. Lari cepat dalam jarak dekat (sprint) 

b. Lari bolak-balik, jarak enam meter (shuttle run) 

c. Tingkatkan kualitas latihan dengan menggunakan beban, rintangan, dan 

lain-lain.  

d. Jongkok-berdiri dan diikuti lari cepat dalam jarak dekat pula. 

4. Latihan Kelenturan/Fleksibilitas  

Fleksibilitas adalah komponen kesegaran jasmani yang sangat penting 

dikuasi oleh setiap pemain bulutangkis. Dengan karakteristik gerak serba 

cepat, kuat, luwes namun tetap bertenaga, pembinaan kelenturan tubuh harus 

mendapat perhatian khusus. 

Latihan fleksibilitas harus mendapat porsi yang cukup. Orang yang 

kurang lentur rentan mengalami cedera di bagian otot dan daerah persendian. 
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Di samping itu, gerakannya cenderung kaku sehingga banyak menggunakan 

energi, kurang harmonis, kurang rileks, dan tidak efisien. Latihan-latihan 

peregangan dengan kualitas gerakan yang benar memacu komponen otot dan 

persendian mengalami peregangan yang optimal. Oleh karena itu, fleksibilitas 

ini harus dilatih dengan tekun dan sistematis.  

Melalui latihan fisik yang teratur, terprogram dan terencana akan dapat 

meningkatkan kualitas jasmani dan rohani.  

 

2.1.4 Pengukuran Kesegaran Jasmani 

Tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat diketahui dengan 

menggunakan tes kesegaran jasmani. Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan tes kesegaran jasmani menurut Nurhasan ( 1992:14)) adalah :  

2.1.4.1 Kesahihan (validitas).  

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

apa yang hendak diukur, atau sesuai dengan tujuan-tujuan mata ajaran yang telah 

ditetapkan. Misalnya untuk mengukur panjang digunakan meteran, mengukur 

berat digunakan timbangan berat, mengukur kecepatan lari digunakan stopwatch 

(Nurhasari, 1992:14).2). 

2.1.4.2 Keterandalan (reabilitas) 

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

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

ukurnya terandalkan, maka pengukuran yang dilakukan berkali-kali dengan 

mengunakan alat yang sama terhadap objek dan subjek yang sama, hasilnya akan 

tetap sama (Nurhasan, 1992:22).  
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3 Obyektivitas 

Bila hasil pengukuran yang dilakukan oleh dua atau lebih pengetes 

hasilnya seragam terhadap siswa atau kelompok siswa yang sama. Faktor 

objektif sekurang-kurangnya harus ditentukan oleh dua penguji terhadap 

kelompok siswa yang sama (Nurhasan, 1992:25).  

4  Ada Petunjuk dan Norma.  

Petunjuk pelaksanaan tes hendaknya dibakukan. Agar ada kesamaan 

pendapat antara siswa yang dites dan pengetes secara pasti. Dengan adanya 

petunjuk yang dibakukan dengan maksud untuk menghindari adanya salah 

penafsiran dalam menerapkan pelaksanaan tes itu. Sedangkan norma 

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

bagi tiap siswa. Suatu tes yang tidak disertai dengan norma tidak akan menarik 

dan menyulitkan oleh pemberian arti (Nurhasan, 1992:26).  

5 Kepraktisan 

Suatu alat ukur dikatakan memiliki kepraktisan bila alat ukur 

dirancang dengan mempertimbangkan faktor efisien pelaksanannya, 

penskoran, pengadministrasian hasil tes, serta tidak menyulitkan baik bagi 

pengetes sendiri maupun bagi siswa (Nurhasan, 1992:26). 

Untuk dapat mengetahui tingkat atau derajat kesegaran jasmani seseorang 

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

macam tes kesegaran jasmani tersebut antara lain : 1) Tes Kesegran Jasmani 

Indonesia, 2) Harvard step test, 3) Indiana phisical test, 4) Navy standard physical 

fitness test, 5) Tes ACSPFT,  6) Tes lari 2.400 meter, 7) Tes berjalan kaki 4.800 

meter, 8) Tes Samapta ABRT, dan  9) Multistage Fitness Test. 
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2.1.5 Peranan VO2Maks dalam Bulutangkis 

Karakteristik permainan bulutangkis menuntut pemain untuk mampu 

menutup lapangan yang menjadi wilayahnya agar bola (shuttlecocks) tidak bisa 

jatuh pada salah satu titik lapangan. Cara bermainnya dengan berlari mengikuti 

kemana arah shuttlecock. Dengan demikian gerakan pemain menjadi tidak 

beraturan kadang-kadang berlari cepat, kadag-kadang tiba-tiba berhenti, kadang 

melompat karena dalam usaha menutup lapangan harus mengembalikan 

shutlecocks ke lapangan lawan.  

Begitu beratnya aktifitas fisik dalam permainan bulutangkis menuntut 

pemain memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik. Tingkat kesegaran jasmani 

pemain bulutangkis ini berkaitan erat dengan kapasitas vital paru atau VO2Maks. 

Menurut Guyton (1991:7), adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat 

menggunakan oksigen selama berolahraga. VO2 Maks ini disebut tenaga aerobik 

maksimal yang menunjang seseorang dalam melakukan aktivitas jasmaninya. 

Brooks dan Fahey (1984: 35), menyatakan bahwa VO2 Maks atau tenaga aerobik 

Maksimal atau disebut juga penggunaan oksigen maksimal adalah tempo tercepat 

dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga. VO2 Maks 

mengacu pada kecepatan pemakaian oksigen, bukan sekedar banyaknya oksigen 

yang dipakai  

Daya aerobik maksimum menggambarkan jumlah oksigen maksimum 

yang dikonsumsi oleh seseorang selama tes dengan ilmiah yang persatuan 

semakin berat. VO2 Maks adalah ambilan oksigen (Oxygen Uptake) selama usaha 

maksimal (Sadoso, 1994:27). Kemampuan atau kapasitas seseorang untuk 
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menggunakan O2 sebanyak-banyaknya (kapasitas aerob maksimal atau VO2 

Maks) merupakan indikator tingkat kesegaran jasmani seseorang antara curah 

jantung maksimal dengan kapasitas aerobik maksimal terdapat korelasi yang 

tinggi sehingga Astrand dan Rodahl dalam Suharno HP menyatakan kapasitas 

aerob Maksimal adalah kapasitas fungsional dari sirkulasi (1986:8). 

Kesegaran jasmani erat hubungannya dengan VO2 Maks, karena VO2 

Maks itu adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen 

selama berolahraga. Fungsi kardiovaskuler menunjukkan besarnya VO2 Maks 

yang selanjutnya menentukan kapasitas kerja fisik atau kesegaran. Salah satu cara 

penting untuk menentukan kesegaran kardiovaskuler adalah dengan mengukur 

besarnya VO2 Maks. 

Jadi seseorang yang mempunyai VO2 Maks yang baik maka dalam 

penggunaan oksigen akan lebih baik sehingga kesegaran jasmani dalam 

menunjang aktifitas fisik dalam bulutangkis yang besar. 

 

2.2 Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenaranya dan masih 

perlu dibuktikan kebenaranya. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:71). Penelitian 

yang peneliti lakukan adalah penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah 

semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwa-peristiwa tanpa 

suatu Maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum (Sutrisno 

Hadi, 1986: 3). 

Mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2002:71) yang menyatakan 

hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara 
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dua variabel atau lebih. Sedangkan jawaban untuk satu variabel yang sifatnya 

diskriptif tidak perlu dihipotesiskan. Maka dalam penelitian ini tidak diajukan 

suatu hipotesis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Sesuai dangan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah. Metode ilmiah yang sering digunakan 

untuk penelitian disebut metodologi penelitian. Dalam meneliti masalah penelitian 

ini. Peneliti menggunakan beberapa tahapan untuk mempermudah proses 

penelitian. Tahapan atau langkah-langkah dalam penelitian ini dapat disajikan 

sebagai  berikut: 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain putra PB Remaja Kota 

Semarang tahun 2009, yang semuanya berjumlah 20 orang. Menurut Sutrisno 

Hadi (1990:102) populasi ialah seluruh penduduk yang dimagsudkan untuk 

diteliti, dan populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang 

paling sedikitnya mempunyai satu sifat yang sama, sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto (2002:102) bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.  

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

Populasi mempunyai jenis yang sama yaitu laki-laki, 2) Populasi semuanya adalah 

pemain PB Remaja Kota Semarang Tahun 2009 yang mendapat latihan pada 

waktu yang sama dan pelatih yang sama, 3) Usia populasi antara 11-20  tahun dan 

tergolong usia anak-anak sampai usia dewasa. Dengan demikian populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat sebagai populasi. 
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3.2  Sampel dan Teknik Sampling  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109). Sampel dalam penelitian ini adalah semua pemain 

bulutangkis  pada PB Remaja Kota Semarang yang berjumlah 20 orang.  

Dalam penelitian ini karena jumlah populasi hanya 20 orang maka semua 

populasi diambil sebagai sampel, sehingga penelitian ini adalah penelitian 

populasi (Suharsimi Arikunto, 2002:112). Dengan dasar ini maka teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total sampling. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002:96) adalah subyek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel adalah kemampuan VO2Maks pemain putra 

PB Remaja Kota Semarang tahun 2009, variabel ini merupakan variabel tunggal. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu data yang dapat diukur secara langsung dan data yang tidak dapat diukur 

secara langsung. Seperti dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1990:19), jenis data 

yang dapat diukur dan dihitung secara langsung adalah data kuantitatif, sedangkan 

data yang tidak dapat dihitung secara langsung termasuk jenis data kualitatif.  

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan pendekatan one shot method yaitu: teknik pengambilan tes 
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dan pengukuran satu kali secara langsung di lapangan. Survei adalah teknik 

pengumpulan data dari berbagai unit atau individu dalam waktu (jangka waktu) 

yang bersamaan (Suharsimi Arikunto, 2002:92). Survei yang dilakukan adalah 

dengan melakukan tes VO2Maks menggunakan multistage fitness test. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data 

penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

penelitian dan tahap penyelesaian penelitian. 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Langkah awal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah usaha mendapatkan populasi. Untuk mendapatkan populasi, peneliti 

mengajukan ijin penelitian ke PB Remaja Kota Semarang. Setelah memperoleh 

ijin dari pihak  PB Remaja, selanjutnya penulis mengururus surat ijin penelitian ke 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang nantinya 

digunakan sebagai rekomendasi dari pihak fakultas ke PB Remaja Kota 

Semarang. 

Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak PB Remaja Kota 

Semarang mengenai jumlah pemain. Setelah mendapat daftar pemain, peneliti dan 

pelatih mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan 

tersebut dikonfirmasikan ke dosen pembimbing dan pemain yang akan dijadikan 

populasi penelitian. 

3.4.2   Tahap Pelaksanaan Penelitian 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum penelitian dilaksanakan, pemain dikumpulkan lalu dilakukan 

pendataan ulang, setelah itu melakukan pemanasan. 

2. Selama penelitian dilaksanakan pemain atau sampel harus berpakaian olahraga 

untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. 

3. Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode survei sedangkan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes kemampuan melakukan 

Multistage Fitness Test. 

3.4.3 Tahap Penyelesaian Penelitian 

Tahap penyelesaian penelitian ini dilakukan setelah data dikumpulkan 

yaitu berupa tindakan dianalisis terhadap data penelitian.   

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur VO2Maks dalam penelitian ini 

adalah multistage fitness test. Alat dan perlengkapan yang diperlukan dalam tes 

ini yaitu : a) Suatu permukaan yang datar dan tidak licin,dengan panjang 20 meter, 

b) Mesin pemutar kaset, c) Kaset audio, d) Pita meteran, e) Kerucut penanda batas 

jarak. Pelaksanaan dan norma tes VO2Maks menggunakan multistage fitness test 

terlampir. 

 

3.6 Faktor yang Mempengruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian seorang berusaha memperkecil adanya pengaruh-

pengaruh yang dapat merugikan dan menyalahkan hasil penelitian, Maka 
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beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penelitian serta usaha-usaha untuk 

menghindarinya adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Faktor Alat 

Dalam melaksanakan penilitian hendaknya semua peralatan harus telah 

dipersiapkan dan diterakan keabsahannya agar dapat berjalan dengan lancar dan 

dapat menjadi alat yang benar. Adapun alat-alat tes tersebut adalah a) Suatu 

permukaan yang datar dan tidak licin dengan panjang 20 meter, b) Mesin pemutar 

kaset, c) Kaset audio, d) Pita meteran, dan e) Kerucut penanda batas jarak. 

3.6.2 Faktor Penjelasan Tes 

Pemberian tes harus secara menyeluruh dan runtut pada sample selain 

penjelasan lisan, usaha yang ditempuh harus dengan demonstrasi sampai sejelas 

mungkin. Bila belum jelas testee (anak coba) diberi kesempatan untuk bertanya. 

Peneliti memberikan penjelasan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat sampai 

sejelas mungkin. 

3.6.3 Keseriusan 

Tingkat keseriusan anak coba dalam penelitian ini dari masing-masing 

anak berbeda. Untuk menghindarinya maka diusahakan agar setiap anak 

bersungguh-sungguh dalam melakukan tes, tentunya dengan pengawasan serta 

motivasi. Bersaing menjadi yang terbaik menambah keseriusan atlet untuk takut 

gagal. 

3.6.4 Faktor Fisik dan Psikis 

Peneliti harus berusaha menciptakan situasi pengambilan data yang sebaik 

mungkin agar beban fisik serta psikis anak bisa terkontrol, karena bila anak coba 
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melaksakan tes dengan kondisi yang kurang baik maka akan berpengaruh pada 

hasil yang dicoba. 

3.6.5 Petugas 

Petugas pelaksana pengambilan tes adalah mahasiswa jurusan PKLO yang 

tahu cara penggunaan alat tes, untuk mengurangi kesalahan pelaksanaan tes. 

3.6.6 Faktor Jumlah Sampel 

Semakin banyak jumlah sampel semakin baik, karena sampel yang 

digunakan 20, maka hasilnya akan lebih baik bila sampel lebih dari 20. 

Sebenarnya tidak ada aturan yang tegas mengenai besarnya anggota sampel yang 

diisyaratkan suatu penelitian. Demikian pula batasan apa batasan bahwa sampel 

itu besar atau kecil. Yang jelas ialah jika sampelnya besar, maka biaya, tenaga, 

waktu yang disediakan harus besar pula. Demikan sebaliknya, meskipun 

demikian, mutu suatu penelitian tidak ditentukan oleh besarnya angggota sampel 

yang digunakan, melainkan oleh kuatnya dasar-dasar teori orang yang mendukung 

teknik pengambalian anggota sampel tersebut. 

 

3.7 Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu data 

Multistage Fitness Test. Secara teknik cara pengukuran hanya satu instrumen 

yaitu hasil sampai ke level berapa dan shutle berapa. Apabila pengukuran selesai 

data Multistage Fitness Test ini terkumpul, maka dilanjutkan dengan analisis 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data. Dalam bagian ini dapat membuang hal-hal 
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yang tidak penting. Penyederhanaan data dalam penelitian ini menggunakan 

statistik persentase yaitu dengan membuat persentase data yang diperoleh 

menggunakan rumus : 

%100x
N
nDP =  

Keterangan : 

DP = Deskriptif Persentase (%) 

n  = Skor empirik (Skor yang diperoleh) 

N  = Skor Ideal / Jumlah total nilai responden (Mohammad Ali, 1993:186). 

3.7.2 Sajian Data 

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa cerita 

yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil 

kesimpulan. 

3.7.3 Verifikasi 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan  adalah  langkah terakhir dari 

analisis data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan 

sajian data.  

 Dengan demikian ketiga komponen saling mempengaruhi. Jika terdapat 

kekurangan data dalam memeriksakan kesimpulan maka peneliti dapat menggali 

catatan lapangan. Jika masih tidak ditemukan data maka kembali melakukan 

pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Kegiatan penelitian yang mengukur kemampuan VO2Maks pemain  PB 

Remaja Kota Semarang tahun 2009 menggunakan Multistage Fitness Test ini 

memperoleh hasil seperti dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Kemampuan VO2Maks Pemain Putra  PB. Remaja Kota Semarang 
N Minimal Maksimal Rata-rata Standar Deviasi 

20 30,60 45,50 39,07 4,52 
Sumber : Data penelitian 2009 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata VO2Maks pada pemain PB. 

Remaja Kota Semarang tahun 2009 adalah 39,07 yang termasuk dalam kategori 

sedang dengan VO2 Maks terendah 30,60 yang termasuk kategori buruk, VO2 

Maks tertinggi 45,50 yang termasuk kategori baik dan standar deviasi 4,52. Harga 

standar deviasi sebesar 4,52 tersebut menunjukkan bahwa VO2 Maks pemain PB. 

Remaja Kota Semarang tahun 2009 diprediksikan berkisar antara 34,55 sampai 

dengan 43,59.  

Ditinjau dari kemampuan VO2Maks masing-masing pemain putra PB. 

Remaja Kota Semarang tahun 2009 berdasarkan pengukuran Multistage Fitness 

Test diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Kemampuan VO2Maks Pemain Putra  PB. Remaja Kota Semarang 
Rentang VO2 Maks 

   10 – 19                20 – 29  Kriteria Fekuensi Persentase 

<35.0 
35.0 - 38.3 
38.4 - 45.1 
45.2 - 50.9 
51.0 - 55.9 

>55.9 

<33.0 
33.0 - 36.4 
36.5 - 42.4 
42.5 - 46.4 
46.5 - 52.4 

>52.4 

 Sangat rendah 
 Rendah 
 Sedang 
 Baik 
 Sangat baik 
 Superior  

5 
1 
12 
2 
0 
0 

25% 
5% 
60% 
10% 
0% 
0% 

 Jumlah 20 100% 
Sumber : Data penelitian tahun 2009 

Lebih jelasnya distribusi kemampuan VO2Maks pemain PB. Remaja Kota 

Semarang tahun 2009 tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram batang 

berikut ini: 

Gambar 4.1 

Distribusi Kemampuan VO2Maks Pemain PB. Remaja Kota Semarang 
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Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa pemain PB. Remaja Kota 

Semarang tahun 2009 yaitu 5 pemain memiliki kemampuan VO2Maks dalam 

kategori sangat rendah, 1 pemain memiliki kemampuan VO2Maks dalam kategori 

rendah, 12 pemain memiliki kemampuan VO2Maks dalam sedang, dan 2 pemain 

memiliki kemampuan VO2Maks baik. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum 

kemampuan VO2Maks pemain PB. Remaja Kota Semarang tahun 2009 

berdasarkan pengukuran menggunakan Multistage Fitness Test baru dalam 

kategori sedang sehingga kondisi yang demikian tentunya akan berdampak pada 

penampilannya saat berlatih maupun saat mengikuti pertandingan, dimana 

pemain-  pemain PB. Remaja Kota Semarang akan lebih cepat mengalami 

kelelahan dibandingkan pemain dengan kemampuan VO2Maks baik. 

 

4.2 Pembahasan 

Kemampuan kerja seseorang yang mempunyai kemampuan VO2Maks 

yang tinggi tidak sama dengan orang yang mempunyai kemampuan VO2Maks 

rendah. Pada orang yang mempunyai kemampuan VO2Maks tinggi akan mampu 

bekerja selama 8 jam dengan kemampuan kerja 50% dari kapasitas aerobik, 

sementara orang yang mempunyai kemampuan VO2Maks rendah hanya mampu 

menggunakan 25% kapasitas aerobik. Dengan demikian kemampuan VO2Maks 

yang tinggi juga dapat menunjang gairah kerja.  

Permainan bulutangkis sarat dengan berbagai kemampuan dan 

keterampilan gerak yang kompleks seperti lari cepat, berhenti dengan tiba-tiba dan 
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segera bergerak lagi, gerak meloncat, menjangkau, memutar badan dengan cepat, 

melakukan langkah lebar tanpa pernah kehilangan keseimbangan tubuh. Gerakan-

gerakan ini harus dilakukan berulang-ulang dan dalam tempo lama, selama 

pertandingan berlangsung. Akibat proses gerakan itu akan menghasilkan 

kelelahan dan akhirnya berpengaruh langsung pada kerja jantung, paru-paru, 

sistem peredaran darah, pernapasan, kerja otot, dan persendian tubuh.  

Melihat karakteristik permainan bulutangkis yang begitu berat dan cukup 

menguras tenaga, maka setiap pemain perlu dibekali dengan persiapan yang 

matang, terutama persiapan kondisi fisiknya yang ditunjang kemampuan 

VO2Maks yang baik agar mampu bertanding secara baik dari awal sampai akhir.  

Melihat kondisi dari kemampuan VO2Maks pemain PB. Remaja Kota 

Semarang yang secara umum baru dalam kategori sedang tersebut memberikan 

indikasi bahwa kegiatan pembinaan fisik khususnya pada daya tahan 

kardiofaskuler pemain masih belum optimal. Padahal  bagi atlet, kemampuan 

VO2Maks yang baik memiliki arti yang sangat penting untuk menunjang 

pretasinya. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Depdikbud (1997:6-7 ), 

bahwa kesegaran jasmani yang identik dengan kemampuan VO2Maks memiliki 

arti penting bagi siapapun. Kesegaran jasmani bagi olahragawan untuk 

meningkatkan prestasi. Kesegaran jasmani untuk karyawan untuk meningkatkan 

efektifitas dan produktivitas. Kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa 

untuk mempertinggi kemampuan belajar. 

Dengan berbekal kemampuan VO2Maks khususnya pada aspek daya tahan 

tubuh yang masih dalam kategori sedang tersebut tentunya pemain PB. Remaja 
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Kota Semarang akan mengalami permasalah dalam pelaksanaan tugas 

kesehariannya terutama tugas sebagai pemain bulutangkis dengan intensitas beban 

kerja berat.  Pemain-pemain tersebut akan mengalami kelelahan yang berarti saat 

mengikuti kegiatan latihan yang berat sehingga penguasaat terhadap berbagai 

teknik dasar yang dipelajari saat latihan menjadi tidak optimal. Selain itu dengan 

kemampuan VO2Maks yang kurang baik mengakibatkan pemain cepat kelelahan 

saat mengikuti pertandingan sehingga akan menyulitkannya dalam memenangkan 

pertandingan tersebut. 

Banyak cara yang dapat ditempuh dalam mengatasi kondisi kemampuan 

VO2Maks pemain PB. Remaja Kota Semarang yang masih belum optimal 

tersebut.  Menurut Dangsina Moeloek (1984:12), usaha untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti menjaga pola makanan dan gizi, tidur dan istirahat yang 

cukup, membiasakan pola hidup sehat, latihan olahraga teratur dan menjaga 

kebersihan lingkungan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata kemampuan VO2Maks dari PB. 

Remaja Kota Semarang tahun 2009 yaitu 5 pemain memiliki kemampuan 

VO2Maks dalam kategori sangat rendah, 1 pemain memiliki kemampuan 

VO2Maks dalam kategori rendah, 12 pemain memiliki kemampuan VO2Maks 

dalam sedang, dan 2 pemain memiliki kemampuan VO2Maks baik. 

5.2 Saran 

Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran: 

5.2.1 Bagi pelatih PB. Remaja Kota Semarang hendaknya lebih memperhatikan 

pemberian program latihan fisik secara proporsional agar pemain memiliki 

kemampuan VO2Maks yang prima sehingga dapat berlatih maupun 

bertanding secara optimal tanpa harus mengalami kelelahan yang berarti 

yang dapat mengganggu kegiatan latihan pada kesempatan berikutnya. 

5.2.2 Bagi pemain PB. Remaja Kota Semarang, hendaknya lebih serius dalam 

mengikuti program latihan fisik yang diberikan pelatih agar mencapai 

kemampuan VO2Maks yang baik guna menunjang pencapain prestasi yang 

mereka inginkan. 

5.2.3 Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat 

mengukur tingkat kesegaran jasmani sampel sama dengan alat ukur lain 

atau alat ukur yang sama tetapi dengan sampel yang berbeda 
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Lampiran 8 
 

PB REMAJA 
KOTA SEMARANG 

Jl. Tri Lomba Juang Kota Semarang 
SURAT KETERANGAN 
No. 02/PB.RMJ/07/2009 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Persatuan Bulutangkis 

Remaja Kota Semarang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa : 
Nama    : Leo Herfanda Darmawan 
NIM    : 6301405014 
Jurusan   : Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
Perguruan Tinggi  : Universitas Negeri Semarang 
 Telah mengadakan penelitian skripsi dengan judul “ Kemampuan 
VO2Maks Pemain Putra PB Remaja Kota Semarang Tahun 2009 
“pelaksanaan penelitian dilakukan tanggal 10 Mei 2009, bertempat di GOR Tri 
Lomba Juang Kota Semarang 
 Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya 
. 

       Semarang,  Juli 2009 

       Ketua PB Remaja 

 

Drs, Parnadi 
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DAFTAR NAMA SAMPEL 
 

NO 
 

NAMA 
TEMPAT 

TANGGAL LAHIR 
 
UMUR 

1 Dendi Semarang 31 Maret 1996 13 tahun 
2 Hanan Aditya R Semarang 20 April 1996  13 tahun 
3 Vino Semarang 11 Juni 1995 14 tahun 
4 Yanu Sanggar P Semarang 7 Februari 1993 16 tahun 
5 Yuaris Kun P Semarang 21 November 1996 13 tahun 
6 Nanda Semarang 4 Juni 1989 20 tahun 
7 Aldo Saputra Semarang 27 November 1996 13 tahun 
8 Irfan Anugrah P Semarang 18 April 1993 16 tahun 
9 Arifin  Semarang 30 Juni 1993 16 tahun 
10 Iwang  Semarang 25 April 1995 14 tahun 
11 Galih  Semarang 26 Mei 1995 14 tahun 
12 Raka  Semarang 23 Oktober 1995 14 tahun 
13  Septian Dwianto  Semarang 11 September 1897 12 tahun 
14 Bima Semarang 1 Oktober 1995 14 tahun 
15 Aldi Semarang 3 maret 1995 14 tahun 
16 Rahmat Budi Semarang 4 juni 1996 13 tahun 
17 Ninoi Ferdi  Semarang 12 Mei 1997  12 tahun 
18 Bayu Semarang 25 September 1997 12 tahun 
19  Anggaro  Semarang 8 Juni 1995  14 tahun 
20  Ardi D.S Semarang 8 September 1994  15 tahun 
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DAFTAR PETUGAS PENGAMBIL DATA YANG TELAH LULUS MATA 
KULIAH TES DAN PENGUKURAN 

NO NAMA TUGAS KETERANGAN NILAI 

1 Khoirul Latif Nurmawan Pencatat lintasan 1 Mahasiswa FIK A 
2 Jajang Sandi Suhendra Pencatat lintasan 2 Mahasiswa FIK A 

3 Firdaus Kamali Pencatat lintasan 3 Mahasiswa FIK A 

4 Saiful Aprianto Pencatat lintasan 4 Mahasiswa FIK AB 

5 Rio Amar P Pencatat lintasan 5 Mahasiswa FIK B 

6 Ardian Hidayat Operator Tape Mahasiswa FIK A 

7 Hasan As’ari Dokumentasi  Mahasiswa FIK AB 

8 Leo Herfanda D Peneliti Mahasiswa FIK A 
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HASIL VO2 MAKS 

No. Sampel Hasil VO2 Maks Kategori 
 level shutle Prediksi 

1 R-1 6 7 35.4  Rendah 
2 R-2 7 6 38.5  Sedang 
3 R-3 7 7 38.9  Sedang 
4 R-4 8 6 41.8  Sedang 
5 R-5 6 2 33.6   Sangat rendah 
6 R-6 9 4 44.5  Baik 
7 R-7 7 10 39.9  Sedang 
8 R-8 9 3 44.2  Sedang 
9 R-9 8 8 42.2  Sedang 
10 R-10 7 8 39.2  Sedang 
11 R-11 8 9 42.6  Sedang 
12 R-12 8 9 42.6  Sedang 
13 R-13 5 4 31.0  Sangat rendah 
14 R-14 8 5 41.5  Sedang 
15 R-15 6 3 33.9 Sangat rendah 
16 R-16 7 6 38.5 Sedang 
17 R-17 5 3 30.6  Sangat rendah 
18 R-18 6 4 34.3  Sangat rendah 
19 R-19 8 9 42.6  Sedang  
20 R-20 9 7 45.5  Baik  
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Distribusi Kemampuan VO2Maks Pemain Putra  PB. Remaja Kota Semarang 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

Gambar 1 

 
Lapangan Tempat Penyelenggaraan Test 

 
Gambar 2 

 
Pemberian Materi 

Gambar 3 
Multistage Fitness Test 
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Gambar 4 
Alat Test 

 
Alat Pemutar Musik 

 
Rol Meter 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani 

dalam penelitian ini adalah multistage fitness test. Alat dan perlengkapan yang 

diperlukan dalam tes ini yaitu : a) suatu permukaan yang datar dan tidak licin, 

dengan panjang 20 meter, b) mesin pemutar kaset, c) kaset audio, d) pita meteran, 

e) kerucut penanda batas jarak. 

Persiapan responden atau sampel : a) responden melakukan pemanasan 

terlebih dahulu, terutama otot tungkai, b) Pelaksanaan tes dipagi hari tidak 

melebihi pukul 11 siang, c) Selama tes responden tidak diperbolehkan beristirahat, 

berhenti, makan atau minum. 

Pelaksanaan tes ini adalah sebagai berikut : 

1. Peserta bersiap di garis start, tiap-tiap periode terdiri atas lima orang 

2. Tape recorder dibunyikan, peserta memperhatikan mulai aba-aba 

3. Bersamaan dengan aba-aba mulai peserta lari menuju garis dan balik ke garis  

yang jauhnya 20 Meter 

4. Kecepatan lari semakin meningkat sesuai dengan aba-aba dalam tape recorder 

5. Peserta dianggap selesai jika tidak mampu lagi melanjutkan tes Multistage, 

setelah tiga kali tidak sampai pada garis 

6. Pada saat itu dicatat hasilnya sampai ke level berapa dan shuttle berapa seperti 

terlihat dalam tabel berikut 
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Panjang 20 Meter 

Lapangan untuk Mmelakukan Multistage Fitness Tets 
Sumber : Pengukuran dan Evaluasi Olahraga  

 

Formulir Pencatatan Multistage Fitness Tets 
No Level                Nomor Pengulangan atau shuttle 

1 1  2  3  4   5  6  7 
2 1  2  3  4   5  6  7  8 
3 1  2  3  4   5  6  7  8  
4 1  2  3  4   5  6  7  8  9 
5 1  2  3  4   5  6  7  8  9 
6 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10 
7 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10 
8 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11 
9 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  
10 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11 
11 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12 
12 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12 
13 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13 
14 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13 
15 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13 
16 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
17 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
18 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
19 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
20 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
21 1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Sumber : Nieman, DC 1993 Fitness & Your health 
 

1        1 
 
2        2 
 
3        3 
 
4        4 
     
5        5 
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Pedoman Penilaian Multistage Fitness Tets  

Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

17,2 
17,6 
18,0 
18,4 
18,8 
19,2 
19,6 

2 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

20,0 
20,4 
20,8 
21,2 
21,6 
22,0 
22,4 
22,8 

3 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

23,2 
23,6 
24,0 
24,4 
24,8 
25,2 
25,6 
26,0 

4 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

26,4 
26,8 
27,2 
27,2 
27,6 
28,0 
28,7 
29,1 
29,5 

5 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

29,8 
30,2 
30,6 
31,0 
31,4 
31,8 
32,4 
32,6 
39,9 

6 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

33,2 
33,6 
33,9 
34,3 
34,7 
35,0 
35,4 
35,7 
36,0 
36,4 

7 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

36,8 
37,1 
37,5 
37,5 
38,2 
38,5 
38,9 
39,2 
39,6 
39,9 

8 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

40,2 
40,5 
40,8 
41,1 
41,5 
41,8 
42,0 
42,2 
42,6 
42,9 
43,3 
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Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

9 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

43,6 
43,9 
44,2 
44,5 
44,9 
45,2 
45,5 
45,8 
46,2 
46,5 
46,8 

10 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

47,1 
47,4 
47,7 
48,0 
48,4 
48,7 
49,0 
49,3 
49,6 
49,9 
50,2 

11 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

50,5 
50,8 
51,1 
51,4 
51,6 
51,9 
52,2 
52,5 
52,8 
53,1 
53,4 
53,7 

12 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

54,0 
54,3 
54,5 
54,8 
55,1 
55,4 
55,7 
56,0 
56,3 
56,5 
56,8 
57,1 

13 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

57,4 
57,6 
57,9 
58,2 
58,5 
58,7 
59,0 
59,3 
59,5 
59,8 
60,0 
60,3 
60,6 

14 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

60,8 
61,1 
61,4 
61,7 
62,0 
62,2 
62,5 
62,7 
63,0 
63,2 
63,5 
63,8 
64,0 
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Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

15 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

64,3 
64,4 
64,8 
65,1 
65,3 
65,6 
65,9 
66,2 
66,5 
66,7 
66,9 
67,2 
67,5 

16 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

67,8 
68,0 
68,3 
68,5 
68,8 
69,0 
69,3 
69,5 
69,7 
69,9 
70,2 
70,5 
70,7 
70,9 

17 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

71,2
71,4 
71,4 
71,9 
72,2 
72,4 
72,6 
72,9 
73,2 
73,4 
73,6 
73,9 
74,2 
74,4 

18 1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15

74,6 
74,8 
75,0 
75,3 
75,6 
75,8 
76,0 
76,2 
76,5 
76,7 
76,9 
77,2 
77,4 
77,6 
77,9 

19 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

78,1
78,3 
78,5 
78,8 
79,0 
79,2 
79,5 
79,7 
79,9 
80,2 
80,4 
80,6 
80,8 
81,0 
81,3 

20 1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16

81,5 
81,8 
82,0 
82,2 
82,4 
82,6 
82,8 
83,0 
83,2 
83,5 
83,7 
83,9 
84,1 
84,3 
84,5 
84,8 
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Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

Tingkat 
(level) 

Balikan Prediksi 
VO2 Max 

21 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

85,0 
85,2 
85,4 
85,6 
85,8 
86,1 
86,3 
86,5 

21 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

86,7 
86,9 
87,2 
87,4 
87,6 
87,8 
88,0 
88,2 

 

Norma konsumsi oksigen maksimal untuk putra (dalam ml/kg.bb/menit) 

Umur  Sangat 
rendah Rendah  Sedang  Baik  Sangat baik Superior

10-19 <35.0 35.0 - 38.3 38.4 - 45.1 45.2 - 50.9 51.0 - 55.9 >55.9 
20-29 <33.0 33.0 - 36.4 36.5 - 42.4 42.5 - 46.4 46.5 - 52.4 >52.4 
30-39 <31.5 31.5 - 35.4 35.5 - 40.9 41.0 - 44.9 45.0 - 49.4 >49.4
40-49 <30.2 30.2 - 33.5 33.6 - 38.9 39.0 - 43.7 43.8 - 48.0 >48.0 
50-59 <26.1 26.1 - 30.9 31.0 - 35.7 35.8 - 40.9 41.0 - 45.3 >45.3 
60+ <20.5 20.5 - 26.0 26.1 - 32.2 32.3 - 36.4 36.5 - 44.2 >44.2 

Table Reference: The Physical Fitness Specialist Certification Manual, The Cooper Institute for 
Aerobics Research, Dallas TX, revised 1997 printed in Advance Fitness Assessment & Exercise 
Prescription, 3rd Edition, Vivian H. Heyward, 1998.p48 
(www.multistge fitness tets.com). (3 agustus 2009) 
 


