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SARI 
 

Alim Wisnu Kurniawan. 2009.” Survei Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V 
Sekolah Dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota 
Semarang Tahun 2009.  Skripsi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. 
Pembimbing I Drs.H. Sulaiman, M.Pd. Pembimbing II, Drs. Bambang Priyono, 
M.Pd. 
 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah seberapa besar 
kapasitas VO2 Max siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas 
Kecamatan Semarang Utara  Kota Semarang tahun 2009. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui kapasitas VO2 Max siswa kelas V sekolah dasar di 
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.  

Populasi yang diambil adalah siswa sekolah dasar kelas V di Kelurahan 
Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2009. Banyaknya 
populasi adalah 237 siswa. Sedangkan sampel yang diambil pada penelitian ini 
adalah  5 siswa SDN Tanjung Mas 01, 6 siswa SDN Tanjung Mas 02, 19 siswa 
SD Islam Taqwiyatul Wathon., 9 siswa SD Bandarharjo, 5 siswa MI kebonharjo 
dan 26 siswa SD Kusuma Bhakti. Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan  teknik acak wilayah  ( area probablility sampling ). Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran kapasitas VO2 Max  siswa 
sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota 
Semarang usia 11-12 tahun. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Multi Stage Fitness Test dengan beberapa kategori untuk putera maupun 
puteri yaitu sangat baik (A), baik ( B), sedang (C), buruk ( D ) dan sangat buruk ( 
E ). Analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif 
persentase. 

Gambaran hasil penelitian kapasitas VO2 Max siswa putera kelas V 
sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Kota Semarang 
tahun 2009 adalah 2,85 %termasuk kategori baik, 25,71 %termasuk kategori 
sedang dan 45,71 % termasuk kategori buruk. Kapasitas VO2 Max siswa puteri 
kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara 
Kota Semarang tahun 2009 menunjukkan bahwa  25,92 % termasuk kategori 
sedang dan  55,55 % termasuk kategori buruk dan 18,51  % termasuk kategori 
sangat buruk.. Kapasitas VO2 Max siswa putera kelas  V sekolah dasar di 
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2009 
menunjukkan bahwa 2,85 % termasuk kategori baik, 25,71 % termasuk kategori 
sedang, 45,71 % termasuk kategori buruk dan 22,8 % termasuk kategori sangat 
buruk. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas VO2 
Max siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 
Semarang Utara Kota Semarang termasuk dalam kategori buruk . Saran yang 
dapat diberikan penulis selalu menjaga kebugaran aerobik (V02 Max) dengan 
melakukan aktifitas fisik secara rutin, membiasakan hidup sehat, makan-makanan 
dan guru penjasorkes menambah waktu olahraga di luar jam kurikulum sekolah. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Olahraga merupakan salah satu bentuk kegiatan fisik dan banyak 

dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, 

dewasa, laki-laki maupun perempuan. Salah satu alasan mereka melakukan 

kegiatan olahraga adalah mereka mendapatkan kebugaran jasmani dari aktivitas 

olahraga tersebut.  Dari kebugaran jasmani tersebut seseorang mampu melakukan 

aktivitas atau kerja sehari-hari secara efektif tanpa menimbulkan kelelahan yang 

berarti dan masih mampu melakukan aktivitas selanjutnya dengan kondisi yang 

baik serta masih dapat menikmati waktu luangnya ( Ipang Setiawan 2009:1). 

Sehingga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh sehingga mereka bisa melakukan 

kegiatan-kegiatan lain dengan baik. Selain itu olahraga juga dimaksudkan untuk 

pencapaian prestasi bagi mereka yang menekuninya. 

Manusia sebagai mahklup individu merupakan gabungan dari dua unsur 

yang terdiri dari jasmani dan rohani. Dua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan 

dan merupakan satu kesatuan utuh, maka kedua unsur tersebut harus dibina, 

disempurnakan, dan dipelihara dengan baik agar terwujud individu yang utuh, 

termasuk pada bidang olahraga. 

Dalam kegiatan olahraga, salah satu hal yang menunjang prestasi 

olahraga adalah seberapa besar tingkat kebugaran aerobik yang dimiliki, karena 

dengan mempunyai tingkat kebugaran aerobik yang baik, seseorang akan 
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mempunyai daya tahan atau endurance yang baik yang berguna dalam menunjang 

kegiatan olahraga yang dilakukan. Daya tahan tersebut ditentukan oleh 

kemampuan jantung dan paru-paru dalam menghirup oksigen dan 

menyalurkannya pada bagian tubuh, yang bekerja dalam rentang waktu lebih dari 

tiga menit atau lebih dikenal dengan istilah VO2 Max. Oksigen yang digunakan 

juga ditentukan oleh ukuran tubuh seseorang, karena semua jaringan yang ada 

pada tubuh mempergunakan oksigen tersebut. Sehingga jika orang tersebut 

mempunyai ukuran tubuh yang besar, maka konsumsi oksigen maksimal yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang memiliki tubuh lebih kecil. 

Kapasitas VO2 Max menggambarkan seberapa baik seseorang mampu 

mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam paru-paru dan darah, dan memompa 

melalui jantung ke otot yang bekerja, oksigen tersebut digunakan untuk 

mengoksidasi karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Seperti halnya 

pada anak usia sekolah dasar, mereka akan mendapatkan kapasitas VO2 Max dari 

aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari dan latihan olahraga yang mereka 

lakukan. Kapasitas VO2 Max tersebut akan didapat jika latihan yang dilakukan 

berada di atas kecepatan aktivitas harian yang normal dan di lakukan dengan 

cukup sering.  

Sehingga dengan meningkatnya kapasitas VO2 Max, maka akan lebih 

memantapkan kesehatan bagi anak usia sekolah dasar, penampilan yang lebih 

baik, selain itu kesiapan anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah 

akan lebih baik pula.  Siswa sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik faktor  
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penyebab diantaranya yaitu :1) Daerah Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang sering di landa banjir sehingga mengurangi 

waktu bergerak dan berolahraga bagi penduduknya, 2) Daerah Kelurahan Tanjung 

Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang  hanya ada 1 lapangan voli yang 

bisa digunakan berolahraga, 3) Daerah Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang suhu udara cukup panas rata –rata 35o C, 4) 

Daerah Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang 

pemukimannya padat sehingga mengurangi ruang gerak bermain anak –anak pada 

usia pertumbuhan dan perkembangan, 5) Daerah Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah masyarakat perkotaan yang 

mempunyai kebiasaan berada dalam rumah dalam waktu – waktu senggangnya. 

 Ini terbukti dari  hasil survei penulis yang dilaksanakan pada tanggal 1 

Mei 2009 di SDN Tanjung Mas 01, SD Tanjung Mas 02, SD Bandarharjo, SD 

Kusuma Bhakti, MI Kebonharjo dan SD Islam Taqwiyatul Wathon dapat 

diketahui siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2009, 38 % sering melakukan kegiatan 

olahraga selain di sekolah 55% jarang melakukan kegiatan olahraga selain di 

sekolah dan 7 % tidak pernah melakukan kegiatan olahraga selain di sekolah.  

Siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota  Semarang ketika cuaca panas atau hujan 50 % mereka tidur 

di dalam rumah, 45 % menonton televisi dan 5 % bermain di luar rumah. Siswa 

kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara 
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Kota Semarang setelah pulang sekolah 15 % siswa tidur di dalam rumah, 62% 

belajar dan 23% bermain di luar rumah. 

Siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang 43% siswa sering tidur siang, 50% siswa jarang 

tidur siang dan 7 % tidak pernah tidur siang. 

Siswa kelas V Sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang 8 % siswa 1-5 jam tidur di waktu malam, 27% 6-

8 jam tidur di waktu malam dan 65 % siswa tidur lebih dari 8 jam di waktu 

malam. 

Fakto-faktor di atas mempengaruhi kapasitas VO2 Max sehingga 

mempengaruhi kinerja jantung dan paru-paru untuk bekerja dengan baik, dan akan 

berpengaruh terhadap daya tahan yang baik pula, sehingga secara otomatis dapat 

mempengaruhi kondisi fisik yang lebih baik untuk mendukung kegiatan olahraga 

yang dilakukan, maka selanjutnya pada suatu kegiatan olahraga, siswa yang 

mempunyai kemampuan teknik dasar olahraga yang sama, prestasi siswa pada 

cabang olahraga tersebut hasilnya akan lebih baik pada siswa yang mempunyai 

kapasitas VO2 Max yang lebih tinggi karena mempunyai daya tahan yang lebih 

baik dari siswa yang VO2 Max-nya lebih rendah.  

Alasan pemilihan judul dalam penelitian adalah adanya keterkaitan erat 

antara kapasitas VO2 Max siswa sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan berbagai aktivitas olahraga 

yang mereka lakukan. Selain faktor lingkungan yang mendukung untuk bisa 

melakukan aktivitas olahraga juga dapat berpengaruh terhadap kapasitas VO2 Max 
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yang mereka miliki, sehingga kapasitas VO2 Max siswa sekolah dasar di 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang penting 

untuk diketahui karena terdapat banyak manfaat, baik itu untuk pihak internal 

sekolah ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian  ini adalah : Bagaimana 

kapasitas VO2 Max yang dimiliki oleh siswa kelas V sekolah dasar yang ada di 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan akan mempunyai suatu tujuan 

yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk     mengetahui 

kapasitas VO2 Max siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

1.4 Penegasan Istilah 

1.4.1 Survei  

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya Manajemen Penelitian 

(2003) yang dikutip dari Donald Ary dan kawan-kawan (1985), survei  untuk 

sesuatu hal data yang sifatnya nyata ( tangible ) misalnya : berapa banyak siswa 

yang pergi ke sekolah dengan bersepeda, survei  terhadap satu kebijaksaan 

pemerintah, dan sebagainya. 

1.4.2 Kapasitas VO2 Max  

Kemampuan maksimal tubuh  untuk mengangkut oksigen ke otot ( Brian 

J.Sharkey,2003:74). Kapasitas aerob maksimal atau VO2 Max merupakan 
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indikator terpercaya tingkat kesegaran jasmani seseorang, semakin besar VO2 Max 

atau kapasitas aerob maksimal seseorang, semakin banyak oksigen yang 

digunakan, berarti semakin tinggi tingkat kesegaran jasmaninya ( Sudarno SP, 

1992 : 10 ). 

1.4.3  SD Kelurahan Tanjung Mas 

SD Kelurahan Tanjung Mas yang terdiri dari SDN Tanjung Mas 01, 

SDN Tanjung Mas 02, SD Bandarharjo, SD Kusuma Bhakti, MI Kebonharjo dan 

SD Islam Taqwiyatul Wathon terletak di Kecamatan Semarang Utara Kota 

Semarang yang mempunyai ketinggian 0,50 m di atas permukaan laut.     

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat, baik itu 

untuk pribadi secara khusus, atau untuk badan atau organisasi lain yang secara 

langsung atau tidak langsung bisa dirasakan, diantaranya adalah : 

1.5.1  Sebagai acuan dan informasi bagi guru untuk meningkatkan kapasitas VO2 

Max khususnya untuk siswa sekolah dasar yang ada di Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang  

1.5.2  Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan 

pengetahuan teoritis yang diperoleh 

1.5.3 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi rekan 

peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebugaran Aerobik 

2.1.1 Pengertian Kebugaran Aerobik 

Kebugaran aerobik dapat didefinisikan sebagai kapasitas maksimal untuk 

menghirup, menyalurkan, dan menggunakan oksigen (VO2Max ). Menurut 

Sudarno dalam pendidikan kebugaran aerobik ( 1992 ) yang di kutip dari Cooper 

(1970), yang di maksud dengan nilai aerobik adalah banyaknya oksigen yang di 

gunakan selama latihan, definisinya adalah setiap penggunaan 7cc oksigen untuk 

setiap kilogram berat badan setiap menit bernilai aerobik satu. 

Menurut Sudarno (1992:8), Fungsi kardiovaskular menentukan besarnya 

VO2 Max yang selanjutnya menentukan kapasitas kerja fisik atau kesegaran. Salah 

satu cara penting untuk menentukan kesegaran kardiovaskular adalah dengan 

mengukur besarnya VO2 Max. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab atas 

pembagian oksigen dan bahan makanan kepada otot yang sedang bekerja, serta 

penyingkiran gas asam arang dan sampah yang tak berguna. 

Kapasitas fungsional dari kardiovaskular tersebut dapat meningkatkan 

kualitas hidup seseorang. Seseorang yang mengikuti progam latihan dengan tekun 

dan benar, secara teratur, terukur dan berkesinambungan akan dapat 

meningkatkan kapasitas aerob maksimalnya, selanjutnya ia akan lebih mampu 

menanggung beban kardiovaskular dalam waktu yang lebih lama. 
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Kunci untuk mencapai sasaran kebugaran aerobik adalah berlatih dengan 

perlahan, dimana seseorang memerlukan waktu untuk mengadaptasikan tubuh. 

Jika terburu-buru hasil yang biasanya di dapat akan menyakitkan, menyebabkan 

cedera atau lebih parah lagi. Definisi kebugaran aerobik diperoleh ketika 

seseorang tidak mudah merasa kelelahan karena jantung dan paru-paru mampu 

memompa darah ke seluruh tubuh sehingga mempercepat proses pembentukan 

sel-sel yang hilang karena aktivitas. 

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebugaran Aerobik 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran aerobik 

seseorang menurut , diantaranya yaitu : 

2.1.2.1Hereditas 

Kita membutuhkan dukungan yang sangat natural dan bertahun-tahun 

latihan yang sistematik untuk mencapai daya tahan yang tinggi. Peneliti dari 

Canada telah meneliti perbedaan kebugaran aerobik diantara saudara kandung dan 

kembar identik dan mendapati bahwa perbedaanya lebih besar pada saudara 

kandung dari pada kembar identik. 

  Perbedaan terbesar antara kembar identik merupakan perbedaan yang 

lebih kecil dan terkecil pada saudara kandung.  Faktor keturunan sangat 

mempengaruhi perbedaan nilai VO2 Max. Lebih dari setengah perbedaan 

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

VO2 Max. Hal ini mendukung pendapat bahwa untuk mencari atlet yang 

mempunyai daya tahan tinggi adalah dengan memilih orang tua yang mempunyai 

daya tahan baik.  
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Faktor yang diwarisi oleh orang tua yang dapat memberikan pengaruh pada 

kebugaran aerobik diantaranya seperti kapasitas maksimal sistem pernafasan dan 

kardiovaskular, jantung yang lebih besar, sel darah merah dan haemoglobin yang 

lebih banyak, dan presentase tinggi dari serat otot. Unit otot yang menghasilkan 

energi dan sel lainya diwarisi dari pihak ibu. Faktor keturunan lainya seperti fisik 

dan komposisi tubuh juga akan mempengaruhi kebugaran dan performa potensi 

yang tinggi. ( Brian J Sharkey, 2003:80) 

2.1.2.2 Latihan 

 Potensi untuk meningkatkan  kebugaran aerobik dengan latihan memiliki 

keterbatasan, walaupun kebanyakan penelitian mengkonfirmasikan potensi untuk 

meningkat 15 % hingga 25 % ( lebih besar lagi dengan berkurangnya lemak tubuh 

), hanya remaja saja yang memiliki harapan untuk meningkatkan kebugaran 

hingga lebih dari 30%. 

 Ambillah contoh wanita yang tidak menjalani latihan, seseorang dengan 

VO2 Max 49 ml/kg.min,yang lainya dengan skor 60. mari kita anggap faktor 

turunan menyebabkan perbedaan dalam skor. Jika terus dilatih maka berdasarkan 

teori maka, yang terjadi masing-masing  mencapai peningkatan pemasukan 

oksigen sebesar 25 %. Sehingga dapat di jelaskan, Si a. 40 x 25 % = 10 + 40  = 50 

ml/kg.min dan yang terjadi pada Si b Si b. 60 x 25% = 15 + 60  = 75 ml/kg.min 

Latihan menaikkan Si a di atas rata-rata pria muda, sedangkan Si b 

meningkat hingga  ke tingkat atlet elit. Bahkan dalam kondisi tidak berlatih, Si b 

memiliki VO2 Max yang lebih tinggi daripada Si a bila berlatih.                      

Latihan dapat meningkatkan fungsi dan kapasitas sistem respiratory dan 
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kardiovaskular serta volume darah, tapi perubahan yang paling penting terjadi 

pada serat otot yang di gunakan dalam latihan. Latihan aerobik dapat 

meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan energi secara aerobik dan 

mengubah metabolisme dari karbohidrat ke lemak. Latihan tersebut dapat 

meningkatkan konsentrasi enzim aerobik yang di butuhkan untuk menguraikan 

metabolisme karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi dalam bentuk 

ATP ( Adenosine triphospate ).  

Hal ini membuat otot membakar otot dengan lebih efisien, yang dapat 

menghasilkan efek kesehatan yang paling penting dari olahraga. Pembakaran 

lemak mengurangi simpanan lemak, kadar lemak darah dan resiko kardiovaskular, 

juga meningkatkan sensivitas insulin dan mengurangi risiko diabetes. 

Metabolisme lemak ini juga dapat menurunkan risiko beberapa jenis kanker. 

Tentu saja, latihan memantapkan kemampuan berprestasi, tapi peningkatanya 

dibatasi pada  aktivitas yang digunakan dalam latihan. ( Brian J Sharkey, 2003 

:81)  

2.1.2.3 Jenis Kelamin 

Pada anak laki-laki dan perempuan akan memiliki tingkat kebugaran 

aerobik yang sedikit berbeda, khususnya pada saat sebelum masa puber, tetapi 

kemudian anak perempuan akan tertinggal setelah masa puber. Salah satu 

perbedaan antara jenis kelamin adalah haemoglobin sebagai komponen pembawa 

oksigen dalam sel darah merah. 

 Rata- rata laki-laki memiliki sekitar 2 gram lebih per 100 mililiter darah, 

dan total haemoglobin tersebut berkaitan dengan VO2 Max dan daya tahan. Hal 
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lain yang menyebabkan perbedaan ini adalah karena wanita memiliki massa otot 

yang lebih kecil, atau karena wanita memiliki lebih banyak lemak dari pada pria, 

yaitu 25 % untuk wanita dan 12,5% untuk laki-laki. Wanita dengan lemak yang 

lebih banyak dan jaringan otot tanpa lemak yang lebih sedikit akan, memiliki 

beberapa kerugian berkaitan dengan kapasitas aerobiknya dan ini yang 

menyebabkan perbedaan perlakuan antara laki – laki dan wanita dalam olahraga ( 

Brian J Sharkey, 2003:82 ). 

2.1.2.4 Usia 

Efek usia menyebabkan terjadinya penurunan 8% hingga 10% per dekade 

untuk individu yang tidak aktif, tanpa memperhatikan tingkat kebugaran mereka. 

Sedangkan untuk mereka yang memutuskan untuk tetap aktif akan dapat 

menghentikan setengah dari penurunan tersebut, yaitu 4-5% per dekade, dan yang 

terlibat dalam latihan fitness dapat menghentikan setengahnya lagi yaitu 2,5% per 

dekade ( 2003:82-83). Sehingga untuk nilai kapasitas aerobik pada anak usia 

sekolah dasar, untuk tiap –tiap kategori umur akan berbeda nilainya sesuai dengan 

kelompok umur mereka. 

2.1.2.5 Lemak Tubuh 

Cara yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kebugaran aerobik adalah dengan menyingkirkan kelebihan lemak 

dalam tubuh. Lemak adalah sumber energi yang paling lama dan paling sulit 

untuk diproses. Orang yang hidupnya selalu pasif akan mempunyai kadar lemak 

lebih banyak dibandingkan dengan orang yang selalu bergerak aktif. Tanpa latihan 
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apapun, hanya mengurangi berat badan, kebugaranya akan meningkat 10 %. 

(2003:84) 

2.1.2.6  Aktivitas 

Aktivitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi kebugaran aerobik 

seseorang. Aktivitas yang dilakukan sehari-hari, tahun demi tahun akan 

membentuk kesehatan, vitalitas, dan kualitas hidup individu. Menurut Brian J 

Sharkey dalam bukunya Kebugaran dan Kesehatan (2003) yang di kutip dari 

Coyle, Hemmert dan Coggan (1986), pengaruh latihan kebugaran selama latihan 

bertahun – tahun dapat hilang hanya dalam 12 minggu dengan menghentikan 

aktivitas. Kesehatan lebih berkaitan dengan aktivitas yang teratur dan tidak 

berlebihan daripada dengan tingkat kebugaran. 

2.1.3 Sistem Penyedia dan Pendukung Latihan Aerobik 

 Dalam latihan aerobik terdapat sistem yang menyediakan dan mendukung 

latihan aerobik, diantaranya yaitu: sistem respiratory, sirkulasi, saraf, endokrin 

dan lain-lain. 

2.1.3.1Respiratory dan Penyaluran Oksigen 

Latihan aerobik yang dilakukan tidak mengubah ukuran paru-paru, tetapi 

meningkatkan kondisi dan efisiensi otot pernafasan, memungkinkan penggunaan 

kapasitas yang lebih besar. Latihan tersebut dapat mengurangi volume residu dan 

porsi kapasitas paru yang tidak digunakan. Volume residu sejalan dengan usia dan 

ketidak-aktifan, dan pada akhirnya menurunkan kapasitas latihan. Namun, sistem 

pernafasan manusia dibuat untuk tugas tersebut, jadi penurunan secara bertahap 

tidak akan diketahui pada awalnya.  
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Latihan aerobik mengurangi penurunan tersebut, memastikan respirasi 

yang memadai sepanjang usia hidup. Latihan juga memantapkan efisiensi 

pernafasan, jadi pernafasan yang lebih sedikit dibutuhkan untuk menggerakan 

volume udara yang sama. Latihan juga memantapkan efisiensi pernafasan, jadi 

pernafasan yang lebih sedikit dibutuhkan untuk menggerakkan volume udara yang 

sama. Ventilasi adalah jumlah udara yang bergerak ke dalam atau ke luar paru-

paru. Ini merupakan produk dari tingkat pernafasan kali volume udara  pada setiap 

pernafasan.  

Individu yang tidak terlatih mengeluarkan lebih banyak udara dengan 

pernafasan (breath) yang lebih sedikit dan juga mampu mengeluarkan udara pada 

ventilasi maksimal 150 liter per menit atau lebih, dan 120 liter per menit atau 

lebih bagi yang tidak terlatih. Pernafasan yang lebih lambat dan dalam, akan lebih 

efisien karena memungkinkan lebih banyak pernafasan yang mencapai porsi paru-

paru dimana oksigen dan karbondioksida dipertukarkan. Selain itu, latihan juga 

dapat meningkatkan difusi oksigen dari paru – paru ke dalam darah ( Brian J 

Sharkey,2003:96). 

2.1.3.2 Volume Darah 

Darah mengandung oksigen yang di ikat di dalam paru-paru kemudian 

disalurkan melalui sel darah merah dan haemoglobin ke seluruh bagian tubuh. 

Menurut Brian J Sharkey dalam bukunya Kebugaran dan Kesehatan (2003) yang 

di kutip dari Coyle, Hemmert dan Coggan,1986), kurangnya volume darah karena 

tidak terlatih sangat berkaitan dengan pembalikan penyesuaian kardiovaskular. 

Dengan demikian perubahan dalam volume darah yang disebabkan oleh olahraga 
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bertanggung jawab dapat ikut mengubah volume darah ( Brian J Sharkey, 

2003:97). 

2.1.3.3 Jantung dan Sirkulasi 

 Selama bertahun-tahun, kita mengetahui bahwa latihan ketahanan 

mengurangi denyut jantung waktu istirahat dan pada beban kerja submaksimal, 

dan meningkatkan volume stroke yaitu jumlah darah yang dipompa pada setiap 

denyut jantung. Itulah sebabnya mengapa kita menggunakan istilah  

kardiovaskular untuk menjelaskan efek latihan. Latihan meningkatkan ukuran 

ventrikel kiri, tapi hanya pada tahap pengisian, atau diastole. Perubahan ini terjadi 

dengan sedikit penebalan otot jantung atau perubahan kapasitas oksidasi enzim.  

Jantung yang terlatih memompa darah setiap kali berdenyut, pada saat 

istirahat  Jantung adalah pompa yang mengeluarkan darah yang memasuki 

serambinya, memasukan lebih banyak darah kedalam serambinya, dan lebih 

banyak lagi yang keluar. Jantung yang terlatih, memompa darah lebih banyak 

setiap kali berdenyut pada saat istirahat atau latihan, sehingga jantung yang 

terlatih akan berdenyut lebih lambat, organ tubuh inilah yang paling bertanggung 

jawab terhadap kesehatan dan vitalitas tubuh, sedangkan untuk paru-paru berguna 

untuk mengikat oksigen. Jantung adalah pompa yang mengeluarkan darah yang 

memasuki serambinya, memasukkan lebih banyak darah ke dalam serambinya, 

dan lebih banyak lagi yang keluar. 

 Latihan juga dapat memantapkan aliran darah ke serat otot melalui 

pembuluh darah kapiler  Otot yang terlatih memiliki perbandingan serat kapiler 

yang lebih tinggi. Karena diameter serat otot yang terlatih bertambah, kenaikan 
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dalam pembuluh kapiler diperlukan untuk mempertahankan difusi jarak yang 

pendek dari pembuluh kapiler ke dalam serat. (2003:97). 

2.1.3.4 Sistem Syaraf 

Latihan memiliki beberapa efek yang penting terhadap sistem syaraf, 

termasuk meningkatkan gerakan yang ekonomis dan efisien, dan meningkatkan 

efisiensi sistem kardiovaskular. Atlet yang ekonomis menggunakan energi lebih 

sedikit pada kecepatan tertentu. Latihan selama berjam-jam menghasilkan 

penggunaan tenaga yang efisien. Nilai ekonomis ini terbukti dalam latihan yang 

rumit seperti renang, tapi juga dapat ditemukan dalam aktivitas lari dan bersepeda. 

Sistem syaraf, yang mengontrol denyut jantung dan pembatasan pembuluh darah, 

ikut serta dalam penyesuaian lainya yang membantu mengungkapkan mengapa 

denyut jantung dan volume stroke berubah karena latihan.  

Pada tahun 1977, Saltin mengadakan percobaan sederhana di mana subyek 

melatih  satu kaki pada sepeda ergometer, dengan kaki lainya bertindak sebagai 

kontrol. Ukuran pemasukan oksigen dan aktivitas oksidasi enzim pada pra dan 

paska tes tes menunjukkan bahwa peubahan terjadi hanya pada kaki yang dilatih. 

Terlebih lagi, reaksi denyut jantung terhadap latihan lebih rendah pada kaki yang 

dilatih, tapi tidak demikian pada kaki yang mengontrol.  

Ini terjadi karena peningkatan dalam otot yang dilatih bertanggung jawab 

atas respon denyut jantung yang rendah. Saraf kecil yang berakhir pada serat otot 

dapat memodifikasi reaksi denyut jantung terhadap latihan melalui hubungan 

dengan pusat kontrol otak. Dengan demikian, kelihatanya pengaruh latihan 

terhadap otot dapat mengubah reaksi kardiovaskular, sehingga denyut jantung 
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yang berkurang dapat ditelusuri ke kondisi metabolisme otot yang meningkat. 

Bila jantung berdenyut lebih lambat, jantung memiliki lebih banyak waktu untuk 

mengisi ulang dan memungkinkan volume stroke yang lebih besar. Interprestasi 

ini menunjukkan bahwa beberapa efek latihan yang didokumentasikan dengan 

baik sebenarnya merupakan efek samping dari perubahan dalam otot. Bila kita 

mempertimbangkan perubahan ini dengan meningkatnya volume darah dan 

distribusi ulang darah, yang bergabung untuk memompa lebih banyak darah ke 

dalam jantung, kita mengerti mengapa latihan menurunkan denyut jantung saat 

latihan dan meningkatkan volume stroke. Itulah sebabnya mengapa beberapa efek 

kardiovaskular dari latihan sebenarnya disebabkan oleh perubahan pada otot yang 

terlatih. Sistem syaraf yang mengontrol denyut jantung dan pembatasan pembuluh 

darah membantu mengungkapkan mengapa denyut jantung dan volume stroke 

berubah karena latihan.  

Latihan tersebut meningkatkan gerakan yang ekonomis dan efisien. Dan 

meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular. Dengan demikian pengaruh latihan 

tersebut mengubah reaksi kardiovaskular sehingga denyut jantung yang berkurang 

dapat ditelusuri ke kondisi metabolisme otot yang meningkat (2003:98). 

2.1.3.5 Sistem Endokrin 

Sistem endokrin, termasuk berbagai kelenjar hormon, didistribusikan 

melalui sirkulasi. Berbagai hormon terlibat dalam pengaturan energi, 

ephinephire,cortisol,thyroxine, glucagons, dan hormone pertumbuhan yang 

menaikkan gula darah, dan insulin yang menaikkan gula darah. Latihan ketahanan 

menurunkan kebutuhan insulin karena otot dapat menghisap gula darah saat 
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latihan bahkan ketika insulin tidak ada pada seperti pada saat diabetes. Latihan 

meningkatkan sensitivitas penerima terhadap insulin yang menghasilkan 

penggunaan energi dan hormon dengan lebih efisien ( Brian J Sharkey, 2003:99).  

2.1.3.6 Metabolisme Lemak dan Mobilisasi Lemak 

Otot yang terlatih terbiasa menggunakan sumber energi, sehingga 

menghemat persediaan karbohidrat ( glycogen ) yang terbatas dalam otot dan hati. 

Kuncinya adalah meningkatkan oksidasi beta yaitu suatu proses enzim yang 

secara sistematis membagi dua fragmen karbon dari lemak ( asam bebas lemak).  

Bersamaan dengan peningkatan metabolisme ini menyebabkan simpanan 

lemak (triglyceride ) mendekati dua kali lipat dalam serat otot yang terlatih. Yang 

paling utama adalah latihan meningkatkan mobilisasi lemak (2003:100). 

Ephinephrine tersedia dari dua tempat, kelenjar andrenalin dan saraf yang 

berakhir pada sistem syaraf simpatetik.  

Seperti kebanyakan hormon lainya, epinephrine bereaksi pada reseptor 

yang berlokasi di permukaan selaput organ target, dalam hal ini jaringan adipose. 

Hormon ini memulai serangkaian langkah yang mengarah pada penguraian lemak 

triglyceride dan pelepasan asam bebas lemak ke dalam sirkulasi.  

Kemudian bekerja ke otot yang bekerja, dimana asam ini digunakan untuk 

menggerakkan kontraksi.  Dalam latihan yang sangat berat, asam laktak yang 

dihasilkan dalam otot kelihatanya memblok atau menghalangi tindakan 

epinephrine, yang mengurangi ketersediaan untuk energi.  
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Latihan juga meningkatkan kemampuan oksidasi otot, yang menghasilkan 

produksi asam laktak yang lebih sedikit  dan mobilisasi lemak dan metabolisme 

lemak yang lebih besar. 

 Dan individu yang yang terlatih mampu mengumpulkan lemak bahkan bila 

bahkan bila asam laktak dinaikkan. Hasilnya meningkatkan akses ke sumber 

energi utama, lemak yang 50 kali lebih banyak daripada karbohidrat.  

Selanjutnya, pemanfaatan  lemak yang semakin mantap memiliki 

keuntungan kesehatan utama dan juga yang berkaitan dengan kebugaran dan 

peforma. Pemanfaatan lemak mungkin merupakan salah satu hasil terpenting dari 

hidup yang aktif dan kebugaran. 

2.1.4 Dukungan Zat-Zat Gizi Untuk Menunjang Kebugaran Aerobik 

Untuk menunjang kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, kita 

membutuhkan dukungan zat-zat gizi yang cukup sehingga pemenuhan kebutuhan 

kalori bisa terpenuhi dan kerja dari organ-organ tubuh dapat maksimal. Zat-zat 

gizi yang kita perlukan tersebut berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-

hari.  

Daya kekuatan sebagian besar berasal dari makanan – makanan yang anda 

makan dan dari cara anda memakanya. Karena itulah, penting sekali bagi anda 

untuk hanya memakan makanan yang sunguh-sunguh membina kesehatan dan 

yang menambah tenaga dan kekuatan bagi tubuh anda.  

Untuk mendapatkan pengertian yang sebaik-baiknya tentang hal ihwal 

makanan, maka sedikit banyak  harus mengetahui prinsip – prinsip ilmu makanan 

yang lebih dikenal dengan sebutan ilmu gizi ( nutrition ). 
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Makanan yang menyehatkan badan itu tidak tergantung kepada banyak dan 

lezatnya makanan tersebut, tetapi tergantung kepada bahan – bahanya. Makanan – 

makanan yang dimakan sesuai dengan ilmu gizi akan memperbaiki jaringan – 

jaringan dalam tubuh yang telah usang serta memberi elemen-elemen kehidupan 

bagi sel – sel tubuh.  

Protein berguna untuk membentuk serat –serat otot. Karbohidrat dapat 

menciptakan kehangatan dan kekuatan. Garam –garam organik  dan vitamin yang 

memberi kehidupan, lemak – lemak untuk kehangatan tubuh dan perlindungan.  

Gula berguna sebagai stamina dan daya tahan. Dan bahan- bahan percerna 

yang membantu menyingkirkan kotoran – kotoran tubuh. Semua bahan – bahan 

makanan yang termasuk ke dalam golongan makanan tersebut sampai pada kadar 

apapun adalah sangat berguna sekali bagi pemeliharaan tubuh, agar tubuh 

senantiasa berada dalam keadaan sehat dan normal. 

 Dengan kata lain, kesehatan tak dapat berlangsung kecuali bila keenam 

golongan bahan makanan itu terdapat dalam menu kita setiap hari. Kalau salah 

satu golongan makanan tersebut tidak terdapat dalam menu anda sehari-hari, maka 

anda akan menderita akibatnya kelak.  

Selain itu yang perlu mendapatkan perhatian juga adalah tentang faktor 

keseimbangan yang tepat dalam masing- masing golongan bahan makanan itu. 

Jika anda dapat ,mengatur kombinasi yang baik, maka setibanya dalam perut 

maka makanan itu dapat dicernakan oleh berbagai  getah percerna dengan 

menggunakan tenaga yang sekecil – kecilnya. 
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Makanan yang seimbang itu ialah makanan yang tepat komposisinya, yaitu 

perbandingan antara hidrat arang, protein dan zat lemaknya sesuai dengan 

peraturan ilmu gizi. Perbandingan yang baik untuk mereka yang gemar 

berolahraga atau bagi anda yang sedang melakukan latihan – latihan fisik.  Para 

siswa dan siswi yang sedang tumbuh dan berkembang perlu diberikan protein 

yang cukup untuk perkembangan tubuhnya termasuk otot – ototnya.  

Protein sebanyak 20% dalam makanan sudah termasuk cukup. Hidrat arang 

pun harus cukup karena sangat dibutuhkan untuk memenuhi cadangan untuk 

memenuhi cadangan glycogen dalam otot – otot dan hati ( lever ).  

Makanan dikatakan bergizi bila dalam makanan tersebut mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Zat-zat gizi yang terdapat 

pada makanan tersebut fungsinya berbeda-beda, seperti zat gizi sumber energi 

berasal dari karbohidrat, lemak dan protein.  

Zat gizi pembangun tubuh berasal dari protein dan air dan zat gizi sebagai 

pengatur proses metabolisme berasal dari vitamin dan mineral. Dengan demikian 

agar fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik sehingga dapat melakukan aktivitas 

jasmani dengan baik dan maksimal, diperlukan makanan dan minuman yang 

didalamnya terkandung zat-zat gizi yang lengkap seperti : 

2.1.4.1 Karbohidrat 

Sumber utama karbohidrat didalam makanan berasal dari tumbuh –

tumbuhan dan hanya sedikit saja yang termasuk bahan makanan hewani. 

Karbohidrat nabati di dalam makanan manusia terutama berasal dari tumbuhan 

yaitu biji,batang dan akar.  



21 

 

Sumber yang kaya akan karbohidrat umumnya termasuk bahan makanan 

pokok. Bahan makanan pokok di Indonesia yang terdapat banyak karbohidrat 

adalah berupa beras (serealia), akar dan umbi, serta ekstra tepung seperti sagu.  

 Fungsi karbohidrat di dalam tubuh merupakan salah satu sumber utama 

energi, dari tiga sumber utama energi yaitu: karbohidrat, lemak dan lemak. 

2.1.4.2 Protein  

Protein merupan zat gizi yang sangat penting, karena semua hayat hidup 

sel berhubungan dengan zat gizi protein. Sumber protein didapat dari sumber 

protein hewani dan nabati. Fungsi dari protein adalah sebagai salah satu sumber 

utama energi bersama-sama dengan karbohidrat dan lemak, tetapi energi yang 

berasal dari protein merupakan sumber energi yang mahal, sehingga tidaklah 

ekonomis bila sebagian energi yang diperlukan oleh tubuh disediakan didalam 

makanan yang mengandung protein. Selain itu fungsi dari protein sangat erat 

hubunganya dengan hayat hidup sel, sebagai zat pembangun, pertumbuhan dan 

pemeliharaan jaringan, menggantikan sel-sel yang mati. Sedangkan protein 

terkandung dalam daging, ikan, telur, susu, tumbuhan berbiji, suku polong-

polongan, kentang dan lain sebagainya. 

2.1.4.3 Lemak 

Lemak tidak sama dengan minyak, orang menyebut lemak sebagai minyak 

khusus bagi minyak nabati atau hewani yang berwujud padat pada suhu ruang . 

Lemak biasanya juga disebutkan sebagai minyak yang dihasilkan oleh berbagai 

hewan, lepas sebagai wujudnya yang padat maupun cair.  Sumber lemak berasal 

dari lemak nabati dan hewan. Lemak nabati berasal dari bahan makanan tumbuh-
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tumbuhan, sedangkan lemak hewani berasal dari binatang, termasuk ikan telur dan 

susu. Lemak bersama –sama dengan karbohidrat dan protein merupakan sumber 

utama energi, didalam tubuh lemak berfungsi sebagai cadangan energi dalam 

bentuk jaringan lemak yang di timbun di tempat-tempat tertentu, jaringan lemak 

juga berfungsi sebagai bantalan organ – organ tubuh tertentu. Secara umum lemak 

mempunyai empat fungsi dasar bagi manusia  sebagai penyimpan energi, 

transportasi metabolik sumber energi, sumber zat bagi hormon serta kelenjar 

empedu, struktur dasar atau komponen utama dari membran semua jenis sel. 

2.1.4.5 Vitamin 

Vitamin merupakan zat gizi yang harus dikonsumsi dan mutlak diperlukan 

setiap hari. Fungsi dari vitamin diantaranya sebagi bagian dari suatu enzim atau 

coenzim yang penting dalam proses metabolisme, selain itu juga untuk 

mempertahankan daya tahan tubuh. Vitamin yang larut dalam air seperti A ,  C 

sedangkan yang larut dalam lemak yaitu : A,D,E dan K. 

2.1.4.6 Mineral 

Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk memalui proses geologis. 

Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga srtuktur 

mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana 

sampai silikat yang sangat komplek  dengan ribuan bentuk  yang diketahui. Agar 

dapat diklasifikasikan sebagai mineral sejati, senyawa tersebut haruslah berupa 

padatan dan memiliki struktur  kristal. Senyawa ini juga harus terbentuk secara 

alami dan memiliki  komponen kimia yang  tertentu. Definisi sebelumnya tidak 

memasukkan senyawa seperti mineral yang berasal dari turunan senyawa organik. 
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Mineral merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat 

sedikit. Fungsi mineral diantaranya sebagai pembentuk beberapa jaringan tubuh, 

tulang, hormon, dan enzim. Mineral banyak terdapat dalam kandungan air, 

sehingga dipastikan bahwa kualitas  antara satu air dengan lainya berbeda. Selain 

itu juga sebagai zat pengatur dalam proses metabolisme. 

2.1.4.7 Air 

Menurut Agus Sumanto dalam Manfaat dan Terapi Air ( 2008 : 7) di dalam 

tubuh manusia 68 % terdiri dari air, otak disusun 70% air, darah sebanyak 82% 

dan paru mendekati 90% terdiri air. Begitu pula dengan inti sel darah merah 

mengandung 68,7% air. Kandungan air pada hati 71,5%, jaringan  otot 75%, 

pankreas 75% dan ternyata tulang pun mengandung air sebanyak 13%. Pada 

prinsipnya  air berada di sekitar sel-sel hidup. Dengan konsumsi air minum yang 

cukup sangat penting dalam membantu proses metabolisme tubuh dan berguna 

mengurangi zat buangan dan racun tubuh. Termasuk mineral organik, 

menghantarkan nutrisi ke jaringan-jaringan tubuh, menetralkan atau membakar 

lemak ( menurunkan berat badan), melancarkan peredaran darah dan kelenjar 

getah bening, menghantar oksigen ke sel-sel, perawatan otot, mengatur suhu tubuh 

dan merawat kulit agar tetap sehat. 

2.2 Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

Anak usia sekolah dasar merupakan akhir dari masa kanak-kanak, dimana 

terdapat label yang digunakan baik dari orang tua, para pendidik. 

2.2.1 Label Yang Digunakan Orang Tua 

2.2.1.1 Usia Yang Menyulitkan  
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Masa dimana anak tidak lagi menuruti perintah, lebih banyak dipengaruhi 

oleh teman sebaya daripada orang tua, atau anggota keluarga lain. Terjadi pada 

usia awal perkembangan 10- 14 tahun. 

2.2.1.2 Usia Tidak Rapi 

Masa dimana anak cenderung tidak lagi memperdulikan, ceroboh dalam 

penampilan dan kamarnya berantakan. 

2.2.1.3 Usia Bertengkar 

Masa dimana banyak terjadi pertengkaran antar keluarga dan suasana 

rumah tidak menyengkan bagi semua anggota keluarga. Terjadi pada usia 17- 21 

tahun. Dalam masa ini terdapat perbedaan dan pandangan dalam menghadapi 

segala permasalahan. Hal ini terjadi karena perasaan anak untuk dihargai, 

dihormati dan mendapat pengakuan dari teman sebayanya. 

2.2.2 Label Yang Digunakan Para Pendidik 

2.2.2.1 Usia Sekolah Dasar 

Anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan 

penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterangan penting 

tertentu. 

2.2.2.2 Periode Kritis Dalam Dorongan Berprestasi 

Masa dimana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak 

sukses atau sangat sukses. Perilaku berprestasi pada masa kanak-kanak 

mempunyai korelasi yang tinggi dengan perilaku pada masa dewasa. 

2.2.3 Label Yang Digunakan Ahli Psikologi 

2.2.3.1 Usia Berkelompok 
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Masa dimana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima teman 

sebaya sebagi anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam 

pandangan teman-temanya. 

2.2.3.2 Usia Penyesuaian DiriAnak menyesuaikan diri dengan standar yang 

disetujui oleh kelompoknya. Mereka akan melakukan apapun untuk diterima oleh 

kelompoknya. Pada masa ini terjadi perubahan cara berpikir. 

2.3 Karakteristik Kondisi Fisik Anak Usia Sekolah Dasar 

Adapun komponen kondisi fisik menurut Ery Pratiknyo Dwikusworo yang 

dikutip dari Frank M Verducci (1980) terdiri dari 9 komponen yaitu : 

2.4.1 Kekuatan ( strength ) 

Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk 

menahan atau menerima beban kerja. Di samping itu kekuatan otot adalah 

kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot. Kekuatan 

otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan 1 kali 

kontraksi secara maksimal melawan tahanan / beban (fisiologis).  

2.4.2 Daya Tahan ( endurance ) 

Daya tahan umum atau daya tahan kardiovaskular atau general endurance 

adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berintensitas 

sedang diseluruh tubuh dan sebagian besar otot untuk periode waktu lama. Daya 

tahan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan 

kontraksi yang berulang – ulang pada periode waktu lama. 
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2.4.3 Kecepatan ( speed ) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang yang memungkinkan orang 

merubah arah atau melaksanakan gerakan yang sama atau tidak sama secepat 

mungkin. Kecepatan bersifat lokomotor dan gerakanya bersifat siklik  ( satu jenis 

gerakan yang dilakukan berulang-ulang seperti lari) atau kecepatan gerak bagian 

tubuh  seperti melakukan pukulan. 

2.4.4 Daya ( power ) 

Daya adalah gabungan antara kecepatan dan kekuatan atau pengerahan 

gaya otot maksimum dengan kecepatan maksimum. Kemampuan otot seseorang 

untuk melakukan suatu kerja dengan kekuatan maksimal dan disertai dalam waktu 

yang secepat – cepatnya. 

2.4.5 Kelincahan ( agility ) 

Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah arah atau posisi tubuh 

dengan cepat. Seperti saat menggiring bola dan dihadang oleh lawan 

bertandingnya maka ia akan dengan segera membelokkan arah langkah kakinya. 

2.4.6 Kelentukan ( flexibility ) 

Kelentukan adalah kemungkinan gerak maksimal yang dapat dilakukan 

oleh suatu persendian. Kelentukan berkaitan dan berhubungan dengan bentuk 

persendian itu sendiri, otot, tendon dan ligamen di sekeliling persendian. 

2.4.7 Keseimbangan ( balance ) 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh 

secara tepat pada saat berdiri ( static balance ) atau pada saat melakukan gerakan ( 

dynamic balance). 
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2.4.8 Koordinasi ( coordination ) 

Koordinasi merupakan kemampuan melakukan gerakan atau kerja dengan 

tepat dan efisien. Pada seseorang yang tidak memiliki koordinasi yang baik akan 

berakibat pengeluaran tenaga yang berlebihan, keseimbangan terganggu, cepat 

lelah dan mudah terjadi cedera. 

2.4.9 Kecepatan Reaksi ( reaction time ) 

Kecepatan reaksi adalah waktu yang diperlukan antara munculnya stimulus 

atau rangsangan dengan awal reaksi. 

Anak yang berusia 6 sampai dengan 10 atau 12 tahun termasuk anak usia 

besar. Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukkan adanya 

kecenderungan yang berbeda dibanding pada masa sebelumnya dan juga pada 

masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal 

kepesatan dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proporsi ukuran bagian-

bagian tubuh. Pada usia ini pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan 

sudah mulai menunjukan kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. 

Pertumbuhan fisik erat kaitanya dengan terjadinya proses peningkatan 

kematangan fisiologis pada diri setiap individu. Proses peningkatan kematangan 

secara umum akan terjadi sejalan dengan pertambahan usia kronologis. Usia 

kronologis adalah lamanya waktu terhitung sejak seseorang dilahirkan sampai 

kapan orang tersebut dinyatakan usianya. Pertumbuhan dan peningkatan 

kemampuan fisik dan fisiologis membawa dampak perkembangan kemampuan 

fisik, terutama dalam hal kekuatan fleksibilitas, keseimbangan dan koordinasi. 
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Indikator untuk menaksir kematangan adalah berdasarkan pertumbuhan 

dan perkembangan unsur-unsur yang ada pada diri seseorang, misalnya: 

pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tanda-tanda, kelamin 

sekunder dan pertumbuhan ukuran tubuh.sesuai dengan beberapa macam indikator 

tersebut, ada beberapa macam usia perkembangan kematangan fisiologis, yaitu : 

usia skeletal, usia dental, usia sifat kelamin sekunder dan usia morfologis ( 

Sugiyanto dan Sujarwo, 1993:102) 

1.) Usia skeletal 

Usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan 

tulang. Untuk menilai usia skeletal dilakukan dengan cara memfoto bagian tubuh 

tertentu dengan menggungkan radiograf atau sinar X. Bagian tulang yang difoto 

biasanya adalah bagian tulang pergelangan tangan, tulang panjang atau gigi. 

2.) Usia dental 

Usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan dan 

tanggalnya gigi. Penilaian dilakukan dengan menghitung jumlah dan macam gigi 

yang telah tumbuh. Gigi pertama tumbuh pada usia lebih kurang 6 bulan sampai 

dengan usia lebih kurang 2 tahun. Pada umur lebih kurang 6 tahun gigi mulai ada 

yang tanggal dan tumbuh gigi pengganti, ini terjadi sampai usia 13 tahun. 

3.) Usia sifat kelamin sekunder 

Usia perkembangan kematangan yang disarkan pada pertumbuhan dan 

perkembangan pada sifat-sifat kelamin sekunder, yaitu dengan mengetahui tingkat 

kematangan genital, tumbuhnya rambut kemaluan dan perkembangan dada. 
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4.) Usia morfologis 

Usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada ukuran tinggi dan 

berat badan serta berbagai pengukuran anthropometrik lainya dalam hubunganya 

dengan usia kronologis. Penilaian terhadap seseorang dengan cara 

membandingkan ukuran tubuhnya, misalnya tinggi badan atau berat badan dengan 

tabel standar tinggi badan atau berat badan yang dibuat berdasarkan kebanyakan 

orang seusianya. Diantaranya empat macam cara menilai perkembangan 

kematangan fisik dan fisiologis, penilaian usia morfologis adalah yang paling 

mudah dilaksanakan dengan catatan sudah ada tabel standarnya ( Sugiyanto dan 

Sujarwo, 1993 :104). Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk 

mengklasifikasikan tipe tubuh(somatotype) manusia.  

Sedangakan menurut Sugiyanto dan Sujarwo (1993:111), tipe tubuh dan 

sifat umum yang dimiliki adalah: 

1.) Mesomorph 

Sehat, kuat, tangkas, gagah, dan tampan. Ramah, sopan dan jujur. Periang 

dan banyak teman 

2.) Endomorph 

Gemuk, bulat, jelek dan mudah sakit. Mudah gugup, kikir, dan pembual. 

Malas dan pelupa 

3.) Ectomorph 

Kecil, krempeng, lemah dan mudah sakit. Pendiam, suka menyendiri, dan 

licik. Mudah khawatir, takut dan sedih. Sejalan dengan pertumbuhan fisik dimana 

anak semakin tinggi dan semakin besar, maka ada beberapa macam kemampuan 
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fisik yang cukup nyata perkembanganya pada masa anak besar adalah : kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan dan koordinasi.  

1.)Perkembangan kekuatan 

Kekuatan merupakan hasil kerja otot yang berupa kemampuan untuk 

mengangkat, menjinjing, menahan, mendorong atau menarik beban. Semakin 

besar penampang lintang otot, akan semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan 

dari kerja otot tersebut. Sebaliknya semakin kecil penampang lintangnya, akan 

semakin kecil pula kekuatan yang dihasilkan. 

Menurut Sugiyanto dan Sujarwo dalam Perkembangan dan Belajar Gerak 

(1993) yang dikutip dari Metheny (1941) menyimpulkan bahwa pada anak –anak 

baik laki-laki maupun perempuan kekuatanya menigkat 65% selama usia dari 3 

sampai 6 tahun. Sedangkan yang di kutip dari Meredith (1935), pada anak laki-

laki kekuatanya meningkat dua kali lipat selama usia 6 sampai 11 tahun, dan 

meningkat 3,6 kali lipat selama dari 6 sampai 18 tahun. Peningkatan kekuatan 

pada anak-anak erat hubunganya dengan pertumbuhan fisik secara menyeluruh. 

Sedangakan pertumbuhan fisik akan mengikuti bertambahnya usia. Kecepatan 

pertumbuhan fisik selama masa pertumbuhan tidak konstan, ada masa-masa 

pertumbuhan pesat dan lambat. 

2) Perkembangan fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah keleluasaan gerak persendian. Menurut Sugiyanto dan 

Sujarwo dalam Perkembangan dan Belajar Gerak (1993) dari hasil penelitian 

Hupprich dan Sigerseth (1950), mengukur 12 bagian tubuh terhadap umur 6 

sampai 18 tahun. Kesimpulanya sebagai berikut 
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a. Umur 12 tahun anak perempuan mengalami peningkatan fleksibilitas secara 

umum, setelah itu mengalami penurunan. 

b. Ada kekecualian penurunan fleksibilitas yaitu : bahu, lutut, dan paha mulai 

menurun sesudah umur 6 tahun. 

c. Fleksibilatas pergelangan kaki adalah konstan atau tetap seumur hidup 

d. Fleksibilitas pada setiap bagian tubuh tidak ada interkorelasi 

3) Perkembangan  keseimbangan 

Keseimbangan bisa diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu : 

keseimbangan statik dan keseimbangan dinamik. Keseimbangan statik adalah 

kemampuan mempertahankan posisi tubuh tertentu untuk tidak bergoyang atau 

roboh, seperti saat melakukan sikap kapal terbang dan saat menaiki sepeda motor. 

Sedangakan keseimbangan dinamik adalah kemampuan untuk mempertahankan 

tubuh tidak jatuh saat sedang melakukan gerakan, seperti saat berjalan dan berlari. 

Antara umur 6 sampai 16 tahun anak-anak umumnya mengalami peningkatan 

keseimbangan dinamik, tetapi umur 12 sampai 14 tahun hanya sedikit 

peningkatanya. Sedangkan untuk aktivitas fisik di sekolah dasar tergolong di 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tergolong 

kurang jika di bandingkan dengan sekolah dasar di kelurahan yang lainya, begitu 

pula dengan aktivitas fisik di dalam dan di luar sekolah selain pada jam pelajaran 

Penjasorkes di sekolah dasar tersebut. 

2.4 Tes Pengukuran Tingkat Kebugaran Aerobik (VO2 Max ) 

Mula-mula tes untuk mengukur besarnya kapasitas VO2 Max dilakukan di 

dalam laboratorium secara langsung, artinya secara langsung mengukur 
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banyaknya oksigen yang digunakan seseorang waktu bekerja berat dalam waktu 

tertentu. Tes semacam ini dikenal sebagai tes pembebanan maksimal yang sulit, 

melibatkan sejumlah ahli, menggunakan alat yang mahal, serta melelahkan si 

pelaku tes. Pada perkembanganya banyak ahli yang mencari tes yang lebih mudah 

dan sederhana tetapi tetap memberi taksiran penggunaan oksigen secara baik dan 

hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran secara langsung. Dalam 

mengukur kebugaran aerobik dapat menggunakan beberapa jenis tes diantaranya: 

tes lari 15 menit ( lari balke   ), tes lari 1600 meter, multistage fitness test dan 

lain-lain 

2.4.1 Tes Lari 15 Menit ( Lari Balke ) 

Tes lari 15 menit (lari balke ) bertujuan untuk mengukur tingkat kebugaran 

aerobik khususnya kemampuan kardiovaskular, mengukur ataupun memprediksi 

VO2 Max seseorang. Alat yang digunakan dalam tes ini adalah stop watch, peluit, 

balok-balok kecil ukuran 4 x 4 cm, dan lintasan lari atau track. Tes ini di lakukan 

dengan cara testee coba berdiri di belakang garis start, start dilakukan dengan 

start berdiri. Pada aba-aba “ya” testee mulai berlari selama 15 menit sampai ada 

tanda berhenti yaitu setelah waktu tempuh  15 menit. Bersamaan itu peluit 

dibunyikan sebagai tanda tes sudah berakhir.  Yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan tes lari 15 menit adalah tidak memilih lapangan yang licin dan becek, 

dan tidak makan 2 jam sebelum pelaksanaan. 

Penilaian VO2 Max dengan lari balke adalah menggunakan pedoman: 

      VO2Max=33,3+(Jarak Tempuh-133)x0,172 
               15 
 

(Ery Pratiknyo Dwikusworo, 2006:40) 
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2.4.2 Tes Lari 1600 Meter 

Tes lari 1600 meter bertujuan untuk mengukur daya tahan  kerja jantung 

dan pernafasan atau mengukur VO2 Max. Alat yang dipergunakan dalam tes ini 

adalah lintasan lari 400 m, bendera start, dan  stop watch. Tes ini dilakukan 

dengan cara testee berdiri di belakang garis start dengan start berdiri, setelah aba-

aba “ya” testee segera berlari secepat-cepatnya sejauh 1600 m, setelah menempuh 

lari 1600m, stop watch dihentikan. Waktu tempuh lari sejauh 1600 m dan hasilnya 

dicatat dalam menit dan detik. Ada 2 penilaian, yaitu dengan menggunakan 

prediksi waktu tempuh dan menggunakan rumus untuk menghitung VO2Max. 

VO2Max=133,61-(13,89xwaktu tempuh) 

( Ery Pratiknyo Dwikusworo,2006:41) 

2.4.3 Multistage Fitness Test 

Tes ini bertujuan untuk mengukur perkiraan ambilan oksigen maksimum 

(VO2Max). Alat dan perlengkapan yang digunakan berupa permukaan tidak licin 

sekurang – kurangnya 22 meter, radio kaset, kaset,meteran dan pembatas. Pada 

penelitian ini penulis menggunakkan multi stage fitness test karena lebih menarik 

bagi anak usia sekolah dasar dan sesuai, ini terbukti tidak ada satu pun literatur 

yang mengatakkan multi stage fitness test tidak sesuai untuk usia sekolah dasar 

dan di perkuat oleh perkataan dosen fik UNNES. 

Tes ini memerlukan persiapan yaitu dengan mengukur jarak sepanjang 20 

meter, dan berilah tanda pada kedua ujungnya. Putarlah kaset pada radio kaset, 

jarak antara dua sinyal “ding”menandai waktu interval  satu menit. Apabila waktu 

berselisih 0,5 detik antara kedua ding, maka jarak larinya perlu diubah. Semua 
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intruksi pelaksanaan tes terdapat pada kaset testee coba melakukan uji coba lari 

terlebih dahulu pada saat “ding”testee coba lari sejauh 20 meter. Saat 

“ding”kedua, testee coba lari kembali menuju garis awal dan seterusnya. Setelah 

selesai melakukan uji coba, testee segera menempatkan diri untuk  melakukan tes 

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

kemudian pada saat “ding”lari sejauh 20 meter, pada saat “ding”berikutnya lari 

kembali ke tempat asal, dan seterusnya sampai rang tersebut tidak kuat lagi untuk 

berlari, atau dua kali tidak dapat mengikuti irama”ding”dan teringgal dua langkah, 

maka testee tersebut disuruh berhenti. Tes ini dilakukan sampai 21 interval.  Hal-

hal yang perlu diperhatikan peserta tes antara lain: memakai pakaian olahraga dan 

sepatu olahraga, tidak makan selama 2 jam menjelang pelaksanaan tes, tidak 

merokok, minum alkohol atau obat-obatan, tidak melakukan tes setelah 

melakukan latihan berat pada hari yang sama dan menghindari kondisi udara 

lembab atau udara panas. Hal lain yang perlu diperhatikan selama tes adalah 

mengingatkan bahwa kecepatan awal haruslah lambat dan tidak boleh memakai 

uji coba lari terlalu cepat, memperhatikan salah satu kaki testee yang di uji coba 

apakah kaki telah menginjak tepat pada atau dibelakang garis akhir setiap kali 

bolak-balik, memperhatikan testee agar berbalik dengan membuat sumbu putar 

pada kaki mereka dan jangan sampai berputar dalam suatu lingkungan lebar, 

apabila testee tertinggal sejauh 2 langkah atau lebih sebelum mencapai garis ujung 

batas, atau 2 kali bolak-balik dalam satu garis maka tariklah testee tersebut untuk 

keluar dari tes.  
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Setelah tes berakhir  lakukan gerakan pendinginan ( cooling down) dengan 

cara berjalan dan diikuti oleh peregangan otot serta jangan duduk secara 

mendadak setelah melakukan tes tersebut. 

Penilaian yang dilakukan dari awal sampai bunyi”ding”pertama sampai 

testee tidak mampu lagi berlari sesuai dengan irama tanda “ding”. Penilaian 

dilakukan pada level dan shuttle tertentu sesuai dengan kemampuan testee. Skor 

penilaian dan prediksi atau klasifikasi VO2 Max terdapat pada tabel penilaian 

Multistage Fitness Test. 

Dari ketiga tes di atas, multistage fitness mempunyai kelebihan daripada tes 

lainya karena menghasilkan suatu perkiraan yang cukup akurat tentang konsumsi 

oksigen maksimal untuk berbagai kegunaan atau tujuan, selain itu tidak 

memerlukan peralatan yang mahal, prosedurnya sederhana, mudah pelaksanaanya, 

mudah di dalam penafsiran hasil tes. Selain itu multistage fitness test juga telihat 

lebih menarik bagi testee yang akan melakukanya. 

Prosedur yang paling penting dalam pengukuran VO2 Max adalah kriteria 

untuk menentukan bahwa seseorang telah mencapai tingkat konsumsi oksigen 

maksimalnya. Pencapaian konsumsi oksigen maksimal ini ditandai oleh terjadinya 

peningkatan konsumsi oksigen maksimal ( platea ) yang disebabkan oleh 

meningkatnya beban kerja. 

Faktor – faktor yang menentukan VO2 Max antara lain: 

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

oksigen yang dihisap kedalam paru selanjutnya sampai ke darah. 
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2). Proses penyampaian oksigen ke jaringan – jaringan oleh sel-sel darah merah 

harus normal, yakni fungsi jantung harus normal dan konsentrasi haemoglobin 

harus normal, jumlah sel darah merah harus normal, serta  pembuluh darah 

harus mampu mengalihkan darah dari jaringan-jaringan  yang tidak aktif ke 

otot yang sedang aktif yang membutuhkan oksigen yang lebih besar. 

3). Jaringan-jaringan terutama otot, harus mempunyai kapasitas yang normal 

untuk mempergunakan oksigen yang disampaikan kepadanya.  

Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan VO2 

Max adalah adanya data-data tes khusus, seperti postur tubuh, massa otot yang di 

gunakan, intensitas, durasi, efisiensi, mekanis didalam melakukan tes, dan 

motivasi. Posisi harus tegak baik pada saat dilakukan tes dengan posisi duduk atau 

berdiri karena nilai konsumsi oksigen maksimal dicapai pada posisi ini. Karena 

meningkatnya aktivitas otot rangka menyebabkan meningkatnya sebagian terbesar 

konsumsi oksigen selama latihan, maka konsumsi oksigen maksimal dapat dicapai 

dengan aktivitas yang melibatkan otot – otot besar. 

2.5 Aktivitas Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar  

Aktivitas pendidikan jasmani kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung 

Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di masing – masing sekolah 

seperti pada umumnya sekolah-sekolah lainya, yaitu dilaksanakan pada setiap 

minggunya satu pertemuan dengan alokasi waktu 90 menit. Siswa dan siswi  di 

sekolah – sekolah tersebut melakukan aktivitas pendidikan jasmani dengan 

pemanasan kemudian di bimbing oleh guru dan di akhiri dengan do’a. Sedangkan 

kendala dalam pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah – sekolah tersebut 
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adalah masalah banjir dan sempitnya lahan untuk berolahraga, sehingga mereka 

pada saat terjadi banjir harus melakukan pelajaran di dalam kelas dan hal ini pula 

yang menyebabkan berkurangnya aktivitas pendidikan jasmani di daerah tersebut. 

2.6  Hipotesis 

Setiap kegiatan penelitian mempunyai hipotesis, dalam penelitian ini yang 

berjudul “ Survei Kapasitas VO2 Max di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang”, adalah buruk. Hipotesis tersebut diperoleh 

bedasarkan kesimpulan bahwa di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang 

Utara  Kota Semarang adalah daerah yang padat kumuh, dan kurangnya lahan 

bermain untuk anak – anak dan juga kurangnya lahan untuk berolahraga  bagi 

masyarakat sekitar sehingga sangat mengurangi aktivitas fisik, padahal 

berdasarkan teori yang telah tebukti aktivitas merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi  kebugaran aerobik seseorang. Aktivitas yang dilakukan sehari-

hari, tahun demi tahun membentuk kesehatan, vitalitas, dan kualitas hidup 

individu. Dan latihan kebugaran yang dilakukan bertahun – tahun dapat hilang 

hanya 12 minggu dengan menhentikan aktivitas. Kesehatan lebih berkaitan 

dengan aktivitas yang teratur dan tidak berlebihan daripada dengan tingkat 

kebugaran. 

 

 



38 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian di sekolah dasar Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang 

Utara Kota Semarang merupakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif.  

3.2 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Pada penelitian yang 

dilaksanakan populasi yang diambil adalah para siswa kelas V sekolah dasar yang 

ada di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, baik 

laki-laki maupun perempuan. Banyaknya populasi sebesar  237 siswa yang berada 

di seluruh sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara 

Kota Semarang. 

3.3 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, banyaknya sampel yang diambil 

sebesar 70 siswa dari empat sekolah dasar yang ada di Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.  Dengan menggunakan rumus dari 

slovin, yaitu : 

n =         N_____     
          1  +  Ne2          ( Bamabang Prasetyo, 2008 : 137 ) 
 
n =  besaran sample 

N =  besaran populasi 

E = nilai kritis ( batas ketelitian ) yang diinginkan / persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sample ( 2005 : 137 ). Jadi dengan 
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jumlah populasi  237 dengan nilai kritis 10 %, maka jumlah sample yang 

dibutuhkan adalah 70,32 karena jumlah individu merupakan variabel diskret, 

maka 70,32 menjadi 70 siswa / siswi. Dapat di jabarkan lebih jelasnya sebagai 

berikut : 

n =_____N______ 
         1 +  Ne2 

 

n =       237______                 
         1 + 237.(10 %)2 

n =   70,32  

   =  70  

Tehnik penarikan sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik 

wilayah  ( area probablility sampling ). Dengan 70 sample yang tersebar di tiap 

RW Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara dapat dirinci sebagai 

berikut : 

Sample1 =             Populasi1_____  X Total sample 
                         Total populasi 
 
               (  Bambang Prasetyo, 2005 : 137 ) 

Penggunakan tehnik penarikan sampel tersebut didasarkan atas ciri-ciri 

pokok populasi yaitu rata-rata umur sampel siswa kelas V sekolah dasar di 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara berkisar antara 11-12 tahun 

dan termasuk dalam kategori usia remaja awal , jenis kelamin siswa yaitu putera 

dan puteri, kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan jasmani 

disekolah dan tinggal di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara 

Kota Semarang. 
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3. 4 Instrumen Penelitian                                     

Suatu penelitian membutuhkan alat bantu dalam pengumpulan data tentang 

variabel-variabel yang akan diteliti sehingga memudahkan penelitian dilakukan. 

Untuk mengetahui kapasitas VO2 Max siswa kelas V sekolah dasar yang ada di 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, instrumen 

yang digunakan didalam penelitian adalah multistage fitness test. Multistage 

fitness test ini cukup sederhana, dilakukan di lapangan, dan hasilnya cukup akurat 

untuk mengukur tingkat kebugaran aerobik ( VO2 Max) untuk berbagai kegunaan 

dan tujuan ( Ismaryati dan Sarwono, 74:225 ). Prosedur pelaksanaan tes yang 

perlu diperhatikan sebelum melaksanakan multistage fitness  adalah : 

1).Perlengkapan 

Dalam melaksanakan multistage fitness test ini, ada beberapa perlengkapan 

yang harus di penuhi sehingga dalam pelaksanaan tes multistage fitness ini dapat 

berjalan sesuai dengan aturan yang sebenarnya, diantaranya yaitu : 

a. Halaman, lapangan atau permukaan datar dan tidak licin. Lapangan yang 

dibutuhkan sekurang-kurangnya 22 meter. 

b. Meteran atau pita pengukur, untuk mengukur jalur sepanjang 20 meter  

c. Kerucut, sebagai tanda pembatas 

d. Lebar lintasan kurang lebih 1 sampai 1,5 meter untuk tiap testee 

e. Stopwatch 

f. Tali pembatas 
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2). Persiapan Pelaksanaan  

Sebelum melaksanakan multistage fitness test ini disarankan agar 

melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan melakukan beberapa macam 

peregangan terutama dengan menggerakan otot-otot kaki,  tidak makan terlebih 

dahulu sebelum dua jam dan memakai pakaian olahraga yang baik, dan 

menggunakan sepatu olahraga yang tidak menimbulkan lecet pada kaki. Dan 

setelah menyelesaikan  multistage fitness test ini hendaklah melakukan 

pendinginan dengan berjalan dan diikuti dengan peregangan otot-otot, dan jangan 

duduk secara mendadak setelah melakukan tes ini. 

Untuk membuat lintasan, ukurlah jarak sepanjang 20 meter, dan berilah 

tanda pada kedua ujungnya. Putarlah kaset pada radio kaset, jarak antar dua sinyal 

tut menandai waktu interval satu menit, apabila waktunya berselisih lebih besar 

dari 0,5 detik maka jarak tempat perlu diubah. 

Tabel 3.1 Penyesuaian jarak lari bolak-balik berdasarkan kecepatan pemutar kaset 

Periode Waktu 
Standar ( Detik ) 

Jarak Lari 
( Meter ) 

Periode Waktu Standar  
( Detik ) 

Jarak Lari 
(Meter ) 

55,0 

55.5 

56.0 

56.5 

57.0 

57.5 

58.0 

58.5 

18,333 

18,500 

18,666 

18,833 

19,000 

19,166 

19,333 

19,500 

60,5 

61,0 

61,5 

62,0 

62,5 

63,0 

63,5 

64,0 

 20,166 

20,333 

20,500 

20,688 

20,833 

21,000 

21,166 

21,333 
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59.0 

59.5 

60.0 

19,666 

19,833 

20,000 

64,5 

65,0 

 

21,500 

21,666 

Sumber. Multistage Fitness Test tahun 1999 

Tabel 3.2 Norma penilaian tes Multistage Fitness Test puteri 

No Kategori 
Usia 

11 12 13 14 

1 

2 

3 

4 

5 

A ( sangat baik ) 

B ( baik ) 

C ( sedang ) 

D ( buruk) 

E ( sangat buruk ) 

> 37,1 

30,2-36,7 

23,9-29,9 

20,7-23,6 

<20,7 

>38,8 

33,2-38,5 

26,8-32,9 

21,4-26,2 

<21,1 

>40,2 

33,9-40,2 

27,9-33,6 

22,1-27,6 

<21,8 

>40,2 

33,9-40,2 

27,9-33,6 

22,1-27,6 

<21,8 

 
Tabel 3.3 Norma Penilaian Tes Multistage Fitness Test Putera 

No Kategori 
Usia 

11 12 13 14 

1 

2 

3 

4 

5 

A(sangat baik) 

B ( baik) 

C ( sedang) 

D ( buruk) 

E ( sangat buruk) 

>42,4 

34,6-42,1 

36,8-34,3 

22,5-26,8 

<22,1 

>44,2 

40,2-43,9 

32,1-39,5 

24,6-31,8 

<24,3 

>47,4 

42,7-47,1 

35,0-42,4 

27,2-34,6 

<26,8 

>51,4 

43,9-50,8 

36,0-43,6 

28,9-35,7 

<28,3 

Sumber. Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport Search Usia 11,12,13,ber. 
Norma Penilaian Hasil Tes Modifikasi Sport Search Usia 11,12,13 
 
 
 
 
 



43 

 

3.5 Analisa Data 

Tehnik analisis data adalah cara untuk mengolah hasil penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan. Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk 

angka yaitu multistage fitness  test. Secara teknik pengukuran hanya satu 

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

selesai data multistage fitness test  ini terkumpul, maka dilanjutkan dengan 

analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

3.5.1 Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pengfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data. Dalam bagian ini dapat membuang hal-hal 

yang tidak penting.    

 Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa angka atau nilai 

kuantitatif. Penyederhanaan data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif persentase, yaitu dengan membuat persentase data yang di peroleh 

menggunakan rumus  

     DP= ______n _____  X 100 
                         N 
Keterangan :  

   DP = deskriptif persentase ( % ) 

   N = skor empirik ( skor yang diperoleh ) 

   N = skor ideal / jumlah total nilai responden ( Mohammad Ali, 1993 : 186 ) 

3.5.2 Sajian Data  

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa cerita yang 

sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan. 
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3.5.3 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 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 

Berdasarkan analisis data dapat diperoleh deskripsi kapasitas VO2 Max 

siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang 

Utara Kota Semarang Sebagai Berikut : 

4.1.1 Kapasitas VO2  Max Siswa Putra 

Tabel 4.1 Analisis deskripsi kapasitas VO2 Max siswa putra kelas V sekolah dasar 

Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang 

No Kriteria Frekuensi Kategori Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Lebih dari 42,2 

34,6-42,1 

26,8 – 34,3 

22,5 – 26,8 

Kurang dari 22,1 

- 

2 

11 

18 

12 

Sangat Baik ( A) 

Baik ( B ) 

Sedang ( C ) 

Buruk ( D ) 

Sangat Buruk ( E ) 

- 

4,65 % 

25,58% 

41,86% 

27,9% 

Sumber.Data Penelitian Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V Kelurahan Tanjung 
Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2009. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa : banyaknya sampel yang termasuk 

dalam kategori sangat baik (A) dengan nilai lebih dari 42,2 ada 0 sampel dengan 

persentase sebesar 0%. Banyaknya sampel yang termasuk dalam kategori baik (B) 

dengan nilai antara 34,6 sampai dengan 42,1 ada 2 sampel dengan persentase 4,65 

%. Banyaknya sampel yang termasuk kategori sedang (C) dengan nilai antara 26,8 
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sampai dengan 34,3 ada 11 sampel dengan persentase 25,58 %. Banyaknya 

sampel yang termasuk kategori buruk (D) dengan nilai antara 22,5 sampai dengan 

26,8 ada 18 sampel dengan persentase 41,86 % dan merupakan persentase terbesar 

dari semua kategori,  sampel dalam kategori sangat buruk (E) dengan nilai kurang 

dari 22,1 ada 12 dengan persentase 27,9%. 

Gambar 4.1 Grafik Kapasitas V02 Max Siswa Putera Kelas V Sekolah Dasar di 
Kel.Tanjung Mas   Kec.Semarang Utara Kota Semarang. 
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Kategori 

A = Sangat Baik  D = Buruk 
B = Baik   E = Sangat Buruk 
C = Sedang 

Sumber. Dara Penelitian Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V Sekolah Dasar di 
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2009. 
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4.1.2 Kapasitas VO2  Max Siswa Puteri 

Tabel 4.2 Analisis deskripsi kapasitas VO 2 Max siswa putri kelas V sekolah dasar 
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

Sumber. Data Penelitian Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V Sekolah Dasar di 
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2009. 
 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa : banyaknya sampel yang termasuk 

dalam kategori sangat baik (A) dengan nilai lebih dari 37,1 ada 0 sampel dengan 

persentase sebesar 0 %. Banyaknya sampel yang termasuk  dalam kategori baik 

(B) dengan nilai antara 30,2 sampai dengan 36,7  ada 0 sampel dengan persentase 

0 %. Banyaknya sampel yang termasuk kategori sedang (C) dengan nilai antara 

23,9 sampai dengan 29,9 ada 7 sampel dengan persentase 25,92%. Banyaknya 

sampel yang termasuk kategori buruk (D) dengan nilai antara 20,7 sampai dengan 

23,6 ada 15 sampel dengan persentase 55,55% dan merupakan persentase terbesar 

dari semua kategori,  sampel dalam kategori sangat buruk (E) dengan nilai kurang 

dari 22,1 ada 5 sample dengan persentase 18,51%. 

 

 

 

No Kriteria Frekuensi Kategori Persentase

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Lebih dari 37,1 

30,2 – 36,7 

23, 9 – 29, 9 

20, 7 – 23,6 

Kurang dari 22,1 

- 

- 

7 

15 

5 

Sangat Baik ( A) 

Baik ( B ) 

Sedang ( C ) 

Buruk ( D ) 

Sangat Buruk ( E ) 

- 

- 

25,92 % 

55,55 % 

18,51% 
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Gambar 4.2 Grafik Kapasitas V02 Max Siswa Putera Kelas V Sekolah Dasar di 
Kel.Tanjung Mas   Kec.Semarang Utara Kota Semarang 
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4.1.3 Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V Sekolah Dasar di Kelurahan 

Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.  

Tabel 4.3 Analisis Deskripsi Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V Sekolah Dasar di 
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik ( A ) 

Baik ( B ) 

Sedang ( C ) 

Buruk ( D ) 

Sangat Buruk ( E ) 

- 

2 

18 

32 

16 

- 

2,85 % 

25,71 % 

45, 71 % 

22,8 % 

Sumber. Data penelitian kapasitas VO2 Max siswa kelas V sekolah dasar di 
Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2009. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa : banyaknya sample yang termasuk 

dalam kategori sangat baik ( A ) ada 0 sample dengan persentase 0 %. Banyaknya 

sample  yang termasuk kategori baik ( B ) ada  2 sample dengan persentase 2,85 

%. Banyaknya sample yang termasuk kategori sedang ( C ) ada 18 sample dengan 

persentase 25,71 %. Banyaknya sample yang termasuk kategori buruk ( D ) ada  

32 sample dengan persentase 45,71 % dan merupakan persentase terbesar dari 

semua kategori. Dan banyaknya sample dalam kategori buruk ada16 sample 

dengan persentase 22,8 %. 

Gambar 4.3 Grafik Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V Sekolah Dasar di 
Kel. Tanjung Mas  Kec.Semarang Utara  Kota Semarang 
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Sumber. Data Penelitian Kapasitas VO2 Max Siswa Kelas V Sekolah Dasar di Kel. 
Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang  

 
 
4.2  Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran kapasitas VO2 Max untuk 

siswa putera dan puteri siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang termasuk dalam kategori buruk.  
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Dengan gambaran hasil kapasitas VO2 Max tersebut, hal yang dapat 

mempengaruhi kapasitas VO2 Max siswa kelas V  sekolah dasar di Kelurahan 

Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah proses 

pendidikan jasmani yang diberikan di sekolah kurang cukup dalam membantu 

para siswa mempunyai kapasitas VO2 Max yang baik. Menurut Brian J Sharkey 

(2003:84), nilai kapasitas VO 2 Max seseorang akan menurun  secara perlahan saat 

ia meneruskan gaya hidup kurang aktif, karena apa yang dilakukan hari demi hari, 

tahun demi tahun, akan membentuk kesehatan, vitalitas, dan kualitas hidup.  

Pengaruh dari latihan dan gaya hidup akif akan hilang hanya dalam 12 

minggu dengan menghentikan aktivitas, istirahat total di tempat tidur selama tiga 

minggu dapat menurunkan kebugaran hingga 29 % atau hampir 10% per minggu, 

tapi kehilangan tersebut dengan mudah dapat dikembalikan dengan aktivitas yang 

teratur. Aktivitas yang tidak berlebihan menghasilkan kebugaran di atas rata-rata 

dan keuntungan kesehatan yang terbesar, latihan menghasilkan tingkat kebugaran 

yang lebih tinggi dan keuntungan kesehatan ekstra, dan latihan sistematik yang 

panjang yang dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran Penjasorkes di sekolah 

membantu siswa dalam menigkatkan potensinya.  

Selain itu keadaan lingkungan dimana lingkungan yang tidak mendukung 

anak dalam kegiatan olahraga akan berdampak terhadap aktivitas anak yang malas 

dan menyebabkan kapasitas VO2 Max yang buruk. Di kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara mempunyai lingkungan yang sering banjir dan padat 

dengan pemukiman kumuh dengan sampah dan rawa – rawa, sehingga 

mengurangi waktu dan ruang gerak untuk bermain dan berolah raga bagi anak-
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anak yang tinggal di daerah situ, padahal menurut Sundet dan Magnus ( 1994 ) 

berpendapat bahwa lebih dari setengah perbedaan kekuatan maksimal aerobik 

oleh perbedaan genotype dan faktor lingkungan ( nutrisi, latihan ) sebagai 

penyebab, dengan demikian salah satu faktor penyebabya adalah karena kurang 

bergerak atau berolahraga bagi siswa dan siswi di Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

Menurut Astrand  (1973), pada masyarakat modern dewasa ini mesin yang 

serba elektronik – otomatik telah merampas sebagian besar kerja jasmaniah kita 

yang bagi nenek moyang kita merupakan porsi utama mereka. Kehidupan sehari-

hari di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang saat 

ini, diwarnai dengan duduk, berbaring, atau berkendaraan, sehingga rangsangan 

alamiah yang sangat vital bagi kehidupan lewat kerja jasmaniah sebagian besar 

telah lenyap dan mengakibatkan kemunduran karena kurang gerak.   Hal ini 

dibuktikan dengan hasil tes kapasitas VO2 Max yang sebagian besar termasuk 

dalam kategori yang buruk. Sedangkan menurut Sudarno SP ( 1992:8 ) fungsi 

kardiovaskular menentukan besarnya VO2 Max, yang selanjutnya menentukan 

kapasitas kerja fisik, atau kesegaran.  

Kalangan medis menyatakan kesegaran menyangkut bebas dari penyakit. 

Karena penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan ancaman yang paling 

menakutkan terhadap kesehatan, dapat dikatakan bahwa kesegaran secara medis 

sebagian besar tergantung kepada kesegaran kardiovaskular. Salah satu cara 

penting untuk menentukan kesegaran kardiovaskular adalah mengukur besarnya 
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VO2 Max. Oleh karena itu, VO2 Max bukan hanya sebuah parameter metabolisme, 

melainkan juga merupakan ukuran handal bagi kesegaran jasmani. 

Siswa kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan 

Semarang Utara Kota Semarang pada umumnya telah menerapkan perilaku hidup 

kurang sehat. Mereka  tidak terbiasa berjalan kaki untuk pergi ke sekolah masing-

masing.  

Para siswa dan siswi ketika berangkat sekolah mereka di antar dengan 

sepeda motot oleh orang tuanya masing – masing. Sebagian besar siswa sekolah 

dasar di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang juga 

mempunyai waktu istirahat dan tidur yang cukup dan cenderung berlebihan , 

dimana hal tersebut mempengaruhi kapasitas VO2 Max yang dimiliki, padahal  

siswa kelas V Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota 

semarang rata – rata usianya 11 – 12 tahun ( usia remaja awal ) dan hanya para 

remaja saja yang memiliki harapan untuk meningkatkan kebugaran hingga lebih 

dari 30%.  

Dengan kata lain, inilah kesempatan untuk guru mata pelajaran 

Penjasorkesya di sekolah untuk mengubah kebugaran aerobik para siswa dan 

siswinya yang mewarisi keburukan tingkat kebugaran aerobik orang tuanya, 

karena banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kebugaran aerobik, salah 

satunya kapasitas maksimal sistem respiratori dan kardiovaskular, jantung yang 

lebih besar, sel merah dan hemoglobin yang leboh banyak dan persentase tinggi 

dari serat otot dan unit otot yang menghasilkan energi dan sel lainya diwarisi dari 

pihak ibu. Bukti - bukti terbaru menunjukkan bahwa kapasitas otot untuk 



53 

 

merespon latihan juga merupakan keturunan. Faktor lainya, seperti fisik dan 

komposisi tubuh juga akan mempengaruhi kebugaran dan potensi performa yang 

tinggi.   

 Penerapan hidup yang kurang sehat yang berasal dari lingkungan mereka 

pada umumnya di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengurangi 

aktivitas mereka dan kebugaran dihitung per unit berat badan, jadi ketika para 

siswa dan siswi kelas V Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara 

Kota Semarang kurang aktivitas karena terlalu banyak tidur siang dan kurang 

berolahraga selain di jam mata pelajaran sekolah maka yang terjadi penimbunan 

lemak dalam tubuh, dan satu setengah penurunan kebugaran karena usia dapat  

disimpulkan sebagai peningkatan lemak tubuh ketika usia mereka beranjak remaja 

menuju dewasa maka mereka akan mengalami distorsi petumbuhan kebugaran 

aerobik, seiring dengan laju usianya, karena tanpa latihan apa pun, hanya 

mengurangi berat badan kebugaranya telah meningkat 10 %. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Kapasitas VO2 Max siswa  kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung 

Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang 2,85% dalam kategori baik (B), 

25,71% dalam  kategori sedang (C),  45,71% dalam kategori buruk (D) dan 22,8% 

dalam kategori sangat buruk (E). 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis, penulis 

menyadari arti pentingnya kebugaran aerobik ( VO2 Max) khususnya bagi siswa 

sekolah dasar. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan penulis diantaranya 

dengan cara sebagai berikut : 

5.2.1 Rutin melakukan aktivitas fisik. Untuk anak usia sekolah dasar dengan aktif 

mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

sekolah, ataupun dengan melakukan aktivitas olahraga di luar sekolah 

seperti ekstrakurikuler, ataupun aktivitas fisik lainya. 

5.2.2 Selalu menjaga kesehatan dengan membiasakan menjalankan pola hidup 

sehat, seperti tidur yang cukup, hidup yang bersih dan lain-lain. Dengan 

tubuh yang sehat maka akan dapat melakukan aktivitas lainya dengan baik. 

5.2.3 Mengkonsumsi makan-makanan yang sehat dan bergizi tinggi dan cukup 

untuk pemenuhan kalori yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. 
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Teknik rincian pengambilan sampel siswa dan siswi 
kelas V sekolah dasar di Kelurahan Tanjung Mas 

Kecamatan Semarang Utara tahun 2009 
 

Bentuk penelitian deskriptif kuantitatif 
Jumlah populasi   : 237 siswa siswi 
Jumlah sampel   : 70 
Teknik wilayah ( area probability sampling ) 
Rumus dari slovin yang di kutip dari buku metode penelitian 
kuantitatif teori dan aplikasi. 

n =      N____         
       1 + N.e     ( Bambang Prasetyo, 2008 : 137 ) 
 
    = ___237___ 
       1+ 237.( 10%) 
 n = 70,32 
    = 70 
 

Per RW 
Sample1 = _____populasi1_____ X total populasi 
             Total populasi  
                                                        ( Bambang Prasetyo, 2006 : 137 ) 

 
RW 1 = ______1 _____X   70 
                        237 
          =  0, 08  
          =  1  

 
RW2 = _______2_____ X  70  
                      237 
         =  0,590  
         = 6  

 
RW3 = ______25 _____X  70  
                        237 
         = 7, 38 
         = 7  
 
 
RW4 = ______20 _____ X  70  
                        237 
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         = 5,9  

         = 6  

 

RW5 = ______18 ______X  70 
                        237 
         =  5, 316 
         =  5 
 
  
RW6 = ______25 ______X  70  
                        237 
         =  7, 38  
         =  7  
 
 
RW7 = ______26 ______X  70  
                       237 
         = 7, 67 
         = 8  
 
 
RW8 = _______4 ______X  70 
                       237 
         = 1, 4 
         = 1  
 
RW9 = ______7 ______X  70  
                       237 
         = 2, 06 
         = 2  
 
RW10 = _____11_____ X  70  
                       237 
           = 3, 24 
           = 3  
 
 
RW11 = _____1 ______X  70  
                      237 
           = 0,29 
           =  -- 
RW12 = _____3 ______X  70 

                                 237 



 

 
 

59

           = 0, 88 
           = 1 
 
RW13 = _____48_____  X  70  
                       237 
           = 14, 17 
           = 14 
 
RW14 = _____11 ______X  70  
                       237 
           = 3, 24  
           = 3 
 
RW15 = _____17 ______X  70  
                        237 
           = 5,02 
           = 5 
 
RW16 = ______1 ______X  70 
                        237 
           = 0,08 

           = 1  
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Lampiran 7 
 

DAFTAR HASIL PENELITIAN MULTISTAGE 
FITNESS TEST DAN DENYUT NADI 

 
Hasil test multistage fitness test se-kelurahan tanjung mas kecamatan semarang 

utara kota semarang dan denyut nadi  

 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Asal Sekolah Dasar 

Hasil 

VO2 

Max 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Irfan Imam S 

Teguh Utomo 

Zamrozi 

Siti Nur L 

Andi S 

M.S Holekhan 

Bahrudin 

Nur Salisin 

Diana 

M Hanif S 

Aji Tri K 

Jefri Dwi  

Ade Irfan 

Sahid L 

L 

L 

L 

P 

L 

L 

L 

L 

P 

L 

L 

L 

L 

L 

SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 

37,4 (B) 

35,3 (B) 

26,8 (D) 

23,0 (D) 

25,0 (D) 

28.9 (D) 

23,9 (D) 

28.9 (D) 

22,1(D) 

25,3 (D) 

25   (D) 

22,1 ( E ) 

23,6(D) 

27,6(D) 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Jeny Andy 

Miftahul H 

Dias Fitriani 

Sulistyowati 

Ahmad Rosilah 

Ayis Mahendra 

Mohammad B G 

Bagas Yogi 

Folreta Bella A 

Mas Hadi 

Mahendra 

Desi K 

Abdul Wahid H 

Aldi Adi Praga 

Ananda Azrul  

Bernanda T 

Vera Diana 

Ika Savitri 

Ryan Surya 

Kiki Ayu Saskia 

Kukuh Reza 

Lisa Andriani 

Lita Octavia 

L 

P 

P 

L 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

P 
 

L 
 

L 
 

P 
 

L 
 

L 
 

L 
 

P 
 

L 
 

P 
 

L 
 

P 
 

L 
 

P 
 

L 
 

SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 

SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SDI Taqwiyatul Wathon 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 

27,2(D) 

24,6(D) 

23,9(D) 

23,0(D) 

23,9(D) 

21,1(E) 

29,7(D) 

29,7(D) 

24,6(D) 

21,4(E) 

24,6(D) 

21,4(E) 

23,6(E) 

27,2(C) 

20,4(E) 

21,4(E) 

26,8(C) 

25,7(D) 

25,7(D) 

23,6(D) 

20,4(E) 

25,0(D) 

21,8(E) 
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38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Mahesa A 

Sobirin 

Nisa Hartini 

Riski Dani 

Satria Wahyu 

Susanti 

Tri Aditya 

Yola Hadianka 

Risky P P 

Sendhika S P 

Mirna Maretta 

Gita Tety 

Anggraeni 

Angga 

Ahmad Riski S 

Riza Aprilia 

Ayu Yuningsih 

Azizah Ayu N 

Eva Ristiana 

Fanny Putri K S 

Ella Arvian 

Chries P W 

Fajar M 

L 
 

L 
 

P 
 

L 
 

L 
 

P 
 

L 
 

L 
 

L 
 

L 
 

P 
 

P 
 

P 
 

L 
 

L 
 

P 
 

P 
 

P 
 

P 
 

P 
 

P 
 

L 
 

L 
 

SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
SD Kusuma Bhakti 
 
MI Kebonharjo  
 
MI Kebonharjo  
 
MI Kebonharjo  
 
MI Kebonharjo  
 
MI Kebonharjo  
 
SDN Tanjung Mas 01 
 
SDN Tanjung Mas 01 
 
SDN Tanjung Mas 01 
 
SDN Tanjung Mas 01 
 
SDN Tanjung Mas 01 
 
SDN Tanjung Mas 02 
 
SDN Tanjung Mas 02 
 
SDN Tanjung Mas 02 
 
SDN Tanjung Mas 02 
 
SDN Tanjung Mas 02 
 

32,5(C) 

26,2(E) 

32,9(C) 

25,7(D) 

31,4(C) 

22,5(D) 

31,0(C) 

32,2(C) 

31,1(C) 

21,1(E) 

26,8 (D) 

27,2( C) 

27,6(C) 

21,8(E) 

23,6(D) 

21,1(E) 

21,4(E) 

26,8(C) 

27,6(C) 

30,6(C) 

27,6(C) 

21,4(E) 

27,6(C) 
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61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

Ina Arista 

Anita Pakir P 

Rasasua Yanti 

Riski Handayani 

Nabila Echa 

Lukman 

Kenji Ilham P 

Anggun R C 

Yarikris  

Anisah Fitriani 

P 
 

P 
 

P 
 

L 
 

P 
 

L 
 

L 
 

P 
 

L 
 

P 

SDN Tanjung Mas 02 
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 
SD Bandarharjo  
 

23,0(D) 

23,0(D) 

22,5(D) 

30,6(C) 

21,4(E) 

28,3(C) 

27,6(C) 

22,5(D) 

21,4(E) 

31,4(C) 

 
 


