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SARI 
 

M. Nur Wakhid (2010): Profil Hasil Multistage Fitness Test 
Mahasiswa PKLO Semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah: Seberapa hasil multistage fitness test mahasiswa PKLO semester I 
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 
2009/2010? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil multistage fitness 
test mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang tahun ajaran 2009/2010. 

Metode penelitian menggunakan metode survei tes. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2009/2010, yang keseluruhannya 
berjumlah 200 mahasiswa. Untuk jumlah sampel putra sebanyak 50 orang yang 
diambil dengan teknik random sampling, sedangkan jumlah sampel putri 
sebanyak 20 orang diambil semua sebagai sampel dengan teknik total sampling. 
Jumlah keseluruhan sampel sebanyak 70 mahasiswa. 

Hasil perhitungan data secara statistik deskriptif, diperoleh hasil yaitu:                   
1) Mahasiswa PKLO putra semester I yang hanya melakukan aktifitas fisik ketika 
kuliah berjumlah 17 orang. Nilai rata-rata tes VO 2 Maks sebesar 42,429 termasuk 
kategori fair (cukup/38,4-45,1). Persentase hasil tes VO 2 Maks untuk setiap 
kategori yaitu: 5,9% poor (1 orang), 70,6% fair (12 orang), dan 23,6% good (4 
orang).           2) Mahasiswa PKLO putra semester I yang melakukan aktifitas fisik 
ketika kuliah dan di luar kuliah berjumlah 33 orang. Nilai rata-rata tes VO 2 Maks 
sebesar 49,627 termasuk kategori good (baik/45,2-50,9). Persentase hasil tes 
VO 2 Maks untuk setiap kategori yaitu: 27,2% fair (9 orang), 27,4% good (9 
orang), 36,4% excellent           (12 orang), dan 9% superior (3 orang). 3) 
Mahasiswa PKLO putra semester I berjumlah 50 orang. Nilai rata-rata tes 
VO 2 Maks 47,180 termasuk kategori good (baik/45,2-50,9). Persentase hasil tes 
VO 2 Maks untuk setiap kategori yaitu: 2% poor (1 orang), 42% fair (21 orang), 
26% good (13 orang), 24% excellent (12 orang), dan 6% superior (3 orang). 4) 
Keseluruhan mahasiswa PKLO putri semester I berjumlah 20 orang. Nilai rata-
rata tes VO 2 Maks sebesar 32,680 termasuk kategori fair (cukup/31,0-34,9). 
Persentase hasil tes VO 2 Maks untuk setiap kategori yaitu: 15% poor (3 orang), 
70% fair (14 orang), dan 15% good (3 orang). 

Saran yang diajukan adalah: 1) Perlu menjaga kebugaran tubuh dengan 
rutin melakukan aktifitas fisik agar dapat memiliki kesegaran jasmani yang baik, 
sehingga mampu menghadapi tantangan fisik selanjutnya, 2) Perlu menumbuhkan 
kesadaran diri untuk selalu disiplin melakukan aktifitas fisik dalam perkuliahan 



 

iii 

praktikum cabang olahraga, agar aktifitas fisik tersebut memberikan pengaruh 
yang baik terhadap kesegaran jasmani, 3) Perkuliahan mandiri perlu diterapkan 
dengan penuh kedisiplinan dan perlu pemantauan yang lebih maksimal dari para 
dosen pengajar matakuliah praktikum cabang olahraga, guna menunjang 
perkuliahan terstruktur (tatap muka), sehingga aspek kebugaran atau kesegaran 
jasmani dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan dari pengembangan materi 
pembelajaran dalam perkuliahan praktikum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Olahraga semakin merasuk ke setiap lapisan masyarakat dan melembaga 

sebagai pranata sosial dan berkembang sebagai bagian dari budaya manusia. 

Pendek kata, bahwa olahraga dilakukan dan menarik bagi semua orang tanpa 

memandang jenis ras, kepercayaan, politik, dan geografi (Rusli Lutan, dkk, 1991: 

32). Djoko Pekik Irianto (2000: 7) menambahkan, bahwa berolahraga adalah salah 

satu alternatif paling efektif dan aman untuk memperoleh kebugaran, sebab 

berolahraga mempunyai manfaat, seperti: 1) Manfaat fisik (meningkatkan 

komponen kebugaran), 2) Manfaat psikis (lebih tahan terhadap stres, lebih mampu 

berkosentrasi), dan 3) Manfaat sosial (menambah percaya diri dan sarana 

berinteraksi). Rusli Lutan (1991: 36) menjelaskan, bahwa hasil nyata dari kegiatan 

berolahraga secara teratur adalah kebugaran atau kesegaran jasmani.  

Menurut Junusul Hairy (1989: 9), pengertian kesegaran jasmani adalah 

kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan giat dan dengan penuh 

kewaspadaan, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan dengan energi yang 

cukup untuk menikmati waktu senggangnya dan menghadapi hal-hal yang darurat 

yang tak terduga sebelumnya. Iskandar Z.A, dkk (1999: 3) mengatakan, bahwa 

kesegaran jasmani mencakup dua aspek kategori komponen yaitu: 1) Komponen 

kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan (health related fitness) 
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dan 2) Komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan 

(skill related fitness).  

Kesegaran jasmani seseorang dapat ditingkatkan melalui aktifitas fisik 

atau olahraga dan dapat pula diukur tentang seberapa tingkat kesegaran 

jasmaninya. Cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mengukur dan 

mengetahui tingkat kesegaran jasmani adalah dengan menggunakan instrumen tes 

kesegaran jasmani, antara lain: tes lari 15 menit, tes lari 12 menit, tes lari 1600 

meter, multistage fitness test, dan tes lari di atas treadmill. 

Kelima macam instrumen tes di atas memiliki fungsi yang sama yaitu 

mengukur kemampuan kardiovaskuler melalui perkiraan ambilan oksigen 

maksimum (VO 2 Maks), akan tetapi terdapat satu instrumen tes yang memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan instrumen tes yang lain, yaitu multistage fitness 

test. Aribinuko Tjiptoadhidjojo (2000: 41) mengatakan, bahwa bentuk tes 

multistage fitness test ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu data VO 2 Maks 

yang dihasilkan dari tes ini lebih akurat, apabila dibandingkan dengan tes 

kesegaran jasmani lain yang sama-sama dilakukan di lapangan, serta tes ini dapat 

dapat dilaksanakan secara masal. Eri Pratiknyo Dwikusworo (2006: 42) 

mengemukakan, bahwa multistage fitness test adalah suatu bentuk tes kesegaran 

jasmani yang dilakukan untuk mengukur prediksi ambilan oksigen maksimal 

(VO 2 Maks). 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal yang berbentuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional, bertugas melaksanakan pendidikan 
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akademik dan vokasi (profesi) dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni 

tertentu. UNNES menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk program reguler 

dan program khusus yang meliputi program kependidikan dan nonkependidikan 

(UNNES, 2005: 2). Beberapa program studi yang yang diselenggarakan di 

Universitas Negeri Semarang, meliputi: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas 

Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ekonomi (FE), 

Fakultas Hukum (FH), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA), Fakultas Teknik (FT), dan Fakultas Ilmu Keolahrgaan (FIK) (UNNES, 

2005: 9-11).   

Fakultas Ilmu Keolahrgaan (FIK) terdapat lima program studi yang 

dijalankan yaitu: 1) Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2) Ilmu Keolahragaan (IKOR), 

3) Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR), 4) Pendidikan Guru 

Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD), dan 5) Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga (PKLO). 

Dari kelima program studi di atas, program studi PKLO pada semester I 

tahun ajaran 2009/2010 terdapat empat matakuliah praktikum cabang olahraga 

yang diajarkan yaitu atletik, renang, senam, dan sepakbola. Matakuliah praktikum 

di atas merupakan sebagian dari kurikulum matakuliah program studi yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa PKLO pada semester I. Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 

(UNNES, 2005: 3). Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar empat matakuliah 

praktikum tadi, tentunya tidak dilaksanakan dalam satu waktu saja, melainkan 
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pembagian waktu yang telah diatur pada layanan Sistem Informasi Akademik 

Terpadu (Sikadu). Dengan layanan Sikadu, mahasiswa dapat menentukan 

matakuliah-matakuliah yang akan diambil dan menyusun jadwal kuliah mereka, 

sehingga kegiatan belajar mengajar perkuliahan mereka dapat berjalan dengan 

lancar. Selama satu semester mahasiswa wajib menempuh empat matakuliah 

praktikum tadi dalam batas minimal 12 kali pertemuan, dan alokasi waktu 

permatakuliah adalah 2 x 50 menit.  

Kegiatan belajar mengajar atau kuliah mahasiswa Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga (PKLO) semester I cenderung banyak menggunakan aktifitas kerja fisik, 

karena beberapa matakuliah yang harus ditempuh adalah matakuliah praktikum 

cabang olahraga. Tidak hanya melalui kegiatan kuliah saja mereka melakukan 

aktifitas fisik, akan tetapi di luar kegiatan kuliah pun mereka melakukan aktifitas  

fisik, seperti mengikuti UKM cabang olahraga dan melakukan kegiatan fisik di 

klub-klub olahraga ataupun sanggar-sanggar kebugaran. Aktifitas fisik atau 

olahraga mahasiswa PKLO semester I yang terstruktur dalam matakuliah 

menjadikan suatu perubahan terhadap pola keteraturan dalam beraktifitas fisik 

mereka. Pola keteraturan beraktifitas fisik atau berolahraga mereka sekarang tentu 

sangat berbeda, dibandingkan ketika mereka masih berstatus sebagai siswa di 

sekolah. Ketika masih sekolah, mereka rata-rata melakukan aktifitas fisik atau 

olahraga satu kali dalam seminggu. Berbeda setelah mereka menjadi mahasiswa 

di program studi PKLO, mereka mempelajari dan mempraktikkan cabang-cabang 

olahraga secara spesifik dalam rutinitas perkuliahan. 
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Sesuai dengan prinsip dasar latihan yang dikemukan oleh Suharto, dkk 

(1997: 21) salah satunya yaitu prinsip arrangement exercise  (beraturan), bahwa 

melakukan aktifitas fisik secara beraturan, sistematik, dan kontinyu akan dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani secara optimal. Suharto, dkk (1997: 21-22) 

menambahkan, bahwa seseorang melakukan latihan fisik secara benar dan teratur 

akan bermanfaat: a) untuk meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru, b) 

memperkuat sendi dan otot, c) mengurangi lemak, dan d) memperbaiki bentuk 

tubuh, e) mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner, dan f) 

memperlancar peredaran darah. Dengan keteraturan mahasiswa PKLO semester I 

melakukan aktifitas fisik pada perkuliahan praktikum cabang olahraga selama satu 

semester, maka dapat berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani tiap 

masing-masing individu. 

Pengaruh aktifitas fisik yang dilakukan secara teratur seperti yang telah 

diuraikan di atas, menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti. 

Bertolak dari permasalahan tadi, maka penulis berkeinginan mengadakan 

penelitian dengan judul “PROFIL HASIL MULTISTAGE FITNESS TEST 

MAHASISWA PKLO SEMESTER I FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AJARAN 2009/2010”.  

Berdasarkan uraian-uraian pada alasan pemilihan judul di depan, maka 

dapat diperoleh beberapa simpulan, yaitu: 

1) Multistage fitness test merupakan salah satu instrumen tes untuk mengukur 

dan mengetahui tingkat kesegaran jasmani. 
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2) Keteraturan mahasiswa PKLO semester I tahun ajaran 2009/2010 melakukan 

aktifitas fisik atau olahraga pada perkuliahan praktikum cabang olahraga 

selama satu semester mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesegaran 

jasmani mereka. 

3) Judul skripsi seperti di atas belum pernah diteliti, khususnya di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian-uraian pada alasan pemilihan judul di depan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “Seberapa hasil 

multistage fitness test mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2009/2010?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ”Untuk mengetahui seberapa hasil 

multistage fitness test mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2009/2010”. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.4.1  Profil 

Depdiknas (2007: 897) menyatakan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, bahwa arti kata profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan 
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fakta tentang hal-hal khusus. Ikhtisar sendiri mengandung arti yaitu pemandangan 

secara ringkas (Depdiknas, 2007: 421). Tentunya dalam skripsi ini, profil yang 

dimaksud adalah penggambaran tentang hasil multistage fitness test mahasiswa 

PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 

ajaran 2009/2010. 

1.4.2 Hasil 

Depdiknas (2007: 391) menyatakan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, bahwa arti kata hasil adalah sesuatu yang diadakan, akibat, kesudahan, 

berhasil, mendapatkan hasil, tidak gagal. Dalam skripsi ini, yang dimaksud 

dengan hasil adalah perolehan mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang  tahun ajaran 2009/2010 setelah 

melakukan tes kesegaran jasmani yaitu multistage fitness test. 

1.4.3 Multistage Fitness Test 

Multistage fitness test adalah suatu bentuk instrumen tes kesegaran 

jasmani yang digunakan untuk mengukur perkiraan ambilan oksigen maksimum 

(VO 2 Maks) (Eri Pratiknyo Dwikusworo, 2006: 42). 

1.4.4 Mahasiswa 

Depdiknas (2007: 696) menyatakan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, bahwa arti kata mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan 

tinggi. Tentunya dalam skripsi ini, mahasiswa yang dimaksud adalah orang-orang 

yang berstatus sebagai mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang pada tahun ajaran 2009/2010 yang terdiri dari 

mahasiswa putra dan mahasiswa putri. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah : 

1.5.1 Dapat memberikan pengetahuan tentang kegunaan multistage fitness test 

yang berhubungan dengan kesegaran jasmani bagi mahasiswa program 

studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKLO). 

1.5.2 Memberikan suatu sumbangan pemikiran dan keilmuan yang sekaligus 

dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa PKLO tentang 

pentingnya menjaga kesegaran jasmani dalam diri masing-masing individu. 

1.5.3 Sebagai bahan pertimbangan bagi program studi PKLO dalam 

meningkatkan kualitas mahasiswa dengan meningkatkan kesegaran 

jasmani. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Tentang Multistage Fitness Test 

Aribinuko Tjiptoadhidjojo (2000: 41) menjelaskan, bahwa istilah 

multistage fitness test dapat juga disebut dengan istilah tes kesegaran tingkatan 

ganda atau istilah bleep test. Istilah tingkatan ganda tadi dimaksudkan, bahwa tes 

kesegaran ini dilakukan dengan mengacu pada dua aspek yaitu tingkatan (level) 

dan balikan (shuttle). Secara sederhana dapat diterangkan bahwa pada saat 

melakukan multistage fitness test, pelaku tes (testee) harus berlari menempuh 

tingkatan (level) yang terdiri dari balikan-balikan (shuttle) setelah mendengar 

bunyi “bleep”. Sesuai prosedur singkat tadi, dapat diketahui bahwa istilah “bleep” 

merupakan suatu bunyi sebagai tanda isyarat untuk menandakan tingkatan (level) 

dan balikan (shuttle). Aribinuko Tjiptoadhidjojo (2000: 41) menambahkan, bahwa 

dengan seseorang menyebut multistage fitness test dengan istilah bleep test 

merupakan suatu upaya untuk mempermudah seseorang dalam mengingatnya, 

apabila dibandingkan dengan istilah asalnya yaitu tes kesegaran tingkatan ganda 

atau multistage fitness test. Eri Pratiknyo Dwikusworo (2006: 42) 

mengemukakan, bahwa multistage fitness test adalah suatu bentuk instrumen tes 

kesegaran jasmani yang dilakukan untuk mengukur prediksi ambilan oksigen 

maksimal (VO 2 Maks). Menurut M. Sajoto (1988: 67), bahwa VO 2 Maks 

merupakan nilai ambilan atau konsumsi oksigen maksimal yang artinya 
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menunjukkan volume oksigen yang dikonsumsi dan dinyatakan dalam 

liter/mililiter dengan satuan ml/kg BB/menit. 

Konsumsi oksigen secara maksimal sangat memerlukan dukungan kerja 

yang baik dari organ tubuh yaitu jantung dan paru-paru, yang artinya bahwa 

jantung dan paru-paru harus dapat berfungsi secara normal untuk menunjang 

seseorang dalam melakukan aktifitas. Konsumsi oksigen maksimal atau 

VO 2 Maks merupakan unsur yang sangat terkait dengan kemampuan aerobik, 

karena membutuhkan kerja jantung dan paru-paru. Sharkey, Brian J. (2003: 92) 

mengatakan, bahwa aerobik digunakan untuk mengindikasikan pemasukan, 

penyaluran, dan pemanfaatan oksigen meningkat dengan melakukan latihan. 

Sehingga dapat dijelaskan, bahwa dalam proses pemasukan oksigen dibutuhkan 

adanya kerja paru-paru, sedangkan dalam proses penyaluran oksigen dibutuhkan 

adanya kerja jantung. 

Junusul Hairy (1988: 188) kembali menjelaskan tentang fungsi fisiologis 

yang terlibat di dalam kapasitas konsumsi oksigen maksimal yaitu meliputi:              

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

oksigen yang dihisap dan masuk ke paru, selanjutnya sampai ke darah, 2) Proses 

penyampaian oksigen ke jaringan-jaringan oleh sel-sel darah merah harus normal 

yaitu fungsi jantung harus normal, volume darah harus normal, jumlah sel-sel 

darah merah harus normal, konsentrasi hemoglobin harus normal, serta pembuluh 

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

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

mempergunakan oksigen yang disampaikan kepadanya. 

Kapasitas konsumsi oksigen maksimal dapat diketahui melalui tes 

kesegaran jasmani yaitu multistage fitness test. Multistage fitness test memiliki 

beberapa kelebihan yaitu data VO 2 Maks yang dihasilkan dari multistage fitness 

test lebih akurat, apabila dibandingkan dengan tes kesegaran jasmani yang 

lainnya, yang sama-sama dilakukan di lapangan, serta dapat dilakukan secara 

masal. Prinsip utamanya adalah lari bolak-balik pada lintasan lapangan yang telah 

ditentukan (panjang sekitar 20 meter), dan mengikuti bunyi “bleep” yang ada pada 

kaset. Pada awal bunyi antara “bleep” sangat lambat dan akan semakin cepat 

secara progresif, sehingga memerlukan usaha yang keras, agar dapat mengikuti 

irama yang telah ditetapkan. Apabila sudah tidak dapat mengikuti irama (pace), 

maka testee (pelaku) dianggap sudah tidak mampu dan usaha yang tercatat 

merupakan gambaran VO 2 Maks yang dimilikinya (Aribinuko Tjiptoadhidjojo, 

2000: 41). 

 

2.1.2 Tinjauan Tentang Kesegaran Jasmani 

Rusli Lutan, dkk (1991: 33) mengemukakan, bahwa gerak merupakan 

kebutuhan mendasar bagi manusia. Kebutuhan itu adalah gerak yang spesifik 

yang dilakukan secara sadar dan bertujuan. Dengan gerak itu merupakan 

kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Gerak pada dasarnya merupakan 

aktifitas jasmani manusia dan salah satu wujud aktifitas jasmani manusia yaitu 
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olahraga. Rusli Lutan, dkk (1991: 57) mengatakan, bahwa olahraga adalah 

serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang untuk 

mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, salah satunya yaitu kesehatan. Rusli 

Lutan, dkk (1991: 36) menambahkan, bahwa hasil nyata dari kegiatan berolahraga 

secara teratur adalah kebugaran atau kesegaran jasmani. Sehingga dapat 

disimpulkan, bahwa dengan berolahraga seseorang dapat meningkatkan kesegaran 

jasmani. 

2.1.2.1 Pengertian Kesegaran Jasmani  

Santosa Giriwijoyo dan Mucthamadji (2005: 18) menjelaskan bahwa ada 

beberapa istilah lain yang dipergunakan untuk maksud yang sama dengan 

kesegaran jasmani yaitu kesegaran jasmani, kesanggupan, dan kesemaptaan. 

Kesemua istilah tadi dimaksudkan untuk menerjemahkan istilah asalnya yaitu 

physical fitness. Secara harfiah arti physical fitness adalah kecocokan fisik atau 

kesesuaian jasmani yang berarti bahwa ada sesuatu yang harus cocok dengan fisik 

atau jasmani yaitu macam atau beratnya tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik 

atau jasmani. 

Definisi yang dirumuskan dari hasil Seminar Kesegaran Jasmani Nasional 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Olahraga dan Pemuda pada tanggal 

16 sampai 20 Maret 1971 di Jakarta memaparkan, bahwa physical fitness adalah 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berarti (Nurhasan, 2001: 132). 

Menurut Sadoso Sumosardjuno (1996: 19), pengertian kesegaran jasmani 

adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan 
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gampang, tanpa merasa kelelahan yang berlebihan, dan masih mempunyai sisa 

atau cadangan untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-

keperluan yang mendadak.  

M. Sajoto (1988: 9) mengutip dari Judith Rink, dkk (1984: 64) dan Brent 

Q. Hafen, dkk (1988: 201) menjelaskan tentang pengertian kesegaran jasmani 

yaitu kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa 

mengalami kelelahan berarti, dengan pengeluaran energi yang cukup besar, guna 

memenuhi keperluan geraknya, dan menikmati waktu luang serta untuk 

memenuhi keperluan darurat bila sewaktu-waktu diperlukan. 

Sedangkan menurut Djoko Pekik Irianto (2000: 2), pengertian kesegaran 

jasmani adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kerja sehari-hari 

secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan, sehingga masih dapat  

menikmati waktu luangnya. 

2.1.2.2 Komponen Kesegaran Jasmani 

Upaya seseorang untuk mempertahankan kebugaran dalam kehidupan 

sehari-hari seseorang membutuhkan kualitas kesegaran jasmani yang baik. 

Kualitas kesegaran jasmani yang baik mencakup jasmani yang sehat dan jasmani 

yang bugar. Rusli Lutan, dkk (1991: 49) mengatakan bahwa jasmani yang sehat 

yaitu apabila seluruh proses fisiologis atau seluruh fungsi organ jasmani dalam 

keadaan normal, sedangkan jasmani yang bugar yaitu jasmani yang memiliki 

derajat sehat dinamis atau fungsi organ tubuh normal guna mendukung segala 

aktifitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa terjadi kelelahan yang berlebihan, dan 

kelelahan itu pulih kembali sebelum datang tugas yang sama pada keesokan 



14 

 

harinya. Rusli Lutan, dkk (1991: 50) lebih lanjut menjelaskan, bahwa semakin 

derajat sehat dinamis seseorang, maka semakin besar kemampuan kerja fisiknya 

dan semakin kecil kemungkinan terjadi kelelahan. Pernyataan tadi merupakan inti 

pengertian dari kesegaran jasmani. 

Junusul Hairy (1989: 10) menjelaskan, bahwa kesegaran jasmani 

dipengaruhi oleh dua komponen-komponen dasar yaitu, meliputi: 

1) Kesegaran organik (organic fitness) adalah hal-hal khusus yang bersifat 

keturunan yang kita yang kita miliki, yang diwarisi dari kedua orang tua dan 

dipengaruhi oleh umur, dan mungkin oleh keadaan sakit atau kecelakaan, serta 

kesegaran ini termasuk sangat sulit untuk dirubah dan menggambarkan tingkat 

kesegaran jasmani seseorang. 

2) Kesegaran dinamik (dynamic fitness) adalah hal-hal yang mengarah pada 

kesiapan dan kapasitas tubuh untuk bergerak dan bertindak dalam tingkatan 

tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan kesegaran ini dapat 

dikembangkan atau ditingkatkan degan melakukan kegiatan fisik. 

Berdasarkan uraian tentang kesegaran dinamik di atas, dapat dijelaskan 

kembali bahwa kesegaran dinamis mencakup dua kategori komponen kesegaran 

jasmani yaitu komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan 

(health related fitness) dan komponen kesegaran jasmani yang berhubungan 

dengan keterampilan (skill related fitness). 

Iskandar Z.A, dkk (1999: 5) menyebutkan komponen-komponen 

kesegaran jasmani yang behubungan dengan kesehatan (health related fitness) 

yaitu, sebagai berikut: 



15 

 

1) Daya tahan jantung-paru (kardiovaskuler) adalah kesanggupan sistem jantung, 

paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat 

melakukan aktifitas sehari-hari, dalam waktu yang cukup lama tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti.  

2) Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus 

menerus pada tingkat intensitas submaksimal  

3) Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan 

satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban  

4) Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya, untuk 

melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama 

otot-otot ligamen-ligamen di sekita persendian. 

5) Komposisi tubuh adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat 

tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam persentase lemak tubuh. 

Sedangkan komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan 

keterampilan (skill related fitness) yaitu, meliputi: 

1) Koordinasi adalah merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau 

kerja dengan sangat tepat dan efisien. 

2) Keseimbang adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap dan posisi 

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

gerakan (dynamic balance). 

3) Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sama atau tidak 

sama dalam waktu sesingkat mungkin. 
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4) Kecepatan reaksi adalah waktu yang dipergunakan antara munculnya suatu 

stimulus (penglihatan, pendengaran, gabungan keduanya, dan sentuhan) atau 

rangsangan dengan mulanya suatu reaksi. 

5) Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan 

cepat dan tepat waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. 

6) Daya ledak adalah kemampuan yang memungkinkan otot untuk menghasilkan 

kerja fisik secara eksplosif. 

Seseorang dalam melakukan aktifitas fisik atau olahraga sangat 

memerlukan dukungan dari adanya komponen-komponen kesegaran jasmani. 

Pada umumnya, aktifitas fisik atau olahraga merupakan rutinitas keseharian dari 

mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang tahun ajaran 2009/2010. Aktifitas fisik atau olahraga mereka lakukan 

dalam wujud kegiatan perkuliahan praktikum cabang olahraga atau pun di luar 

kegiatan kuliah. Sehingga kegiatan apapun yang berkaitan dengan aktifitas fisik 

atau olahraga secara tepat dan teratur, maka akan memberikan suatu perubahan 

terhadap tingkat kesegaran jasmani mereka. 

Cara untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani pada seseorang dapat 

dilakukan dengan metode tes dan pengukuran yaitu dengan multistage fitness test. 

Multistage fitness test memiliki kelebihan yang tidak dimiliki tes kesegaran 

jasmani yang lain, karena data predikasi VO 2 Maks yang dihasilkan dari tes ini 

lebih akurat, apabila dibandingkan dengan tes kesegaran jasmani lain yang sama-

sama dilakukan di lapangan, serta tes ini dapat dapat dilaksanakan secara masal. 
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Berdasarkan uraian-uraian tentang komponen-komponen kesegaran 

jasmani di depan, dapat diketahui komponen utama apa yang berpengaruh 

terhadap hasil multistage fitness test. Komponen kesegaran jasmani yang 

diperlukan adalah komponen kesegaran jasmani yang lebih mengutamakan 

kepada sistem respiratio-cardio-vaskuler berupa daya tahan jantung-paru. 

Daya tahan jantung-paru merupakan komponen kesegaran jasmani yang 

tergolong daya tahan umum (cardiorespiratory endurance). M. Sajoto (1988: 58) 

menyatakan, bahwa daya tahan umum adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan sistem jantung, pernapasan, dan peredaran darah secara efektif dan 

efisien dalam menjalankan kerja terus menerus. 

Dapat dikatakan pula, bahwa daya tahan jantung-paru tersebut bersifat 

aerobik. Dinyatakan oleh Sudradjat Prawirasaputra, dkk (2000: 71) mengenai 

daya tahan aerobik yaitu kerja otot dan gerakan otot yang dilakukan menggunakan 

oksigen (O 2 ) guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot, karena 

pengangkutan oksigen ke otot-otot dilakukan oleh sistem kardiorespiratori. 

Sharkey, Brian J. (2003: 92) menambahkan, bahwa sistem kardiorespiratori 

merupakan suatu sistem tentang pemasukan oksigen dan transportasinya ke dalam 

tubuh dan dimanfaatkan oleh tubuh. 

 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Latihan 

Secara umum, latihan merupakan suatu proses awal untuk memperoleh 

suatu perubahan yang baik bagi tubuh kita. Menurut Rusli Lutan, dkk (1991: 57), 

olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan 
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seseorang untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu salah satunya 

berorientasi pada kegiatan jasmani guna mendapatkan tubuh yang bugar.  

Rusli Lutan, dkk (1991: 90) mengatakan, bahwa latihan sebagai suatu 

proses berlatih yang sistematis dilakukan secara berulang-ulang, dan kian hari 

jumlah beban latihannya semakin bertambah. Maka dapat dijelaskan, bahwa 

latihan fisik atau olahraga memiliki tujuan salah satunya meningkatkan kesegaran 

jasmani. Latihan fisik secara terprogram sangat diperlukan untuk meningkatkan 

dan mempertahankan kesegaran jasmani. Untuk itu, latihan harus berpedoman 

pada prinsip-prinsip dasar latihan yang benar, sehingga akan menghasilkan 

pengaruh yang baik bagi tubuh kita. 

Prinsip-prinsip dasar latihan yang perlu diketahui agar latihan dapat 

dilakukan dengan efektif dan aman, agar dapat meningkatkan kesegaran jasmani 

secar optimal yaitu: 

a) Prinsip overload (beban berlebih) yaitu pembebanan harus lebih berat 

dibandingkan aktifitas fisik sehari-hari yang dilakukan secara bertahap dan 

menghasilkan overkompensasi dalam kemampuan biologik, dan keadaan itu 

merupakan prasyarat untuk peningkatan kesegaran jasmani. Overkompensasi 

adalah efek dari kerja dan regenerasi organisme sebagai fundasi biologis bagi 

peningkatan kemampuan fisik dan kesiagaan psikologi untuk menghadapi 

pertandingan (Sudrajat Prawirasaputra, 2000: 30-32 ). 

b) Prinsip specificity (kekhususan) yaitu model latihan yang dipilih harus 

disesuaikan dengan tujuan latihan yang hendak dicapai. Dengan prinsip ini 

manfaat maksimal yang dapat diperoleh melalui rangsangan latihan hanya 
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akan terjadi, apabila rangsangan tersebut sama atau menyerupai gerakan-

gerakan yang dilakukan dalam olahraga tersebut (Harsono, 2000: 59). 

c) Prinsip reversible (kembali ke asal) yaitu kesegaran atau kebugaran yang telah 

dicapai akan berangsur-angsur menurun, bahkan dapat hilang sama sekali, jika 

latihan tidak dikerjakan secara teratur dengan takaran yang tepat (Djoko Pekik 

I, 2000: 11). 

d) Prinsip progresive resistance (tahanan bertambah) yaitu bahwa tahanan dari 

setiap melakukan latihan harus terus bertambah (Suharto, dkk, 1997: 21). 

e) Prinsip arrangement exercise (beraturan) yaitu bahwa prinsip melakukan 

latihan fisik itu harus dilakukan secara beraturan, sistematik, dan kontinyu 

(Suharto, dkk, 1997: 21). 

f) Prinsip individuality (individu) yaitu takaran atau dosis latihan setiap orang 

tidaklah sama dan bersifat individu, sehingga latihan harus diberikan sesuai 

dengan umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan tingkat kesegaran 

jasmaninya (Suharto, dkk, 1997: 21).  

 

2.1.4 Latihan Komponen-Komponen Kesegaran Jasmani 

Latihan fisik memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan 

dan mempertahankan derajat kesegaran jasmani (physical fitness) dan merupakan 

modal penting untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang agar mampu 

melakukan aktifitas lebih lama, serta dapat menyesuaikan tubuh secara cepat 

terhadap aktifitas yang dilakukan. Sadoso Sumosardjuno (1996: 21-22) 

mengemukakan, bahwa agar kesegaran jasmani kita baik, maka kita tidak dapat 
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hanya melakukan latihan untuk salah satu komponen saja, tetapi harus berlatih 

untuk memperbaiki semua komponen. Latihan untuk mendapatkan kesegaran 

jasmani yang baik, tidak dapat dicapai dengan latihan-latihan sehari atau dua hari 

saja, melainkan harus dilakukan secara terus-menerus dan teratur. 

Untuk mencapai kesegaran jasmani yang baik, maka seseorang perlu 

mengetahui tentang bentuk-bentuk latihan sebagai penunjang kesegaran jasmani 

yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu: 

2.1.4.1 Latihan Daya Tahan Jantung-Paru  

Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja fisik 

dalam waktu yang relatif lama. Istilah lain daya tahan adalah respiratio-cardio-

vaskuler, diartikan sebagai daya tahan yang bertalian dengan pernapasan, jantung, 

dan peredaran darah (Rusli Lutan, dkk, 1991: 112). Sharkey, Brian J. (2003: 92) 

menambahkan, bahwa daya tahan jantung-paru dapat pula diartikan sebagai daya 

tahan kardiorespiratori (mengindikasikan tentang pemasukan oksigen dan 

tranportasinya) atau kardiovaskuler (berkaitan dengan jantung dan sirkulasi). 

Menurut Iskandar Z. A (1999: 53), latihan-latihan yang dapat 

meningkatkan daya tahan jantung-paru, yaitu:  

1) Latihan Continuous Training 

Latihan ini membutuhkan waktu yang lebih dari 30 menit. Terdapat 

bentuk latihan, yaitu: a) latihan terus menerus dengan intensitas rendah, dan 2) 

latihan terus menerus dengan intensitas tinggi. 
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2) Latihan Fartlek 

Fartlek disebut juga dengan “speed play” atau bermain dengan kecepatan. 

Fartlek dimaksudkan untuk membangun, mengembalikan, dan mempertahankan 

kondisi tubuh seseorang. Salah satu bentuk latihannya adalah dilakukan di alam 

terbuka, ada bukit-bukit, belukar, selokan—selokan dilompati, tanah berpasir, 

tanah rumput, tanah lembek, dan sebagainya. Latihan dimulai denganlari lambat, 

dilanjutkan dengan variasi sprint pendek dan intensif, kemudian lari jarak 

menengah dengan kecepatan yang konstan dan cukup tinggi, latihan diselingi 

dengan jogging dan sprint lagi, dan seterusnya. 

3) Latihan Interval 

Latihan interval adalah latihan yang diselingi oleh interval-interval berupa 

masa-masa istirahat dan masa-masa kerja. Pada prinsipnya latihan interval 

mengandung empat komponen yaitu: lama latihan, intensitas latihan, istirahat, dan 

repetisi. Tiga bentuk latihan interval meliputi: latihan interval panjang, latihan 

interval menengah, latihan interval pendek. 

2.1.4.2 Latihan Kekuatan Otot 

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan atau 

kekuatan atau force terhadap suatu tahanan (Harsono, 2000: 12). Harsono (1988: 

178) menjelaskan, bahwa latihan-latihan yang cocok untuk mengembangkan otot 

adalah dengan latihan-latihan tahanan (resistance exercise), dimana seseorang 

harus mengankat, mendorong, atau menarik suatu beban. Beban yang digunakan 

berupa anggota tubuh kita sendiri, atau beban luar.  



22 

 

Harsono (2000: 13-14) menjelaskan, bahwa untuk meningkatkan kekuatan 

dapat dilakukan dengan latihan-latihan tahanan yang dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1) Kontraksi isometrik yaitu otot-otot diregangkan secara maksimal, namun otot 

tidak mengalami perubahan panjang dan pendek, sehingga tidak tampak suatu 

gerakan nyata. Contoh kontraksi isometrik adalah mendorong, mengangkat, 

menarik suatu obyek atau benda yang tidak dapat digerakkan. 

2) Kontraksi isotonik yaitu suatu gerakan dari anggota-anggota tubuh kita yang 

disebabkan oleh memanjang dan memendeknya otot-otot, sehingga terjadi 

perubahan panjang pada otot. Salah satu macam latihan tahanan secara 

isotonik yaitu weight training (latihan beban). 

3) Kontraksi isokinetik yaitu otot mendapat tahanan yang sama melalui seluruh 

ruang geraknya sehingga otot bekerja secara maksimal pada setiap ruang 

gerak sendinya. Latihan tahanan secara isokinetik dapat dilakukan dengan 

latihan beban dengan mesin otomatis yang mempunyai mekanisme untuk 

mengontrol kecepatan, sehingga seseorang harus mengikuti gerak mesin. 

Mesin latihan tersebut berupa universal gym, mini-gym swim bench, orthotron, 

nautilus, dan cyber isokinetic exercise. 

2.1.4.3 Daya Tahan Otot 

Daya tahan adalah suatu keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk 

bekerja dalam waktu yang cukup lama (Sudradjat Prawirasaputra, dkk, 2000: 71). 

Menurut Eri Pratiknyo Dwikusworo (2006: 3), daya tahan otot adalah kemampuan 
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otot atau sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang berulag-ulang pada 

periode waktu yang lama.  

Djoko Pekik Irianto (2000: 29) mengemukakan ciri-ciri utama latihan 

meningkatkan daya tahan otot adalah latihan dengan gerak melawan beban, baik 

beban berat badan sendiri atau beban luar (dumbel, barbel, ball madicine, dll). 

Dalam melatih daya tahan otot menggunakan beban berat dengan repetisi atau 

ulangan banyak. 

Iskandar Z. A (1999: 72) menjelaskan beberapa petunjuk yang harus 

dipatuhi dalam melakukan latihan daya tahan otot, yaitu: 

1) Memberikan latihan yang lebih berat terhadap otot, akan membuat otot lebih 

kuat dan memberikan kemampuan daya tahan yang lebih tinggi. 

2) Apabila berlatih menggunakan peralatan angkat berat, lakukan angkatan 

sebanyak 3 set dengan pengulangan 10-12 kali sebagai cara paling baik untuk 

mengembangkan daya tahan. 

3) Beristirahatlah di antara tugas latihan. 

2.1.4.4 Latihan Kelentukan 

Menurut Rusli Lutan, dkk (1991: 114) kelentukan adalah kemampuan 

seseorang unutk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam 

persendiannya. Faktor-faktor utama yang menentukan kelentukan seseorang 

adalah bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. 

Ada beberapa cara latihan untuk meningkatkan kelentukan (Sudrajat 

Prawirasaputra, dkk, 2000: 75-76), yaitu: 
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1) Peregangan dinamis (peregangan balisitik) yaitu peregangan dimana 

melakukan gerakan-gerakan tubuh secara ritmis dengan gerak memutar, 

memantul-mantulkan anggota tubuh, sehingga otot-otot terasa teregangkan. 

2) Peregangan statis yaitu peregangan dimana pelaku berusaha meregangkan 

otot-otot tertentu tanpa bantuan orang lain dengan tanpa menggerak-gerakkan 

anggota tubuh untuk beberapa detik. Sebagai patokan, lama peregangan statis 

untuk satu kali sekitar 20-30 detik. 

3) Peregangan pasif yaitu peregangan dimana pelaksanaanya melibatkan orang 

lain, dimana pelaku melemaskan otot-otot yang akan diregangkan, dan 

patnernya memanjangkan otot tersebut dengan hati-hati, selama kira-kira 20 

detik. 

4) Peregangan kontraksi rileksasi (PNF) atau proprioceptive neuromuskular 

fasilitation yaitu peregangan dimana patnernya meregangkan otot tertentu 

kemudian pelaku melakukan kontraksi dengan menekan otot yang 

diregangkan tersebut selama 6 detik, kemudian setelah itu rileks, dan pada saat 

rileks, patner meregangkan kembali sejauh mungkin selama 6 detik pula, lalu 

kemudian pelaku mengkontraksikan kembali dan kontraksi dirilekskan 

beberapa kali. 

2.1.4.5 Latihan Komposisi Tubuh (Body Compotition) 

Djoko Pekik I (2000: 57) menjelaskan, bahwa ciri-ciri latihan komposisi 

tubuh (body compotition) untuk menurunkan lemak dalam tubuh yaitu aktifitas 

fisik dengan gerakan dinamis yang melibatkan otot-otot besar tubuh, intensitas 

latihan sedang, dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup 



25 

 

lama, sehingga dengan melakukan gerakan-gerakan tersebut sumber energi 

berasal dari pembakaran lemak tubuh.  

Model latihan yang efektif untuk menurunkan berat badan antara lain 

dengan aktifitas jogging, bersepeda, senam aerobik. Latihan beban (weight 

training) dapat juga digunakan sebagai model latihan penurunan berat badan 

apabila memenuhi persyaratan, antara lain: menggunakan metode sirkuit, denyut 

jantung latihan dapat dipertahankan 65%-75% denyut jantung maksimal, dan 

latihan dikerjakan lebih dari 20 menit. Selama prasyarat tersebut tidak dapat dapat 

terpenuhi, maka latihan beban tidak efektif menurunkan berat badan, sebab latihan 

beban dirancang untuk melatih kebugaran otot (Djoko Pekik I, 2000: 59). 

 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

2.1.5.1 Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Kesegaran jasmani  

1) Hereditas 

Faktor hereditas atau keturunan sangat mempengaruhi perbedaan nilai 

VO 2 Maks seseorang. Lebih setengah perbedaan genotype dengan faktor 

lingkungan (nutrisi, latihan) sebagai penyebab perbedaan nilai VO 2 Maks. Hal ini 

mendukung pendapat, bahwa untuk mencari atlet yang mempunyai daya tahan 

tinggi adalah memilih orang tua yang mempunyai daya tahan yang baik. Faktor 

yang diwarisi oleh orang tua yang dapat memberikan pengaruh pada kebugaran 

aerobik di antaranya seperti kapasitas maksimal sistem pernapasan dan 
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kardiovakuler, jantung yang lebih besar, sel darah merah, dan hemoglobin yang 

lebih baik, dan persentase tinggi dari serabut otot SO dan FOG (Sharkey, Brian J., 

2003: 80). 

2)  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 jauh tertinggal setelah masa puber. Salah satu 

alasan perbeadaan antara jenis kelamin adalah hemoglobin sebagai komponen 

pembawa oksigen dalam sel darah merah. Rata-rata laki-laki memiliki sekitar 2 

gram lebih per 100 mililiter darah, dan total hemoglobin tersebut berkaitan dengan 

VO 2  dan daya tahan. Hal lain yang menyebabkan perbedaan ini adalah karena 

wanita memiliki masa 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 tanpa otot tanpa lemak yang 

lebih sedikit akan memiliki beberapa kerugian berkaitan dengan kapasitas 

aerobiknya (Sharkey, Brian J., 2003: 82). 

3) 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 (Sharkey, 

Brian J., 2003: 83). 
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4) Lemak Tubuh 

Sharkey, Brian J. (2003: 84) menjelaskan, bahwa cara yang dapat 

dilakukan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kebugaran 

aerobik adalah dengan menyingkirkan kelebihan lemak dalam tubuh. Orang yang 

hidupnya selalu pasif akan mempunyai kadar lemak lebih banyak dibandingkan 

dengan orang yang selalu bergerak aktif.  

2.1.5.2 Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani  

1) Latihan 

Latihan dapat meningkatkan fungsi dan kapasitas sistem respiratori dan 

kardiovaskuler serta volume darah, tapi perubahan yang paling penting terjadi 

pada serat otot yang digunakan dalam latihan. Latihan aerobik dapat 

menimbulkan kemampuan otot untuk menghasilkan energi secara aerobik dan 

mengubah metabolisme dari karbohidrat ke lemak. Hal ini membuat otot 

membakar lemak dengan efisien yang dapat mengahasilkan efek kesehatan yang 

paling penting dari olahraga. Pembakaran lemak mengurangi simpanan lemak, 

kadar lemak darah, dan resiko kardiovaskuler, juga meningkatkan sensivitas 

insulin dan mengurangi resiko diabetes (Sharkey, Brian J., 2003: 82). 

Latihan fisik yang teratur  dalam rangka meningkatkan kesegaran jasmani 

penting sekali dilakukan agar tubuh tetap sehat dan segar, karena dengan 

melakukan latihan fisik atau berolahraga secara benar dan teratur akan bermanfaat 

antara lain: a) Meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru, b) Memperkuat 

sendi dan otot, c) Mengurangi lemak, d) Memperbaiki bentuk badan, e) 



28 

 

Mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner, dan f) Memperlancar 

peredaran darah (Suharto, 1997: 21). 

 

2) Aktifitas 

Aktifitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi kebugaran aerobik 

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

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

Sharkey dalam bukunya tentang kebugaran dan kesehatan (2003) yang dikutip 

dari Coyle, Hemmert, dan Coggan (1986), menjelaskan bahwa pengaruh latihan 

kebugaran selama bertahun-tahun dapat hilang hanya dalam 12 minggu dengan 

menghentikan aktifitas (Sharkey, Brian J.,  2003: 85). 

3) Olahraga 

Berolahraga adalah salah satu alternatif paling efektif dan aman untuk 

memperoleh kebugaran atau kesegaran, sebab berolahraga mempunyai banyak 

manfaat, antara lain: a) Manfaat fisik (meningkatkan komponen kebugaran atau 

kesegaran), b) Manfaat psikis (lebih tahan terhadap stress, lebih mampu 

berkonsentrasi), dan c) Manfaat sosial (menambah percaya diri dan sarana 

berinteraksi) (Djoko Pekik I, 2000: 7). 

4) Istirahat 

Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki 

kemampuan kerja terbatas, seseorang tidak akan mampu bekerja terys menerus 

sepanjang hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan 

fungsi tubuh manusia. Untuk itu istirahat sangat diperlukan agar tubuh memiliki 
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kesempatan melakukan recovery (pemulihan), sehingga dapat melakukan kerja 

atau aktifitas sehari-hari dengan nyaman. Dalam sehari semalam umumnya 

seseorang memerlukan istirahat antara 7 hingga 8 jam. 

5) Makanan dan Dukungan Gizi 

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktifitas fisik dalam 

kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan peran dari zat-zat gizi yang 

cukup, sehingga pemenuhan energi dalam tubuh dapat terpenuhi dan kerja organ-

organ tubuh kita dapat bekerja secara maksimal. Komponen energi tinggi 

bertanggung jawab atas kontraksi otot dan fungsi sel lainya. Untuk mengukur 

energi yang kita butuhkan dalam unit satuan panas yaitu kalori.  

Sumber energi kita berasal dari zat-zat gizi yang berasal dari makanan 

yang kita konsumsi sehari-hari baik yang didapat dari tumbuh-tumbuhan ataupun 

hewan. Menurut Sunita Almatsier (2003: 8), makanan sehari-hari yang dipilih 

dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh fungsi normal 

tubuh. Sebaliknya bila makanan yang tidak dipilih dengan baik, tubuh akan 

mengalami kekurangan zat-zat gizi esensial tertentu. Zat gizi esensial adalah zat 

gizi yang harus didatangkan dari makanan. 

Zat-zat gizi esensial yang dibutuhkan dalam proses tubuh untuk 

menunjang kesegaran jasmani pada setiap orang adalah, sebagai berikut: 

a) Karbohidrat 

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam, karena merupakan 

sumber energi utama bagi manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (Sharkey, 

Brian J., 2003: 235). 
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b) Lemak 

Lemak merupakan komponen yang penting dari dinding sel, insulasi vital 

dalam sistem syaraf, pendahulu dari komponen penting seperti hormon dan 

penyerap goncangan pada organ dalam (Sunita Almatsier, 2003: 72). 

c) Protein 

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan meruapakan bagian 

terbesar tubuh sesudah air, dan mempunyai fungsi yang khas untuk membangun 

atau memelihara sel-sel dan jaringan tubuh (Sunita Almatsier, 2003: 60). 

d) Vitamin 

Pengertian vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan 

dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. 

Fungsi dari vitamin adalah berperan penting dalam tahap reaksi metabolisme 

energi, pertumbuhan, pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim atau 

sebagai bagian dari enzim (Sunita Almatsier, 2003: 151) 

e) Mineral 

Pengertian mineral adalah merupakan bagian dari tubuh dan memegang 

peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, 

organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan (Sunita Almatsier, 2003: 228). 

f) Air 

Pengertian air atau cairan tubuh adalah suatu zat yang merupakan bagian 

utama dari tubuh yang dalam komposisinya yaitu 55-60% dari berat badan orang 

dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak (lean body mass). Air atau cairan 

tubuh mempunyai berbagai fungsi dalam proses vital tubuh, yaitu sebagai pelarut 
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dan alat angkut, katalisator, pelumas, fasilitator pertumbuhan, pengatur suhu, dan 

peredam benturan (Sunita Almatsier, 2003: 220-222). 

 

2.1.6 Manfaat Kesegaran Jasmani 

Komponen-komponen kesegaran jasmani sangat berkaitan erat dengan 

komponen kondisi fisik, karena sama-sama menjelaskan tentang aspek-aspek 

penunjang kesegaran jasmani. Komponen kondisi merupakan satu kesatuan utuh 

antara komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan yang 

meliputi: daya tahan jantung-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, dan 

komposisi tubuh, dan komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan 

keterampilan yang meliputi: koordinasi, keseimbangan, kecepatan, kecepatan 

reaksi, kelincahan, ketepatan, dan daya ledak. 

Apabila komponen-komponen kesegaran jasmani di atas dapat terpenuhi 

dengan baik, maka dapat diperoleh manfaat bagi diri seseorang secara biologis, 

psikologis (kejiwaan), dan sosiologis. 

2.1.6.1 Manfaat Kesegaran Jasmani Secara Biologis 

Rusli Lutan, dkk (1991: 36-39) menyatakan bahwa, terdapat beberapa 

manfaat biologis yang dapat diraih dari kegiatan jasmani atau berolahraga adalah, 

sebagai berikut: 1) Pengaruh gerak terhadap kesehatan umum dan otot jantung,         

2) Pengaruh terhadap volume darah per denyut jantung, 3) Pengaruh terhadap 

frekuensi denyut nadi, 4) Pengaruh terhadap darah pengaruh terhadap tekanan 

darah arteri, 5) Pengaruh terhadap butir-butir darah merah, 6) Pengaruh terhadap 

darah putih, 7) Pengaruh terhadap pernapasan, dan 8) Pengaruh terhadap otot. 
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2.1.6.2 Manfaat Kesegaran Jasmani Secara Psikologis 

Rusli Lutan, dkk (1991: 40-41) menyatakan bahwa, terdapat beberapa 

manfaat psikologis (kejiwaan) yang dapat diraih dari kegiatan jasmani atau 

berolahraga adalah, sebagai berikut: 1) Perubahan sikap mental, 2) Perbaikan 

efisiensi sosial, 3) Perbaikan persepsi sensoris dan reaksi berangkat, 4) Pembinaan 

perasaan sejahtera dan sehat, 5) Peningkatan relaksasi yang lebih baik, 6) 

Keringanan dalam masalah psikosomatik seperti kelelahan kronik, menopause, 

dan phobia,        7) Perolehan keterampilan yang memadai. 

2.1.6.3 Manfaat Kesegaran Jasmani Secara Sosiologis 

Rusli Lutan, dkk (1991: 44) menyatakan bahwa, berkenaan dengan 

manfaat olahraga terdapat seperangkat kepercayaan yang dominan seperti 

dikemukakan oleh Edward (1973) yaitu olahraga dapat memberikan kontribusi: 1) 

Mengembangkan watak yang baik, 2) Mengembangkan altruisme, 3) 

Membangkitkan kendali diri dan kontrol sosial, 4) Mengembangkan ketabahan, 5) 

Mempersiapkan olahragawan memasuki kehidupan, 6) Memberikan kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan pribadi, 7) Menghasilkan kesegaran jasmani, 8) 

Membangkitkan kewaspadaan mental, 9) Membantu prestasi pendidikan, 10) 

Mengembangkan keagamaan, dan    11) Mengembangkan patriotisme. 

 

2.1.7 Analisis Profil Hasil Multistage Fitness Test Mahasiswa PKLO 

Semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 

Tahun Ajaran 2009/2010 

Rutinitas kuliah praktikum mahasiswa PKLO semester I tahun ajaran 

2009/2010, cenderung banyak menggunakan kerja fisik. Matakuliah praktikum 
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mahasiswa PKLO semester I yaitu meliputi: 1) matakuliah atletik, 2) matakuliah 

senam, 3) matakuliah renang, dan 4) matakuliah sepakbola. Selama satu semester 

I mahasiswa wajib menempuh empat matakuliah praktikum tadi dalam batas 

minimal 12 kali pertemuan, dan alokasi waktu permatakuliah adalah 2 x 50 menit. 

Rutinitas mahasiswa ketika beraktifitas fisik atau olahraga dalam perkuliahan 

pratikum tadi, sudah mencerminkan suatu penerapan prinsip-prinsip dasar latihan. 

Sebagai mahasiswa olahraga, tentu aktifitas fisik mereka tidak hanya dilakukan 

saat kuliah saja, namun pada kesempatan lain di luar kegiatan kuliah mereka juga 

beraktifitas fisik atau olahraga, seperti mengikuti kegiatan UKM (Unit Kegiatan 

Mahasiswa) cabang olahraga, dan melakukan kegiatan olahraga di klub-klub 

olahraga atau di sanggar-sanggar kebugaran. 

Dari uraian di atas, nampak suatu pola keteraturan mahasiswa PKLO 

semester I dalam melakukan aktifitas fisik atau olahraga yang terangkum dalam 

matakuliah praktikum cabang olahraga. Keteraturan tersebut tentu sangat berbeda 

sekali antara ketika mereka belum menjadi mahasiswa PKLO dengan ketika 

mereka sudah menjadi mahasiswa PKLO. Ketika mereka masih berstatus sebagai 

siswa, kegiatan fisik atau olahraga diberikan hanya satu kali dalam seminggu 

melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

(Penjasorkes). Berbeda saat mereka telah menjadi mahasiswa PKLO, kegiatan 

fisik atau olahraga diajarkan secara spesifik tentang berbagai cabang olahraga 

yang terstruktur dalam matakuliah praktikum. Frekuensi melakukan aktifitas fisik 

atau olahraga setelah mereka menjadi mahasiswa PKLO dapat dikatakan lebih 

sering dibandingkan saat mereka masih sekolah. 
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Suharto, dkk (1999: 21) menjelaskan, bahwa dengan melakukan latihan 

fisik secara beraturan, sistematis, dan kontinyu akan dapat meningkatkan 

kesegaran jasmani menjadi optimal. Iskandar Z.A, dkk (1999: 5) mengemukakan 

bahwa kesegaran jasmani mencakup dua kategori komponen yaitu:  

1) Komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan (health 

related fitness) meliputi: daya tahan jantung-paru, daya tahan otot, kekuatan 

otot, kelentukan, dan komposisi tubuh.  

2) Komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan (skill 

related fitness) meliputi: koordinasi, keseimbangan, kecepatan, kecepatan 

reaksi, kelincahan, dan daya ledak. 

Suatu cara untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani dapat dilakukan 

dengan tes dan pengukuran yaitu multistage fitness test. Eri Pratiknyo 

Dwikusworo (2006: 42) mengatakan, bahwa multistage fitness test merupakan 

suatu bentuk tes kesegaran jasmani yang dilakukan untuk mengukur prediksi 

ambilan oksigen maksimal (VO 2 Maks) yang berkaitan dengan kesegaran 

jantung-paru atau kardiovaskuler. Aribinuko Tjiptoadhidjojo (2000: 40) 

menambahkan, bahwa kesegaran jantung-paru merupakan unsur daya tahan, 

karena melibatkan kerja jantung dan paru-paru untuk menghirup dan menyalurkan 

pada bagian tubuh yang bekerja dalam rentang waktu lebih dari 3 menit, yang 

kemudian dapat disebut dengan istilah maximal oxygen uptake atau VO 2 Maks. 

Jadi, multistage fitness test dapat juga diartikan sebagai instrumen untuk 

mengukur kesegaran jantung-paru yang menyatakan salah satu dari komponen-

komponen penting kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola 

keteraturan mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang tahun ajaran 2009/2010 dalam melakukan aktifitas fisik selama 

mengikuti perkuliahan praktikum cabang olahraga dapat mempengaruhi tingkat 

kesegaran jasmani mereka, sehingga terdapat suatu hubungan antara keteraturan 

beraktifitas fisik atau olahraga dengan tingkat kesegaran jasmani. 

 

2.2 Hipotesis 

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis yaitu hasil multistage fitness test 

mahasiswa PKLO putra dan putri semester I Fakultas Ilmu Keolahrgaan 

Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2009/2010 rata-rata baik. Sebab 

menurut Suharsimi Arikunto (2006: 71), bahwa hipotesis adalah suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. Namun lebih lanjut Suharsimi juga menjelaskan tentang ada 

tidaknya hipotesis dalam suatu penelitian, bahwa hipotesis hanya dibuat jika yang 

dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan 

jawaban untuk satu variabel yang bersifat deskriptif tidak perlu dihipotesiskan 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 78). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalan penelitian ini adalah survei 

Suharsimi Arikunto (2006: 110) menjelaskan, bahwa survei adalah cara untuk 

mengetahui status gejala dan menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui seberapa hasil multistage fitness test mahasiswa 

PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun 

ajaran 2009/2010. 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PKLO semester I 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun pelajaran 

2009/2010 berjumlah 200 orang. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130) 

populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Sutrisno Hadi (2000: 182) 

menambahkan, bahwa pengertian populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksud untuk diselidiki dengan jumlah penduduk yang paling sedikit memiliki 

sifat yang sama. Pada penelitian ini bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin maka 

terdapat dua populasi yaitu terdiri dari mahasiswa putra adalah 180 orang dan 

mahasiswa putri adalah 20 orang. Adapun sifat yang sama dari populasi ini yaitu 

semuanya mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang tahun ajaran 2009/2010. 
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3.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian sejumlah 50 mahasiswa putra dan 20 mahasiswa putri. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sampel putra hanya diambil 50 orang dengan teknik 

“random sampling”, karena sesuai yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto 

(2006: 134), bahwa jika jumlah subyek besar dapat diambil antara 10-15% atau 

20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat 

dari waktu, tenaga, dan dana. Untuk sampel putri sejumlah 20 orang diambil 

semua sebagai sampel dengan teknik “total sampling”, karena sesuai yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 134), bahwa untuk ancer-ancer 

apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian 

tersebut merupakan penelitian populasi. Maka, keseluruhan sampel penelitian 

yang didapat adalah berjumlah 70 mahasiswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah tes VO 2 Maks yang diukur dengan 

multistage fitness test yang dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118) variabel adalah obyek penelitian atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Iqbal Hasan (2004: 

13), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

bagi variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau disebabkan oleh variabel lain, namun suatu variabel tertentu dapat sekaligus 

menjadi variabel bebas dan variabel terikat. 
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3.4 Rancangan Penelitian 

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data 

mengenai variabel-variabel penelitian itu sendiri. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survei tes. Suharsimi Arikunto (2006: 110-150) menjelaskan, 

bahwa survei adalah cara untuk mengetahui status gejala dan menentukan 

kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah 

dipilih atau ditentukan. Sedangkan tes adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok. 

Dalam rancangan penelitian ini digunakan suatu jenis pendekatan tertentu 

yaitu “one-shot” model. Suharsimi Arikunto (2006: 83) menjelaskan, bahwa “one-

shot” model, yaitu model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan 

data pada suatu saat. Adapun rancangan penelitian yang dimaksud dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 
Gambar 1 

Desain Penelitian “One-Shot” Model 

 
3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

1) Pelaksanaan pengambilan data di dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan perijinan kepada Ketua Jurusan PKLO guna mengambil data 

tentang mahasiswa PKLO semester I tahun ajaran 2009/2010 secara 

Sampel Hasil 
Multistage 

Fitness 
Test 
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keseluruhan di UPT Komputer UNNES. Selanjutnya peneliti mengajukan 

perijinan penelitian ke Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas 

Negeri Semarang yang nantinya digunakan sebagai  rekomendasi peneliti 

untuk melaksanakan penelitian. 

2) Setelah memperoleh daftar keseluruhan mahasiswa PKLO semester I, 

kemudian dilakukan pemilihan sampel putra dengan pengundian 

menggunakan kertas gulungan yang bertuliskan nomor urut daftar. Untuk 

mahasiswa putri diambil semua karena jumlahnya lebih kecil 

dibandingkankan jumlah mahasiswa putra. 

3)  Peneliti memastikan sampel dengan mendatangi mereka setelah selesai kuliah 

kelas. Kemudian mengadakan kesepakatan dengan sampel tentang waktu 

penelitian. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

1) Tempat penelitian dilaksanakan di lintasan multistage fitness test yang 

berlokasi di depan Gedung Laboratorium Fakultas Ilmu Keolahrgaan 

Universitas Negeri Semarang. Tanggal pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2010, dan waktu pelaksanaan pukul 07.00 

WIB.  

2) Sampel yang berjumlah 70 orang disiapkan untuk diberikan penjelasan 

tentang tata cara pelaksanaan tes multistage fitness test. Kemudian sampel 

melakukan pemanasan secukupnya untuk menyiapkan diri sebelum tes 

berlangsung. Peserta tes dipanggil dari satu persatu untuk segera 

menempatkan diri pada nomor lintasan yang tersedia. Peserta memulai tes 
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setelah mendengar aba-aba atau suara “beep” dari kaset yang diputar pada 

sebuah tape. Pencatatan nilai dilakukan bersamaan ketika peserta tes 

melakukan tes multistage fitness test. Hasil tes ditulis dalam formulir tes 

sesuai raihan level (tingkatan), shuttle (balikan) tertinggi yang diraih peserta 

tes. 

3.5.3 Tahap Akhir 

1) Setelah data tes multistage fitness test terkumpul, lalu data ditabulasi untuk 

ditentukan prediksi VO 2 Maks guna mengetahui kategori kemampuan 

multistage fitness test yang diraih oleh setiap mahasiswa. 

2) Selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengetahui hasil penelitian dan 

kemudian dapat disimpulkan. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2006: 160) menjelaskan, bahwa instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

3.6.1 Multistage Fitness Test 

Tes ini bertujuan untuk mengukur perkiraan ambilan oksigen maksimum 

(VO 2 Maks). Permukaan datar tidak licin sekurang-kurangnya 20 meter, tape, 

kaset,  
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meteran, dan dua tanda pembatas. Eri Pratiknyo Dwikusworo (2006: 42) 

menjelaskan prosedur pelaksanaan multistage fitness test sebagai berikut: 

1) Persiapan Tes 

Ukurlah jarak sepanjang 20 meter, dan berilah tanda pada kedua ujungnya. 

Putarlah kaset pada tape, jarak antara dua sinyal ”beep” menandai waktu interval 

1 menit. Apabila waktu berselisih 0,5 detik antara kedua sinyal ”beep”, maka 

jarak larinya perlu diubah. 

2) Pelaksanaan Tes 

Semua instruksi pelaksanaan tes terdapat pada kaset. Orang coba 

melakukan uji coba lari dahulu, pada saat ”beep” orang coba lari sejauh 20 meter, 

saat ”beep” orang coba lari kembali ke garis awal dan seterusnya. Setelah selesai 

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

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

kemudian pada saat tanda ”beep” lari 20 meter, pada saat ”beep” berikutnya 

berlari kembali ke tempat asal, dan seterusnya sampai tidak kuat berlari lagi, atau 

dua kali tidak bisa mengikuti irama sinyal ”beep” dan tertinggal dua langkah, 

maka orang coba disuruh berhenti. Tes ini dilakukan sampai 21 interval. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan peserta tes antara lain: a) Memakai 

pakaian olahraga dan sepatu olahraga, b) Jangan makan selama 2 jam menjelang 

pelaksanaan tes, c) Jangan merokok, minum alkohol, atau obat-obatan, d) Jangan 

melakukan tes setelah melakukan latihan berat pada hari yang sama, e) Hindari 

kondisi udara lembab dan cuaca panas. 
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Hal yang perlu diperhatikan selama tes, antara lain: a) Ingatkan bahwa 

kecepatan awal haruslah lambat dan tidak boleh memakai uji coba lari terlalu 

cepat, b) Perhatikan salah satu kaki orang coba, apakah kaki telah menginjak tepat 

pada atau di belakang garis akhir setiap kali ulangan, c) Perhatikan orang coba 

agar supaya berbalik dengan membuat sumbu putar pada kaki mereka, dan agar 

supaya jangan sampai lari berputar dalam suatu lengkungan yang lebar, dan d) 

Apabila orang coba mulai tertinggal sejauh dua langkah atau lebih sebelum 

mencapai garis ujung batas, atau dua kali bolak-balik dalam satu garis, tariklah 

orang coba tersebut dari tes. 

Adapun perlengkapan lain sebagai penunjang pelaksanaan tes yaitu 

lapangan atau lintasan lari dengan panjang 20 meter, formulir penilaian tes 

multistage fitness test, tabel analisis skor (tables for analysing scores), dan 

bolpoin. 

3) Setelah Tes 

Lakukan gerakan pendinginan dengan cara berjalan dan diikuti oleh 

peregangan otot. Jangan duduk secara mendadak setelah tes. Penilaian dilakukan 

dari awal sampai bunyi ”beep” pertama sampai orang coba tidak mampu lagi 

berlari sesuai dengan irama tanda ”beep”. Penilaian dilakukan pada level dan 

shuttle tertentu sesuai dengan kemampuan orang coba. Skor penilaian dan 

prediksi atau kategori VO 2 Maks. Adapun kategori kemampuan multistage fitness 

test, sebagai berikut: 
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Tabel 1 
Tabel Kategori Kemampuan Multistage Fitness Test Putra 

Age Very Poor Poor Fair Good Excellent Superior 

13-19 < 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 

Sumber: http://www.teachnet.ie/coconnor/testanalysis.htm 

 
Tabel 2 

Tabel Kategori Kemampuan Multistage Fitness Test Putri 

Age Very Poor Poor Fair Good Excellent Superior 

13-19 < 25.0 25.0-30.9 31.0-34.9 35.0-38.9 39.0-41.9 > 41.9 

20-29 < 23.6 23.6-28.9 29.0-32.9 33.0-36.9 37.0-41.0 > 41.0 

30-39 < 22.8 22.8-26.9 27.0-31.4 31.5-35.6 35.7-40.0 > 40.0 

40-49 < 21.0 21.0-24.4 24.5-28.9 29.0-32.8 32.9-36.9 > 36.9 

50-59 < 20.2 20.2-22.7 22.8-26.9 27.0-31.4 31.5-35.7 > 35.7 

60 + < 17.5 17.5-20.1 20.2-24.4 24.5-30.2 30.3-31.4 > 31.4 

Sumber: http://www.teachnet.ie/coconnor/testanalysis.htm 

 
Gambar 2 

Multistage Fitness Test (Beep Test) 
(http://www.teachnet.ie/coconnor/testanalysis.htm)  
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3.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Seorang peneliti harus selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus  berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang 

mungkin dapat terjadi. Setiap data-data penelitian yang diperoleh tersebut 

diharapkan benar-benar dapat mencerminkan keadaan-keadaan obyek yang 

sesungguhnya.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini, yaitu: 

3.7.1 Faktor Kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam mengikuti tes ini akan sangat mempengaruhi 

hasil tes. Untuk memperkecil faktor ini, maka peneliti mengambil langkah-

langkah yang cukup efektif dan efisien dalam memaksimalkan hasil penelitian 

yaitu dengan memberikan pengarahan dan penjelasan sebelum dilakukan tes 

tentang tujuan, manfaat, dan prosedur yang benar dari penelitian ini kepada 

sampel dan petugas pengambil data, melakukan pengawasan kepada sampel 

ketika berjalannya penelitian dan memberikan motivasi agar sampel tetap 

bersemangat, sehingga mereka dapat antusias dan mampu mencapai hasil tes yang 

maksimal. 

3.7.2 Faktor Kemampuan Sampel 

Setiap orang memiliki kondisi fisik yang berbeda, sehingga mempengaruhi 

kemampuan setiap individu dalam melakukan aktifitas fisik atau olahraga. Untuk 

mengoptimalkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil langkah dengan 

memberikan pengarahan atau instruksi-instruksi kepada sampel secara prosedural 
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yang baik, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang mungkin 

dilakukan sampel saat melakukan tes. 

3.7.3 Faktor Peralatan Penelitian 

Peralatan merupakan sarana pendukung utama dalam setiap penelitian. 

Dalam penelitian ini, seluruh peralatan telah disediakan oleh peneliti, meliputi: 

tape, kaset, roll kabel. Kenyamanan sampel dalam melaksanakan tes, tentu sangat 

mempengaruhi terhadap hasil tes. Untuk menunjang hal tersebut, salah satunya 

dengan pengadaan lapangan yang kondisinya dalam keadaan baik. 

 

3.7.4 Faktor Penguji atau Pengambil Data 

Faktor ini sangat menentukan hasil data yang akan diperoleh. Sebelum 

melakukan pengambilan data, maka peneliti mengadakan persamaan persepsi 

tentang prosedur pelaksanaan tes. Selain itu, petugas pengambil data dilakukan 

oleh peneliti dibantu dengan rekan-rekan mahasiswa. 

3.7.5 Faktor Cuaca 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang menjadi kendala 

adalah cuaca seperti hujan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut bisa 

dipindahkan di dalam ruangan. 

 

3.8 Analisis Data 

Penelitian ini akan mengetahui seberapa hasil multistage fitness test pada 

mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahrgaan Universitas Negeri 

Semarang tahun ajaran 2009/2010. Sebelum dilakukan analisis statistik deskriptif, 
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terlebih dahulu uji persyaratan yaitu uji normalitas menggunakan statistik 

nonparametrik dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Pengolahan data 

penelitian menggunakan media komputerisasi dengan sistem SPSS versi 12 

(Singgih Santoso, 2005: 179-211).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan dengan survei tes dan pengukuran, dengan 

permasalahan yang diteliti ialah: “Seberapa Hasil Multistage Fitness Test 

Mahasiswa PKLO Semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang Tahun Ajaran 2009/2010”. Variabel penelitian ini adalah hasil 

multistage fitness test yang merupakan tes kesegaran jasmani yang ditinjau 

dengan mengetahui prediksi VO 2 Maks. Sebelumnya perlu jelaskan bahwa, dalam 

penelitian ini penulis melakukan wawancara tentang aktifitas mahasiswa selama 

mengikuti perkuliahan. Hasil berdasarkan wawancara peneliti dengan mahasiswa, 

ternyata pada mahasiswa PKLO FIK UNNES terdapat beberapa hal yang perlu 

dikelompokkan terlebih dahulu, karena prediksi VO 2 Maks yang diperoleh dalam 

penelitian ini lebih disebabkan oleh efek dari perkuliahan praktikum. Dari 

wawancara diperoleh hasil sebagai berikut: 1) ada mahasiswa yang hanya 

melakukan aktifitas fisik atau olahraga ketika kuliah, 2) ada mahasiswa yang 

melakukan aktifitas fisik atau olahraga ketika kuliah dan aktifitas fisik di luar 

kuliah, 3) tetapi untuk mahasiswa putri ditinjau dari aktifitas fisiknya ternyata 

seluruhnya melakukan aktifitas fisik atau olahraga ketika kuliah dan juga di luar 

kegiatan kuliah.  

Pelaksanaan tes multistage fitness test dilakukan setelah mahasiswa 

menjalani perkuliahan selama satu semester pada tahun ajaran 2009/2010, dan 
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hasil tes dapat dilihat pada lampiran 2 sampai 4. Selanjutnya dilanjutkan dengan 

tabulasi data dan perhitungan menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh, kemudian hasil penelitian tersebut disajikan dengan 

membedakan berdasarkan jenis kelamin, aktifitas fisik, dan jumlah keseluruhan 

dari masing-masing kelompok jenis kelamin. Adapun hasil perhitungan statistik 

deskriptif adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Hasil Multistage Fitness Test Mahasiswa PKLO Putra yang Hanya 

Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah 

Tabel 3 

Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO  
Putra yang Hanya Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah  

Statistics 
 

  VO2 Maks 
N Valid 17 
  Missing 0 
Mean 42.429 
Std. Error of Mean .9201 
Median 43.300 
Std. Deviation 3.7939 
Variance 14.393 
Skewness .081 
Std. Error of Skewness .550 
Kurtosis -.075 
Std. Error of Kurtosis 1.063 
Range 15.2 
Minimum 35.0 
Maximum 50.2 
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Gambar 3 

Kurve Normal Hasil Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putra  
yang Hanya Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah 

 
 

4.1.2 Hasil Multistage Fitness Test Mahasiswa PKLO Putra yang Melakukan 

Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

Tabel 4 

Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putra  
yang Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

 
Statistics 

 

  VO2 Maks 
N Valid 33 
  Missing 0 
Mean 49.627 
Std. Error of Mean .9470 
Median 50.800 
Std. Deviation 5.4402 
Variance 29.596 
Skewness .256 
Std. Error of Skewness .409 
Kurtosis .044 
Std. Error of Kurtosis .798 
Range 23.0 
Minimum 39.2 
Maximum 62.2 
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Gambar 4 

Kurve Normal Hasil Tes VO 2 Maks Kuliah Mahasiswa PKLO Putra  
yang Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

 

4.1.3 Hasil Multistage Fitness Test Mahasiswa PKLO Putra  

Tabel 5 

Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif  Tes VO 2 Maks  
Mahasiswa PKLO Putra  

 
Statistics 

 
  VO2 Maks 
N Valid 50
  Missing 0
Mean 47.180
Std. Error of Mean .8472
Median 45.800
Std. Deviation 5.9909
Variance 35.891
Skewness .359
Std. Error of Skewness .337
Kurtosis -.115
Std. Error of Kurtosis .662
Range 27.2
Minimum 35.0
Maximum 62.2
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Gambar 5 

Kurve Normal Hasil Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putra  
 

 
4.1.4 Hasil Multistage Fitness Test Mahasiswa PKLO Putri yang Melakukan 

Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

Tabel 6 

Hasil Perhitungan statistik deskriptif Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putri  
yang Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

 
Statistics 

 
  VO2 Maks 
N Valid 20
  Missing 0
Mean 32.680
Std. Error of Mean .4152
Median 32.900
Std. Deviation 1.8569
Variance 3.448
Skewness -.221
Std. Error of Skewness .512
Kurtosis -.959
Std. Error of Kurtosis .992
Range 6.2
Minimum 29.5
Maximum 35.7
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Gambar 6 

Kurve Normal Hasil Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putri yang  
Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putra Semester I yang Hanya 

Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah 

Berdasarkan deskripsi hasil tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra 

semester I yang hanya melakukan aktifitas fisik ketika kuliah pada tabel 3 di atas, 

dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut: 

1) N merupakan jumlah sampel penelitian yaitu dengan jumlah 17 orang 

mahasiswa PKLO putra semester I. 

2) Nilai mean atau nilai rata-rata tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra semester 

I adalah sebesar 42,429. Berdasarkan tabel kategori multistage fitness test 

pada tabel 1 nilai mean sebesar 42,429 termasuk kategori fair (cukup). 
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Disamping itu, bahwa nilai standard error ini dapat digunakan untuk 

memperkirakan besarnya nilai rata-rata atau mean kemampuan VO 2 Maks dari 

populasi, untuk itu nilai rata-rata VO 2 Maks populasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : rata-rata ± 2 standard error of mean (nilai 2 karena 

menggunakan taraf kepercayaan 95%) dengan demikian menjadi: 42,429 ± (2 

x 0,920) = 44,269 sampai 40,589. Sehingga diperkirakan bahwa nilai rata-rata 

atau mean tes VO 2 Maks setelah kuliah dari populasi adalah skor nilainya 

berkisar antara 40,589 sampai 44,269. Nilai median atau nilai titik tengah data 

yaitu 43,300. 

3)  Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 3,794 dan varian yang  

merupakan kelipatan dari standar deviasi yaitu: 14,394. Nilai standar deviasi 

ini dapat dipergunakan untuk menilai dispersi atau penyebaran nilai rata-rata 

dari sampel, untuk itu rumus tersebut yaitu: rata-rata ± 2 standar deviasi, 

dengan demikian menjadi 42,429 ± (2 x 3,794) = 50,017 sampai 34,841. 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diperkirakan bahwa dispersi 

atau penyebaran nilai kesegaran jasmani dari ke 17 orang mahasiswa adalah 

berkisar antara 34,841 sampai 50,017. Perhatikan kedua batas angka tersebut, 

apabila kita bandingkan dengan angka minimum yaitu 35,0 dan maksimum 

50,2 pada out put maka terdapat perbedaan yang tipis, hal ini membuktikan 

bahwa sebaran data adalah baik. 

4) Ukuran skewness adalah 0,081. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke 

angka rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio skewness yang 

diperoleh berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi 
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normal. Berdasarkan perhitungan ukuran skewness diperoleh 0,081, nilai ini 

harus diubah terlebih dahulu ke angka rasio skewness yang rumusnya adalah 

rasio_skewness =   
skewnesserrordars

skewness

__tan
 = 0,081 / 0,550 = 0,147, 

karena dari hasil perhitungan angka rasio skewness yang diperoleh adalah 

0,147, yang berada diantara – 2 sampai + 2, berarti data tes VO 2 Maks dari 17 

mahasiswa dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

5) Ukuran kurtosis adalah -0,075. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke angka 

rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio kurtosis yang diperoleh 

berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi normal. 

Berdasarkan perhitungan ukuran kurtosis diperoleh -0,075, nilai ini harus 

diubah terlebih dahulu ke angka rasio kurtosis yang rumusnya adalah rasio-

_kurtosis =   
kurtosiserrordars

kurtosis

__tan
 = -0,075 / 1,063 = -0,071, karena dari 

hasil perhitungan angka rasio kurtosis yang diperoleh adalah -0,071, yang 

berada di antara – 2 sampai + 2, berarti data tes VO 2 Maks dari 17 mahasiswa 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

6) Range adalah (data maksimum - data minimum), atau dalam kasus ini: 50,2-

35,0 = 15,2. Secara umum bisa dikatakan, bahwa semakin besar range data, 

maka semakin bervariasi data tersebut. 
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4.2.2 Hasil Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putra Semester I yang 

Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

Berdasarkan deskripsi hasil tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra 

semester I yang melakukan aktifitas fisik ketika kuliah dan di luar kuliah pada 

tabel 4 di atas, dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut: 

1) N merupakan jumlah sampel penelitian yaitu dengan jumlah 33 orang 

mahasiswa PKLO putra semester I. 

2) Nilai mean atau nilai rata-rata tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra semester 

I adalah sebesar 49,627. Berdasarkan tabel kategori multistage fitness test 

pada tabel 1 nilai mean sebesar 49,627 termasuk dalam kategori good (baik). 

Disamping itu, bahwa nilai standard error ini dapat digunakan untuk 

memperkirakan besarnya nilai rata-rata atau mean kemampuan VO 2 Maks dari 

populasi, untuk itu nilai rata-rata VO 2 Maks populasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : rata-rata ± 2 standard error of mean (nilai 2 karena 

menggunakan taraf kepercayaan 95%) dengan demikian menjadi: 49,627 ± (2 

x 0,947) = 51,521 sampai 47,733. Sehingga diperkirakan bahwa nilai rata-rata 

atau mean tes VO 2 Maks setelah kuliah dari populasi adalah skor nilainya 

berkisar antara 47,733 sampai 51,521. Nilai median atau nilai titik tengah data 

yaitu 50,800. 

3)  Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 5,440 dan varian yang  

merupakan kelipatan dari standar deviasi yaitu: 29,594. Nilai standar deviasi 

ini dapat dipergunakan untuk menilai dispersi atau penyebaran nilai rata-rata 
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dari sampel, untuk itu rumus tersebut yaitu: rata-rata ± 2 standar deviasi, 

dengan demikian menjadi 49,627 ± (2 x 5,440) = 38,747 sampai 60,507. 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diperkirakan bahwa dispersi 

atau penyebaran nilai kesegaran jasmani dari ke 33 orang mahasiswa adalah 

berkisar antara 38,747 sampai 60,507. Perhatikan kedua batas angka tersebut, 

apabila kita bandingkan dengan angka minimum yaitu 39,2 dan maksimum 

62,2 pada out put maka terdapat perbedaan yang tipis, hal ini membuktikan 

bahwa sebaran data adalah baik. 

4) Ukuran skewness adalah 0,256. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke 

angka rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio skewness yang 

diperoleh berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Berdasarkan perhitungan ukuran skewness diperoleh 0,256, nilai ini 

harus diubah terlebih dahulu ke angka rasio skewness yang rumusnya adalah 

rasio_skewness =   
skewnesserrordars

skewness

__tan
 = 0,256 / 0,409 = 0,626, 

karena dari hasil perhitungan angka rasio skewness yang diperoleh adalah 

0,626, yang berada diantara – 2 sampai + 2, berarti data tes VO 2 Maks dari 33 

mahasiswa dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

5)  Ukuran kurtosis adalah 0,044. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke angka 

rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio kurtosis yang diperoleh 

berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi normal. 

Berdasarkan perhitungan ukuran kurtosis diperoleh 0,044, nilai ini harus 

diubah terlebih dahulu ke angka rasio kurtosis yang rumusnya adalah rasio-
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_kurtosis =   
kurtosiserrordars

kurtosis

__tan
 = 0,044 / 0,798 = 0,055, karena dari 

hasil perhitungan angka rasio kurtosis yang diperoleh adalah 0,055, yang 

berada di antara – 2 sampai + 2, berarti data tes VO 2 Maks dari 33 mahasiswa 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

6)  Range adalah (data maksimum - data minimum), atau dalam kasus ini: 62,2-

39,2 = 23. Secara umum bisa dikatakan, bahwa semakin besar range data, 

maka semakin bervariasi data tersebut. 

4.2.3 Hasil Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putra Semester I  

Berdasarkan deskripsi hasil tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra pada 

tabel 5 di atas, dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut: 

1) N merupakan jumlah sampel penelitian yaitu dengan jumlah 50 orang 

mahasiswa PKLO putra semester I. 

2) Nilai mean atau nilai rata-rata tes VO 2 Maks keseluruhan mahasiswa PKLO 

putra semester I adalah sebesar 47,180. Berdasarkan tabel kategori multistage 

fitness test pada tabel 1 nilai mean sebesar 47,180 termasuk dalam kategori 

good (baik). Disamping itu, bahwa nilai standard error ini dapat digunakan 

untuk memperkirakan besarnya nilai rata-rata atau mean kemampuan 

VO 2 Maks dari populasi, untuk itu nilai rata-rata VO 2 Maks populasi dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : rata-rata ± 2 standard error of mean 

(nilai 2 karena menggunakan taraf kepercayaan 95%) dengan demikian 

menjadi: 47,180 ± (2 x 0,847) = 48,874 sampai 45,486. Sehingga diperkirakan 

bahwa nilai rata-rata atau mean tes VO 2 Maks setelah kuliah dari populasi 
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adalah skor nilainya berkisar antara 45,486 sampai 48,874. Nilai median atau 

nilai titik tengah data yaitu 45,800. 

3)  Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 5,991 dan varian yang  

merupakan kelipatan dari standar deviasi yaitu: 35,892. Nilai standar deviasi 

ini dapat dipergunakan untuk menilai dispersi atau penyebaran nilai rata-rata 

dari sampel, untuk itu rumus tersebut yaitu: rata-rata ± 2 standar deviasi, 

dengan demikian menjadi 47,180 ± (2 x 5,991) = 35,198 sampai 59,162. 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat diperkirakan bahwa dispersi 

atau penyebaran nilai kesegaran jasmani dari ke 50 orang mahasiswa adalah 

berkisar antara 35,198 sampai 59,162. Perhatikan kedua batas angka tersebut, 

apabila kita bandingkan dengan angka minimum yaitu 35,0 dan maksimum 

62,2 pada out put maka terdapat perbedaan yang tipis, hal ini membuktikan 

bahwa sebaran data adalah baik. 

4) Ukuran skewness adalah 0,359. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke 

angka rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio skewness yang 

diperoleh berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Berdasarkan perhitungan ukuran skewness diperoleh 0,359, nilai ini 

harus diubah terlebih dahulu ke angka rasio skewness yang rumusnya adalah 

rasio_skewness =   
skewnesserrordars

skewness

__tan
 = 0,359 / 0,337 = 1,065, 

karena dari hasil perhitungan angka rasio skewness yang diperoleh adalah 

1,065, yang berada diantara – 2 sampai + 2, berarti data tes VO 2 Maks dari 50 

mahasiswa dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
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5)  Ukuran kurtosis adalah -0,115. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke angka 

rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio kurtosis yang diperoleh 

berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi normal. 

Berdasarkan perhitungan ukuran kurtosis diperoleh -0,115, nilai ini harus 

diubah terlebih dahulu ke angka rasio kurtosis yang rumusnya adalah rasio-

_kurtosis = 
kurtosiserrordars

kurtosis

__tan
 = -0,115 / 0,662 = -0,174, karena dari 

hasil perhitungan angka rasio kurtosis yang diperoleh adalah -0,174, yang 

berada di antara – 2 sampai + 2, berarti data tes VO 2 Maks dari 50 mahasiswa 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

6)  Range adalah (data maksimum - data minimum), atau dalam kasus ini: 62,2-

35,0 = 27,2. Secara umum bisa dikatakan, bahwa semakin besar range data, 

maka semakin bervariasi data tersebut. 

4.2.4 Hasil Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO Putri Semester I yang 

Melakukan Aktifitas Fisik Ketika Kuliah dan di Luar Kuliah 

Berdasarkan deskripsi hasil tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putri 

semester I yang melakukan aktifitas fisik ketika kuliah dan di luar kuliah pada 

tabel 6 di atas, dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut: 

1) N merupakan jumlah sampel penelitian yaitu dengan jumlah 20 orang 

mahasiswa PKLO putri semester I. 

2)  Nilai mean atau nilai rata-rata tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putri semester 

I yang melakukan aktifitas fisik ketika kuliah dan di luar kuliah adalah sebesar 

32,680. Berdasarkan tabel kategori multistage fitness test pada tabel 2 nilai 
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mean sebesar 32,680 termasuk dalam kategori fair (cukup). Disamping itu, 

bahwa nilai standard error ini dapat digunakan untuk memperkirakan 

besarnya nilai rata-rata atau mean kemampuan VO 2 Maks dari populasi, untuk 

itu nilai rata-rata VO 2 Maks populasi dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : rata-rata ± 2 standard error of mean (nilai 2 karena menggunakan 

taraf kepercayaan 95%) dengan demikian menjadi: 32,680 ± (2 x 0,415) = 

33,510 sampai 31,850. Sehingga diperkirakan bahwa nilai rata-rata atau mean 

tes VO 2 Maks setelah kuliah dari populasi adalah skor nilainya berkisar antara 

31,850 sampai 33,510. Nilai median atau nilai titik tengah data yaitu 32,900. 

3)  Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 1,857 dan varian yang  

merupakan kelipatan dari standar deviasi yaitu: 3,448. Nilai standar deviasi ini 

dapat dipergunakan untuk menilai dispersi atau penyebaran nilai rata-rata dari 

sampel, untuk itu rumus tersebut yaitu: rata-rata ± 2 standar deviasi, dengan 

demikian menjadi 32,680 ± (2 x 1,857) = 36,394 sampai 28,966. Berdasarkan 

perhitungan tersebut maka dapat diperkirakan bahwa dispersi atau penyebaran 

nilai kesegaran jasmani dari ke 20 orang mahasiswa adalah berkisar antara 

28,966 sampai 36,394. Perhatikan kedua batas angka tersebut, apabila kita 

bandingkan dengan angka minimum yaitu 29,5 dan maksimum 35,7 pada out 

put maka terdapat perbedaan yang tipis, hal ini membuktikan bahwa sebaran 

data adalah baik. 

4) Ukuran skewness adalah -0,221. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke 

angka rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio skewness yang 

diperoleh berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi 
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normal. Berdasarkan perhitungan ukuran skewness diperoleh -0,221, nilai ini 

harus diubah terlebih dahulu ke angka rasio skewness yang rumusnya adalah 

rasio_skewness =   
skewnesserrordars

skewness

__tan
 = -0,221 / 0,512 = -0,432, 

karena dari hasil perhitungan angka rasio skewness yang diperoleh adalah 

1,065, yang berada diantara – 2 sampai + 2, berarti data tes VO 2 Maks dari 20 

mahasiswa dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

5)  Ukuran kurtosis adalah -0,959. Untuk penilaian, nilai tersebut diubah ke angka 

rasio. Pedoman bahwa jika nilai atau angka rasio kurtosis yang diperoleh 

berada di antara – 2 sampai + 2 berarti data tersebut berdistribusi normal. 

Berdasarkan perhitungan ukuran kurtosis diperoleh -0,959, nilai ini harus 

diubah terlebih dahulu ke angka rasio kurtosis yang rumusnya adalah rasio-

_kurtosis =          rasio_kurtosis  = 
kurtosiserrordars

kurtosis

__tan
 = -0,959 / 

0,992 = -0,967, karena dari hasil perhitungan angka rasio kurtosis yang 

diperoleh adalah -0,967, yang berada di antara – 2 sampai + 2, berarti data tes 

VO 2 Maks dari 20 mahasiswa dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

6)  Range adalah (data maksimum - data minimum), atau dalam kasus ini: 35,7-

29,5 = 6,2. Secara umum bisa dikatakan, bahwa semakin besar range data, 

maka semakin bervariasi data tersebut. 
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4.3 Pembahasan 

Setelah dilakukan perhitungan dengan statistik deskriptif, kemudian dapat 

diketahui hasil penelitian tentang tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO semester I 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2009/2010 

seperti yang terlihat pada rangkuman dalam tabel 7. Dari rangkuman tersebut 

dapat dipahami bahwa aktifitas fisik yang dilakukan mempunyai efek terhadap 

hasil tes multistage fitness test. Tabel rangkuman dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 7 

Rangkuman Hasil Penelitian tentang Tes VO 2 Maks Mahasiswa PKLO  

No. Populasi Mean Kategori Persentase 
1. Hasil tes VO 2 Maks mahasiswa 

PKLO putra semester I yang hanya 
melakukan aktitifitas fisik ketika 
kuliah 

42,429 
 

fair (cukup) 
 

5,9% poor  (1 orang), 
70,6% fair (12 orang), 
23,6% good (4orang) 
 

2. Hasil tes VO 2 Maks mahasiswa 
PKLO putra semester I yang 
melakukan aktitifitas fisik ketika 
kuliah dan di luar kuliah 

49,627 
 

good (baik) 
 

27,2% fair (9 orang), 
27,4% good (9 orang), 
36,4% excellen (12 orang), 
9% superior  (3 orang) 
 

3. Hasil tes VO 2 Maks mahasiswa 
PKLO putra semester I 

47,180 
 

good (baik) 2% poor (1 orang), 42% 
fair (21 orang), 26% good 
(13 orang), 24% excellent 
(12 orang), dan 6% 
superior (3 orang). 

 
4. Hasil tes VO 2 Maks mahasiswa 

PKLO putri semester I yang 
melakukan aktitifitas fisik ketika 
kuliah dan di luar kuliah  

32,680 
 

fair (cukup) 
 

15% poor  (3 orang), 70% 
fair (14 orang), 15% good 
(3 orang) 
 

Dari rangkuman hasil tes VO 2 Maks dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

bahwa pola keteraturan mahasiswa PKLO semester I tahun ajaran 2009/2010 

ketika beraktifitas fisik dalam rutinitas perkuliahan praktikum cabang olahraga 

yang dilakukan selama satu semester kurang memberikan pengaruh baik bagi 
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kondisi kesegaran jasmani mereka, terbukti dari mahasiswa yang melakukan 

aktifitas fisik ketika kuliah tes  VO 2 Maks nya hanya memperoleh kategori fair 

(cukup). 

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian pada tabel 7 dapat dijelaskan 

pula, bahwa ternyata mahasiswa PKLO putra semester I yang melakukan aktifitas 

fisik ketika kuliah dan di luar kegiatan kuliah mampu meraih kategori tes 

VO 2 Maks good (baik) dengan nilai rata-rata tes VO 2 Maks 49,627, dibandingkan 

dengan kategori raihan tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra semester I yang 

hanya melakukan aktifitas fisik ketika kuliah dengan raihan hanya mencapai 

kategori fair (cukup) dengan nilai rata-rata tes VO 2 Maks 42,429. Penyebabnya 

adalah ternyata dengan aktifitas fisik tambahan atau aktifitas fisik yang dilakukan 

di luar kegiatan kuliah memberikan pengaruh yang baik terhadap kesegaran 

jasmani mereka, sehingga terbukti hasil tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra 

yang melakukan aktifitas fisik ketika kuliah dan di luar kuliah lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra yang hanya 

melakukan aktifitas fisik ketika kuliah saja. 

Apabila dilihat secara keseluruhan, mahasiswa PKLO putra semester I 

termasuk dalam kategori good (baik) dengan perolehan nilai rata-rata tes 

VO 2 Maks sebesar 47,180. Perlu diketahui bahwa ternyata kategori baik pada tes 

VO 2 Maks keseluruhan mahasiswa PKLO putra semester I, merupakan pengaruh 

nilai tes VO 2 Maks yang maksimal dari mahasiswa PKLO putra yang melakukan 

aktifitas ketika kuliah dan di luar kuliah. Sedangkan mahasiswa PKLO putri 
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semester I seluruhnya termasuk dalam kategori fair (cukup) dengan perolehan 

nilai rata-rata tes VO 2 Maks sebesar 32,680. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa aktifitas fisik ketika kuliah maupun aktifitas fisik tambahan yang dilakukan 

di luar kuliah oleh mahasiswa PKLO putri selama satu semester kurang 

memberikan pengaruh baik bagi kondisi kesegaran jasmani mereka. 

Dengan keteraturan mahasiswa PKLO semester I tahun ajaran 2009/2010 

dalam beraktifitas fisik pada rutinitas perkuliahan praktikum cabang olahraga 

yang dilakukan selama satu semester dapat memberikan pengaruh baik bagi 

kondisi kesegaran jasmani mereka. Sehingga dari keteraturan beraktifitas fisik 

mereka, seharusnya nilai rata-rata tes VO 2 Maks mahasiswa PKLO putra setelah 

melakukan kuliah praktikum cabang olahraga selama satu semester dan aktifitas 

fisik tambahan di luar kuliah dapat mencapai kategori excellent. Begitu pula untuk 

mahasiswa PKLO putri, setelah melakukan kuliah praktikum cabang olahraga 

selama satu semester dan aktifitas fisik tambahan di luar kegiatan kuliah secara 

teratur seharusnya mereka dapat mencapai kategori good. 

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa keteraturan dalam beraktifitas 

fisik mereka belum dapat memberikan pengaruh pada pencapaian hasil tes 

VO 2 Maks yang maksimal. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu: 

1) Prinsip-prinsip dasar latihan yang belum terpenuhi ketika mereka melakukan 

aktifitas fisik atau olahraga dalam perkuliahan praktikum cabang olahraga. 

Prinsip-prinsip dasar latihan tersebut antara lain: 
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a) Prinsip overload (beban berlebih) 

Prinsip overload yang dimaksud adalah aktifitas fisik yang 

dilakukan mahasiswa semakin bertambah berat dari aktifitas fisik 

yang sudah pernah dilakukan dalam perkuliahan praktikum. Prinsip 

ini belum terpenuhi selama mahasiswa mengikuti perkuliahan 

praktikum dalam satu semester. Penyebab prinsip overload tidak 

terpenuhi dengan baik yaitu karena perkuliahan sendiri lebih bersifat 

pengajaran bukan bersifat latihan. Sehingga aktifitas fisik yang 

dilakukan selama perkuliahan lebih cenderung bertujuan untuk 

pemenuhan aspek dalam ranah pendidikan yaitu afektif, kognitif, dan 

psikomotor. 

b) Prinsip reversible (kembali ke asal) 

Prinsip reversible (kembali ke asal) yaitu kesegaran atau 

kebugaran yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun, bahkan 

dapat hilang sama sekali, jika latihan tidak dikerjakan secara teratur 

dengan takaran yang tepat. Kegiatan mahasiswa PKLO semester I 

yang cenderung banyak melakukan aktifitas fisik pada perkuliahan 

praktikum tentu dapat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani 

mereka menjadi meningkat. Karena pada semester I mereka harus 

menempuh empat matakuliah praktikum cabang olahraga, yaitu 

atletik, senam, renang, dan sepakbola. Sering kali terjadi, mahasiswa 

lebih banyak menggantungkan aktifitas fisik mereka saat perkuliahan 

saja, dan ketika waktu senggang mereka kadang-kadang tidak 
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melakukan aktifitas fisik atau olahraga. Padahal apabila kita berhenti 

berlatih atau beraktifitas fisik, maka kesegaran atau kebugaran yang 

telah dicapai berangsur-angsur akan menurun, atau bahkan akan 

kembali ke keadaan semula. 

c) Prinsip progresive resistance (tahanan bertambah)  

Prinsip progresive resistance (tahanan bertambah) adalah 

tahanan dari setiap melakukan latihan harus terus bertambah. Prinsip 

progresive resistance tidak dapat terpenuhi dalam aktiftas fisik yang 

dilakukan mahasiswa selama perkuliahan, karena perkuliahan sendiri 

lebih bersifat pengajaran bukan bersifat latihan. Sehingga aktifitas 

fisik yang dilakukan selama perkuliahan lebih cenderung bertujuan 

untuk pemenuhan aspek dalam ranah pendidikan yaitu afektif, 

kognitif, dan psikomotor. 

d) Prinsip arrangement exercise (beraturan)  

Prinsip arrangement exercise (beraturan) adalah latihan fisik 

itu harus dilakukan secara beraturan, sistematik, dan kontinyu. Latihan 

fisik mahasiswa dapat berlangsung ketika mereka melaksanakan 

perkuliahan praktikum olahraga. Latihan fisik perlu dilakukan dalam 

keseharian mahasiswa dan melakukannya dibutuhkan keteraturan, 

sistematis, dan kontinyu. Meskipun aktifitas fisik yang dilakukan 

sangat berat akan tetapi tidak dilakukan secara teratur, sistematis, dan 

kontinyu, hal tersebut tidak akan menghasilkan perubahan yang baik  

bagi kondisi kebugaran mereka.  
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Keteraturan mahasiswa PKLO semester I melakukan aktifitas 

fisik atau berolahraga dalam rutinitas perkuliahan praktikum cabang 

olahraga akan menimbulkan dampak yang positif bagi kesegaran 

jasmani mereka. Pola keteraturan beraktifitas fisik mereka ternyata 

belum dilakukan dengan baik. Sejauh ini, dalam kurikulum 

matakuliah praktikum terdapat dua metode pembelajaran yaitu: 

perkuliahan terstruktur (tatap muka) dan perkuliahan mandiri. 

Seringkali dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, 

keduanya tidak berjalan seimbang. Terkadang mahasiswa yang 

cenderung mengabaikan dan tidak melaksanakan perkuliahan mandiri. 

Dari penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa prinsip arrangement 

exercise (beraturan) belum terpenuhi dengan maksimal. 

e) Prinsip individuality (individu)  

Prinsip ini mengedepankan pada kemampuan tiap individu, 

karena setiap orang memiliki kemampuan yang tidak sama dalam 

memenuhi takaran atau dosis latihan. Semuanya itu tergantung pada 

beberapa aspek yang mempengaruhi meliputi umur, jenis kelamin, 

kondisi kesehatan, dan tingkat kesegaran jasmani. Dalam pengajaran 

materi perkuliahan fisik mahasiswa PKLO, prinsip individu belum 

terpenuhi karena pada konsep pengajaran biasanya dilakukan secara 

keseluruhan terhadap mahasiswa, bukan dilakukan kepada 

perorangan. Sehingga takaran atau dosis latihan ketika kuliah fisik 

dibebankan sama untuk semua mahasiswa.    
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2) Masih banyak mahasiswa yang menggantungkan aktifitas fisik atau 

berolahraga mereka hanya sebatas pada perkuliahan praktikum saja. Padahal 

dalam perkuliahan praktikum kurang menunjang untuk meningkatkan kondisi 

kesegaran jasmani mereka, misalnya yang sering terjadi adalah: jam 

perkuliahan kosong dan mahasiswa juga sesekali tidak masuk kuliah sehingga 

batas minimal 12 kali pertemuan tidak terpenuhi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan statistik deskriptif, maka diperoleh 

beberapa simpulan yaitu: 

5.1.1 Hasil multistage fitness test mahasiswa PKLO putra semester I FIK UNNES 

tahun ajaran 2009/2010 yang hanya melakukan aktifitas fisik ketika kuliah 

termasuk kategori fair (cukup). 

5.1.2 Hasil multistage fitness test mahasiswa PKLO putra semester I FIK UNNES 

tahun ajaran 2009/2010 yang melakukan aktifitas fisik ketika kuliah dan di 

luar kuliah termasuk dalam kategori good (baik). 

5.1.3 Hasil multistage fitness test mahasiswa PKLO putra semester I FIK UNNES 

tahun ajaran 2009/2010 termasuk dalam kategori good (baik). 

5.1.4 Hasil multistage fitness test mahasiswa PKLO putri semester I FIK UNNES 

tahun ajaran 2009/2010 yang melakukan aktifitas fisik ketika kuliah dan di 

luar kuliah termasuk dalam kategori fair (cukup). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyadari 

tentang arti akan pentingnya menjaga kesegaran jasmani, khusunya bagi 

mahasiswa PKLO semester I Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
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Semarang tahun ajaran 2009/2010. Oleh karena itu, beberapa saran dapat 

disampaikan oleh peneliti,             di antaranya yaitu: 

5.2.1 Mahasiswa perlu menjaga kebugaran tubuh mereka dengan rutin melakukan 

aktifitas fisik atau olahraga agar dapat memiliki kesegaran jasmani yang 

baik, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan fisik selanjutnya. 

5.2.2 Mahasiswa perlu menumbuhkan kesadaran diri untuk selalu disiplin 

melakukan aktifitas fisik dalam perkuliahan praktikum cabang olahraga, 

agar aktifitas fisik tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap 

kesegaran jasmani. 

5.2.3 Perkuliahan mandiri perlu diterapkan dengan penuh kedisiplinan dan perlu 

pemantauan yang lebih maksimal dari para dosen pengajar matakuliah 

praktikum cabang olahraga, guna menunjang perkuliahan terstruktur (tatap 

muka), sehingga aspek kebugaran atau kesegaran jasmani dapat dijadikan 

sebagai salah satu tujuan dari pengembangan materi pembelajaran dalam 

perkuliahan praktikum. 

5.2.4 Untuk peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang sama dapat 

menggunakan sampel berbeda, serta dapat pula menggunakan sampel yang 

sama tetapi menggunakan alat tes dan pengukuran yang berbeda, sehingga 

tidak terjadi kesamaan secara keseluruhan dengan penelitian yang sudah 

pernah dilakukan. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA KESELURUHAN SAMPEL MAHASISWA PKLO 
SEMESTER I FIK UNNES TAHUN AJARAN 2009/2010 

 

No.  Nama Mahasiswa NIM Usia 

1. Andrean Widiansyah 6301409179 19 tahun 

2. Hasan Asari 6301409025 20 tahun 

3. Dominicus Eko 6301409041 20 tahun 

4. Dhany Suhartantyo 6301409016 19 tahun 

5. Andang Purwanto 6301409145 19 tahun 

6. Nur Rochmad 6301409177 19 tahun 

7. Dwi Indra Ristiawan 6301409194 19 tahun 

8. Aji Wicaksono 6301409193 19 tahun 

9. Tri Arief Widodo 6301409111 22 tahun 

10. Albertus Pradana 6301409043 19 tahun 

11. M. Zaenal Arifin 6301409093 19 tahun 

12. Satria Dwi Prasetya 6301409118 19 tahun 

13. Fajar Kurniawan 6301409091 19 tahun 

14. Muh. Isna Nurdin 6301409064 19 tahun 

15. Danang Ragil W. 6301409038 19 tahun 

16. Aditya Gunawan 6301409136 19 tahun 

17. Muhammad Khabib 6301409163 18 tahun 

18. Nikolas Doni 6301409135 19 tahun 

19. Pujiono 6301409022 19 tahun 

20. Yustinus Yusdianto 6301409154 20 tahun 

21. Stefanus Dita 6301409023 19 tahun 

22. Aswin Priambodo 6301409112 19 tahun 

23. Nursyam Budi N. 6301409120 21 tahun 

24. Bima Lentera 6301409109 19 tahun 
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25. Putut Wicaksono 6301409191 19 tahun 

26. Agus Setiyono 6301409185 19 tahun 

27. Muntaha 6301409096 20 tahun 

28. Wahyu Supriyanto 6301409171 21 tahun 

29. Ahmad Heris 6301409050 20 tahun 

30. Yus Hamdani 6301409134 19 tahun 

31. Aji Fahmi Febriawan 6301409008 19 tahun 

32. Saikudin 6301409199 19 tahun 

33. Thoyib Luthfan 6301409197 19 tahun 

34. Kurniawan Hidayat 6301409141 19 tahun 

35. Roven Aji Kurnia 6301409013 21 tahun 

36. Khadziq Rahmadani 6301409153 19 tahun 

37. Dani Slamet Pratama 6301409150 19 tahun 

38. Syamsir Alam 6301409169 19 tahun 

39. Setyo Hadi Wibowo 6301409188 19 tahun 

40. Wisnu Nugroho 6301409021 19 tahun 

41. Fandri Yuliawan 6301409174 20 tahun 

42. Hendra Dwi Santoso 6301409108 19 tahun 

43. Adi Priyo Handoko 6301409200 20 tahun 

44. Mukhamad Nurudin 6301409184 21 tahun 

45. Agung Harvianto 6301409173 19 tahun 

46. M. Ridwan 6301409187 19 tahun 

47. Rifqi Arsyad 6301409100 19 tahun 

48. Hermawan F. 6301409080 18 tahun 

49. Dwi Bagus Achmad 6301409072 19 tahun 

50. Ilham Panji Nugroho 6301409019 19 tahun 

51. Silvia Suryaningsih 6301409052 19 tahun 

52. Siti Mukaromah 6301409063 19 tahun 

53. Jenny Mustika D. 6301409158 19 tahun 

54. Ana Widya S. 6301409131 19 tahun 
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55. Herni Astutik 6301409196 19 tahun 

56. Gilang N. Pranggaita 6301409057 18 tahun 

57. Aldini Monikha 6301409165 19 tahun 

58. Putri Ratna P. 6301409076 19 tahun 

59. Rini Kusumawati 6301409146 19 tahun 

60. Khusnul Khotimah 6301409119 20 tahun 

61. Dewi Aleta K. 6301409121 20 tahun 

62. Wulan Handestya 6301409034 19 tahun 

63. Linda Apriliana 6301409035 19 tahun 

64. Yusti Dibya R. 6301409053 20 tahun 

65. Titi Rizki A. 6301409067 19 tahun 

66. Nuvanda Eka 6301409081 18 tahun 

67. Prima Evita Cahya 6301409101 19 tahun 

68. Asih Jayanti 6301409155 20 tahun 

69. Margiani Wismayanti 6301409084 20 tahun 

70. Anindya Bunga 6301409183 19 tahun 
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Lampiran 2 

 

DATA HASIL MULTISTAGE FITNESS TEST  MAHASISWA PKLO 

 PUTRA SEMESTER I YANG HANYA MELAKUKAN  

AKTIFITAS FISIK KETIKA KULIAH 

 

No. N a m a Level Prediksi VO2 Maks Shuttle Kategori

1. Andrean Widiansyah 8 40.5 1 Fair (Cukup)

2. Hasan Asari 9 43.9 2 Fair (Cukup)

3. Dominicus Eko 9 44.5 4 Fair (Cukup)

4. Dhany Suhartantyo 8 43.3 11 Fair (Cukup)

5. Andang Purwanto 7 38.5 5 Fair (Cukup)

6. Nur Rochmad 8 40.5 1 Fair (Cukup)

7. Dwi Indra R. 9 44.5 4 Fair (Cukup)

8. Aji Wicaksono 8 40.5 1 Fair (Cukup)

9. Tri Arief Widodo 6 35.0 6 Poor (Kurang)

10. Albertus Pradana 10 47.4 1 Good (Baik)

11. M. Zaenal Arifin 9 45.2 5 Good (Baik)

12. Satria Dwi P. 9 45.2 5 Good (Baik)

13. Fajar Kurniawan 9 44.5 3 Fair (Cukup)

14. Muh. Isna N. 10 50.2 11 Good (Baik)

15. Danang Ragil W. 7 38.5 5 Fair (Cukup)

16. Aditya Gunawan 7 39.2 8 Fair (Cukup)

17. Mukhamad Khabib 7 39.9 10 Fair (Cukup)

Mean 42,4  

Standar Deviasi 3,8  

 

 

 

 

 



78 

 

Lampiran 3 

DATA HASIL MULTISTAGE FITNESS TEST  MAHASISWA  
PKLO PUTRA SEMESTER I YANG MELAKUKAN AKTIFITAS FISIK  

KETIKA KULIAH DAN DI LUAR KULIAH 
 

No. N a m a Level Prediksi VO2 Maks Shuttle Kategori 

1. Nikolas Doni 10 48.7 6 Good (Baik)

2. Pujiono 11 51.9 6 Excellent (Sangat Baik)

3. Yustinus Yusdianto 10 48.7 5 Good (Baik)

4. Stefanus Dita 10 48.0 5 Good (Baik)

5. Aswin Priambodo 8 40.5 1 Fair (Cukup)

6. Nursyam Budi N. 11 53.7 11 Excellent (Sangat Baik)

7. Bima Lentera 9 45.8 7 Good (Baik)

8. Putut Wicaksono 9 43.9 2 Fair (Cukup)

9. Agus Setiono 11 51.9 5 Excellent (Sangat Baik)

10. Muntaha 11 53.7 11 Excellent (Sangat Baik)

11. Wahyu Supriyanto 11 51.4 3 Excellent (Sangat Baik)

12. Ahmad Heris 11 51.4 3 Excellent (Sangat Baik)

13. Yus Hamdani 10 48.0 3 Good (Baik)

14. Aji Fahmi 11 51.4 3 Excellent (Sangat Baik)

15. Saikudin 12 54.8 3 Excellent (Sangat Baik)

16. Thoyib Luthfan 9 44.5 3 Fair (Cukup)

17. Kurniawan H. 9 44.5 3 Fair (Cukup)

18. Roven Aji 11 50.8 2 Good (Baik)

19. Khadziq Ramadhani 12 56.0 8 Superior (Baik Sekali)

20. Dani Slamet P. 14 61.7 3 Superior (Baik Sekali)

21. Syamsir Alam 9 44.5 4 Fair (Cukup)

22. Setyo Hadi 10 50.2 9 Good (Baik)

23. Wisnu Nugroho 12 54.3 2 Excellent (Sangat Baik)

24. Fandri Yuliawan 8 42.4 7 Fair (Cukup)

25. Hendra Dwi S. 14 62.2 6 Superior (Baik Sekali)

26. Adi Priyo H. 9 43.9 1 Fair (Cukup)

27. M. Nurudin 7 39.2 7 Fair (Cukup)

28. Agung Harvianto 12 54.8 4 Excellent (Sangat Baik)

29. M. Ridwan 11 50.8 1 Good (Baik)

30. Rifqi Arsyad 11 51.9 6 Excellent (Sangat Baik)
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31. Hermawan F. 11 52.5 7 Excellent (Sangat Baik)

32. Dwi Bagus 9 43.9 2 Fair (Cukup)

33. Ilham Panji 9 45.8 8 Good (Baik)

Mean 49,6  

Standar Deviasi 5.4  

 

 

 



80 

 

Lampiran 4 

DATA HASIL MULTISTAGE FITNESS TEST MAHASISWA PKLO PUTRI 

SEMESTER I YANG MELAKUKAN AKTIFITAS FISIK  

KETIKA KULIAH DAN DI LUAR KULIAH 

 
No. Nama Level Prediksi VO2 Maks Shuttle Klasifikasi

1. Silvia Suryaningsih 6 33.6 2 Fair (Cukup)

2. Siti Mukaromah 5 31.8 5 Fair (Cukup)

3. Jenny Mustika D. 5 31.0 4 Fair (Cukup)

4. Ana Widya S. 5 32.9 8 Fair (Cukup)

5. Herni Astutik 4 29.5 8 Poor (Kurang)

6. Gilang N. Pranggaita 6 35.0 5 Good (Baik)

7. Aldini Monikha 4 29.5 7 Poor (Kurang)

8. Putri Ratna 5 31.0 4 Fair (Cukup)

9. Rini Kusumawati 5 31.8 6 Fair (Cukup)

10. Khusnul Khotimah 6 33.6 1 Fair (Cukup)

11. Dewi Aleta K. 5 31.8 6 Fair (Cukup)

12. Wulan Handestya 6 35.7 7 Good (Baik)

13. Linda Apriliana 6 34.3 3 Fair (Cukup)

14. Yusti Dibya R. 5 30.2 2 Poor (Kurang)

15. Titi Rizki A. 6 34.3 4 Fair (Cukup)

16. Nuvanda Eka 6 34.3 3 Fair (Cukup)

17. Prima Evita Cahya 5 32.9 7 Fair (Cukup)

18. Asih Jayanti 5 31.8 5 Fair (Cukup)

19. Margiani Wismayanti 6 35.0 6 Good (Baik)

20. Anindya Bunga 6 33.6 2 Fair (Cukup)

Mean 32.7  

Standar Deviasi 1.9  
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Lampiran 5 

ANALISIS DATA TES VO 2 MAKS MAHASISWA PKLO PUTRA DAN 
PUTRI (OUTPUT SPSS VERSI 12) 

 

NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VO2 Maks 17 42.429 3.7939 35.0 50.2 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  VO2 Maks 

N 17 

Normal Parameters(a,b) Mean 42.429 

  Std. Deviation 3.7939 

Most Extreme Differences Absolute .165 

  Positive .165 

  Negative -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .681 

Asymp. Sig. (2-tailed) .743 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 
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Explore 

Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

VO2 Maks 17 100.0% 0 .0% 17 100.0%

 

Tests of Normality 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VO2 Maks .165 17 .200(*) .966 17 .747

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction 

Frequencies 

Statistics 

  VO2 Maks 

N Valid 17 

  Missing 0 

Mean 42.429 

Std. Error of Mean .9201 

Median 43.300 

Std. Deviation 3.7939 

Variance 14.393 

Skewness .081 

Std. Error of Skewness .550 

Kurtosis -.075 

Std. Error of Kurtosis 1.063 

Range 15.2 

Minimum 35.0 

Maximum 50.2 
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VO2 Maks 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 35.0 1 5.9 5.9 5.9 

38.5 2 11.8 11.8 17.6 

39.2 1 5.9 5.9 23.5 

39.9 1 5.9 5.9 29.4 

40.5 3 17.6 17.6 47.1 

43.3 1 5.9 5.9 52.9 

43.9 1 5.9 5.9 58.8 

44.5 3 17.6 17.6 76.5 

45.2 2 11.8 11.8 88.2 

47.4 1 5.9 5.9 94.1 

50.2 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0   
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NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VO2 Maks 33 49.627 5.4402 39.2 62.2 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  VO2 Maks 

N 33 

Normal Parameters(a,b) Mean 49.627 

  Std. Deviation 5.4402 

Most Extreme Differences Absolute .100 

  Positive .100 

  Negative -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z .577 

Asymp. Sig. (2-tailed) .893 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Explore 

 

Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

VO2 Maks 33 100.0% 0 .0% 33 100.0%
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Tests of Normality 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VO2 Maks .100 33 .200(*) .967 33 .408

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction 

 

Frequencies 

Statistics 

  VO2 Maks 

N Valid 33 

  Missing 0 

Mean 49.627 

Std. Error of Mean .9470 

Median 50.800 

Std. Deviation 5.4402 

Variance 29.596 

Skewness .256 

Std. Error of Skewness .409 

Kurtosis .044 

Std. Error of Kurtosis .798 

Range 23.0 

Minimum 39.2 

Maximum 62.2 
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VO2 Maks 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 39.2 1 3.0 3.0 3.0 

40.5 1 3.0 3.0 6.1 

42.4 1 3.0 3.0 9.1 

43.9 3 9.1 9.1 18.2 

44.5 3 9.1 9.1 27.3 

45.8 2 6.1 6.1 33.3 

48.0 2 6.1 6.1 39.4 

48.7 2 6.1 6.1 45.5 

50.2 1 3.0 3.0 48.5 

50.8 2 6.1 6.1 54.5 

51.4 3 9.1 9.1 63.6 

51.9 3 9.1 9.1 72.7 

52.5 1 3.0 3.0 75.8 

53.7 2 6.1 6.1 81.8 

54.3 1 3.0 3.0 84.8 

54.8 2 6.1 6.1 90.9 

56.0 1 3.0 3.0 93.9 

61.7 1 3.0 3.0 97.0 

62.2 1 3.0 3.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0   
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NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VO2 Maks 50 47.180 5.9909 35.0 62.2 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VO2 Maks 

N 50 

Normal Parameters(a,b) Mean 47.180 

  Std. Deviation 5.9909 

Most Extreme Differences Absolute .113 

  Positive .113 

  Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .797 

Asymp. Sig. (2-tailed) .549 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Explore 

 

Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

VO2 Maks 50 100.0% 0 .0% 50 100.0%
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Tests of Normality 

 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VO2 Maks .113 50 .152 .971 50 .258

a  Lilliefors Significance Correction 

 

Frequencies 

Statistics 

 

  VO2 Maks 

N Valid 50

  Missing 0

Mean 47.180

Std. Error of Mean .8472

Median 45.800

Std. Deviation 5.9909

Variance 35.891

Skewness .359

Std. Error of Skewness .337

Kurtosis -.115

Std. Error of Kurtosis .662

Range 27.2

Minimum 35.0

Maximum 62.2
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VO2 Maks 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 35.0 1 2.0 2.0 2.0 

38.5 2 4.0 4.0 6.0 

39.2 2 4.0 4.0 10.0 

39.9 1 2.0 2.0 12.0 

40.5 4 8.0 8.0 20.0 

42.4 1 2.0 2.0 22.0 

43.3 1 2.0 2.0 24.0 

43.9 4 8.0 8.0 32.0 

44.5 6 12.0 12.0 44.0 

45.2 2 4.0 4.0 48.0 

45.8 2 4.0 4.0 52.0 

47.4 1 2.0 2.0 54.0 

48.0 2 4.0 4.0 58.0 

48.7 2 4.0 4.0 62.0 

50.2 2 4.0 4.0 66.0 

50.8 2 4.0 4.0 70.0 

51.4 3 6.0 6.0 76.0 

51.9 3 6.0 6.0 82.0 

52.5 1 2.0 2.0 84.0 

53.7 2 4.0 4.0 88.0 

54.3 1 2.0 2.0 90.0 

54.8 2 4.0 4.0 94.0 

56.0 1 2.0 2.0 96.0 

61.7 1 2.0 2.0 98.0 

62.2 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0   
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NPar Tests 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VO2 Maks 20 32.680 1.8569 29.5 35.7 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VO2 Maks 

N 20 

Normal Parameters(a,b) Mean 32.680 

  Std. Deviation 1.8569 

Most Extreme Differences Absolute .140 

  Positive .132 

  Negative -.140 

Kolmogorov-Smirnov Z .625 

Asymp. Sig. (2-tailed) .829 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Explore 

Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

VO2 Maks 20 100.0% 0 .0% 20 100.0%

Tests of Normality 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VO2 Maks .140 20 .200(*) .952 20 .396

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction. 
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Frequencies 
Statistics 

  VO2 Maks 

N Valid 20

  Missing 0

Mean 32.680

Std. Error of Mean .4152

Median 32.900

Std. Deviation 1.8569

Variance 3.448

Skewness -.221

Std. Error of Skewness .512

Kurtosis -.959

Std. Error of Kurtosis .992

Range 6.2

Minimum 29.5

Maximum 35.7

 
VO2 Maks 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29.5 2 10.0 10.0 10.0 

30.2 1 5.0 5.0 15.0 

31.0 2 10.0 10.0 25.0 

31.8 4 20.0 20.0 45.0 

32.9 2 10.0 10.0 55.0 

33.6 3 15.0 15.0 70.0 

34.3 3 15.0 15.0 85.0 

35.0 2 10.0 10.0 95.0 

35.7 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   
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Lampiran 6 

PREDIKSI NILAI VO 2 MAX UNTUK MULTISTAGE FITNESS TEST 

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
4 2 26.8 5 2 30.2
4 4 27.6 5 4 31.0
4 6 28.3 5 6 31.8
4 9 29.5 5 9 32.9
   

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
6 2 33.6 7 2 37.1
6 4 34.3 7 4 37.8
6 6 35.0 7 6 38.5
6 8 35.7 7 8 39.2
6 10 36.4 7 10 39.9
   

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
8 2 40.5 9 2 43.9
8 4 41.1 9 4 44.5
8 6 41.8 9 6 45.2
8 8 42.4 9 8 45.8
8 10 43.3 9 10 46.6
   

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
10 2 47.4 11 2 50.8
10 4 48.0 11 4 51.4
10 6 48.7 11 6 51.9
10 8 49.3 11 8 52.5
10 11 50.2 11 10 53.1
  11 12 53.7
   

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
12 2 54.3 13 2 57.6
12 4 54.8 13 4 58.2
12 6 55.4 13 6 58.7
12 8 56.0 13 8 59.3
12 10 56.5 13 10 59.8
12 12 57.1 13 13 60.6
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LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
14 2 61.1 15 2 64.6
14 4 61.7 15 4 65.1
14 6 62.2 15 6 65.6
14 8 62.7 15 8 66.2
14 10 63.2 15 10 66.7
14 13 64.0 15 13 67.5
   

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
16 2 68.0 17 2 71.4
16 4 68.5 17 4 71.9
16 6 69.0 17 6 72.4
16 8 69.5 17 8 72.9
16 10 69.9 17 10 73.4
16 12 70.5 17 12 73.9
16 14 70.9 17 14 74.4
   

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
18 2 74.8 19 2 78.3
18 4 75.3 19 4 78.8
18 6 75.8 19 6 79.2
18 8 76.2 19 8 79.7
18 10 76.7 19 10 80.2
18 12 77.2 19 12 80.6
18 15 77.9 19 15 81.3
   

LEVEL SHUTTLE VO 2 Max LEVEL SHUTTLE VO 2 Max 
20 2 81.8 21 2 85.2
20 4 82.2 21 4 85.6
20 6 82.6 21 6 86.1
20 8 83.0 21 8 86.5
20 10 83.5 21 10 86.9
20 12 83.9 21 12 87.4
20 14 84.3 21 14 87.8
20 16 84.8 21 16 88.2
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Lampiran 7 

 

“PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI.” 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 
Gambar 1. Persiapan Pelaksanaan Multistage Fitness Test 
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Gambar 2. Balikan (Shuttle) Awal 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3. Balikan (Shuttle) Kedua 
 
 

 
 

Gambar 4. Balikan (Shuttle) Selanjutnya 
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Lampiran 14 

PERLENGKAPAN MULTISTAGE FITNESS TEST 

 

 

Gambar 1. Roll Meter 
 
 

 
 

Gambar 2. Roll Cable 
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Gambar 3. Tape 
 

 

 
 

Gambar 4. Kaset Multistage Fitness Test 
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Gambar 5. Formulir Penilaian Multistage Fitness Test 

 
 
 
 
 
 
 
 


