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SARI 
 
 Anang. 2006. Profil Status Gizi dan Kapasitas VO2 Maks Siswa Kelas IV 
dan V SDN I Ngemplak  Lasem kab Rembang Tahun Pelajaran 2006/2007. 
Fakultas Ilmu Keolahragan. 
 
 Permasalahan dalam penelitian ini, Bagaimanakah Status Gizi dan 
Kapasitas VO2 Maks Siswa Kelas IV dan V SDN I Ngemplak  Lasem Kab 
Rembang Tahun Pelajaran 2006/2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 
Bagaimanakah Status Gizi dan Kapasitas VO2 Maks 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dan V SDN I 
Ngemplak Lasem Rembang sebanyak 62 orang yang berusia 9-13 tahun sehingga 
yang digunakan adalah total sampling. Metode pengambilan data menggunakan 
metode survey dengan teknik tes dan pengukuran, sedangkan instrumen yang 
digunakan adalah pengukuran antropometri gizi dan Multistage Fitness tes.Data 
dari hasil tes dan pengukuran diolah dengan metode analisis diskriptif prosentase.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa untuk status gizinya 60% siswa dalam 
kategori baik ada 40 siswa atau 64,5%, ada 15 atau 24,2 % dalam kategori sedang, 
ada 7 siswa atau 11,3 % dalam kategori kurang dan untuk VO2 maks nilai rata-rata 
tes multistage siswa putra kelas IV dan V adalah 27,9 sedangkan untuk nilai rata-
rata putri adalah 27,2. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa  siwa kelas SDN I 
Ngemplak tahun pelajaran 2006/2007disana kecukupan gizinya terpenuhi semua 
tapi untuk daya tahan kardiovaskuler masih kurang maka perlu adanya 
penambahan dalam aktivitas fisik sehari-hari. 
  Dalam saran bahwa untuk kriteria VO2 maks untuk anak Sekolah Dasar 
belum ada jadi untuk peneliti-peneliti yang lain agar untuk memakai tes dan 
kriteria yang cocok untuk anak SD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Pada dasarnya untuk melakukan kehidupannya manusia memerlukan 

makanan. Makanan tersebut masuk kedalam tubuh dan diproses guna mengambil 

sari-sari makan tersebut. Sari-sari makanan ini disebut zat gizi. Menurut Asmira  

Sutarto (1980:9) zat gizi adalah zat yang diperlukan  tubuh yang berasal dari 

makanan. Makanan yang dikonsumsi berfungsi sebagai sumber energi yang 

diperlukan tubuh untuk mempertahankan hidup dan beraktivitas yang dilakukan 

seseorang.   

Untuk menuju hidup yang sehat, kebutuhan gizi harus selalu dipenuhi oleh 

setiap manusia. Zat gizi berguna bagi tubuh untuk menjaga kesehatan, 

meningkatkan daya kerja, daya tahan tubuh dan bagi anak-anak untuk 

pertumbuhan dan perkembangan (Asmira Sutarto,1980:15). 

Untuk anak SD yang  meliputi kelompok masyarakat berumur 9 sampai 

dengan 13 tahun merupakan kelompok yang rawan karena pada usia ini, 

merupakan usia pertumbuhan, intensitas pembinaan menuju terbentuknya perilaku 

hidup sehat merupakan bagian penting dari pemeliharaan kesehatan. 

Anak usia sekolah dasar adalah anak yang masih dalam masa 

pertumbuhaan perkembangan. Dalam hal ini, nafsu makan anak pada umumnya 

besar karena energinya banyak digunakan untuk tumbuh dan  kegiatan fisik 

1 
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terutama bermain seperti lari, lompat, dan olahraga. Untuk memulihkan energi 

pada saat berada disekolah agar belajar mengajar  berjalan dengan baik, anak 

perlu beristirahat dan pemberian makanan tambahan. Kekurangan zat gizi akan 

menyebabkan badan kurus, lemas, lemah, pucat, kurang lincah, cepat lelah, 

mudah terserang penyakit dan pertumbuhan badan lambat. 

Salah satu faktor yang diperlukan atau yang mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan adalah tingkat kesegaran  jasmani yang memiliki  hubungan positif 

dengan kognitif. 

Beberapa ahli berpendapat melalui aktivitas jasmani, ketrampilan 

perseptual semakin terlatih dan hal ini merangsang fungsi otak sehingga semakin 

cerdas dan memiliki prestasi belajar yang baik. Sedangkan salah satu pola hidup 

sehat itu adalah makanan yang bergizi. Pengaruh gizi seseorang sangat erat 

hubungannya dengan perkerkembangan mental dan kemampuan berfikir (Asmira 

Sutarto,1998). 

Gizi pada anak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tubuhnya sedangkan peranan kesegaran jasmani dalam olahraga adalah 

pembinaan mental maupun watak yang memegang penting (Pate,1993:249).  

Adapun latihan pada anak sekolah dasar agar dapat menjaga kondisi fasik 

dan  belajar dengan baik dibangku sekolah salah satunya adalah  tingkat kesegaran 

jasmaninya. Latihan ini harus dapat dipilih dan disenangi, digemari dan bisa 

menimbulkan kepuasan diri. Bisa berbentuk jalan cepat, jogging, bersepeda dan 

lain-lain. Dampak latihan fisik terhadap tubuh adalah meningkatkan kemampuan 

jantung dan paru-paru, memperkuat sendi dan otot, menurunkan tekanan darah, 
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memperbaiki bentuk tubuh, menurunkan kadar gula, memperlancar pertukaran 

darah ( Suharto, 1997: 105 ). 

Adapun  alasan pemilihan judul diatas adalah sbb: 

a. Anak SD pada usia 9-13 tahun adalah masa pertumbuhan dan 

perkembangan perlu gizi untuk pemenuhannya terhadap aktivitas fisik 

sehari-hari. 

b. VO2 maks mencerminkan terhadap tingkat kesegaran jasmani yang 

bermanfaat untuk mengetahui  ambilan oksigen selama ekskresi 

maksimum. 

 

1.2 Permasalahan 
 

1. Bagaimanakah status gizi siswa SDN Ngemplak I kelas  IV dan V di          

Kec. Lasem  Kab. Rembang ? 

2. Bagaimanakah kapasitas VO2max maks siswa SDN Ngemplak I kelas  

IV dan V  di Kec. Lasem  Kab. Rembang ? 

  

1.3 Penegasan Istilah 
 

1.3.1 Profil gizi 

Adalah Grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal 

khusus  pada suatu keadaan yang seimbang antara jumlah zat-zat gizi 

yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh (Asmira 

Sutarto,1980: 41). Profil gizi diukur dengan perhitungan indeks 
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Antropometri Persen terhadap Median dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut  

%100% x
median

observedmedian =
 

( PSG,2002:69) 

Keterangan : 

% Median : Persen terhadap Median  

Observed : Berat badan anak 

Median  : Nilai tengah dari suatu populasi  

 

1.3.2 Profil Kapasitas VO2 Maks 

Adalah Grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal 

khusus pada Kapasitas aerobik maksimal (VO2 maks) adalah tempo 

tercepat dimana seseorang menggunakan  O2 selama olahraga (Russel 

R.Pate, 1993 : 255). VO2 maks yang dimaksud penelitian dalam 

penelituian ini adalah kapasitas maksimal untuk menghirup, 

mengeluarkan dan menggunakan oksigen selama olahraga dan 

dinyatakan dalam(m l / kg/ menit). Yaitu dengan menggunakan tes 

Multistage Fitness Tess. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat status gizi siswa kelas IV dan V sekolah dasar 

negeri  
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2. Untuk mengetahui kapasitas paru (VO2 maks) dari siswa kelas IV dan V 

sekolah dasar negeri. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

 Bertolak dari tujuan diatas, penulis berharap penelitian ini mempunyai 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Dapat menjadikan teori dan rujukan bagi peneliti-peneliti, khususnya 

penelitian yang membahas seperti halnya judul skripsi ini atau pokok masalah 

tentang profil gizi dan VO2 maks. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penulis 

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan tentang     gizi 

dan VO2 maks. 

b.  Guru 

Mendapatkan informasi tentang gizi dan VO2 maks siswa anak sekolah. 

 

           

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 GIZI 

2.1.1 Pengertian gizi 

 Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi tubuh yang terdiri 

dari karbohidrat, protein, mineral, garam-garaman, vitamin dan air yang berguna 

membangun , memelihara, dan memperbaiki tubuh, memeri tenaga kepada tubuh 

dan mengatur proses faal tubuh (Asmira Sutarto,1980:12).Sejak manusia dalam 

rahim ibunya, manusia tersebut sudah memerlukan makanan yang bergizi  untuk 

pertumbuhannya, maka dari itu gizi memegang  peranan yang sangat penting 

untuk kesehatan manusian dan untuk kelangsungan hidupnya. 

2.1.2 Status gizi 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi, kurang, baik dan lebih (Sunita Almatsier, 2001:1). 

2.1.3 Zat-zat gizi dan fungsinya 

Adapun zat makanan bahan dasar menurut ilmu gizi atau nutrient terdiri 

dari: 

a) Karbohidrat atau hidrat orang 

b) Protein atau zat putih telur 

c) Lemak 

d) Vitamin dan mineral 
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Tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam bentuk makanan baik yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan, tidak satu pun jenis makanan yang 

mengandung lengkap semua gizinya. Untuk setiap perlu mengkonsumsi aneka 

ragam makanan agar memenuhi kebutuhan dasar. 

Berdasarkan pada fungsinya, bahan makanan dibagi menjdi tiga golongan 

yaitu: 

1) Bahan makanan sebagai sumber tenaga antara lain beras, jagung, gandum, 

ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, roti dan mie (yang mengandung 

karbohidrat) serta minyak margarin dan santan yang mengandung lemak. 

2) Bahan makanan sumber zat pembangun atau protein meliputi bahan yang 

berasal dari bahan makanan nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe) dan 

bahan yang berasal dari bahan makanan hewani (telur, ikan ayam, daging, 

susu serta hasil olahannya seperti keju). 

3) Bahan makanan sebagai sumber zat pengatur adalah semua sayur-sayuran 

dan buah-buahan. Bahan makanan ini mengandung berbagai vitamin dan 

mineral (Asmira, 1980: 36). 

Zat makanan bahan dasar menurut ilmu gizi atau nutrient yang kita kenal 

antara lain: 

1) Karbohidrat atau hidrat orang 

2) Protein atau zat putih telur 

3) Lemak 

4) Vitamin-vitamin, dan 

5) Mineral  
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Berikut ini adalah penjelasan dari bahan dasar menurut ilmu gizi: 

1) Karbohidrat di dalam makanan 

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat 

organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda. Meski terdapat 

persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. 

Semua karbohidrat terdiri dari unsur-unsur Carbon (C), hidrogen 

(H), dan oksigen (O), yang pada umumnya mempunyai rumus Cn(H2O)n. 

Rumus ini memberi kesan zat Crbon yang dikat dengan air (dehidrasi), 

sehingga diberi nama karbohidrat. 

a. Jenis-jenis karbohidrat 

Karbohidrat yang terdapat di dalam makanan pada umumnya hanya 

tiga jenis, ialah monosakarida, disakarida dan polisakarida. 

b. Sumber karbohidrat 

Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-

tumbuhan dan hanya sedikit saja yang termasuk bahan makanan 

hewan karbohidrta nabati di dalam makanan manusia terutama berasal 

dari tumbuhan. Yaitu biji, batang dan akar. Sumber yang kaya akan 

karbohidrat umumnya termasuk bahan makanan pokok. Karbohidrat 

hewani berbentuk glikogen, terutama terdapat di dalam otot (daging) 

dan hati (Achmad Djani Sediaoetama, 2000: 31). 
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2) Protein atau putih telur 

Protein merupakan senyawa dari unsur carbon, hidrogen, oksigen 

dan nitrogen. Protein merupakan bahan utama dalam pembentukan sel 

jaringan, baik jaringan tubuh tumbuh-tumbuhan maupun tubuh manusia 

dan hewan. 

Berdasarkan susunan kimianya, protein dikelompokan sebagai 

berikut : 

a) Protein sederhana, yakni protein yang tidak berkaitan dengan zat 

lain. Misalnya: albumin yang terdapat dalam susu dan telur. 

b)  Protein bersenyawa 

Protein dapat membentuk ikatan dengan zat lain seperti dengan 

glikogen membentuk glikoprotein, dengan zat warna seperti dalam 

hemoglobin membentuk kromo proteid dan sebagainya. 

Turunan atau devirat dari protein yang termasuk turunan protein 

adalah albumirosa, pepton, gelatin, peptida, dan sebagainya 

(Sjahmien Moehji, 2002: 30). 

3) Lemak 

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-

unsur carbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O), yang mempunyai sifat 

dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu (zat pelarut lemak), seperti 

protolema, benzena, ether. 
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a) Lemak dalam makanan 

Lemak ini memegang peranan penting ialah yang disebut 

lemak netral, atau triglycerida. Lemak dapat diklasifikasikan 

dengan berbagai cara : 

a. Menurut struktur kimiawinya: lemak netral, phospholipida, 

lecithine, spyngomyeline. 

b. Menurut sumbernya (bahan makanannya): lemak hewani, 

lemak nabati. 

c. Menurut konsistensinya: lemak padat, lemak cair 

d. Menurut ujudnya: lemak tak terlihat (invisible fat), lemak 

terlihat (visible fat) 

b) Fungsi lemak 
Fungsi lemak di dalam makanan memberikan rasa gurih, 

memberikan kualitas renyah, terutama pada makanan yang 

digoreng, memberi kandungan kalori tinggi dan memberi sifat 

empuk (lunak) pada kue yang dibakar. Di dalam tubuh lemak 

berfungsi terutama sebagai cadangan enersi dalam bentuk jaringan 

lemak yang ditimbun di tempat-tempat tertentu (Achmad Djaeni 

Sediaoetama, 2000: 97). 

4) Vitamin-vitamin 

Definisi vitamin diformulasikan sebagai suatu zat gizi yang 

diperlukan tubuh dalam jumlah-jumlah kecil dan harus didatangkan dari 

luar, karena tidak dapat disintesa di dalam tubuh. 
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a) Fungsi vitamin 

Fungsi vitamin secara umum berhubungan erat dengan 

fungsi enzim terutama vitamin-vitamin kelompok B. Enzim 

merupakan katalisator organik yang menjalankan dan mengatur 

reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh. 

b) Status gizi vitamin 

Vitamin dibutuhkan badan dalam jumlah tertentu. Terlalu 

banyak maupun terlalu sedikit unit yang tersedia bagi badan. 

Memberikan tingkat kesehatan yang kurng. Bila terlalu banyak unit 

konsumsi, akan terjadi gejala-gejala yang merugikan dan kondisi. 

Sebaliknya bila konsumsi vitamin tidak memenuhi kebutuhan akan 

terjadi juga gejala-gejala yang merugikan (Achmad Djani 

Sediaoetama, 2000 : 107). 

5) Mineral 

Ada 2 kelompok besar mineral (elemen, unsur) berdasarkan 

kwantumnya : 

a) Makro elemen yang terdapat dalam kwantum yang relatif besar 

seperti K, Na, Ca, Mg, dan P, S serta Cl. 

b) Mikro elemen dapat dikelompokkan menurut kegunaannya di 

dalam tubuh: 

- Mikro elemen esensial 

- Mikro elemen yang mungkin esensial 

- Mikro elemen yang tidak diperlukan 
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Kelompok yang disebut trace elementer, yang sebenarnya sudah 

termasuk kelompok mikro elemen, tetapi diperlukan dalam kwantum yang 

lebih kecil lagi  kedalam kelas ini termasuk Co, Cu, dan Zn (Sediaoetama, 

1997-:167). 

2.1.4 Fungsi zat-zat gizi sebagai berikut: 

1) Membangun dan memelihara tubuh adalah pembentukan sel-sel baru 

diperlukan guna membangun bagian-bagian tubuh. Misalnya otot tulang, 

darah, otak dan organ lain (Asmiro Sutarto, 1980: 10). 

2) Memberi tenaga pada tubuh, adalah bahan makanan penghasil energi 

yang berasal dari karbohidrat dan protein dalam jumlah besar diperlukan 

untuk kerja otot skelet yang melakukan kerja luar (Ahmad Djaeni Sedia 

Oetama, 2000: 23). 

3) Mengatur proses faal tubuh adalah mengatur proses faal sebagai zat 

pelindung yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Zat-zat pengatur 

dapat menjalankan dan mengatur proses metabolisme tubuh (Suharto, 

1997: 105). 

 

2.2 PENGARUH GIZI TERHADAP ANAK 

2.2.1 Terhadap kesehatan  

Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan 

dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat-zat yang cukup untuk 

mrmpertahankan kesehatanya. Cadangan zat-zat gizi yangakan dipergunakan 

apabila kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi sehari –hari tidak terpenuhi. Sebaiknya, 
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bila konsumsi zat-zat gizi berlebihan maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalm 

jaringan jaringan tubuh dalam batas-batas tertentu. Apabiala jaringan-jaringan 

tubuh terlalu jenuh akan zat-zat gizi maka kelebihan zat-zat gizi tersebut tidak 

dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses dalam tubuh. Dengan 

demikian jelaslah bahwa kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat 

menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam itu dusebut gizi salah, baik 

berupa guzi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak diantaranya 

(Asmira,1980: 13). 

a. Perubahan - perubahan dalam tubuh akibat gizi salah: perubahan-

perubahan yang terjadi dalam tubuh berlngsung melalui tingkatan-

tingkatan  

b. b. Perubahan-perubahan biokimia: zat-zat dalam tubuh diperlukan untuk 

proses-proses biokimia. Apabila tubuh kekurangan salah satu zat gizi 

maka akan terjadi gangguan pada proses biokimia dalam tubuh. 

c. Perubahan-perubahan fungsi: pada tingkat yang lebih lanjut, kekurangan 

salah satu zat gizi dapat mewngakibatkan perubahan fungsi pada ala-alat 

tubuh tertentu. 

d. Perubahan-perubahan anatomik: apabila keadaan kekurangan zat-zat gizi 

menjadi berlarut-larut maka kelainan fungsi akan diikuti dengan kelainan 

anatomik, seperti pembesaran kelejar gondok (Asmira sutarto,1980:13). 
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2.2.2 Terhadap pertumbuhan jasmani dan mental 

Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak, selain akan 

menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan 

perkembangan mental. 

Seseorang yang menderita gizi kurang pada masa kanak-kanak , setelah 

mencapai dewasa tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dapat 

dicapai. Selain itu, jaringan-jaringan ototnya pun kurang dapat berkembang. Di 

samping menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga akan 

terpengaruh. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jaringan otak hanya 

berlangsung sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan umur lebih 

kurang empat tahun (Asmira Sutarto,1998:17). 

 

2.3   PENILAIAN STATUS GIZI SECARA  ANTROPOMETRI 

Penilaian status gizi dipakai sebagai landasan untuk pengembangan 

program masyarakat dan nasional dalam membantu mengatasi kurang giz, 

menyediakan jumlah dan jenis pangan yang diperlukan dan umumnya mendukung 

kesehatan penduduk. Untuk menentukan atau menaksir status gizi seseorang, 

suatu kelompok penduduk atau masyarakat dilakukan pengukuran –pengukuran 

untuk menilai berbagai tingkatan kurang gizi yang ada.  

 Menurut Supariasa(2002:18), penilaian status gizi dibagi menjadi 2 cara 

yaitu: 

1) Pengukuran secara langsung meliputi antropometri, klinis, fisik, biokimia. 
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2) Pengukuran tidak langsung meliputi survey konsumsi, data statistic vital, 

faktor ekologi. 

Penilaian status gizi dalam penelitin inimenggunakan penilaian 

antropometri, jadi akan dibahas lebih luas mengenai antropometri. Antropometri 

gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan 

komposisi tubuh dari berbagai tringkat umur dan tingkat gizi( Supariasa,2002:36). 

Antropometri sangat digunakan untuk menilai status gizi dari berbagai dapat 

dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran 

tunggal dari tubuh manusia, anatara lain : umur, berat badan, tinggi badan, lingkar 

lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan lemak dibawah 

kulit.  

Adapun keunggulan dan kelemahan penilaian antropometri adalah sebagai 

berikut : 

1) Keunggulan Antropometri 

1. Alat mudah diperoleh dan mudah digunakan. 

2. Dapat dilakukan berulang kali. 

3. Tidak membutuhkan tenaga sangat khusus atau ahli. 

4. Relatif murah. 

5. Hasilnya mudah disimpulkan. 

6. Secara ilmiah diakui kebenarannya. 

7. Prosedur sederhana, aman, noninvasive atau tidak menyakiti subjek. 

8. Data tetap dan akurat. 
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9. Dapat mendeteksi atau mengetahui riwayat status gizi dimasa 

lampau. 

2) Kelemahan Antropometri 

1. Tidak sensitive. 

2. Berpotensi terhadap kesalahan pengukuran. 

3. Butuh data umur dengan tepat. 

4. Faktor luar gizi yang menurunkan spesifikasi dan sensitivitas 

pengukuran antropometri (misalnya : penyakit dan genetik). 

 

2.3.1 Indeks Antopometri Gizi  

1) Berat badan menurut umur (BB/U) 

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberi gambaran 

massa tubuh sangat sensitif  terhadap perubahan-perubahan yang 

mendadak. Misalnya karena terserang penyakit infeksi. Berat badan 

adalah parameter antropometri sangat labil. Dalam keadaan noemal, 

dimana kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan 

zat gizi terjamin. Maka berat badan berkembang mengikuti tambahan 

umur. Sebaliknya dalam keadaan abnormal terdapat kemungkinan 

perkembangan berat badan yaitu dapat berkembang cepat dan lebih lambat 

dari keadaan normal. 

2) Tinggi badan menurut umur (TB/U) 

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan 

keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh 
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seiring dengan pertambahan umur pertumbuhan tinggi badan tidak seperti 

berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi 

dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi 

badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. 

3) Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 

Berat badan memiiki hubungan yng linear dengan tinggi badan. 

Dalam normal perkembanganberat badan akan searah dengan 

pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Jelliffe pada tahun 

1996 telah memperkenalkan indeks ini untuk mengidentifikasi status gizi. 

Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi 

saat ini (sekarang).Indeks BB/TB merupakan indeks yang independent 

terhadap umur. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan indeks 

BB/TB yang mempunyai keuntungan dan kelemahan. 

 

2.4 VO2 MAKS 

2.4.1. Pengertian VO2 MAKS 

VO2 maks adalah ambilan oksigen selama ekskresi maksimum latihan. 

Alasannya adalah ditemukannya korelasi linar antara denyut .VO2  maks 

dinyatakan dalam liter atau menit kinerja pada tingkat. VO2 Hanya dapat 

dipertahankan untuk jangka waktu yang sangat pendek, paling lama cukup 

beberapa menit ( Jannssen , 1993 : 26 ).  

Dalam melakukan aktivitas salah satu unsur kesegaran jasmani adalah 

daya tahan kardiovaskuler merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani 
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bahkan sering menjadi sinonim. Dalam laboratorium, pengukuran yang paling 

objektif dilakukan dengan menghitung ambilan maksimal O2 (VO2 maks). 

Sehubungan dengan hal tersebut, istilah yang dipergunakan berubah menjadi 

bermacam-macam seperti daya tahan kardiorespirasi, maximal aerobic power dan 

kapasitas erobic. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya 

berjalan, jogging, ataupun berlari pada trademill, mengendarai ergo meter sepeda, 

mendayung pada ergometer dayung, berenang dalam tradmill dan sebagainya. 

Selain pengukuran didalam laboratorium dapat juga dilakukan pengukuran 

dilapangan misalnya lari 12 menit.menurut metode Cooper. Pemilihan macam 

pengukuran tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas yang da tanpa 

mengurangi tingkat valitidasnya. 

Daya tahan olahragawan untuk seluruh olahraga ketahanan tubuh 

ditentukan oleh aerobic maksimal (VO2  maks), ambang serta efisiensi. Faktor-

faktor tersebut dipengaruhi oleh sifat-sifat turunan seperti, ukuran jantung, jenis 

serabut otot, dan sifat antropometri tubuh (sifat ukuran tubuh) . Namun bukti-

bukti kuat mendalam ditingkatkan dengan latihan yang sesuai (Kasiyo 

Dwilowinoto, 1993 : 301). 

Selama ekskresi VO2 maks , pasokan energi adalah aerobik dan anaerobick 

karena kapasitas pasokan energi anaerobic terbatas, orang yang dites segera akan 

merasa dipaksa untuk berlari atau bersepeda lebih lambat oleh karena itu tingkat 

beban endurance harus berada dibah tingkat VO2  maks. Karena pengaruh latihan, 

VO2 maks naik, tetapi yang lebih penting adalah fakta bahwa latihan juga 

mempengaruhi pasokan energi, sehingga lebih aerobik untuk kerja beban yang 
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meningkatkan Metabolisme anaerobic bekerja pada persentase VO2 maks yang 

lebih tinggi ini berarti bahwa karena pengaruh latihan, laktat terbentuk pada beban 

kerja yang sesuai dengan persentase VO2 maks yang lebih tinggi. Jadi latihan itu 

sendiri meningkatkan  VO2  maks dan juga sangat meningkatkan presentase VO2 

maks sehingga ekskresi dapat diperlihatkan untuk waktu yang lama. 

 

2.4.2 Faktor Penentu Vo2 Maks 

Tenaga anaerobik berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, nilainya 

VO2 maks bersifat relative terhadap berat badan. Nilai tersebut bervariasi antara 

kurang dari 6 Ml/kg/menit hingga lebih dari 80 mL/kg/menit. Selama bertahun-

tahun banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi. Faktor-faktor 

fisologis yang menentukan dan membatasi VO2 maks (Pate, 1993) antara lain : 

1. Fungsi paru jantung 

Orang tidak dapat menggunakan oksigen lebih cepat dari pada 

sistem paru jantung dalam menggerakkan oksigan kejaringan aktif. 

Fungsional paru jantung adalah kunci penentu dari VO2 maksnya. Fungsi 

paru jantung antara lian seperti kapasitas pertukaran O2  dan tingkat 

hemoglobin darah dapat membatasi VO2  maks pada sebagian orang . 

2. Metabolisme otot aerobic 

Selama latihan oksigen benr-benar dipakai dalm serabut otot yang 

berkontraksi aktif. Jadi VO2 maks merupakan gambaran kemampuan otot 

rangka untuk menyadap oksigen dari darah  dan menggunakan dalam 

metabolisme aerobic. 
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3. Kegemukan badan 

Jaringan lemak menambah berat badan, tetapi tidak mendukung 

orang untuk secara langsung menggunakan oksigen selama olahraga berat. 

4. Keadaan latihan  

Kebiasaan kegiatan dan latar belakang latihan dapat mempengaruhi 

nilai VO2 maks. Fungsi dan metabolisme otot menyesuikan diri dengan 

latihan ketahanan dan meningkatkan VO2 maks. 

5. Keturunan 

Meskipun VO2 maks dapat ditingkatkan melalui latihan yang 

sesuai, kebanyakan penelitian menunjukkan bahan peningkatan itu terbatas 

dari 10 hingga 20%. 

 

2.4.3 Pengukuran Vo2  Maks 
  

a.  Tes Multistage Fitness Tess 

Tes ini bertujuan untuk mengukur perkiraan ambilan oksigen 

maksimum (VO2 maks). Permukaan datar tidak licin sekurang 

kurangnya 22 meter, radio kaset, meteran dan 2 tanda pembatas. 

b. Tes Lari 15 Menit 

Tujuan tes lari 15 menit disamping untuk mengukur daya tahan 

umum (kardio vaskuler), juga dapat untuk memprediksi VO2  maks 

seseorang. Alat dan perlengkapan yang digunakan terdiri dari stop 

watch, peluit, balok-balok kecil berukuran 4x4 cm, dan lintasan lari atau 

track(Dwikusworo,200:57). 
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Pengukuran VO2 maks bertujuan untuk mengukur kesanggupan 

sistem paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal baik 

pada keadaan istirahat maupun bekerja dalam ambilan oksigen dan 

mengangkutnya ke seluruh jaringan. 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu research khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik, pada 

umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji sesuatu 

untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas 

dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran 

dilakukan jika yang sudah ada masih atau diragukan kebenarannya sehingga hasil 

dari penelitian tersebut merupakan karya ilmu pengetahuan yang  dapat 

dipertanggungjawabkan dalam penelitian (SutrisnoHadi, 2004 : 4). 

Metode adalah pengetahuan berbagai macam cara kerja yang digunakan 

dengan objek ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan metode penelitian dalam 

suatu penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku agar 

dalam peelitian itu dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan peneliti 

(Sutrisno Hadi,2004 : 4). 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang diselidiki dan dibagi  oleh 

individu yang paling sedikit memiliki sifat yang sama(Sutrisno Hadi, 2004: 77). 

Sedangkan menurut Suharsimi (2002:108) Populsi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam peneitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan V 

22 
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ngemplak I Lasem tahun pelajaran 2006/2007yang berjumlah 62 orang dan rata-

rata berusia 9 sampai 13 tahun. 

 

3.1.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti (Suharsimi, 2002: 109), 

sedangkan besar kecilnya sampel dari jumlah populasi sebenarnya tidak ada 

ketentuan yang mutlak, berapa sampel yang diambil dari populasi. (Sutrisno Hadi, 

2004: 80) 

 Menurut Suharsimi (2002:120) bahwa untuk ancer-ancer apabila 

subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan populasi.Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, 

karena sampel yang digunakan atau yang dipakai sejumlah populasi yang ada. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas IV dan V SDN I 

Ngemplak Lasem yang berusia antara 9 sampai 13 tahun sebanyak 62 orang. 

 

3.1.3 Variabel 

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian (dijinggleng jawa) 

dalam suatu kegiatan penelitian yang menunjukkan variasi atau variable adalah 

objek penelitian (Dwikusworo, 2003: 28). Dalam hal ini variable yang akan 

digunakan adalah: 

a. Variabel  yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

1. Status gizi  

2. VO2 maks dengan Tes Multistage 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data adalah segala informasi mengenai variabel yang diteliti. Data adalah 

fakta tentang situasi, fakta adalah sesuatu yang dibuat atau dihasilkan oleh situasi 

pengukuran (Eri Pratiknyo DW  dan Erni Suharini, 2003 : 35). 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah teknik tes. 

3.2.1  Instrumen tes 

1. Tes Pengukuran Status Gizi dengan pemggunaan indeks antropometri gizi 

Persen  terhadap median 

2. Tes VO2  maks dengan  Multistage  

3.2.2 Pengukuran Status Gizi 

Pengukuran yang digunakan adalah tes antropometri gizi dengan Persen 

terhadap Median. Setelah diperoleh berat badan dan tinggi badan masing-masing 

anak dari hasil pengukuran, kemudian dilakukan perhitungan Persen tehadap 

Median menggunakan rumus sebagai berikut : 

%100% x
median

observedmedian =  

( PSG,2002:69) 

Keterangan : 

% Median : Persen terhadap Median  

Observed : Berat badan anak 

Median : Nilai tengah dari suatu populasi 
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1)  Pengukuran Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah 

Di bawah ini akan diuraikan petunjuk pengukuran Tinggi Badan Anak 

Baru Masuk Sekolah(TBABS) yang dikutip dari buku Pedoman Pemantauan 

Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah, yang ditertibkan oleh 

Depkes,Direktorat Bina Gizi Masyarakat tahun 1999. 

Ketelitian alat tinggi badan sangat penting. Kesalahan pengukuran akan 

menberikan kesimpulan dan interpretasi yang salah. Untuk menghindari kesalahan 

pengukuran, petunjuk berikut ini perlu diikuti dengan seksama. 

a. Alat Ukur Tinggi Badan 

Gunakan Pita meteran dan segitiga siku-siku yang tersedia di sekolah. 

Jangan gunakan alat yang lain 

b. Cara Memasang Pita Meteran  

a) Pilihlah lantai yang rata dan dinding yang memenuhi syarat berikut: 

1. Dinding harus rata dan tegak lurus nengan lantai (90o). 

2. Bagian dinding yang rata tidak kurang dari lebar bahu anak (≥  

25). 

3. Jangan pilih dinding yang bagian bawahnya menonjol.  

b) Pasanglah pita meteran tegak lurus di dinding dengan angka 0 cm 

berada tepat di lantai dan angka 150 cm berada diatas. 

c) Periksalah bahwa pita meteran menempel seluruhnya ke dinding. Pita 

meteran dapat menempel seluruhnya dengan melakukannya ke 

dinding dengan beberapa paku kecil, atau dengan alat perekat atau 

selotape pada beberapa bagian. 
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d) Periksalah apakah pita meteran sudah terpasang tegak lurus, gunakan 

benang yang ujungnya diberi pemberat (paku, batu kecil dsb). Ujung 

benang bagian atas diletakkan atau digantungkan bersamaan dengan 

ujung pita. 

 

 

e) Meteran dan bagian bawah dibiarkan menggantung bebas. Karena ada 

pemberat, benang akan tegak lurus. Sejajarkan pita meteran dengan 

benang, dengan demikian pita meteran akan akan terpasang tegak 

lurus. Setelah pita meteran terpasang tegak lurus, benang dapat dilepas 

untuk selanjutnya siap untuk melakukan pengukuran tinggi badan. 

 

 

Gambar 1. Cara memasang pita meteran (Sumber: Depkes RI, 1999. 
Pedoman Pemantauan Tinggi Badan Anak Baru Sekolah (TBABS) 
Jakarta, hlm 6) 
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2) Cara Mengukur Tinggi Badan 

   a. Posisi Anak  

Sewaktu diukur anak dalam posisi dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

Sewaktu diukur anak tidak boleh memekai alas kaki(sepatu, sandal, dsb) dan 

penutup kepala, Anak berdiri membelakangi dinding dengan pita meteran berada 

ditengah bagian kepala. 

Posisi anak tegak bebas, tidak sikap tegap seperti tentara. 

1) Tangan dibiarkan tergantung bebas menempel badan. 

2) Tumit rapat, tetapi ibu jari kaki tidak rapat. 

3) Kepal, tulang belikat, pinggul dan tumit menempel ke dinding. 

4) Anak menghadap dengan pandangan lurus ke depan. 

   b. Cara Penggunaan Alat Bantu 

Untuk menentukan angka tinggi anak pada pita meteran, digunakan alat 

bantu berupa segitiga siku-siku. 

 

 
Gambar 2. Posisi Tubuh Anak Pada Waktu di Ukur (Sumber: Depkes RI, 
1999. Pedoman Pemantauan Tinggi Badan Anak Baru Sekolah (TBABS) 
Jakarta, hlm 7) 
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Segitiga siku-siku diletakkan di atas kepala. 

1) Satu sisi menempel di bagian tengah kepal anak, dan satu sisi lainnya 

menempel ke pita meteran dinding. 

2) Hasil pengukuran dibaca sebekum segitiga siku-siku yang menempel 

di kepala anak digerakkan  

   c. Cara Membaca Angka Tinggi badan 

1) Pembacaan dilakukan setelah anak selesai diukur pada skala yang 

ditunjuk oleh sudut segitiga siku-siku. 

2) Lihat skala panjang dibawah sudut siku.  

 

 

 

Gambar 3. Rentangan pita meteran (Sumber: Depkes RI, 1999. Pedoman 
Pemantauan Tinggi Badan Anak Baru Sekolah (TBABS) Jakarta, hlm 8) 
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Keterangan : 

1) Baca angka di bawah sisi segitiga siku-siku tersebut yang menunjukkan 

angka dalam cm 

Gambar 4. Cara Membaca Hasil Pengukuran (Sumber: Depkes RI, 1999. 
Pedoman Pemantauan Tinggi Badan Anak Baru Sekolah (TBABS) Jakarta, 
hlm 9) 

Gambar 5. Cara Membaca Pita Meteran (Sumber: Depkes RI, 1999. Pedoman 
Pemantauan Tinggi Badan Anak Baru Sekolah (TBABS) Jakarta, hlm 9) 
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2) Jumlah skala kecil diatas skala panjang menunjukkan milimeter 

(persepuluh cm) 

3)  Sudut segitiga siku-siku tepat di skala panjang. Catatlah segera hasil 

ukur pada formulir yang disediakan. 

 

3. Cara pengukuran berat badan anak 

 a. Posisi Anak  

  Periksalah timbangan secara seksama, apakah msih dalam kondisi 

baik atau idak. Timbangan yang baik apabila jarum penunjuk berada pada 

posisi seimbang dan pada posisi skala 0,0 kg  

 Sewaktu diukur anak dalam posisi dengan syarat-syarat sebagai berikut  

1) Sewaktu diukur anak tidak boleh memekai alas kaki(sepatu, sandal, dsb) 

dan penutup kepala 

2)  Posisi anak tegak bebas, tidak sikap tegap seperti tentara 

3) Tumit rapat, tetapi ibu jari kaki tidak rapat. 

4)   Anak menghadap dengan pandangan lurus ke depan 
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Tabel I 

Status gizi berdasarkan Indeks Antropometri ( Sumber. Yayah 

K.Husaini,Antropometri sebagai Indeks Gizi dan Kesehatan 

Masyarakat.Medika,no 8 tahun XX111,1997.hal.269) 

INDEKS 
STATUS GIZI 

BB/U TB/U BB/TB 

Gizi baik 

Gizi sedang 

Gizi kurang 

Gizi buruk 

>80% 

71%-80% 

61%-70% 

≤60% 

>90% 

81%-90% 

71%-80% 

≤70% 

>90% 

81%-90% 

71%-80% 

≤70% 

Catatan: Persen dinyatakan terhadap median baku NHCS 
 
3.2.3 Pengukuran VO2 maks dengan Tes Multistage Test 

 Beberapa instuksi berikut ini ditulis untuk keperluan pelatih atau instruktur 

yang telah melakukan pengetesan beberapa pelaku uji coba. Sejumlah orang bisa 

diuji coba pada kesempatan bersama-sama selama para pengamat bisa mengatasi 

pencatatan tahapan-tahapan dan proses ulang alik pelari pada saat dia 

menghentikan. 

1) Perlengkapan 

a) Suatu permukaan datar yang tidak licin, sekurang-kurangnya 

sepanjang 20 meter 

b) Mesin pemutar kaset 

c) Kaset audio yang telah tersedia bersama buklet ini 

d) Pita meteran sepanjang 20 meter  

e) Kerucut penanda bates jarak 
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f) Kurang lebih 1 hingga 1,5 meter lebar bagi setiap orang yang telah 

diuji 

2) Persiapan pengetesan 

 Pertama-tama ukurlah jarak sepanjang 20 meter dan berilah tanda-tanda 

kedua ujungnya dengan kerucut–kerucut penanda jarak. Masukkanlah kaset 

rekaman kedalam mesin pemutar, kemudian pastikan bahwa pita telah tergulung 

balik kepermukaan sisinya(kedua belah sisi pita kaset tersebut sama sisinya). 

3) Persiapan bagi peserta uji coba 

 Para peserta uji coba ini disarankan agar melakukan latihan pemanasan 

terlenih dahulu sebelum mengikuti tes tersebut dengan melaksanakan beberapa 

aktifitas seluruh anggota tubuh secara umum, sekaligus debngan beberapa macam 

latihan peregangan, terutama dengan menggerakkan otot-otot kaki. 

4) Sebelum tes uji coba 

1) Jangan makan selam 2 jam menjelang pelaksaan tes 

2) Kenakan pakaian olah raga yang sesuai 

3) Jangan minum alkohol, obat-batan rokok sebelum tes 

4) Jangan melakukan tes setelah selesai melakukan latihan berat pada hari 

yang sama 

5) Hindari kondisi-kondisi udara lembab dan atau cuaca panas. 

5) Permulaan pelaksanaan tes 

 Mulailah maenghidupkan mesin pemutar kaset. Pada bafian permulaan 

pita tersebut, jarak antara dua sinyal “ding” menandai suatu interval 1 menit yang 

telah terukur secara akurat. Pergunakanlah saat permulaan ini untuk memastikan 
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bahwa pita dalam kaset itu belum mengalami peregangan, dan juga bahwa 

kecepatan mesin pemutar kaset bekerja dengan benar. Keakuratan sekitar 0,5 detik 

kearah (sisi) yang manapun dianggap cukup memadai. Apabila waktunya 

berselisih lebih besar dari 0,5 detik maka jarak tempat berlarinya perlu diubah.  

  Setelah mencapai waktuselama satu menit. Interval waktu diantara kedua 

sinyal “ding” akan berkurang, sehingga dengan demikian kecepatan larinya harus 

semakin ditingkatkan. Kecepatan lari pada menit pertama disebut sebagai evel I, 

kecepatan pada menit kedua disebut level 2 dst. Masing-masing level berlangsung 

kurang lebih 1 menit dan rekaman pitanya berlangsung meningkat sampai level 

21. 

 Penting sekali untuk diketahui bahwa kecepatan lari pada permulaan tes 

lari ulang alik ini amat lambat. Pada level 1, para pelari diberi waktu 9 detik 

dimana selama itu dia harus sudah satu kali ulang alik sepanjang 20 meter. 

 Para peserta tes lari ini harus selalu menempatkan satu kaki baik tepat 

pada atau dibelakang tanda meter ke20 pada akhir setiap kali ulang alik.. Apabila 

mereka telah mencapai salah satu ujung batas ulang alik sebelum sinyal “ding” 

berikutnya berbunyi, mereka harus berbalik dengan (dengan bertumpu pada 

sumbu putar kaki tersebut) dan menunggu isyarat bunyi “ding” . Untuk kemudian 

selanjutnya kembali lari mereka dan menyesuaikan kecepatan lari level 

berikutnya. 

 Masing-masing pelari harus meneruskann larinya selama mungkin, sampai 

tidak mampu lagi mempersamakan larinya  secara dengan kecepatan yang telah 

diatur oleh pita rekaman, sehingga pelari secara sukarela harus menarik diri dari 
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tes larinya sampai para pelari harus mencurahkan upaya maksimal mereka 

sewaktu menjalani tes ini, dan oleh karena itu mereka harus berusaha untuk 

mencapai level setinggi mungkin senelem mereka menghentikan tes mereka 

6) Setelah tes berakhir 

 Lakukan gerakan-gerakan pendinginan setelah menyelesaikan tes  lari 

ulang alik ini dengan  cara berjalan dan diikuti dengan peregangan otot-otot . 

Janganlah dibiarkan para tes ini untuk duduk secara mendadak setelah 

menyelesaikan tes tersebut. 

 
Tabel 11 

Predicted Maximum  Oxygen Values 

For Multistage Fitness Test 

Departement of Physical Education and Sport  Science Loughborough 

University, 1987. 

LEVEL SHUTLE PREDICTED 
VO2 MAKS 

LEVEL  SHUTLE PREDICTED 
VO2 MAKS 

4 
4         
4 
4 
 
 
5 
5 
5 
5 

 
6 
6 
6 
6 
6 
 
 
7 
7 

2 
4 
6 
9 
 
 
2 
4 
6 
9 

 
2 
4 
6 
8 
10 
 
 
2 
4 

26,8 
27,6 
28,3 
29,5 

 
 

30,2 
31,0 
31,8 
32,9 

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

 
 
 
 

9 
9 
9 
9 
9 
 
 

10 
10 
10 
10 
10 
 

11 
11 
11 
11 
 

11 
11 

2 
4 
6 
8 
11 
 
 
2 
4 
6 
8 
11 

 
2 

       4 
6 
8 
 

10 
12 

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

 
 

47,4 
48,0 
48,7 
49,3 
50,2 

 
50,8 

        51,4 
51,9 
52,5 

 
53,1 
53,7 
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7 
7 
7 
 
8 
8 
8 
8 
8 

6 
8 
10 
 
2 
4 
6 
8 
11 

 
 
 
 

40,5 
41,1 
41,8 
42,4 
43,3 

 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
 
      

 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
 
 

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

 
 

      
 
 

Tabel 111 

Penilaian dan klasifikasi VO2 max (SU: ml/kg bb/mt) 

 
 
NO KLAS NILAI 
1 Baik sekali      Pa 

                       Pi 
>74,54 
>69,73 

2 Baik                 Pa 
                        Pi 

65,89- 74,53 
59,03- 69,72 

3 Sedang             Pa 
                       Pi 

52,91- 65,88 
42,98-59.02 

4 Kurang             Pa 
                        Pi 

44,26-52,90 
32,28-42,97 

5 Kurang sekali   Pa 
                        Pi 

<44,25 
<32,27 

Sumber: Muchin Doewes, 1996. Multistage Fitness Tess. Fakultas Kedokteran. 
UNS Solo. 
 
 

3.3 Valitidas dan Reabilitas Tes 
 

Suatu penelitian akan memberikan hasil yang baik atau sebaliknya 

sebagian tergantung pada alat pengumpul data yang digunakan. Alat penumpul 

tersebut dikatakan baik apabila memenuhi syarat tertentu, diantaranya adalah 

validitas dan reabilitas, dengan kualitas alat yang ada.  
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3.3.1 Validitas  

Yang dimaksud dengan validitas  menurut Sutrisno Hadi adalah kejituan, 

ketepatan, pengenaan pungukuran . Suatu alat disebut jitu jika ia dengan jitu 

mengenai sasarannya (Sutrisno Hadi, 2000:120). Sedangkan menurut Suharsimi, 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalitan dan 

kesasihan suatu instrumen ( Sutrisno Hadi 2002: 124).   

Jadi alat ukur dikatakan valid jika alat ukur itu mengenai sasaranatau 

mengenai apa yang seharusnya diukur dan dengan tepat mengumpulkan data yang 

seharusnya dikumpulkan dan mampu mengupas dengan cermat dan teliti tentang 

semua kegiatan yang perlu diukur 

3.3.2 Reliabilitas Tes  

Suatu tes adalah reliabel apabila tes itu memiliki ketetapan hasil atau 

konsistensi artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi,2002:170). 

Jadi alat ukur reliable jika alat ukur itu dapat dipercaya dan mantap dalam 

pengertian alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan diramalkan walau alat ukur 

itu diberikan kepada subjek berkali-kali dalam waktu yang berlainan namun 

hasilnya akan tetap sama atau relative sama.  

 

3.4  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Penelitian 

Keberhasilan suatu penelitian dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena 

itu untuk menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan kesalahan, 

hambatan dan hal lain sebagainya. Peneliti harus bisa mengantisipasi supaya hasil 

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan.  
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Pada penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

penelitian yaitu :  

3.4.1 Faktor Kesungguhan Hati  

Faktor kesungguhan hati menyangkut semua sama yang terlibat pada 

penelitian yaitu peneliti, pengetes, teste. Jika semua sama yang terlibat pada 

penelitian memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja atau beraktivitas dengan 

sungguh maka hasilnya akan baik, untuk itu sebelum testerlebih dahulu teste 

diberi pengarahan oleh peneliti.  

3.4.2 Faktor Alat  

Peralatan yang digunakan pada peneliti harus benar0benar valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan, alat yang digunakan sebelum tes dilaksanakan 

hendaknya diuji validitasnya dan sesuai dengan teste, sehingga pada saat tes dan 

setelah data diperoleh tidak terjadi masalah. 

3.4.3 Faktor Cuaca 

Daya tahan seseorang berbeda-beda terhadap cuaca dan dampak terhadap 

fisiologis tubuh masing-masing juga berbeda.Tes ini berada dilapangan  sekolah 

yang meliputi.  Multistage Fitness Test dan Antropometri gizi. 

Peneliti memulai kegiatan penelitian pada pukul 07.30 pagi dengan 

pertimbangan cuaca yang pada pagi hari tidak terlalu panas dan tes bisa selesai 

sebelum siang yang biasanya suhu udara meningkat. 

3.4.4 Faktor Kemampuan Sampel 

Tiap sampel memiliki kemampuan yang berbeda-beda terutama dalam 

menyerap dan peragaan yang diberikan oleh peneliti, oleh karena itu untuk 



 38

mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam tes peneliti selalu melakukan 

koreksi secara dini dan terus-menerus selama dilakukan pengabilan data. 

3.4.5   Faktor Tenaga Penilai 

Karena penilaian pada tes ini menbutuhkan kecermatan dan ketelitian yang 

tinggi, maka factor tenaga penilai sangat penting untuk diperhatiakn. Dalam 

penelitian ini tenaga pembantu dalam proses pelaksanaan tes sehingga 

diharapakan tidak terjadu kesalahan pada saat pengambilan data. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, (1982) analisis data adalah proses mecari dan 

mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain yang ditemukan dilapangan. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif 

kuantiatif adalah termasuk kategorial. Metode analisis data umumya lebih populer 

menggunakan tabulasi silang yang dikembangkan dengan mengedepankan 

perhitungan untuk dapat prosentase. 

Penggunaan prosentase dalam analisis data deskriptif kuantitatif selain 

bermanfaat sebagai alat untuk menyajikan dan menganalisis data, juga sangat 

bermanfaat untuk mengetahui beberapa jauh sumbangan tiap kategori atau tiap-

tiap bagian didalam keseluruhan korteks permasalahan yang sedang dibicarakan.( 

Mukhtar,200:131) 

Dalam data penelitian ini, data  yang terkumpul berupa angka-angka maka 

penyusun menggunakan analisis statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Sustrisno Hadi (1987:22) yang menyatakan cara-cara ilmiah yang dipersiapkan 

untuk mengumpulkan data penyelidikan yang berupa angka adalah teknik 

statistik. 

Dengan analisis statistik, maka objektifitas hasil penelitian akan lebih 

terjamin. Analisis statistik dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kerja karena 

dapat membuat dan lebih ringkas bentuknya. Teknik yang dipakai untuk 

memperoleh data penelitian adalah ststistik diskripsi kuantitatif dengan analisis 

deskriptif  prosentase.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 HASIL PENELITIAN 
 
4.1.1  Gambaran Umum SDN I Ngemplak Lasem 

SDN I Ngemplak merupakan SD yang berada di pusat kecamatan     

Lasem Kabupaten Rembang merupakan salah satu sekolah favorit di Kecamatan 

Lasem, maka setiap tahun ajaran baru dipenuhi orang tua yang ingin 

mendaftarkan anaknya. 

Jumlah siswa SDN I Ngemplak berdasarkan data statistik SD tahun 

2006/2007 dari kelas I sampai kelas VI berjumlah 250 anak. Sedangkan jumlah 

siswa kelas  IV dan V yang menjadi objek/populasi penelitian ini ada 62 siswa. 

Jumlah tenaga pengajar 6 Guru Kelas, 1 Guru Agama, 1 Guru Penjas, dan 1 

Kepala Sekolah. 

Setelah melakukan penelitian maka diperoleh data sebagai berikut: 

4.1.2 Status gizi dengan  Indeks Antropometri Gizi  BB/TB sebagai berikut:  

Tabel IV 
Hasil Indeks Antropometri Gizi BB/TB Siswa Kelas IV dan V SDN I 

Ngemplak Lasem Tahun Pelajaran 2006 / 2007 
 

Nomor Kategori Jumlah siswa Prosentase 
1 Gizi baik 40 64.5 
2 Gizi sedang 15 24.2 
3 Gizi kurang 7 11.3 
4 Gizi buruk 0 0 

Jumlah 62 100 
 

40 
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Diagram Hasil Indeks Antropometri Gizi
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Berdasarkan tabel diatas maka kategori indeks antropometri gizi BB/TB 

siswa kelas IV dan V Ngemplak Lasem, Rembang adalah sebagai berikut: 

1. Ada 40 siswa atau 64,5 % Siswa Kelas IV dan V  SDN I Ngemplak Lasem 

tahun pelajaran 2006/2007 memiliki  status gizi dengan kategori baik 

2. Ada 15 siswa atau 24,2 %  Siswa Kelas IV dan V SDN I Ngemplak Lasem 

tahun pelajaran 2006/2007 memiliki status gizi dengan kategori sedang 

3. Ada 7 siswa atau 11,3 % Siswa Kelas IV dan V SDN I Ngemplak Lasem 

tahun pelajaran 2006/2007 memiiki status gizi dengan kategori kurang  

4.1.3 Tes Multistage Fitness Test 

Hasil tes lari multistage siswa kelas IV dan V adalah sebagai berikut: 

Tabel V 
Tabel Hasil Tes Multistage Fitness Siswa Putra Kelas IV dan V 

VO2Max Frekuensi  Prosentase  (%) 
1) 20,4  - 24,9 
2) 25,0 – 29,9 
3) 30,0 – 35,9 

16 
18 
4 

42,1 
47,3 
10,5 

Jumlah  38 100% 
Rata-rata 27,9  
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Diagram Hasil Tes Multistage  
Siswa Putra Kelas IV dan V 
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Tabel VI 
Tabel Hasil Tes Multistage Fitness Siswa PutrI Kelas IV dan V 

VO2Max Frekuensi  Prosentase  (%) 
1) 20,4  - 24,9 
2) 25,0 – 29,9 
3) 30,0 – 35,9 

5 
15 
4 

20,8 
62,5 
16,6 

Jumlah  24 100% 
Rata-rata 27,2  

 
Diagram Hasil Tes Multistage  

Siswa Putri Kelas IV dan V 
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1. Jadi, nilai rata-rata tes multistage siswa putra kelas IV dan V 27,9 

2. Jadi, nilai rata-rata tes multistage siswa putri kelas IV dan V 27,2 
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4.3 Pembahasan  

4.3.1 Status gizi ( Indeks Antropometri Gizi Persen Terhadap Median) 

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa status gizi siswa SDN I Ngemplak 

kelas IV dan V tahun pelajaran 2006/2007 dalam kategori gizi baik. Berdasarkan 

analisis data diatas 40 atau 64,5 %  termasuk kategori gizi baik sedang, 15 atau 

24,2 % termasuk kategori gizi sedang, 7 atau 11,3 % termasuk kategori gizi 

kurang sehingga secara keseluruhan bahwa status gizi mereka baik  

Melihat kenyataan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

berdasarkan pola konsumsi makan siswa putra dan putrid SDN I Ngemplak 

Lasem Kab.Rembang tahun pelajaran 2006/2007 adalah baik, dengan demikian 

maka harus juga diikuti dengan aktivitas fisik yang lain sehingga terjadi 

keseimbangan antara pola makan anak tersebut dengan aktivitas fisik tubuh 

sekari-hari. Untuk hidangan dan makanan bila dikonsumsi dalam jumlah dan cara 

tepat maka akan menghasilkan keadaan gizi yang sehat, keadaan gizi sehari –hari 

yang sehat akan meningkatkan perkembangan intelektual dan produktivitas 

seseorang secara optimal. 

Melihat fenomena tersebut keadaan gizi yang baik sangat diperlukan oleh 

anak-anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan rerutama pada saat 

masih sekolah. Dengan kedaan gizi yang baik akan membantu mereka dapat 

mencapai prestasi yang optimal sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat 

tercapai.   
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4.3.2 Tes Multistage  

Dari hasil penelitian bahwa profil VO2 maks siswa kelas IV dan V SDN I 

Ngemplak tahun pelajaran 2006/2007 nilai rata-rata VO2Maks siswa kelas IV dan 

V untuk putra = 27,9 dan untuk putri = 27,2.  

Hal ini menunjukkan bahwa ambilan oksigen selama ekskresi maksimum 

siswa kelas IV dan V SDN I Ngemplak  daam kategori kurang sekali sehingga 

perlu adanya peningkatan kondisi fisik siswa yang memegang penting dalam 

kehidupan sehari-hari terutama untuk mendukung segala aktivitas yang dilakukan 

baik dalam belajar, bermain maupun kegiatan yang lain. Dengan demikian maka 

bagi siswa kelas IV dan V SDN I Ngemplak  rata-rata memiliki tingkat VO2 mak 

dalam kategori kurang sekali hendaknya harus memperbaiki kondisi tersebut 

dengan cara melakukan aktifitas fisik yang banyak disekolah maupun di rumah, 

selain itu bahwa untuk kategori dalam pengukuran tes ini biasanya digunakan 

untuk para atlet jadi untuk kategori atau kriteria untuk anak SD belum ada. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Status gizi siswa Kelas IV dan V SDN I Ngemplak Lasem, kab Rembang  

termasuk dalam kategori baik. 

2) Kemampuan aerobik maksimal (VO2 mak) siswa Kelas IV dan V SDN I 

Ngemplak rata-rata untuk putra adalah 27,9 dan untuk siswa putri  rata-

rata 27,2. 

3) Jadi walaupun status gizinya baik belum tentu kapasitas VO2 Maksnya 

baik, karena kapasitas VO2 Maksnya sangat ditentukan oleh kecukupan 

banyaknya aktivitas fisik terutama latihan.  

 

5.2 SARAN 

1) Guru penjas dapat mengembangkan diri dengan cara mengikiti penataran-

penataran studi lanjut dan sebagainya  agar pengetahuan tentang olahraga 

kebih luas 

2) Siswa hendaknya perlu mempertahankan  dengan mengatur pola konsunsi 

makanan yang tepat, baik, dan seimbang sehingga kecukupan gizinya 

terpenuhi 

3) Perlu adanya perbaikan dan penambahan dalam kegiatan aktifitas fisik 

siswa terutama pada saat jam olahraga 
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