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ABSTRAK 

 

PENGARUH LATIHAN AEROBIK TERHADAP PENINGKATAN 

VOLUME OKSIGEN MAKSIMAL (V  MAKS)  

PADA REMAJA USIA 18-20 TAHUN  
 

Agus Kumarudin. J110080034: Mahasiswa Program Studi Diploma IV, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

(terdiri dari 27 Halaman, V bab, IV gambar, VII Tabel).  

(Dibimbing oleh : Ibu Wahyuni SSt. FT, M. Kes dan Ibu Isnaini Herawati, SSt. 

FT, M. Sc)    

 

Latar Belakang Latihan aerobik merupakan salah satu olahraga yang 

dilaksanakan secara terus menerus dimana kebutuhan oksigen dapat dipenuhi 

tubuh. Latihan yang paling baik, dilakukan pada saat usia antara 18-20 tahun 

karena usia itulah puncak nilai V  maks. Akan turun perlahan setelah usia 25 

tahun. 

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan 

aerobik terhadap peningkatan V  maks pada remaja usia 18-20 tahun. 

Metode Jenis penelitian ini adalah one group pre and post tes design. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah quasi eksperiment. Jumlah sampel 

pada penelitian ini 16 responden. Latihan aerobik berupa lari selama 30 menit 

dengan dosis seminggu 4 kali selama 4 minggu. V maks diukur dengan 

menggunakan cooper test.  

Hasil Uji normalitas data menggunakan Shapiro-wilk, diperoleh data  

berdistribusi normal. Uji pengaruh nilai V  maks menggunakan uji Paired 

sample t Test didapatkan nilai p=0,0001 (p<0,05). Berarti ada pengaruh latihan 

aerobik terhadap peningkatan V maks pada remaja usia 18-20 tahun.  

Kesimpulan Terdapat pengaruh latihan aerobik terhadap peningkatan 

V maks pada remaja usia 18-20 tahun. 

 

Kata kunci : Latihan aerobik, V maks   
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

V  maks merupakan jumlah maksimal oksigen yang masih bias 

dikonsumsi selama aktifitas fisik yang teratur sampai terjadi kelelahan (Astorinet 

al., 2000). Latihan yang baik untuk meningkatkan V  maks salah satunya adalah 

latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan salah satu jenis olahraga yang 

dilaksanakan secara terus menerus, dimana kebutuhan oksigen masih dapat 

dirpenuhi tubuh seperti: joging, senam, renang, bersepeda dan lain-lain (Karim 

dan Faizati, 2002). Lari merupakan salah satu bentuk latihan aerobik yang tidak 

memerlukan biaya yang besardan paling mudah dilakukan karena tidak 

membutuhkan peralatan yang banyak. Selainitu berlari dapat dilakukan oleh 

semua kalangan dan berbagai usia. Yang masih muda ataupun orang tua, yang 

bekerja dikantoran semuanya bisa melakukanya (Suroso, 2011). Latihan yang 

paling baik dilakukan saat usia antara 18-20 tahun karena itulah puncak nilai V  

maks dan akan turun perlahan setelah usia 25 tahun (Fox, 2003).  

Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 

pengaruh latihan aerobik terhadap peningkatan V  maks pada remaja usia 18-

20tahun?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh latihan aerobik terhadap 

peningkatan V  maks pada remaja usia 18-20 tahun. 
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Kerangka Teori 

1. Latihan Aerobik 

Burke (2001) menyatakan bahwa latihan aerobik adalah suatu kegiatan 

fisik untuk mencapai kesegaran, kesehatan bagi para pelakunya.Apabila dilakukan 

secara bertahap dan continue yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin dan 

kebutuhan dengan menggunakan alat atau tidak. 

2. Dosis latihan aerobik 

Bentuk latihan harus memenuhi prinsip FITT (frekuensi, intensitas, tipe, 

time): 

(1) Frekuensi Latihan 

Latihan dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu dan setiap 2 hari sekali jika 

latihan seminggu 3 kali. Karena endurance seseorang akan mulai turun setelah 

2 x 24 jam jika tidak menjalani latihan(Kraemer et al., 2004). 

(2) Intensitas Latihan, 

Sebaiknya para atlet diberi latihan hingga denyut jantungnya mencapai 

60–85% dari denyut jantung maksimal.Sedangkan denyut jantung maksimal 

yangboleh dicapai pada saat melakukan latihan adalah 220 dikurangi umur 

(dalam tahun).Denyut jantungantara 60–85% dari denyut jantung maksimal 

tersebut dinamakantarget zone. 

(3) Time, 

Waktu latihan sebaiknya selama 30 menit dan selalu 

meningkat.Sebelumnya didahului oleh 5 menit pemanasan dan disusul 

pendinginan 5 menit. 
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 (4) Tipe, 

Latihan aerobikdimana melibatkan otot yang banyak, diantaranya jogging, 

naik turun tangga atau bangku, lompat tali, berenang dan lain lain. Menurut 

penelitian. 

3. Volume Oksigen Maksimal (V maks) 

Astorin et al., (2000) menyatakan bahwa V  maks merupakan jumlah 

maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi selama aktifitas fisik yang intens 

sampai terjadi kelelahan. Pada awalnya jika intensitas latihan ditambah maka akan 

diikuti dengan kenaikan frekuensi denyut jantung. Ketika intensitas latihan 

ditambah dan tidak diikuti lagi oleh penambahan frekuensi jantung dan jantung 

mulai konstan. Pada keadaan ini ambilan oksigenya dikatakan sudah maksimal 

(Hanum2004). 

4. Hubungan latihan aerobik dengan V maks 

Efek olahraga aerobik adalah kebugaran kardiorespirasi. Olahraga 

tersebut mampu meningkatkan ambilan oksigen, meningkatkan kapasitas darah 

untuk mengangkut oksigen dan denyut nadi menjadi lebih rendah saat istirahat 

maupun beraktifitas. Dengan latihan aerobik ketahanan kardiorespirasi dapat 

meningkat (Media Indonesia 2003). 

Salah satu parameter yang dipakai untuk mengukur kapasitas fungsional 

jantung dan respirasi adalah volume oksigen maksimal (V  maks). Oksigen 

diambil dari udara atmosfer untuk dikonsumsi oleh mitokondria melalui 

mekanisme distribusi yang melibatkan berbagai macam sistem tubuh. Pintu paling 

depan adalah sistem respirasi yang menangkap oksigen dari atmosfer. Kemudian 
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diangkut oleh system pengangkut oksigen menuju sel, terutama oleh 

hemoglobin.Untuk mencapai sel dalam tubuh, sistem kardiovaskuler berfungsi 

memompa darah (oleh jantung) dan melalui pembuluh darah akirnya darah yang 

membawa oksigen mencapai sel (Doewes dkk, 2008). 

Dengan terjadinya perubahan pada sitem respirasi, sistem kardiovaskuler, 

(hemoglobin) sistem pengangkut oksigen maka akan terjadi peningkatan kapasitas 

V maks (Doewes dkk, 2008). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian dilaksanakan di PersatuaSepak bola MTA Jebres  

2. Waktu penelitian pada bulan November- Desember 2012. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah experiment dengan pendekatan quasi experimental, 

desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pre and 

post-test design. 

Populasi 

Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

pemain sepak bola MTA yang berjumlah 19 orang. 

Sampel 

Sampel yang di ambil berjumlah 16 orang. Teknik pengambilan sampel 

yaitu dilakukan secara purposive sampling. 
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Definisi Operasional 

a. Latihan Aerobik 

Latihan aerobik adalah latihan yang melibatkan banyak otot. Latihan yang 

akan diberikan kepada responden adalah lari dengan frekuensi 4x seminggu, 

intensitas 80% denyut nadi maksimal, dengan waktu 30 menit dilaksanakan 

selama 4 minggu. Sebelumya diawali pemanasan dan diakiri pendinginan masing-

masing 5 menit. 

b.  maks 

Nilai  maks adalah nilai konsumsi oksigen maksimal yang dimiliki 

responden saat melakukan aktifitas fisik. Berupa cooper test dengan lari selama 

12 menit pada lintasan yang telah disediakan. Peserta diperbolehkan untuk 

berjalan tetapi diusahakan untuk berlari hingga kemampuan maksimal terlebih 

dahulu. Jarak yang ditempuh selama 12 menit dicatat untuk perhitungan  

maks. 

 

Jalannya Penelitian 

1. Meminta ijin penelitian kepada pihak PS MTA Jebres  

2. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada 

pihak PS MTA Jebres 

3. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada responden 

4. Membagikan formulir persetujuan kepada responden 

5. Mengukur tinggi badan, berat badan, dan mengukur  maks pre test 

menggunakan cooper test 



7 

 

6. Responden menjalani latihan aerobik berupa lari selama 4 minggu 

7. Mengukur   maks post test setelah selesai program latihan 

8. Selanjutnya peneliti menganalisa data dengan menggunakan soft ware 

program SPSS windows versi 16.0 

Teknik analisa data 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode pre-test dan post-test. Analisa data hasil peningkatan V  maks 

menggunakan uji statistik. Uji normalitas data menggunakan uji Shapiro Wilk 

test karena jumlah sempel < 30. Untuk uji pengaruh menggunakan uji Paired 

Sample t-test karena data berdistribusi normal. Pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan soft ware program SPSS for windows.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

1. Karakteristik responden 

a. berdasarkan Usia  

Karakteristik subyek penelitian berdasarkan usia ditampilkan dalam  tabel 4.1 

Kelompok Jumlah Presentase 

18 th  

19 th 

5  

9 

30 % 

54% 

20 th 3  16 % 

Total 16 100 % 

Tabel 4.1 memperlihatkan data usia subyek termuda paling banyak pada 

usia 19 tahun sebesar 54%. 
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b. berdasarkan IMT  

Tabel 4.2 Karakteristiksubyek penelitian berdasarkan IMT 

IMT                                 Jumlah   Presentase 

Kurus          6  38 % 

Normal          10  62 % 

 Total           16  100 % 

Tabel 4.2.memperlihatkan data IMT subyek terbanyak pada IMT normal 

yaitu 10 orang (62%). 

c. berdasarkan VO2 maks 

Tabel  4.3 Hasil PenelitianVO2 maks sebelum dan sesudah latihan aerobik 

VO2 maks. 

(ml/kg/min) 

Pre test Post test 

Jumlah  (%) Jumlah  (%) 

35,0-38,3 (Poor) 

38,4-45,1 (Fair) 

45,2-50,9 (Good) 

4 

11 

1 

25 

68 

7 

2 

11 

3 

13 

68 

19 

Total  16 100 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3. memperlihatkan data bahwa 11 responden 

mempunyai VO2 makspaling besar pada 38,4-45,1 (ml/kg/min) dan paling sedikit 

pada VO2 maks 45,2-50,9 (ml/kg/min) yakni 1 responden Setelah latihan 

didapat11 responden mempunyai VO2 maks paling besar pada 38,4-45,1 

(ml/kg/min) dan paling sedikit pada 35,0-38,3 (ml/kg/min) dengan 2 responden.  

Hasil Analisis Data 

a. Uji normalitas   

Uji normalitas data dengan pada penelitian ini menggunakan Shapiro-wilk 

dengan hasil sebagai berikut:   

Tabel 4.4 Hasil uji Shapiro-wilk  

Data  P Kesimpulan  

Pre test  

Post test  

0,664 

0,765 

   Normal  

   Normal  
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Tabel 4.4 memperlihatkan  data  pre test diperoleh nilai  adalah p=0,664 

sehingga data VO2 maks pada pre test berdistribusi normal, demikian juga pada 

data post test VO2 maks pada post test sebesar 0, 765. Data penelitian yang 

berdistribusi normal kemudian dilanjutkan dengan uji Paired sample  t Test 

 

b. Uji Pengaruh  

Uji pengaruh VO2 maks setelah diberikan program latihan aerobik 

menggunakan Paired sample  t Test dapat dilihat dibawah   

Tabel 4.5 hasil pengaruh nilai VO2 maks pre test dan post test  

Data  Mean  t-test Sig. (2-tailed) 

Pre test 41,4563 -8,581 0,0001 

Post test 43,0625 

 

Tabel 4.5 Hasil uji  Paired sample t Test  diperoleh nilai t test = -8,581 

dengan  nilai p=0,0001 (p<0,05).Hipotesis penelitian adalah ada pengaruh latihan 

aerobik terhadap peningkatan VO2 maks pada remaja usia 18-20 tahun.          

           

2. Keterbatasan  

Penelitian ini sangat jauh dari sempurna, terdapat beberapa hal yang menjadi 

keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut 

1. Peneliti tidak mengontrol aktifitas fisik sehari-hari responden. 

2. Penelititidak mengontrolpada jenis asupan makanan yang dikonsumsi oleh  

responden. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu 

pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa, ada pengaruh latihan aerobik terhadap peningkatan volume 

oksigen maksimal (VO2  Maks) pada remaja usia 18-20 tahun.  

SARAN 

Walaupun dalam penelitian ini didapatkan hasil adanya peningkatan VO2 

maks setelah diberikan perlakuan latihan aerobik, namun untuk memperkuat bukti 

bahwa latihan aerobik dapat meningkatkan VO2 maks pada remaja menyarankan: 

(1) diperlukan penelitian dengan memperbanyak subyek dan waktu penelitian 

sehingga diperoleh manfaat yang lebih reliable, (2) diperlukan penelitian lebih 

lanjut dengan memperhatikan dan mengontrol aktivitas subyek penelitian 
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