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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hidup aktif membutuhkan aktivitas yang teratur, hanya 40% 

populasi yang cukup aktif untuk memastikan keuntungan fisik dan mental 

dari aktivitas fisik yang teratur. Sisanya 60% dihalangi oleh kesenangan 

dan keuntungan dari hidup aktif dan tertinggal untuk menanggung 

keluarganya dan sistem pengawasan kesehatan. Kurang dari 10% populasi 

aktif pada tingkat yang tepat untuk mempertahankan atau meningkatkan 

kebugaran aerobik (Sharkey, 2011). 

Organisme manusia memiliki kemampuan gerak guna memenuhi 

tuntutan atau tantangan dari lingkungan. Usaha secara terus menerus untuk 

pengembangan kemampuan fisik dengan aktivitas berolahraga membentuk 

kemandirian organisme. Kecakapan berolahraga tidak saja di bangun 

berdasarkan kinetika gerak dengan fokus pada keefektifan gerak, namun 

optimalisasi ke dalam proses efisiensi. Upaya interaksi setiap organ tubuh 

dengan organ lainnya menciptakan aktivitas olahraga yang aman seperti 

halnya kelelahan terkait dengan sistem internal tubuh yang merupakan 

suatu pertahanan tubuh terhadap ancaman struktur internalnya 

(Wirasasmita, 2014). 
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Anak yang berolahraga dan terus berolahraga dengan kemauan dan 

ketekunannya sendiri adalah atlit elite bagi masa depan. Oleh karena itu, 

sangat penting memberi pengalaman olahraga yang menyenangkan kepada 

anak, sehingga ia terus melakukan olahraga sepanjang usia sekolah sampai 

usia dewasanya. Putus melakukan olahraga banyak dijumpai pada anak 

usia belasan, karena olahraga tidak lagi disarankan sebagai hal yang 

menyenangkan, yang disebabkan adanya berbagai tekanan dan pemaksaan 

untuk melakukan hal-hal tidak sesuai dengan nuraninya (Giriwijoyo dan 

Sidik, 2012). 

The American Heart Association merekomendasikan anak-anak dan 

remaja harus melakukan 60 menit atau lebih aktifitas fisik sehari-hari dan 

mereka harus berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang sesuai untuk usia 

mereka dan menyenangkan ini akan menghasilkan lebih sehat, anak –anak 

lebih bahagia dan lebih cerdas (Rai et al, 2013). 

Penelitian menunjukkan bahwa latihan dengan intensitas besar (60% 

- 84% VO2R) akan menghasilkan peningkatan kapasitas aerobik lebih 

besar dari pada latihan intensitas sedang (40% - 59% VO2R). Ketika 

volume latihan di kontrol, latihan dengan intensitas besar lebih efektif 

untuk meningkatkan VO2 maksimal dari latihan dengan intensitas sedang 

pada populasi orang dewasa sehat yang beresiko rendah untuk penyakit 

kardiovaskuler ( Gormley et al., 2008). 

Dalam penelitian pada siswa Banipur India menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan positif yang signifikan antara body mass index dan 
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VO2 maksimal yang menunjukkan bahwa hubungan indeks masa tubuh 

pada fungsi kardiovaskular. Hal ini menunjukkan bahwa BMI yang rendah 

memiliki kebugaran kardiorespirasi yang sedikit, ini juga di pengaruhi oleh 

fungsi fisiologis yang berbeda (Dhara dan Chatterjee, 2015). 

Kebugaran aerobik berarti “daya tahan” atau “stamina” yang 

menggambarkan kemampuan, bagian yang diwarisi dan bagian yang 

dilatih, untuk mempertahankan usaha yang keras dan lama. Latihan 

aerobik meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan energi secara 

aerobik dan mengubah metabolisme dari karbohidrat ke lemak (Sharkey, 

2003). 

Apabila tubuh dapat menghasilkan daya (energi) dalam jumlah 

besar, maka ia pun dapat menghasilkan daya  dalam jumlah kecil, tetapi 

tidak berarti sebaliknya. Artinya jika tubuh hanya mampu menghasilkan 

daya dalam jumlah kecil / sedikit, maka besaran gerak yang dapat 

dihasilkan juga kecil, dan ia tidak mungkin dapat menghasilkan gerak 

dengan intensitas besar / tinggi, kecuali setelah berlatih / dilatih. Apabila 

kemampuan menghasilkan daya adalah besar, maka berarti ia dapat 

mewujudkan gerak / kerja dengan intensitas yang besar / tinggi dan juga 

dengan durasi yang lama (Giriwijoyo dan Sidik, 2012). 

Secara umum, resiko kematian akibat penyakit kronis, seperti 

penyakit jantung dan diabetes meningkat ketika body mass index (BMI) 

berada diluar kategori berat badan normal. Tidak mengejutkan, resiko 

untuk penyakit kronis meningkat karena BMI meningkat dan seseorang 
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menjadi kelebihan berat badan atau obesitas. Namun, resiko ini sangat 

dipengaruhi oleh kebugaran kardiovaskuler (Dunford, 2010).  

Bagi orang yang mengalami obesitas atau badan gemuk, ketika 

melakukan latihan olahraga yang teratur akan terjadi perubahan pada 

komposisi tubuhnya. Perubahan tersebut yaitu, lemak tubuh secara total 

menurun, Berat Badan tanpa lemak tidak berubah atau sedikit meningkat, 

dan berat badan total sedikit menurun. Selama melakukan latihan olahraga 

banyak kalor yang dikeluarkan. Lemak menjadi terbakar dan dikeluarkan 

melalui keringat. Latihan olahraga dengan teratur juga dapat menurunkan 

level kolesterol darah (Wiarto, 2013) 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Latihan Aerobik dan Body Mass Index (BMI) Terhadap 

Peningkatan VO2 Maksimal Pada Siswa SMP Negeri 2 Gatak”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh latihan aerobik terhadap VO2 maksimal? 

2. Apakah ada pengaruh latihan aerobik terhadap body mass index? 

3. Apakah ada pengaruh body mass index terhadap VO2 maksimal? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

a. Untuk mengetahui pengaruh latihan aerobik terhadap VO2 

maksimal. 

b. Untuk mengetahui pengaruh latihan aerobik terhadap body mass 

indeks. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh body mass indeks terhadap VO2 

maksimal.  

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui peran latihan aerobik dan body mass index 

terhadap VO2 maksimal. 

b. Untuk mengetahui VO2 maksimal pada Siswa SMP Negeri 2 

Gatak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan untuk menambah wawasan dan 

memperluas ilmu pengetahuan tentang pengaruh latihan aerobik dan 

body mass index terhadap VO2 maksimal pada Siswa SMP Negeri 2 

Gatak. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan dalam meningkatkan 

kualitas  hidup sehat. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau refrensi dalam 

meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran tentang ilmu 

fisioterapi. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian penelitian 

selanjutnya yang lebih mendalam. 


