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PENGARUH PEMBERIAN SENAM KEBUGARAN JASMANI (SKJ) 2018 

TERHADAP PENINGKATAN VO2 MAKS PADA SISWI SMA MTA 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

Berkurangnya aktifitas fisik akan berakibat pada lemahnya kondisi fisik dan 

kesegaran jasmani. Lemahnya kebugaran jasmani mengakibatkan berkurangnya 

produktifitas seseorang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Berkaitan dengan 

tugas dan tanggung jawab yang harus dilalui oleh anak remaja seusia SMA agar 

dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Maka harus memiliki kondisi fisik 

yang baik serta kebugaran jasmani yang baik. Kebugaran jasmani berhubungan 

dengan VO2 Maks. Maka salah satu hal yang mampu dilakukan adalah dengan 

berolahraga secara rutin, yakni dengan Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018. 

Selain mudah, murah, praktis dan tidak menimbulkan kelelahan yang berarti dapat 

pula meningkatkan VO2 maks. Mengetahui perbedaan pengaruh pada kelompok 

Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 dengan kelompok kontrol tanpa diberikan 

apapun pada siswi SMA MTA Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan 

metode Quasi Eksperimen dengan design pre and post test two group. Sampel 

penelitian ini adalah siswi kelas XI SMA MTA Surakarta yang berusia 15-17 tahun 

dengan jumlah 14 kelompok perlakuan senam SKJ 2018 dan 12 kelompok kontrol 

tanpa diberikan apapun. Penelitian ini selama 6 minggu, dalam satu minggu latihan 

3 kali dan alat ukur menggunakan Bleep Test. Pengolahan data uji normalitas 

menggunakan  shapiro-wilk test, uji homogenitas menggunakan levene test, uji 

hipotesis I dan II menggunakan paired sample t-test, dan uji hipotesis III 

menggunakan independent sample t-test. Uji hipotesis I nilai p = 0,000 (p = <0,05), 

pada kelompok Senam Kebugaran Jasmani 2018 meningkatkan VO2 maks. Uji 

hipotesis II nilai p = 0,837 (p <0,05), pada kelompok perlakuan tidak ada pengaruh 

terhadap peningkatan VO2 maks. Uji hipotesis III nilai p = 0,037 (p < 0,05), ada 

perbedaan pengaruh pada kelompok Senam Kebugaran Jasmani 2018 dengan 

kelompok kontrol terhadap peningkatan VO2 maks pada siswi putri SMA MTA 

Surakarta. Simpulan: Ada perbedaan pengaruh pada kelompok Senam Kebugaran 

Jasmani 2018 dengan kelompok kontrol terhadap peningkatan VO2 maks pada 

siswi putri SMA MTA Surakarta. Latihan ini supaya dilakukan secara konsisten 

untuk meningkatkan VO2 maks. 

Kata Kunci: Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018, VO2 maks, Bleep Test. 

 

 

Abstract 

Reduced physical activity will result in weak physical condition and physical 

fitness. Weak physical fitness results in reduced productivity in carrying out daily 

activities. Relating to the duties and responsibilities that must be passed by 

teenagers of high school age so that they can follow the learning process well. Then 
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it must have a good physical condition and good physical fitness. Physical fitness 

is related to VO2 max. So one thing that can be done is by exercising regularly, 

namely with Physical Fitness Gymnastics (SKJ) 2018. Besides being easy, 

inexpensive, practical and not causing fatigue which means it can also increase VO2 

max. To know the difference in influence on the Fitness Gymnastics group Physical 

(SKJ) 2018 with a control group without being given anything to MTA Surakarta 

high school students. This research method uses the Quasi-Experiment method with 

design pre and post-test two groups. The sample of this study was a class XI 

Surakarta MTA high school student aged 15-17 years with a total of 14 groups 

treated in 2018 SKJ gymnastics and 12 control groups without any provision. This 

study lasted 6 weeks, in one week of exercise 3 times and measuring instruments 

using the Sleep Test. Normality test data processing using Shapiro-wilk test, 

homogeneity test using Levene test, hypothesis I and II test using paired sample t-

test, and hypothesis III test using independent sample t-test. Hypothesis I test p-

value = 0,000 (p = <0.05), in the Physical Fitness Gymnastic 2018 group increases 

VO2 max. Hypothesis II test p-value = 0.837 (p <0.05), in the treatment group there 

was no effect on the increase in VO2 max. Hypothesis III test p = 0.037 (p< 0.05), 

there are differences in the effect on the 2018 Physical Fitness Gymnastics group 

with the control group on the increase in VO2 max for female students of SMA 

MTA Surakarta. There are differences in the effect on the 2018 Physical Fitness 

Gymnastics group with the control group on the increase in VO2 max in female 

students of SMA MTA Surakarta. This exercise is done consistently to increase 

VO2 max. 

Keywords: Physical Fitness Gymnastics (SKJ) 2018, VO2 max, Bleep Test. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan zaman, segala hal mudah didapatkan secara instan dan 

otomatis. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi manusia dalam 

beraktifitas. Hal ini harus menjadi perhatian khusus pada kelompok remaja yang 

mayoritas antusias mengikuti perkembangan zaman. Gaya hidup yang serba 

kekinian dan tidak sehat dapat memberikan dampak buruk pada status kesehatan 

untuk kedepannya (Pomatahu, 2017). 

Berkurangnya aktifitas fisik tentunya akan berakibat pada lemahnya 

kemampuan kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Lemahnya kebugaran jasmani 

mengakibatkan berkurangnya produktifitas seseorang dalam menjalankan 

aktifitas sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab  yang 

harus dilakukan oleh anak remaja terutama siswi SMA agar dapat mengikuti 

proses belajar dan mengajar dengan baik. Maka seorang siswi harus memiliki 
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kondisi fisik yang baik serta kebugaran jasmani yang baik pula (Kamajaya, 

2013). 

Ditengah banyaknya aktifitas yang padat dan merayap diperlukan 

perhatian khusus dalam bidang kesehatan. Mereka harus menjaga kesehatan 

dengan cara membiasakan pola hidup sehat dengan cara memenuhi kebutuhan 

nutrisi dalam tubuh dan berolah raga secara teratur. Disamping kesehatan 

kebugaran juga menjadi salah satu indikator penting agar tubuh mampu 

mengoptimalkan dalam beraktifitas. Kesehatan dengan kebugaran memiliki 

hubungan berbanding terbalik, yang artinya tidak semua orang sehat memiliki 

kebugaran yang baik. Namun orang yang memiliki kebugaran yang baik secara 

tidak langsung memiliki tubuh yang sehat.  

Senam merupakan suatu bentuk pelatihan yang akan memberikan 

pembebanan yang sifatnya dapat meningkatkan kemampuan sistem 

kardiorespirasi dalam penggunaan dan penyaluran oksigen ke seluruh jaringan 

tubuh. Senam SKJ adalah latihan yang bersifat aerobik yang mana daya tahan 

dikontrol oleh kapasitas jantung, paru-paru dan sistem pernafasan. Secara 

fisiologis VO2 maks dipengaruhi oleh sistem kardiorespirasi dan kemampuan 

otot dalam menggunakan oksigen yang dibawa oleh darah. Sehingga upaya 

peningkatan VO2 maks dapat dilakukan melalui kedua faktor tersebut (Wedana, 

Sudiana, wahyuni, 2018). 

VO2 maks adalah pengambilan oksigen maksimal atau volume 

maksimal oksigen yang dimanfaatkan dalam satu menit selama latihan. VO2 

maks merupakan kombinasi dari berbagai oksigen paru-paru yang mampu 

didapatkan, lalu di konversikan ke dalam aliran darah yang dipompa ke seluruh 

tubuh. Hasil VO2 maks berhubungan dengan berat badan, VO2 maks adalah 

mililiter oksigen dibagi kilogram berat badan per menit (ml/kg per menit). VO2 

maks bergantung pada transportasi oksigen, kapasitas pengikatan oksigen pada 

darah, fungsi jantung, kemampuan ekstraksi oksigen, dan potensi oksidatif otot 

(Kisner, and Colby 2016). 

Salah satu alat unuk mengukur kapasitas VO2 maks adalah dengan 

menggunakan bleep test. Bleep test merupakan bentuk tes untuk mengukur 
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kapasitas VO2 maks dengan cara, lari berlevel secara bolak-balik pada lintasan 

20 meter yang disesuikan pada irama, yang setiap irama meningkat sesuai 

dengan level yang dilaluinya. Setelah mengetahui kemampuan pada level 

berapa, lalu dilihat pada tabel intepretasi hasil VO2 maks. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 

2018 terhadap peningkatan VO2 maks pada siswi SMA MTA Surakarta. 

 

2. METODE  

Desain penelitian menggunakan pendekatan eksperimen pre-post test (pra-

posttest design), yaitu dengan cara melibatkan subyek yang mengungkapkan 

hubungan sebab akibat. Kelompok subyek diobservasi sebelum dilakukan 

perlakuan, kemudian diobservasi lagi setelah dilakukan perlakuan. Jenis 

rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Quasi 

Esperimental yaitu satu kelompok diberikan perlakuan sesuai dengan metode 

yang dikehendaki, kelompok lainnya tidak diberikan perlakuan. 

Sampel terpilih dalam penelitian ini terdapat di SMA MTA Surakarta, 

mereka adalah siswi putri kelas XI yang tinggal di asrama. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah Accidental kriteria sampel yang sesuai 

dengan kriteria inklusi. Kriteria inklusi (penerimaan) sebagai berikut (a) 

Perempuan, (b) Bersedia menjadi responden dalam penelitian, (c) Usia diantara 

15-18 tahun, (d) Memiliki vital sign yang baik. Sedangkan untuk kriteria 

eksklusi (penolakan) sebagai berikut (a) Terdapat deformitas pada anggota 

gerak, (b) Memiliki riwayat gangguan neuromuskular (stroke, vertigo).  

Penelitian ini diawali dengan pemberian penjelasan pada resonden 

tentang maksud dan tujuan dari penelitian ini, kemudian diminta untuk mengisi 

pernyataan persetujuan. Penjelasan diberikan pada siswi SMA MTA Surakarta 

yang menjadi sampel dalam penelitian. Responden dilakukan Bleep Test untuk 

mengukur kemampuan VO2 maks. Kemudian mengelompokkan menjadi 2 

kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol tanpa diberikan apa pun dan 

kelompok perlakuan diberikan Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 selama 

6 minggu dalam 18 kali pertemuan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Terdapat 26 responden yang keseluruhan adalah perempuan dengan 

presentase 100%.  

3.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 1 Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

 

Distribusi Frekuensi 

Usia 

(Tahun) 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

 Frequency Percent Frequency Percent 

15 0 0% 1 8,33% 

16 7 50 % 6 50% 

17 7 50% 5 41,66% 

Total 14 100% 12 100% 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas pada kelompok perlakuan 

responden usia 15 tahun berjumlah 0 (0%), usia 16 tahun berjumlah 7 

orang (50%) dan usia 17 tahun dengan jumlah 7 orang (50%) sehingga 

responden kelompok perlakuan berjumlah 14 orang. Sedangkan pada 

kelompok kontrol dengan usia 15 tahun dengan jumlah 1 orang 

(8,33%), usia 16 tahun dengan jumlah 6 orang (50%) dan usia 17 

tahun dengan jumlah 5 orang (41,66%)  sehingga responden 

kelompok kontrol berjumlah 12 orang. 

3.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Indeks Massa Tubuh 
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Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Indeks Massa tubuh 

Distribusi Frekuensi 

IMT Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

 Frequency Percent Frequency Percent 

18,6-20,44 5 35,71% 6 50% 

21,1-23,5 6 42,86% 5     41,66% 

24,7-27,9 2 14,28% 1 8,33% 

28,8-30,3 0 0% 0 0% 

>30,4 1 7,14% 0 0% 

Jumlah 14 100% 12 100% 

 

Karakteristik resonden berdasarkan IMT pada kelompok 

perlakuan dalam katagori I adalah 18,6-20,44 berjumlah 5 orang 

(35,71%), katagori II 21,1-23,5 berjumlah 6 orang (42,86%) dan 

katagori III 24,7-27,9 berjumlah 2 orang (14,28%), katagori IV 28,8-

30,3 berjumlah 0 (0%) dan katagori V >30,4 berjumlah 1 orang 

(7,14%). Sedangkan IMT pada kelompok kontrol dalam katagori I 

adalah 18.6-20,44 berjumlah 6 orang (50%), katagori II 21,1-23,5 

berjumlah 5 orang (41,66%), katagori III 24,7-27,9 berjumlah 1 orang 

(8,33%), katagori IV 28,3-30,3 dan katagori V >30,4 berjumlah 0 

orang (0%). 

3.1.4 Data Tingkat VO2 Maks Siswi SMA MTA Surakart 

Data hasil VO2 maks responden dalam melakukan Bleep Test 

sebelum dan sesudah diberikannya Senam kebugaran Jasmani (SKJ) 

2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3 Hasil VO2 Maks pada Kelompok Perlakuan dan Kelompok 

Kontrol 

Nilai  Bleep Test  (VO2 Maks) 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre 

Test 

Post 

Test 

Selisih Pre 

Test 

Post 

Test 

Selisih 

Minimum 20,00 21,20 1,20 20,00 20,00 0 

Maksimum 29,50 32,40 2,90 29,50 29,80 0,30 

Mean 23,12 25,78 2,66 23,36 23,32 0,04 

SD 2,54 3,03 0,49 2,37 2,59 0,22 

 

Pada Tabel 3 hasil pengukuran nilai VO2 maks 

menggunakan Bleep Test didapatkan hasil peningkatan VO2 maks 

pada kelompok perlakuan dengan pre test sebelum intervensi 23,12 

dan setelah diberikan perlakuan menjadi 25,78 memiliki selisih mean 

2,66. Sedangkan pada kelompok kontrol hasil pre test 23,36 dan 

setelah 6 minggu tanpa diberikan perlakuan mengalami penurun 

menjadi 23,32 dengan pre test dan post test memiliki selisih mean 

0,22. 

3.1.5 Uji Normalitas 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas 

 

 

Kelompok Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Perlakuan Pre 0,913 14 0,174 

Perlakuan Post 0,947 14 0,513 

Kontrol_Pre 0,877 12 0,079 

Kontrol Post 0,894 12 0,133 
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Berdasarkan tabel 4 setelah dilakukan uji normalitas data 

menggunakan uji Shapiro Wilk didapatkan hasil P>0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut merupakan data parametrik. 

3.1.6 Uji Homogenitas 

Tabel 5 Hasil Uji Homogenitas 

 

Hasil VO2 maks 

Uji Homogenitas 

Levene’s Test 

Kesimpulan 

Pre Test 0,638 Homogen 

Post Test 0,627 Homogen 

 

Berdasarkan tabel 5 setelah dilakukan uji homogenitas data 

dengan menggunakan Levene didapatkan hasil P>0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut merupakan data homogen. 

3.1.7 Uji Pengaruh pada Masing-Masing Kelompok 

Uji hipotesis data berdistribusi normal untuk pre test dan post test 

pada masing-masing kelompok menggunakan Paired Sample T-Test 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua 

kelompok yang berpasangan. 

Tabel 6 Hasil Uji Pengaruh pada Masing-Masing Kelompok 

 Kelompok 1 Kelompok 2 

Uji Paired T Test 0,000 0,837 

Kesimpulan Ha Diterima Ha Ditolak 

 

Berdasarkan tabel 6 didapatkan hasil pada kelompok 1 

(perlakuan) dengan p sebesar 0,000 dimana p<0,05 maka Ha diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian Senam 

Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 terhadap peningkatan VO2 maks pada 

siswi SMA MTA Surakarta. Sedangkan pada kelompok 2 (kontrol) 
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didapatkan hasil p 0,837 dimana p>0,05 maka Ha ditolak, sehingga 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap peningkatan VO2 

maks pada siswi SMA MTA Surakarta. 

3.1.8 Uji Beda Pengaruh Antar Kelompok 

Uji hipotesis data berdistribusi normal untuk menyatakan perbedaan 

pengaruh pada kelompok perlakuan yang diberikan senam SKJ 2018 

dan kelompok kontrol yang tidak diberikan apapun menggunakan 

Independent T-Test. 

Tabel 7 Hasil Uji Beda Pengaruh 

Independent Sample Test 

Kelompok Sig. (2-tailed) Keterangan 

Perlakuan dan kontrol 0,037 Ha diterima 

 

Pada tabel 7 dapat diketahui hasil uji beda pengaruh 

kelompok perlakuan dan kontrol didapatkan hasil nilai p<0,05 maka 

Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

pengaruh antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol 

terhadap nilai VO2 maks. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Pemberian Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 

terhadap Peningkatan VO2 Maks Siswi SMA MTA Surakarta. 

Dari hasil uji wilcoxon pada hasil pre test dan post test nilai VO2 maks 

menggambarkan bahwa kelompok perlakuan mampu memberikan 

pengaruh Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 terhadap 

peningkatan VO2 maks, karena nilai p = 0,000 yang berarti p < 0,05. 

Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 merupakan senam yang 

termasuk dalam katagori low impact yang mana gerakan dalam senam 

ini dilakukan tanpa ada lompatan dan salah satu kaki tetap berada di 

lantai. Menggunakan irama yang rendah, dalam arti bentuk 

gerakannya lebih lambat dengan gerakan dasar jalan. Senam ini terdiri 

dari 3 bagian yaitu gerakan pendahuluan (pemanasan) selama 5 menit, 
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latihan inti selama 8 menit, dan latihan penutup (pendinginan) selama 

4 menit. Dalam keseluruhan gerakannya melibatkan seluruh anggota 

gerak, baik atas maupun bawah. Yang mana gerakan-gerakannya 

membutuhkan daya tahan dan kekuatan, selain itu dibutuhkan 

ketrampilan gerakan yang disesuaikan dengan irama musik, dengan 

tempo lambat dan cepat, ketepatan gerakan sehingga terciptanya 

keselarasan gerak.    

Dalam setiap latihan terdapat respons fisiologis pada 

kardiovaskuler dengan adanya respons SNS yang melibatkan 

vasokontriksi periferal menyeluruh pada otot serta peningkatan 

kontraktilitas miokardium, sehingga volume sekuncup meningkat, 

denyut jantung, aliran darah di otot bekerja, peningkatan kontraksi 

pembuluh kapasitan pada vena sirkulasi baik diotot yang bekerja 

maupun yang tidak bekerja, meningkatkan tekanan vena periveral dan 

peningkatan tekanan darah sistolik sehingga terjadi peningkatan curah 

jantung. Pada respirasi terjadi perubahan karena terjadinya pertukaran 

gas (O2, CO2) yang meningkat karena metabolisme otot selama 

latihan menghasilkan lebih banyak O2 yang diekstraksi dari darah 

arteri yang mengakibatkan meningkatnya vena vena pada Pco2 dan 

H+, peningkatan suhu tubuh, epinefrin, dan peningkatan stimulasi otot 

dan sendi (Kisner & Lynn Allen Colby, 2017). Namun pada penelitian 

ini tidak memberikan peningkatan yang signifikan, rata-rata nilai VO2 

maks responden pre test dan post test masih berada di bawah gerbong 

very poor yang nilainya berkisar antara 20,00 – 32,40 dan kisaran rata-

rata bernilai 23,895. Meskipun latihan telah dilakukan 3 kali dalam 

satu minggu yang berjumlah selama 18 kali pertemuan. 

 Kebugaran seseorang dapat berubah sewaktu-waktu yang 

tidak serta merta terbentuk dengan cepat dan mudah. Kebugaran 

dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah usia, jenis kelamin, 

keturunan, komposisi tubuh, aktifitas sehari-hari, kelelahan, aktifitas 

fisik dan asupan nutrisi. Untuk membentuk kebugaran fisik yang baik 
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diperlukan latihan fisik yang konsistensi terhadap waktu dan dengan 

dosis latihan yang tepat. Disamping itu diperlukan kesungguhan dan 

ketepatan dalam menjalankan latihan fisik. Prinsip dari latihan fisik 

adalah proses ke arah yang lebih baik, meliputi kualitas fisik, 

kemampuan fungsional tubuh dan kualitas psikologis. Semakin tinggi 

aktifitas fisik akan semakin baik kebugaran jasmani yang diperoleh, 

sedangkan kebugaran jasmani berhubungan dengan VO2 maks. 

Kebugaran fisik juga dipengaruhi oleh kecukupan kebutuhan nutrisi, 

istirahat yang cukup, kebiasaan hidup sehat dan kondisi lingkungan 

(Ninzar, 2018). Salah satu hal yang dapat mendukung kebugaran 

jasmani adalah asupan nutrisi. Dengan asupan nutrisi yang baik maka 

kebuthan energi mampu terpenuhi. Nutrisi yang terpenuhi dengan 

baik dan seimbang mampu membuat tubuh menjadi sehat dan fit, 

sehingga tidak menjadi penghambat dalam beraktifitas fisik (Bayu, 

2017). 

Sehingga dengan latihan aerobik secara teratur akan 

menghasilkan perubahan fisiologis yang mana ketika jantung terlatih 

bekerja lebih cepat akan membuat perubahan volume isi sekuncup 

menjadi lebih besar, dan bila cadangan denyut jantung meningkat 

hasilnya curah jantung akan lebih tinggi dan dengan begitu 

pengangkutan O2 menjadi lebih tinggi. Ketika latihan aerobik 

berlangsung, kebutuhan oksigen semakin meningkat, dikarenakan 

lebih banyak otot-otot yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

energi sehingga paru-paru bekerja lebih besar untuk melakukan 

pertukaran gas yang kemudian oksigen akan diangkut oleh pembuluh 

darah dan diedarkan keseluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan 

energi. Dengan kondisi demikian tubuh akan mampu mengkonsumsi 

oksigen maksimal yang lebih besar. 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa latihan 

Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 dapat meningkatkan 
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kemampuan VO2 maks seseorang, apabila senam ini dilakukan 

dengan benar dan dosis latihan yang tepat.  

3.2.2 Perbedaan Pengaruh Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 pada 

Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol 

Berdasarkan hasil uji independent t-test yang tujuannya untuk 

mengetahui perbandingan peningkatan VO2 maks pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh hasil VO2 maks karena pada kelompok 

perlakuan nilai p = 0,037 sedangkan pada kelompok kontrol nilai p = 

0,035 yang pada kedua nilai ini berarti terdapat perbedaan pada kedua 

kelompok terhadap nilai VO2 maks. Hal ini menunjukkan bahwa 

Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 efektif terhadap peningkatan 

VO2 maks pada remaja usia 15-17. 

Latihan gerak aerobik  akan meningkatkan kemampuan otot 

untuk menggunakan energi sebagai hasil peningkatan kadar enzim 

oksidatif dalam otot, peningkatan densitas dan ukuran mitokondria, 

serta peningkatan suplai kapiler serabut otot. Otot akan beradaptasi 

terhadap stimulus latihan yang menghasilkan peningkatan efisiensi 

kardiovaskuler dan otot akan aktif. Adaptasi berupa perubahan 

neurologis, fisik, dan biokimia sehingga peningkatan latihan dapat 

dilakukan setelah latihan dengan beban fisiologi yang lebih rendah. 

Gerakan yang dilakukan disetiap latihan akan terjadi perubahan 

elastis, viskoelastis, atau plastis. Gerakan terjadi jika otot 

berkontraksi, kontraksi otot terjadi ketika otot memanjang maupun 

memendek, hal ini akan diteruskan ke serabut otot melalui jaringan 

ikat di sekitar serabut. Peningkatan panjang terjadi jika otot lebih lama 

diregangkan (Kisner & Lynn Allen Colby, 2017). Sehingga semakin 

sering otot digunakn untuk bergerak maka elastisitasnya semakin 

baik. Peningkatan gerakan dapat dilakukan dengan beban atau energi 

yang dibutuhkan lebih rendah karena adaptasi otot sudah berubah 

setelah penambahan energi setelah latihan yang pertama. 
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Latihan fisik (senam) dengan intensitas sedang dapat 

memberikan keuntungan bagi remaja yang sejatinya telah disibukkan 

dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Latihan yang dilakukan 

selama satu minggu 3 kali dapat memberikan efek perubahan sistem 

kardiovaskuler dan pernafasan. Sehingga memberikan efek tidak 

mudah kelelahan saat beraktifitas yang berakibat tidak mudah tidur 

saat jam pelajaran berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa responden 

yang diberikan Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 akan memiliki 

kebugaran fisik yang lebih baik jika dibandingkan dengan responden 

yang tidak diberikan latihan apapun. Apabila senam ini dapat 

dilakukan dengan rutin, maka akan memberkan dampak yang besar 

bagi kebugaran fisik bagi remaja usia 15-17. Selain mudah dan 

praktis, senam ini memiliki intensitas sedang sehingga tidak terlalu 

memberatkan bagi remaja yang sudah terlalu banyak kesibukan di 

sekolah. 

 

4 PENUTUP 

 

a. Pemberian Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan VO2 maks pada siswi SMA MTA Surakarta. 

b. Terdapat perbedaan pengaruh pada kelompok yang diberikan Senam 

Kebugaran Jasmani (SKJ) 2018 dan yang tidak diberikan perlakuan apapun 

terhadap peningkatan VO2 maks pada siswi SMA MTA Surakarta. 
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