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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan karunia dari Tuhan yang tak ternilai harganya. 

Seperti yang kita ketahui, hampir semua aktifitas sehari-hari manusia 

menggunakan kinerja fisik atau jasmani. Apabila seseorang memiliki jasmani 

yang sehat maka besar kemungkinan dia dapat melakukan aktivitas apapun.  

Rasulullah shallallahu a’laihi wa sallam bersabda,  

 

 “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin 

yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan” (H.R. Bukhari). Ayat tersebut 

menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk memelihara 

tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. 

Maka dari itu setiap individu membutuhkan jasmani yang sehat dan 

bugar agar aktifitas yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. 

Seseorang yang mudah merasa lelah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari 

dapat diakibatkan dari kurangnya beraktivitas fisik, sehingga kebugaran 

aerobiknya menurun. Kebugaran aerobik merupakan salah satu dari potensial 

biologi yang dimiliki oleh individu. Kebugaran aerobik adalah kapasitas 

maksimal untuk menghirup, menyalurkan, dan menggunakan oksigen yang 

diukur dengan menggunakan VO2Max atau maksimal pemasukan oksigen 

(Yunitaningrum, 2014).  
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VO2Max adalah jumlah maksimum oksigen dalam mililiter, yang 

dapat digunakan dalam satu menit per kilogram berat badan. Seseorang 

dengan kebugaran yang baik akan memiliki nilai VO2Max yang lebih tinggi 

dan dapat melakukan aktivitas lebih kuat (Faramita Nur Izzaty, dkk, 2015). 

Faktor – faktor yang mempengaruhi nilai VO2Max diantaranya adalah umur, 

jenis kelamin, komposisi tubuh, suhu, hereditas, kardiovaskuler, pulmonal, 

sel darah merah, dan latihan fisik yang meliputi intensitas, frekuensi, dan 

durasi. Banyak jenis latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan 

kebugaran tubuh seseorang dan dapat meningkatkan ketahanan 

kardiorespirasi, salah satunya adalah senam aerobik dan zumba.  

Muhajir dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Jasmani Olahraga 

& Kesehatan (2017) menyatakan bahwa senam aerobik adalah serangkaian 

gerakan senam yang dipilih secara sengaja dan mengikuti irama musik 

sehingga membentuk ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu. 

Senam aerobik dilakukan dengan cara menggunakan musik sebagai 

pengiringnya. Musik pengiring adalah sebagai nyawa dari proses latihan 

senam, untuk itu diperlukan kejelian dalam memilih musik dan lagu sebagai 

pengiring. Musik pengiring senam aerobik yang dipilih harus jelas 

ketukannya, tempo yang sesuai dengan gerakan, disesuaikan dengan 

intensitas latihan, musik yang mengundang keceriaan dan yang mengundang 

semangat untuk peserta senam. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan 

mengapa senam aerobik sangat diminati pada saat ini oleh sebagian 

masyarakat, baik remaja, dewasa, hingga orang tua.  
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Senam aerobik memberikan banyak manfaat yang bisa didapatkan 

oleh tubuh diantaranya adalah untuk menguatkan daya tahan jantung paru, 

sehingga senam aerobik dapat meningkatkan VO2Max, pengaturan dan 

penurunan berat badan, dan meningkatkan kebugaran. Beberapa komponen 

dari senam aerobik adalah pemanasan, streching, low impact, mix impact, 

high impact, dan diakhiri dengan pendinginan. Ahmad dan Rosli (2015) 

menyimpulkan bahwa rutin melakukan senam aerobik akan berdampak pada 

tingkat kebugaran dan berfungsi sebagai media untuk menurunkan berat 

badan serta mengurangi faktor risiko penyakit kardiovaskular. 

Selain senam aerobik terdapat pula senam zumba yang mempunyai 

peranan penting dalam menjaga VO2Max, membakar lemak, menjaga 

keseimbangan dan fleksibilitas. Zumba merupakan jenis latihan tari baru 

dengan gabungan antara musik dan tarian Amerika Latin. Zumba 

menggabungkan latihan dasar dari salsa, samba, cumbia, reggeation, dan 

tarian Amerika Latin menggunakan dasar langkah aerobik, hip-hop, dan tari 

perut. Zumba memiliki gerakan tenaga sehingga menimbulkan kontraksi pada 

otot, seperti tarian lainnya yang termasuk latihan kardio (Ljubojevic Adriana, 

2014). Annadurai dan Swathi (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

kelompok yang melakukan pelatihan senam zumba menunjukkan 

peningkatan yang signifikan pada fleksibilitas, daya tahan pernapasan, daya 

tahan kardiovaskuler, dan kekuatan perut. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa senam zumba sangat baik bagi kesegaran jasmani seseorang.  
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In N Out Fitness merupakan salah satu tempat gym yang menyediakan 

program kebugaran seperti senam zumba, senam aerobik, strong by zumba, 

yoga, pilates gymball, dan belly dance. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Perbedaan 

Peningkatan Nilai VO2Max pada Kelompok Aerobik dan Zumba di In N Out 

Fitness Solo. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh senam aerobik terhadap peningkatan nilai VO2Max? 

2. Adakah pengaruh senam zumba terhadap peningkatan nilai VO2Max? 

3. Adakah perbedaan pengaruh senam aerobik dan zumba terhadap 

peningkatan nilai VO2Max? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan nilai VO2Max pada 

kelompok aerobik dan zumba di In N Out Fitness Solo. 

2. Tujuan khusus 

a) Mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap peningkatan nilai 

VO2Max 

b) Mengetahui pengaruh senam zumba terhadap peningkatan nilai 

VO2Max 
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c) Mengetahui adanya perbedaan peningkatan nilai VO2Max pada 

kelompok aerobik dan zumba di In N Out Fitness 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

perbedaan peningkatan nilai VO2Max pada kelompok aerobik dan 

zumba di In N Out Fitness Solo. 

2. Praktisi  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

terkait perbedaan peningkatan nilai VO2Max pada kelompok aerobik 

dan zumba di In N Out Fitness Solo. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembanding dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya tentang perbedaan peningkatan 

nilai VO2Max pada kelompok aerobik dan zumba di In N Out 

Fitness Solo. 

 


