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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara definisi olahraga adalah sebuah kegiatan fisik yang direncanakan, terstruktur 

serta dilakukan secara repetitif dengan tujuan meningkatkan kebugaran jasmani 

atau ketahanan fisik seseorang (1). Kebugaran jasmani merupakan kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang 

cukup berat dan cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam 

olahraga ada komponen fisik yang harus diperhatikan antara lain daya tahan umum, 

daya tahan optimal, kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, tenaga eksplosif, 

kelincahan, kelentukkan, keseimbangan, ketepatan dan komposisi tubuh (2). 

Olahraga dapat dibedakan menjadi olahraga aerobik (melibatkan O2) dan anaerobik 

(tidak melibatkan O2). Olahraga aerobik adalah kelompok olahraga yang 

melibatkan otot-otot besar, dilakukan pada intensitas yang cukup rendah, dan 

dengan waktu lama. Tujuan melakukan kegiatan olahraga aerobik adalah untuk 

melatih sistem kardiovaskular, memperbaiki kapasitas paru-paru, menjaga daya 

tahan tubuh, menjaga berat badan, serta meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot 

untuk mencegah cedera(3). 

Satu-satunya prediktor terbaik untuk mengetahui kapasitas kerja atau daya tahan 

kardiovaskular dan respirasi seseorang adalah penentuan konsumsi maksimal (VO2 

maks). VO2 maks adalah batas atas dari kapasitas sistem kardiorespiratori untuk 

mengambil O2 dari udara bebas dan menghantarkannya ke jaringan dalam satuan 

mL/kg/menit. Seseorang yang memiliki VO2 maks yang tinggi memiliki daya tahan 

dan kemampuan kerja lebih  baik dibandingkan yang memiliki kapasitas VO2 maks  

yang lebih rendah(5). Kapasitas VO2 maks paling baik dilatih sejak usia remaja agar 

mencapai hasil yang maksimal. 

VO2 maks  dapat ditingkatkan dengan melakukan olahraga aerobik secara intensif 

dan dalam waktu yang lama namun, VO2 maks  juga dapat dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor seperti umur, jenis latihan, jenis kelamin,  ketinggian suatu tempat 

(menyangkut dengan kadar O2), hereditas serta gaya hidup seperti merokok. 

Pengukuran VO2 maks dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti multistage 

fitness test, metode cooper, dll(6). 

Permainan futsal dan permainan bola basket adalah permainan yang sering diikuti 

atau digemari oleh banyak remaja tingkat Sekolah Menengah Atas baik remaja pria 

maupun wanita. Oleh sebab itu, peneliti ingin membandingkan peningkatan VO2 

maks pada kedua cabang olahraga tersebut dalam rentan waktu yang telah 

ditentukan terutama pada kalangan remaja non-atlit. 

1.2 Rumusan Masalah 

VO2 maks  adalah salah satu indikator terbaik untuk mengetahui kapasitas kerja 

atau daya tahan kardiorespirasi seseorang terutama untuk para atlit yang dapat 

digunakan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang prestasi atlit itu 

sendiri. Pada penelitian ini cabang olahraga yang digunakan adalah cabang olahraga 

basket dan futsal karena kedua cabang olahraga tersebut sama-sama merupakan 

jenis permainan bola besar dan tergolong jenis olahraga aerobik namun memiliki 

teknik serta karakteristik gerakan yang berbeda. Dewasa ini belum ada penelitian 

yang memberikan data perbandingan peningkatan VO2 maks pada kedua cabang 

olahraga tersebut. Maka dari itu penelitian ini dirancang untuk mengetahui 

perbandingan peningkatan nilai VO2 maks pada cabang olahraga bola basket dan 

futsal dalam jangka waktu tertentu pada remaja SMA. 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Bagaimana perbandingan peningkatan nilai VO2 maks pada cabang olahraga bola 

basket dan futsal pada remaja non-atlit? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

- Untuk mengetahui perbandingan peningkatan nilai  VO2 maks antara  

cabang olahraga bola basket dan futsal pada remaja non-atlit  
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1.4.2 Tujuan khusus 

- Untuk mengetahui peningkatan nilai VO2 maks pada remaja non atlit 

yang mengikuti pelatihan basket intensif selama 12 minggu. 

- Untuk mengetahui peningkatan nilai VO2 maks pada remaja non atlit 

yang mengikuti pelatihan futsal intensif selama 12 minggu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

- Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan tambahan 

informasi mengenai peningkatan nilai VO2 maks antara cabang olahraga 

bola basket dan futsal serta informasi mengenai hasil analisis dari 

perbandingan peningkatan nilai VO2 maks pada kedua cabang olahraga 

tersebut. 

1.5.2 Manfaat praktis 

- Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pelatih, atlit, 

dan masyarakat umum mengenai peningkatan nilai VO2 maks pada 

cabang olahraga basket dan futsal agar dapat mengadaptasi metode 

latihan pada cabang olahraga yang mampu meningkatkan kebugaran 

fisik dengan efisien dan cepat. 

- Hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk penelitian lanjutan 

untuk latihan yang dapat meningkatkan nilai VO2 maks secara cepat dan 

efisien. 

 

 

  




