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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang bertujuan untuk 

menjaga kesehatan tubuh. Menurut UUD Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional pasal 19 bahwa olahraga rekreasi dilakukan 

sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. 

Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, 

lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga dengan tujuan untuk 

memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan, membangun 

hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah 

dan nasional. Tidak hanya itu, olahraga pun mampu memberikan efek 

positif bagi masyarakat untuk menghilangkan rasa jenuh ditengah aktivitas 

sehari-hari. Banyak sekali cabang olahraga yang dapat dilakukan baik 

secara individu maupun kelompok. Seperti, bermain sepak bola, bermain 

badminton, berenang, bermain futsal, bermain bola basket, yoga, senam,  

jogging, dan masih banyak lagi.  

Memiliki tubuh yang bugar dan ideal menjadi dambaan setiap 

orang. Salah satu olahraga yang paling digemari dikalangan masyarakat 

kota dan kabupaten Sukabumi adalah senam, khususnya senam aerobik. 

Terbukti dengan banyaknya pusat kebugaran yang membuka kelas untuk 

senam aerobik. Bahkan menjadi seorang instruktur di pusat kebugaran 

dapat dijadikan sebuah profesi. Sebagaimana dikemukakan oleh Andini, A 

dan Novita, E. (2016: 39). ‘’Senam aerobik merupakan salah satu jenis 

latihan fisik yang digunakan sebagai sarana mencegah dan menurunkan 

berat badan serta sebagai sarana rehabilitasi atau terapi yang efektif’’. 
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Selain itu senam aerobik memiliki gerakan yang kompleks, karena 

didalamnya mengandung berbagai gerakan mulai dari gerakan low impact, 

mix impact, dan high impact. Seperti gerakan V step, A step, single step, 

double step, single cross, double cross, cha – cha, jumping jack, leg curl, 

squat, knee up, dan masih banyak lagi. Induk organisasi senam aerobik 

dunia adalah International Aerobic’s Federation atau sering disingkat 

IAF. Sedangkan induk organisasi senam aerobik Indonesia adalah Asosiasi 

Aerobik dan Fitness Indonesia atau AAFI. 

Dalam melakukan senam aerobik semua anggota tubuh dituntut 

untuk selalu bergerak pada saat melakukan gerakan senam aerobik. Hal ini 

menjadikan senam aerobik salah satu olahraga yang digemari, karena 

selalu terlihat energik. Sehingga berdampak pada kemampuan jantung 

dalam memompa darah sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemasukan 

oksigen. 

Senam aerobik saat ini sudah semakin berkembang. Berbicara 

mengenai senam aerobik tentunya tidak terlepas dari masalah berat badan. 

Kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan dapat menjadi salah satu faktor 

bertambahnya berat badan. Banyak masyarakat yang membuktikan dan 

percaya bahwa dengan mengikuti senam aerobik dapat menurunkan berat 

badan dan menghilangkan lemak pada tubuh. Mendengar kata lemak tidak 

sedikit yang beranggapan kelebihan lemak pada tubuh sangat mengganggu 

penampilan, sehingga banyak sekali orang yang ingin mengurangi lemak 

pada tubuhnya dengan berbagai macam cara salah satunya pergi ke pusat 

kebugaran untuk mengikuti kelas senam aerobik. 

Namun pada kenyataannya di masyarakat senam aerobik hanya 

dilakukan satu kali pertemuan dalam satu minggu ini berdasarkan 

pernyataan Mohammad Saepul Adnan selaku instruktur senam aerobik 

pasirdoton (AERPAST) di Cidahu. Terlepas dari jenis senam aerobik yang  
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dilakukan, dengan tercapainya kebugaran dan penurunan lemak yang 

maksimal dari setiap individu masyarakat tentunya banyak memiliki 

melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus merasa kelelahan berlebih. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, salah satu olahraga yang 

dapat meningkatkan volume oksigen maksimal atau VO2 Max dan 

penurunan lemak tubuh adalah dengan senam aerobic. Budiasih, U., dkk 

(2018) mengemukakan bahwa, Senam aerobic intensitas sedang yang 

diberikan dengan frekuensi latihan 3-5 kali perminggu minimal 4-6 

minggu dan dengan durasi 30 menit baru dapat memberikan pengaruh 

terhadap penurunan berat badan. Sebaliknya, frekuensi latihan senam 

aerobic yang dilakukan ≤ 2 kali dalam seminggu tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap penurunan persentase lemak tubuh dan 

berat badan. Selain itu menurut Akademi Kedokteran Olahraga Amerika 

(The American College of Sport Medicine) yang dikutip oleh Anggun 

Pratiwi (2015) ‘merekomendasikan agar seseorang ikut serta dalam 

kegiatan olahraga aerobik minimum 3 kali seminggu selama 20 sampai 60 

menit’. 

Melihat dari observasi yang dilakukan terhadap kebugaran ibu-ibu 

anggota senam AERPAST di Cidahu. Kebugaran mereka 100% masih 

sangat kurang, ini terbukti dari diambilnya item tes pengukuran awal yang 

dilakukan oleh peneliti pada hari kamis 18 juli 2020 terhadap 12 orang 

ibu-ibu yang merupakan anggota senam AERPAST menggunakan tes lari 

12 menit (cooper test) dengan hasil antara 900 – 1.350 m. Ditambah lagi 

dilihat dari jumlah pertemuan latihan, latihan hanya dilakukan satu kali 

pertemuan dalam satu minggu. Selain itu dari hasil dialog dengan beberapa 

ibu-ibu anggota senam, banyak dari mereka yang mengeluhkan keinginan 

dalam menurunkan berat badan belum tercapai. 
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Sehubungan masalah tersebut, maka dari itu penulis akan mengkaji 

permasalahan mengenai ‘’Meningkatkan VO2 Max dan Penurunan Lemak 

Tubuh Pada Ibu-ibu Anggota Senam Aerpast di Cidahu Tahun 2020’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh peningkatan VO2 Max melalui senam aerobik 

pada ibu-ibu anggota senam AERPAST? 

2. Apakah ada pengaruh penurunan lemak tubuh melalui senam aerobik 

pada ibu-ibu anggota senam AERPAST? 

3. Apakah ada pengaruh peningkatan VO2 Max dan penurunan lemak 

tubuh melalui senam aerobik pada ibu-ibu anggota senam AERPAST? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar penelitian ini lebih 

terarah, terfokus, serta mencapai sasaran, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini hanya berpusat pada peningkatan VO2 Max dan penurunan 

lemak tubuh pada ibu-ibu anggota senam AERPAST di Cidahu tahun 

2020. 

 

D. Tujuan penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

peningkatan VO2 Max dan penurunan lemak tubuh pada ibu-ibu anggota 

senam AERPAST di Cidahu tahun 2020. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui : 

1. Apakah ada pengaruh peningkatan VO2 Max melalui senam aerobik 

pada ibu-ibu anggota senam AERPAST. 

2. Apakah ada pengaruh penurunan lemak tubuh melalui senam aerobik 

pada ibu-ibu anggota senam AERPAST. 
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3. Apakah ada pengaruh peningkatan VO2 Max dan penurunan lemak 

tubuh melalui senam aerobik pada ibu-ibu anggota senam AERPAST. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan ada 

beberapa manfaat yang dapat diambil, diantaranya adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang senam 

tentang meningkatkan VO2 Max dan penurunan lemak tubuh 

melalui senam aerobik pada ibu-ibu anggota senam AERPAST di 

Cidahu tahun 2020. 

b. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi pilihan 

latihan dalam meningkatkan kebugaran dan penurunan lemak 

tubuh. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat  

Menambah pengetahuan mengenai senam aerobik yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan VO2 Max dan penurunan lemak 

tubuh.  

b. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah memperdalam 

pengetahuan terkait senam aerobik, kebugaran, dan lemak tubuh. 

c. Bagi Instruktur  

Dapat dijadikan sebagai latihan dengan tujuan untuk meningkatkan 

VO2 Max dan menurunkan lemak tubuh. 

 

 

 


