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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan 

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh senam aerobik terhadap peningkatan VO2 Max 

ditunjukkan dengan uji-t dimana diperoleh hasil t-hitung 15.504 > t-

tabel 2.179 yang artinya senam aerobik berpengaruh terhadap 

peningkatan VO2 Max  pada ibu-ibu anggota senam AERPAST. 

2. Adanya pengaruh senam aerobik terhadap penurunan lemak tubuh 

ditunjukkan dengan uji-t dimana diperoleh hasil t-hitung  20.368 > t-

tabel 2.179 yang artinya senam aerobik berpengaruh terhadap 

penurunan lemak tubuh pada ibu-ibu anggota senam AERPAST. 

3. Adanya pengaruh senam aerobik terhadap peningkatan VO2 Max dan 

penurunan lemak tubuh ditunjukkan dengan uji T dua sampel 

independen dengan nilai sig. sebesar 0,057 > 0,05 yang artinya bahwa 

bahwa H1 diterima dan HO ditolak dan disimpulkan bahwa senam 

aerobik berpengaruh terhadap peningkatan VO2 Max dan penurunan 

lemak tubuh pada ibu-ibu anggota senam AERPAST. 

4. Adanya perbedaan pengaruh senam aerobik terhadap VO2 Max dan 

penurunan lemak tubuh ditunjukkan pada kolom mean bahwa nilai 

rata-rata VO2 Max sebesar 20.92 dan nilai rata-rata lemak tubuh 

sebesar 15.00 yang artinya senam aerobik lebih berpengaruh terhadap 

peningkatan VO2 Max dibandingkan dengan lemak tubuh pada ibu-ibu 

anggota senam AERPAST. 

Hal ini dijelaskan bahwa senam aerobik memberikan pengaruh yang 

sama terhadap peningkatan VO2 Max dan penurunan lemak tubuh. 
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B. Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran – 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi ibu – ibu anggota senam aerpast khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, dapat menjadikan senam aerobik sebagai salah satu 

aktivitas fisik yang dilakukan untuk meningkatkan VO2 Max dan 

penurunan lemak tubuh. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian tentang 

meningkatkan  VO2 Max dan penurunan lemak tubuh melalui senam 

aerobik dengan masa latihan yang lebih panjang. 

3. Bagi instruktur dapat menjadikan jenis latihan senam aerobik mix 

impact sebagai tujuan untuk meningkatkan VO2 Max dan menurunkan 

lemak tubuh. Tentunya dengan mempertimbangkan program latihan 

yang telah dibuat dan tujuan yang akan dicapai ketika melakukan 

senam aerobik. 

 

 

 

 


