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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil latar belakang 

kebugaran jasmani dalam faktor perbedaan asal daerah mahasiswa sebagai inti 

dari apa yang akan di teliti. Kebugaran jasmani yang dimaksud adalah 

kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat tubuhnya dalam batas fisologi 

terhadap lingkungan (ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya) dan atau 

kerja fisik dengan yang cukup efisien pada organ dalam maupun organ luar tanpa 

terjadi kelelahan yang secara berlebihan. Kebugaran yang melatar belakangi 

penelitian ini yang bersifat kebugaran aerobik atau lebih jelasnya yaitu kebugaran 

aerobic maximal capacity (VO2Max). Perbedaan asal daerah merupakan objek 

penelitiannya atau sample penelitian yang akan di teliti di dalamnya, yang 

dimaksud disini adalah mahasiswa jurusan Ilmu Keolahragaan (IKOR) 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2015 yang berasal dari daerah Jawa Barat 

(JABAR), DKI Jakarta, dan Bandar Lampung. 

Menurut Imanudin (2008, hlm.66) Pada dasarnya, “ada dua macam 

ketahanan kardiorepirasi, yaitu aerobik dan anaerobik”. Selama berolahraga pada 

umumnya dibutuhkan ketahanan aerobik untuk melakukan gerakan-gerakan 

eksplosif yang membutuhkan ledakan energi. Pengukuran ketahanan 

kardiorespirasi untuk kapasitas aerobik dapat dilakukan dengan cara mengukur 

konsumsi oksigen maksimal (VO2Max). VO2Max adalah jumlah maksimal 

okseigen yang dapat dikonsumsi selama aktivitas fisik yang intens sampai 

akhirnya terjadi kelelahan. VO2Max merupakan suatu indikator yang baik dari 

pencapaiana daya tahan aerobik. Individu yang terlatih dengan VO2Max yang 

lebih tinggi akan cenderung dapat melaksanakan lebih baik aktifitas daya tahan 

dibanding  dengan orang-orang yang mempunyai VO2Max lebih rendah untuk 

aktifitas daya tahan aerobik. Menurut Guyton, dalam Yan Syantica (2013 hlm.3) 

VO2Max ini disebut tenaga aerobik maksimal yang menunjang seseorang dalam 

melakukan aktivitas jasmaninya. 
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Kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi 

alat tubuhnya dalam batas fisologi terhadap lingkungan (ketinggian, kelembapan 

suhu, dan sebagainya) dan atau kerja fisik dengan yang cukup efisien pada organ 

dalam maupun organ luar tanpa lelah secara berlebihan. Pada umumnya olahraga 

membutuhkan kondisi fisik yang baik agar seorang atlet dapat berprestasi dalam 

setiap cabang olahraganya masing masing. Salah satu unsur kondisi fisik yang 

sangat penting dalam olahraga yaitu daya tahan kardioresvirasi. 

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan  manusia, keduanya merupakan satu  kesatuan  yang  terintregasi satu 

sama lain. Terdapat banyak perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya 

baik dari segi alam, suhu, iklim, gaya hidup, dan lainnya. 

Pengaruh lingkungan merupakan hasil dari interaksi antara lingkungan dan 

manusia sehingga terjadi proses adaptasi antara manusia dengan lingkungan. 

Adaptasi atau penyesuaian diri antara manusia dengan lingkungan hidupnya 

mutlak akan terjadi dari segala aspek baik budaya, iklim, ketinggian daerah dan 

medan dari lingkungan. Sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan antara satu 

daerah dengan daerah lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan bentuk atau relief 

permukaan bumi. Perbedaan bentuk permukaan bumi dapat mempengaruhi gaya 

hidup, yang hakikatnya menjadi budaya hidup di masing-masing daerah tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka 

rumusan masalaha dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kebugaran aerobic maximal capacity (VO2Max) Pada 

Mahasiswa IKOR UPI 2015 yang berasal dari JABAR, DKI, dan Bandar 

Lampung?  

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kebugaran aerobic maximal 

capacity (VO2Max) Pada Mahasiswa IKOR UPI 2015 yang berasal dari 

JABAR, DKI, dan Bandar Lampung? 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang telah 

dirumuskan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti 

ajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran kebugaran aerobic maximal capacity (VO2Max) 

Mahasiswa IKOR UPI 2015 yang berasal dari JABAR, DKI, dan Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kebugaran aerobic maximal capacity 

(VO2Max) Pada Mahasiswa IKOR UPI 2015 yang berasal dari JABAR, DKI, 

dan Bandar Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut diatas 

diharapakan peneliti ini memberi manfaat antara lain: 

1. Praktisi Olahraga 

Penelitian ini menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca untuk memahami 

perbandingan tingket kebugaran aerobic maximal capacity (VO2Max) pada 

Mahasiswa IKOR UPI 2015 yang berasal dari JABAR, DKI, dan Bandar 

Lampung. 

2. Peneliti 

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti akan mendapatkan tambahan 

wawasan mengenai perbandingan tingkat kebugaran aerobic maximal capacity 

(VO2Max) berdasarkan daerah. 

3. Lembaga pendidikan 

a. FPOK, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Prodi IKOR, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam perkembangan mata kuliah psikologi olahraga. 

c. UPI, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada 

mahasiswa lain tentang motivasi berolahraga. 

4. Masyarakat umum 

Sebagai bahan pedoman ilmiah bagi mayarakat (khususnya bagi 

mahasiswa/calon mahasiswa) agar lebih paham dan dapat memanfaatkan 
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lingkungan sebagai sarana peningkatan kebugaran aerobic maximal capacity 

(VO2Max) dan kemampuan masing-masing individu pada setiap daerah asal 

mereka. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penulisan skripsi, peneliti mengurutkan dan menjelaskan sesuai 

pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2015 dengan penjelasan secara 

singkat sebagai berikut : 

Bab I merupakan penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang 

mendasari pengambilan judul tentang study komparasi tingkat kebugaran aerobic 

maximal capacity (VO2Max) pada mahasiswa ilmu keolahragaan UPI 2015 yang 

berasal dari daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bandar Lampung. Rumusan 

masalah membahas tentang bagaimana hasil tes untuk tingkat kebugaran aerobik 

mahasiswa perdaerah dan untuk mengetahui Adakah perbandingan tingkat 

kebugaran aerobic maximal capacity (VO2Max) pada mahasiswa ilmu 

keolahragaan UPI 2015 yang berasal dari daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan 

Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 1) Untuk 

mengetahui gambaran kebugaran aerobic maximal capacity (VO2Max) 

Mahasiswa IKOR UPI 2015 yang berasal dari JABAR, DKI, dan Bandar 

Lampung; 2) Untuk mengetahui perbedaan tingkat kebugaran aerobic maximal 

capacity (VO2Max) Pada Mahasiswa IKOR UPI 2015 yang berasal dari JABAR, 

DKI, dan Bandar Lampung. Manfaat penelitian ini terdiri dari empat, yaitu bagi 

praktisi olahraga, peneliti, lembaga pendidikan dan masyarakat umum. 

Bab II menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama variabel penelitian yaitu tentang 

Kebugaran aerobic maximal capacity (VO2Max). Deskriptif teori meliputi 

pengertian dari VO2Max, kebugaran jasmani, karakteristik daerah dan 

karakteristik mahasiswa. Kerangka berfikir dan hipotesis dalam penelitian. 

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Penelitian 

ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif komparatif. Desain penelitian 

terdiri dari X adalah mahasiswa asal daerah JABAR, DKI, dan Bandar Lampung 
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sebagai faktor yang akan diteliti dan Y adalah VO2Max sebagai variable yang 

diteliti, lalu dicari gambaran VO2Max mahasiswa IKOR dan perbandingan antara 

VO2Max pada masing-masing daerah. Selain itu pada bab ini juga membahas 

tentang populasi dan sampel dimana peneliti memakai populasi yaitu mahasiswa 

olahraga yang sudah lama menetap di bandung, kemyian dipilih sampel sebanyak 

15 mahasiswa IKOR 2015 yang terdiri dari 5 mahasiswa asal JABAR, 5 

mahasiswa asal DKI, dan 5 mahasiswa asal Bandar Lampung.  Instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan menggunakan 

tes VO2Max Balke. Setelah data didapatkan kemudian dilakukan pengolahan data, 

menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menulis kesimpulan. 

Bab IV bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dibuat grafik 

gambaran VO2Max dan perbandingan VO2Max berdasarkan daerah. Pada bab ini 

juga berisikan temuan-temuan yang didapat setelah pengambilan data dan analisis 

data, setelah itu temuan tersebut dibahas untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. 

Bab V berisikan tentang kesimpulan penelitian yang dirumuskan dari hasil 

uji coba dan analisis data. Berikutnya yaitu perumusan implikasi dan rekomendasi 

yang menyatakan kekuarangan dari penelitian ini yang disertai rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya agar setiap penelitian lebih baik lagi. 


