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Abstrak 

 

Nilai VO2Max dapat digunakan untuk menilai kebugaran jasmani seseorang, 

dimana apabila nilai VO2Max rendah kebugaran jasmani seseorang juga jelek yang akan 

menyebabkan mudah lelah. VO2Max adalah konsumsi oksigen maksimal dalam mililiter 

yang dapat dimanfaatkan dalam satu menit per kilogram berat badan. Obesitas adalah 

salah satu faktor yang berpengaruh pada VO2Max seseorang, melakukan aktivitas 

bersepeda merupakan latihan aerobic yang dapat melatih pernafaan,kerja jantung dan 

kebugaran otot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aktivitas Bersepeda 

terhadap Nilai VO2Max pada siswa obesitas. 

Penelitian ini mengunakan rancangan penelitian Quasi Experiment dengan Pre 

and Post Without Control.Teknik sampel mengunakan Purposive sampling dengan 

jumlah sampel 32 responden.Uji analisa data mengunakan Wilcoxon test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai VO2Max setelah dilakukan aktivitas 

bersepeda dengan kategori kebugaran responden yang buruk berjumlah 28 orang (87,5%), 

dan kategori kebugaran responden sedang berjumlah 4 orang (12,5%). Kesimpulan 

menunjukkan p value (0,000) < 0,05 terdapat Pengaruh aktivitas bersepeda terhadap nilai 

VO2Max pada siswa obesitas sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 
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Abstract 

The VO2Max value could be applied to assess an individual physical fitness. A low 

VO2Max value indicates poor physical fitness that leads to fatigue. VO2Max is the maximum 

oxygen consumption in milliliters that could be utilized in one minute per kilogram of body 

weight. Obesity is one of the affecting factors of VO2Max. Cycling is an aerobic exercise that 

could rehearse breathing, heart function, and muscle fitness. This study aimed to ascertain 

the effect of cycling activity on the VO2Max value in overweight students. 

This research adopted the quasi-experimental research method with pre-and post-

test without control group design. Purposive sampling of 32 respondents was used to 

determine its samples. Its data were analyzed by using the Wilcoxon’s Test. The research on 

the VO2Max value in post-cycling activity obtained 28 respondents (87.5%) in the poor 

fitness category and 4 respondents (12.5%) in the moderate fitness category. The conclusion 

presented p-value (0.000) <0.05. Therefore, there is an effect of cycling activity on the 

VO2Max value of obese students in pre and post-intervention. 
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PENDAHULUAN 

Kondisi berat badan berlebih 

merupakan masalah kesehatan dunia 

dengan jumlah prevalensi yang selalu 

meningkat setiap tahunnya, baik di negara 

maju maupun berkembang, kemajuan 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta dari pola makan tradisional ke pola 

makan barat yang sebagian besar 

masyarakatnya lebih cenderung 

mengkonsumsi makanan yang 

mengandung sedikit nilai gizi, tinggi 

lemak dan sedikit mengandung serat, serta 

tidak diimbangi dengan aktivitas fisik 

akibat semakin berkembangnya teknologi 

yang memudahkan pekerjaan masyarakat 

(Makaryani, 2013). 

Berdasarkan data World Health 

Organization (WHO) obesitas di seluruh 

dunia bertambah cukup pesat menjadi 

lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2016. 

Prevalensi remaja pada tahun 2016 lebih 

dari 1,9 miliar, di Indonesia sendiri 

prevalensi pada remaja umur 16-18 tahun 

mengalami peningkatan yang signifikan 

dari tahun 2007 sebesar 1,4% menjadi 

13,5% pada tahun 2020 (KEMENKES, 

2020). Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 

Prevalensi pada remaja usia 16-18 tahun 

sebesar 7,1% dan Kota Sragen termasuk 

salah satu dengam prevalensi obesitas 

6,41 % (RISKESDAS, 2018) 

Banyaknya jenis makanan cepat 

saji (fast food) dan minuman tinggi gula 

dan kalori yang dijual di lingkungan 

sekolah menjadi salah satu faktor 

terjadinya overweight. Faktor penyebab 

obesitas pada remaja bersifat 

multifaktorial. Peningkatan konsumsi 

makanan cepat saji (fast food), rendahnya 

aktivitas fisik, faktor genetik, pengaruh 

iklan, faktor psikologis, status sosial 

ekonomi, program diet, usia, dan jenis 

kelamin merupakan faktor-faktor yang 

berkontribusi pada perubahan 

keseimbangan energi dan berujung pada 

kejadian obesitas pada siswa yang berusia 

16-18 tahun yaitu siswa SMA 

(Kurdanti.2015). Komposisi tubuh 

mempengaruhi  konsumsi oksigen, tubuh 

yang  mempunyai lemak dengan 

persentasi tinggi akan terjadi konsumsi 

oksigen maksimum yang lebih rendah. 

Konsumsi oksigen maksimal 

(VO2max) adalah jumlah maksimal 

oksigen yang dapat dikonsumsi selama 

aktivitas fisik hingga terjadi kelelahan 

(Sharkey, 2013). Hal ini bisa dilihat saat 

seseorang mudah kelelahan ketika 

beraktifitas ringan dengan nilai VO2Max 

rendah.Nilai VO2Max dibagi VO2 absolut 



dan VO2 relatif. VO2 absolut merupakan 

jumlah oksigen maksimal yang digunakan 

oleh tubuh dinyatakan dalam 1/menit. VO2 

realtif merupakan jumlah oksigen 

maksimal perkilogram berat badan 

dinyatakan ml/kg/menit (Cheatam, 2013). 

Menurut penelitian (Selly, 2018) 

Prevalensi penurunan VO2max pada 

remaja di Indonesia menunjukan 43,90 % 

kurang dan 37,40 kurang sekali.VO2 max 

adalah metrik yang menggambarkan 

kebugaran kardiorespirasi dan kapasitas 

kinerja aerobic,dengan aktivitas bersepeda 

dapat meningkatkan volume paru-paru 

sampai 50%, sehingga oksigen dapat 

ditampung lebih banyak. Saat bersepeda, 

oksigen yang ada dalam tubuh akan 

dikeluarkan, diganti dengan oksigen yang 

baru. Dengan demikian, paru-paru dan 

jantung akan sehat bila kita melakukan 

olahraga bersepeda secara teratur (Khalis, 

2011).  

 Dampak Tinggi rendahnya 

VO2max seseorang berhubungan dengan 

kemampuan beraktivitas seseorang. 

Semakin tinggi kadar VO2max seseorang, 

maka tingkat aktivitasnya semakin tinggi 

dan tingkat kelelahannya semakin rendah. 

Kadar VO2max berhubungan dengan 

kemampuan kerja otot seseorang. Jika  

seseorang  melakukan  kerja,  makin  

berat  kerja  yang  dilakukan,  makin 

tinggi konsumsi oksigennya. Jumlah otot 

yang terlibat dalam kemampuan otot 

untuk  memanfaatkan  oksigen  yang  

dipasok  dipengaruhi  oleh  massa  otot. 

Semakin besar massa otot rangka yang 

diberikan beban kerja, semakin besar 

potensi untuk meningkatkan ambilan 

oksigen. Kemampuan jaringan untuk 

mengambil oksigen berbeda-beda sesuai 

dengan kemampuan ekstraksi oksigennya  

atau  tingkat  VO2maxnya.  Semakin  

tinggi  VO2max  nya  maka semakin lama 

kemampuan otot melakukan kerja artinya 

otot tidak cepat lelah, sebaliknya semakin 

rendah VO2max nya maka semakin cepat 

kemampuan otot melakukan kerja, 

sehingga otot menjadi cepat lelah,nilai 

VO2 max yang rendah mewakili tingkat 

kebugaran yang buruk, dan nilai VO2 max 

yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas 

kinerja yang lebih baik (Ganon, 2002). 

Aktivitas fisik merupakan gerakan 

tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka 

dan membutuhkan pengeluaran energi 

(WHO, 2018). Menurut Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (2015) 

aktivitas fisik merupakan setiap gerakan 

tubuh yang meningkatkan pengeluaran 

tenaga dan energi atau pembakaran kalori. 

Aktvitas fisik sangat penting untuk 



pemeliharaan kesehatan fisik dan mental 

serta mempertahankan kualitas hidup agar 

tetap sehat dan bugar setiap hari.  

Menurut WHO (2018) terjadi 

peningkatan penyebab kematian dini 

seseorang 20%-30% pada orang latihan 

fisik tidak teratur dibandingkan dengan 

orang yang memiliki latihan fisik rutin per 

minggu.Pada tahun 2013 masyarakat 

indonesia yang memiliki aktivitas fisik 

kurang 26,1%  menjadi 33,5% pada tahun 

2018 (Riskesdas, 2018). Di Jawa Tengah 

sendiri masyarakat mengalami penurunan 

aktivitas fisik 21% pada tahun 2013 

menjadi 27% pada tahun 2018 (Riskesdas, 

2018). 

Di Era Globalisasi Olahraga 

sudah menjadi trend di kalangan remaja 

dan menjadi sebuah kewajiban untuk 

menyempatkan olahraga ditengah 

rutinitas. Di era modern ini kesadaran 

akan pentingnya olahraga di masyarakat 

meningkat, terbukti dari banyaknya 

masyarakat yang sudah melakukan 

olahraga di ruang terbuka. Hal ini sesuai 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Soegiyanto, 2013). Olahraga  bersepeda  

kini  menjadi trend tersendiri bagi 

masyarakat kota Sragen hal ini ditunjukan 

dengan semakin banyaknya pengguna 

sepeda. Sejak adanya virus korona atau 

disebut juga COVID-19 banyak kalangan 

melakukan aktivitas untuk menjaga 

imunitas tubuh hidup sehat untuk 

menghindari penyakit ini. Aktivitas 

Bersepeda salah satu olahraga yang tidak 

menimbulkan  adanya  kerumunan dengan 

menjaga jarak dan patuhi protokol 

kesehatan.   

Aktivitas Bersepeda secara rutin 

berguna untuk kebugaran jantung 

(cardiovascular), membangun ketahanan 

dan kekuatan otot terutama pada paha dan 

kaki, dan pada orang yang kelebihan berat 

badan diharapkan jangka panjangnya 

terjadi penurunan berat badan ke berat 

badan ideal. Hal ini juga dapat mencegah 

serangan jantung yang akut (IMA), 

dikarenakan obesitas merupakan faktor 

risiko yang besar terhadap terjadinya 

penyakit jantung oleh sebab itu, 

diperlukan pelatihan fisik yang dapat 

mengoptimalkan kerja fisik ini. Salah satu 

target dari menilai kebugaran dan kualitas 

kerja fisik dapat dinilai dari VO2 Max 

seseorang (Ghede, 2020) 
 

Melakukan aktifitas fisik seperti  

bersepeda mampu mengurangi masalah 

berat badan lebih (overweight) dan 

menjadi cara yang efektif untuk 

menurunkan lemak apabila dilakukan 

secara rutin (karena melakukannya sambil 



duduk), disamping itu penggunaannya 

yang mudah dan adanya pengaturan beban 

menjadi salah satu alasan untuk 

menggunakan sepeda.  Aktivitas 

bersepeda merupakan latihan aerobic 

bermanfaat untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kebugaran dari jantung, 

paru-paru, peredaran darah, otot dan 

sendi dari tungkai.nilai Vo2max 

bergantung pada keadaan kardiovaskular, 

respirasi, hematologi, dan kemampuan 

latihan, sehingga dari manfat bersepeda 

mampu mempengaruhi konsumsi oksigen 

maksimal Vo2max seseorang 

(Chermical,2016) Komposisi tubuh 

(obesitas) merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi 

Vo2max.(Saputra,2019)   

Penelitian Githa (2020) 

mengatakan Bahwa ada pengaruh 

bersepeda statis terhadap peningkatan 

V02max Pada Siswa Kelas VIII dengan 

Berat Badan lebih Di SMP Negeri 4 

Tembuku Bangli. Penelitian Yusa (2018) 

mengatakan bahwa Perbandingan Vo2max 

pada tiga kelompok siswa yaitu memiliki 

rata-rata VO2Max yang sama dengan 

kategori kurang  

Hasil studi pendahuluan yang 

dilaksanakan peneliti di SMA Nahdatul 

Ulama Gondang Sragen pada bulan 

Desember didapatkan data bahwa terdapat 

133 Siswa SMA Nahdlatul Uama 

Gondang . Peneliti mengumpulkan data 

dengan cara membuat membuat form isian 

yang langsung disebarkan disetiap kelas 

7,8,9. Isian form tersebut berupa berat 

badan, tinggi badan, usia, indeks massa 

tubuh, frekuensi olahraga dalam satu 

minggu. Hasil data yang didapat oleh 

peneliti, dari 133 siswa 75% menyatakan 

hanya olahraga dalam satu kali dalam 

seminggu dan 25% bahkan tidak pernah 

olahraga, 20% masuk kategori 

obesitas.daridata tersebut dapat 

disimpulan kurangnya aktivitas fisik siswa 

dan ditambah dengan berat badan yang 

berlebih akan mempengaruhi 

konsumsioksigen seseorang dan sampai 

saat ini belum pernah dilakukan 

pengukuran nilai VO2Max terhadap siswa 

SMA Nahdlatul Ulama Gondang Sragen 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Bersepeda Terhadap Nilai VO2Max pada 

Siswa Obesitas di SMA Nahdlatul Ulama 

Gondang Sragen”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA 

Nahdlatul Ulama Gondang Sragen pada 



bulan April 2021. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian  Pre and post test without 

control. Pengambilan data dilakukan 

secara offline dimana responden 

melakukan harvard step test dan 

melakukan aktivitas bersepeda selama 5 

menit sejauh 1,5 km dalam 3 kali 

seminggu selama 3 minggu dan setelah itu 

dilakukan harvard step test kembali untuk 

mengetahui nilai Vo2max setelah aktivitas 

bersepeda. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 32 responden, dengan 

menggunakan teknik purposive sampling.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

1. Bedasarkan hasil penelitian distribusi 

responden berdasarkan karakteristik 

usia dapat ditampilkan dalam tabel 

distribusi frekuensi. 

Tabel 1.1 Distribusi Karakteristik 

Responden Berdasarkan Usia (n=32) 

N Mi

n 

Ma

x 

Media

n  

Mea

n 

SD 

3

2 

18 19 18,6 18,41 0,49

9 

Berdasarkan tabel 1.1 didapatkan 

hasil bahwa usia responden pada 

penelitian ini terendah yaitu 18 dan 

tertinggi 19, Mean 18,41, Median 18,6 

dengan Standar Deviasi 0,499. 

Berdasarkan hasil penelitian 

distriusi responden berdasarkan usia 

menunjukkan paling banyak usia 

responden adalah 18 tahun sebanyak 19 

orang (59,4%) dan usia 19 tahun sebanyak 

13 orang (40,6%). Menurut Bryantara 

(2016) usia 18-20 tahun merupakan 

puncak dari daya tahan jantung  dan paru, 

kemudian akan mengalami penurunan 8-

10% pertahun bagi individu yang tidak 

berolahraga secara rutin dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam penelitian  Setiadi (2019) 

usia 15-20 tahun meupakan usia produktif, 

dimana dari hasil penelitian ini diketahui 

bahwa usia dapat mempengaruhi 

peningkatan kapasitas VO2Max seseorang 

khusunya dalam usia produktif. Usia 

remaja merupakan usia produktif, hal ini 

dikarenakan pada masa laju 

perkembangan fisik secara umum 

berlangsung sanagt pesat termasuk dalam 

perkembangan kebugaran jasmani 

(Budianto, 2017). 

Hal ini sejalan dengan penelitian  

Fiyanti (2020) VO2Max pada anak dengan 

usia 8-16 tahun yang tidak dilatih 

menunjukikan kenaikan progresif dan 

linier dari puncak kemampuan aerobik, 

sehubungan dengan usia kronologis pada 

anak perempuan dan laki-laki.. Puncak 



nilai VO2Max dicapai kurag lebih pada sia 

18-20 tahun bersamaan dengan puncak 

massa otot. 

Oleh karena itu berdasarkan dari 

beberapa hasil penelitian, peeliti memilih 

responden yang berusia 18-19 tahun untuk 

mengetahui pengaruh aktivitas bersepeda 

terhadap nilai VO2Max pada siswa SMA 

Nahdlatul Ulama Gondang Sragen. 

2. Berdasarkan hasil penelitian distribusi 

responden berdasarkan karakteristik 

usia dapat ditampilkan dalam tabel 

distribusi frekuensi. 

Tabel 1.2 Tabel distribusi frekuensi jenis 

kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Frekuensi Presentase 

(%) 

Laki-laki 6 18,8 

Perempuan 26 81,2 

Jumlah 32 100 

Berdasarkan tabel 1.2 didapatkan 

hasil responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 6 orang (18,8%), dan 

yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 26 orang (81,2%). 

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada siswa SMA Nahdlatul 

Ulama Gondang Sragen menunjukkan 

bahwa berdasarkan karakteristik 

berdasarkan jenis kelamin terbanyak yaitu 

perempuan sebanyak 26 orang (81,2%), 

dan untuk laki- laki sebanyak 6 orang 

(18,8%). 

Menurut Hoeger (2014) 

Perbedaan nilai VO2Max antara laki-laki 

dan perempuan berkaitan dengan kadar 

hemoglobin dalam tubuh yang lebih tinggi 

dan juga lemak tubuh yang lebih rendah 

pada laki-laki dibandingkan dengan 

perempuan. Hoeger (2014) juga 

mengatakan bahwa perempuan memiliki 

massa otot yang lebih sedikit dan massa 

lemak yang lebih banyak daripada laki-

laki. Sehingga membuat kebugaran 

aerobik pada perempuan akan lebih 

rendah bila dibandingkan laki-laki. 

Kemudian tingkat hemoglobin yang lebih 

tinggi pada tubuh laki-laki daripada 

perempuan menyebabkan perbedaan 

kapasitas volume darah yang 

menyebabkan laki-laki mendapat oksigen 

yang jauh lebih banyak selama proses 

latihan sehingga kapasitas aerobiknya 

lebih baik (Kusdinar, 2013).  

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Kusdinar (2013), nilai rata-rata VO2Max 

pada responden laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rata-rata 

VO2Max pada responden perempuan. 

Hasil yang sama dengan penelitian di 

Italia pada remaja yang juga menunjukkan 

hasil bahwa terdapat perbedaan yang 



signifikan nilai VO2Max berdasarkan jenis 

kelamin (Hoeger, 2014). 

Sehingga peneliti beranggapan 

adanya perbedaan massa otot dan lemak 

antara laki-laki dan dan perempuan 

dikarenakan lemak tubuh perempuan lebih 

besar. Hal yang lain seperti perempuan 

memiliki massa otot yang lebih kecil yang 

dapat mempengaruhi nilai VO2Max. Salah 

satu hal yang membedakan adalah 

aktivitas fisik laki-laki cenderung lebih 

banyak dibandingkan perempuan. 

3. Bedasarkan hasil penelitian distribusi 

responden berdasarkan karakteristik 

kebugaran jasmani dapat ditampilkan 

dalam tabel distribusi frekuensi. 

Tabel 1.3 Distribusi frekuensi 

karakteristik kategori kebugaran jasmani 

sebelum dilakukan aktivitas bersepeda 

(n=32). 

VO2Max Frekuensi Presentase 

(%) 

Jelek 31 96,9 

Sedang 1 3,1 

Baik 0 0 

Jumlah 32 100 

Berdasarkan tabel 1.3 didapatkan 

hasil bahwa nilai VO2Max sebelum 

dilakukan aktivitas bersepeda dengan 

kategori kebugaran responden yang jelek 

berjumlah 31 orang (96,9%), dan kategori 

kebugaran responden sedang berjumlah 1 

orang (3,1%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai 

VO2Max sebelum dilakukan aktivitas 

bersepeda dengan kategori kebugaran 

responden yang buruk berjumlah 31 orang 

(96,9%), dan kategori kebugaran 

responden sedang berjumlah 1 orang 

(3,1%). Menurut Warni (2017) kebugaran 

jasmani merupakan kemampuan tubuh 

seseorang untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berlebih, sehingga tubuh masih 

memliki simpanan tenaga untuk aktivitas 

tambahan atau darurat.  

Menurut Bobby (2020) 

Kebugaran jasmani seseorang baik atau 

buruknya dapat dinilai melalui VO2Max 

yaitu konsumsi oksigen maksimal selama 

aktivitas fisik hingga terjadinya kelelahan. 

Dengan dilakukannya pengukuran 

VO2Max melalui latihan fisik akan 

mengetahui kemampuan konsumsi 

oksigen maksimal seseorang, sehingga 

dari hal ini bisa kita lihat apabila 

seseorang mangalami kelehahan dalam 

aktivitas ringan memiliki nilai VO2Max 

yang rendah atau buruk (Darsi, 2018).   

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Sharma (2016) bahwa ada beberapa hal 

yang dapat memengaruhi nilai VO2Max 

seseorang yaitu salah satunya berat badan. 



Seseorang yang mengalami berat badan 

berlebih (obesitas) cenderung memiliki 

nilai VO2Max yang rendah. Dengan itu 

maka diharapkan seseorang yang 

mengalami obesitas melakukan aktivitas 

fisik secara rutin yang dapat menurunkan 

kalori sekaligus meningkatkan nilai 

VO2Max (Bayu, 2017). 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan dimana peneliti memilih 

responden dengan kategori obesitas. 

Penelitian Pranatha (2020) juga 

menyampaikan bahwa untuk mengurangi 

masalah berat badan berlebih dapat 

dilakukan dengan melakukan aktivitas 

fisik seperti lari, jogging, ataupun 

bersepeda.  

Bersepeda merupakan salah satu 

aktivitas aerobik yang dapat dilakukan 

seseorang yang mengalami obesitas. 

Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

memilih bersepeda sebagai aktivitas rutin. 

4. Bedasarkan hasil penelitian distribusi 

responden berdasarkan karakteristik 

kebugaran jasmani dapat ditampilkan 

dalam tabel distribusi frekuensi. 

Tabel 1.4 Distribusi frekuensi 

karakteristik kategori kebugaran jasmani 

setelah dilakukan aktivitas bersepeda 

(n=32). 

 

VO2Max Frekuensi Presentase 

(%) 

Jelek 28 87,5 

Sedang 4 12,5 

Baik 0 0 

Jumlah 32 100 

Berdasarkan tabel 1.4 didapatkan 

hasil bahwa nilai VO2Max setelah 

dilakukan aktivitas bersepeda sepeda 

dengan kategori kebugaran responden 

yang buruk berjumlah 28 orang (87,5%), 

dan kategori kebugaran responden sedang 

berjumlah 4 orang (12,5%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai 

VO2Max setelah dilakukan aktivitas 

bersepeda sepeda dengan kategori 

kebugaran responden yang buruk 

berjumlah 28 orang (87,5%), dan kategori 

kebugaran responden sedang berjumlah 4 

orang (12,5%). 

Menurut Hamid (2019) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi nilai 

VO2Max yaitu usia, jenis kelamin, indek 

massa tubuh (IMT), dan yang paling 

berpengaruh adalah aktivitas fisik. 

Perubahan VO2Max juga akan terjadi 

seiring dengan masa pertumbuhan, karena 

terjadi perubahan dalam komposisi tubuh 

yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik 

dan respon terhadap latihan (Setiadi, 

2019). 



Bersepeda merupakan salah satu 

kegiatan yang dipilih oleh peneliti untuk 

meningkatkan aktivitas fisik siswa secara 

rutin. Dimana bersepeda merupakan salah 

saru kegiatan aerobik yang dalam 

prosesnya menggunakan energi. Menurut 

Andriyani (2016) bersepeda menjadi salah 

satu cara yang baik untuk melatih 

pernapasan, kerja jantung dan kebugaran 

otot. Selain itu bersepeda juga dapat lebih 

memperkuat tubuh dan jiwa secara 

simultan dan bagi penderita obesitas 

sendiri ketika dilakukan secara rutin dapat 

meningkatkan kadar VO2Max. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Alamsyah (2017) mengatakan bahwa 

bersepeda merupakan latihan aerobik 

dimana pada latihan ini berat badan tidak 

ditunjang karena melakukannya sambil 

duduk. Oleh karena itu bersepeda sangat 

cocok bagi mereka yang mengalami 

kegemukan, terutama bermanfaat untuk 

mempertahankan dan meningkatkan 

kebugaran dari jantung, paru-paru, 

peredaran darah, otot dan sendi dari 

tungkai.  

Dari hal ini peneliti memilih 

aktivitas bersepeda dalam penelitian 

sehingga alatnya mudah ditemukan dan 

dilakukan oleh kalangan siswa SMA.  

Dari hasil olah data dan 

pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa bersepeda dapat mempengaruhi 

nilai VO2Max pada siswa obesitas di SMA 

Nahdlatul Ulama Gondang Sragen 

dikarenakan bersepeda merupakan salah 

satu kegiatan aerobik yang dapat melatih 

otot-otot pernafasan dan jantung 

(kardiovaskuler). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Karakteristik Responden  

Usia responden paling banyak yatiu 

18 tahun berjumlah 19 orang (59,4%), 

jenis kelamin terbanyak yaitu perempuan 

sebanyak 26 orang (81,2%).  

2. Nilai VO2Max Sebelum dan Setelah 

Aktivitas Bersepeda Secara Rutin 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil 

bahwa nilai VO2Max sebelum dilakukan 

aktivitas bersepeda dengan kategori 

kebugaran responden yang jelek 

berjumlah 31 orang (96,9%), dan kategori 

kebugaran responden sedang berjumlah 1 

orang (3,1%). Dan untuk nilai VO2Max 

setelah dilakukan aktivitas bersepeda 

sepeda dengan kategori kebugaran 

responden yang jelek berjumlah 28 orang 

(87,5%), dan kategori kebugaran 



responden sedang berjumlah 4 orang 

(12,5%). 

3. Pengaruh Bersepeda Terhadap Nilai 

VO2Max Pada Siswa Obesitas di SMA 

Nahdlatul Ulama Gondang Sragen 

Ada pengaruh bersepeda terhadap 

nilai VO2Max pada siswa obesitas di SMA 

Nahdlatul Ulama Gondang Sragen. Dapat 

diketahui bahwa uji Wilcoxon 

menunjukkan p value (0,000) < 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bahwa ada 

pengaruh aktivitas bersepeda terhadap 

nilai VO2Max pada siswa obesitas di SMA 

Nahdlatul Ulama Gondang Sragen. 

 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi perlunya diadakan 

latihan fisik/olahraga secara rutin. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat 

memotivasi siswa agar melakukan 

aktivitas fisik/olahraga secara rutin untuk 

mempertahankan kebugaran jasmani. 

3.Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sumber referensi bagi peneliti 

berikutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan tema yang sama dan 

variable berbeda. 

4.Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, peneliti dapat 

menganalisa apakah Bersepeda dapat 

mempengaruhi nilai VO2Max atau tidak, 

serta menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pentingnya 

aktivitas/latihan fisik yang mempengaruhi 

kardiorespirasi dan bahayanya bagi 

seseorang yang tidak pernah olahraga. 

5. Bagi Keperawatan 

Dari Hasil penelitian ini dapat 

diterapkan dalam bidang kepeawatan 

serta dapat dijadikan edukasi salah 

satu olahraga yang banyak 

manfaatnya. 
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