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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan olahraga dalam kehidupan manusia sangat penting karena 

melalui olahraga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia 

Indonesia yang dirahkan pada kesegaran jasmani, rohani dan mental. Hal ini 

juga ditujukan untuk pembentukan watak, kepribadian, kedisiplinan dan 

sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan 

kebanggaan nasional. Pada saat ini olahraga bukan hanya dijadikan sebagai 

jalan menuju prestasi, tetapi olahraga telah dijadikan sebagai gaya hidup. 

Kesadaran akan gaya hidup yang sehat saat ini sering dijumpai orang-orang 

berolahraga pada pagi dan sore hari. 

Banyaknya pembangunan pusat-pusat kebugaran menunjukkan 

antusiasme masyarakat terhadap peningkatan kebugaran jasmani semakin 

meningkat. Terlebih lagi dengan kehidupan di kota besar yang mengakibatkan 

kesadaran untuk menjaga kebugaran semakin tinggi. Kesibukan yang telah 

dilalui masyarakat dari pagi hingga larut malam membutuhkan sebuah energi 

baru untuk melakukan aktifitas keesokan harinya. Selain itu rentannya mereka 

terhadap penyakit maka berolahraga adalah salah satu jalan keluar agar tetap 

sehat dan bugar.Bahkan sering dijumpai bahwa dengan berolahraga badan 

akan kembali sehat, bugar, dan memperoleh berat badan yang ideal.  
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Salah satu jenis olahraga yang saat ini populer dan digemari di 

kalangan masyarakat adalah senam aerobik. Senam aerobik merupakan salah 

satu aktifitas fisik yang berfungsi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dari 

segi ekonomis senam aerobik merupakan olahraga yang murah dan mudah 

untuk dilakukan. Namun dari segi manfaat tentu saja olahraga senam aerobik 

memiliki manfaat yang besar. Aerobik memiliki beberapa kelebihan yakni dapat 

dilakukan dari seluruh lapisan masyarakat dimana saja dan kapan saja dapat 

mengayunkan kaki, tangan, dan bergerak bebas dan lainnya. 

Bahkan dengan aerobik perbedaan lapisan paling bawah bisa menyatu 

menjadi satu dengan lapisan paling atas dengan melakukan senam aerobik 

dan senam aerobik yang baik akan membantu kita membakar kalori. Saat ini 

masyaraka sudah menyadari bahwa lemak yang berlebihan dalam tubuh dapat 

mengurangi keindahan dan juga mengganggu kesehatan tubuh. Untuk 

mencegah terjadinya penumpukan lemak yang berlebihan dengan pengaturan 

pola makan dan juga olahraga yang rutin. Hubungan erat antara kegiatan 

berolaharga sangat penting artinya dalam penurunan kadar lemak seseorang. 

Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi pada usia dewasa dimana 

kegiatannya adalah bekerja, tetapi hal ini juga banyak dihadapi oleh semua 

kalangan tanpa memandang tingkatan usia. Bagi para pekerja maupun pelajar 

atau mahasiswa memiliki kesibukan dengan melakukan pekerjaan mapun 

perkuliahan. Bahkan akibat dari perkuliahan maupun pekerjaan mereka sering 
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terlupa akan pentingnya kesegaran jasmani untuk menunjang proses 

pendidikan dan menghindarkan dari kegemukan. 

Di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, kegiatan 

perkuliahan aktif dilakukan dari hari Senin hingga hari Jumat. Dari padatnya 

kegiatan perkulihan yang ada di kampus, terdapat program “Selasa Bugar”. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan senam aerobik bersama yang dilakukan oleh 

masyarakat pascasarjana UNJ yang dilaksanakan mulai 16.00-17.30 WIB, dari 

padatnya kegiatan perkuliahan dan pekerjaan mengakibatkan banyak 

mahasiswa atau pekerja yang mengalami gangguan pada berat badan karena 

telah melalui kegiatan yang melelahkan dalam satu hari.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Setelah dikaji latar belakang masalah di atas maka perlu kiranya 

masalah tersebut diidentifikasi dalam bentuk yang lebih mendalam agar dalam 

penelitian ini mendapat arah dan tujuan yang sangat jelas, seperti: 

1. Apakah usia peserta senam aerobik berhubungan dengan berat badan 

peserta senam aerobik? 

2. Apakah senam aerobik berhubungan dengan berat badan peserta senam 

aerobik? 

3. Apakah motivasi berolahraga peserta senam aerobik berhubungan dengan 

berat badan peserta senam aerobik? 
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4. Apakah usia, senam aerobik, dan motivasi peserta senam aerobik secara 

bersama-sama berhubungan dengan berat badan peserta senam aerobik? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu meluas, maka permasalahan hanya 

dibatasi pada hubungan antara usia, senam aerobik, dan motivasi peserta 

senam aerobik sebagai variabel bebas, sedangkan berat badan peserta senam 

aerobik “Selasa Bugar” di PPs UNJ sebagai variabel terikat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah usia mempunyai hubungan dengan berat badan peserta senam 

aerobik PPs UNJ? 

2. Apakah senam aerobik mempunyai hubungan dengan berat badan  

peserta senam aerobik PPs UNJ? 

3. Apakah motivasi berolahraga mempunyai hubungan dengan berat badan  

peserta senam aerobik PPs UNJ? 

4. Apakah usia, senam aerobik, dan motivasi peserta senam aerobik secara 

bersama-sama berhubungan dengan berat badan peserta senam aerobik 

PPs UNJ? 
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E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk 

memperkaya khasanah bidang olahraga, khususnya bagi: 

1. Para pembina dan instruktur senam aerobik. 

2. Para atlet senam aerobik agar benar-benar memahami program yang 

diberikan oleh pelatih dan dapat disadari penggunaannya. 

3. Para khalayak umum yang berminat menambah khasanah keilmuan dalam 

membina peserta senam aerobik dalam upaya peningkatan kebugaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Senam 

Senam adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu kata gymnastiek. 

Sedangkan kata gymnastiek berasal dari bahaya Yunani (bahasa Greek), 

yaitu dari kata gymnos yang berarti telanjang.1 Menurut Hidayat (1995), 

kata gymnastiek tersebut dipakai untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan 

fisik yang memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu dilakukan dengan 

telanjang atau dengan setengah btelanjang.2 Sedangkan Peter H. Werner 

(1994) mengatakan senam dapat diartikan sebagai bentuk latihan tubuh 

pada lantai atau alat yang dirancang unuk meningkatan kemampuan daya 

tahan, kekuatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh.3 

Dimana hal tersebut adalah sesuai dengan pengertian itu sendiri yaitu: 

Senam adalah sebagai suatu kumpulan gerakan-gerakan yang disusun 

secara sistematis sedemikian rupa, sehingga berguna untuk mencapai 

tujuan tertentu seperti kelenturan, keluesan, meningkatkan keterampilan, 

keindahan gerakan.4 

                                                             
1Aip Syarifuddin. Belajar Aktif Senam Ketangkasan. (Jakarta:1991)., h.3. 
2Agus Mahendra. Pembelajaran Senam Pendekatan Pola Gerak Dominan Untuk Siswa 
SLTP (Jakarta:Depdiknas, 2001). h, 11. 
3Ibid, h.13. 
4Endang Sudibyo, Meningkatkan Kesegaran Jasmani Dengan Senam Prasarana Dalam 
SeminarSariayu, (Jakarta:1988) 
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Senam irama merupakan olahraga yang dapat dilakukan secara 

perorangan atau berkelompok. Senam irama sangat baik untuk kebugaran 

tubuh dan pembentukan bagian tubuh. Gerakan-gerakan yang baik dan 

tepat dalam kegiatan senam irama akan menghasilkan hasil yang maksimal 

sesuai harapan. Menurut Husnul, senam irama merupakan senam yang 

dilakukan untuk menyalurkan rasa seni atau rasa keindahan untuk 

membina dan meningkatkan seni gerak. Tekanan yang harus diberikan 

pada senam irama ialah irama, kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerakan.5 

Sedangkan menurut Ahmad, senam irama adalah gerak langkah dan 

olah tubuh yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

keindahan gerak beraturan dari gerakan yang satu ke gerakan yang 

lainnya.6 Senam irama dapat dilakukan dengan atau tanpa alat. 

Gerakannya sapat divariasikan sedemikian rupa disesuaikan dengan 

iringan musik, nyanyian, atau hitungan. 

Dari definisi senam iramadiatas dapat disimpulkan bahwa senam 

irama merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni 

gerak. Pada perinsipnya, senam irama bertujuan membuat tubuh bugar, 

lentur, dan membuat hati senang. Kebebasan gerak tubuh yang diperoleh 

melalui tarian akan menghasilkan keseimbangan, timing, kekuatan, dan 

koordinasi. Atau dapat juga diartikan senam irama adalah senam yang 

gerakannya dilakukan berirama, perpaduan antara berbagai gerakan irama 

yang mengiringinya, iringan dapat berupa tepukan, ketukan, nyanyian, 

                                                             
5  Ade Husnul, Bergembira Melakukan Senam Irama, (Jakarta: Wadah Ilmu, 2011), h. 28. 
6  Satrio Ahmad Y, (Bandung: Indahjaya Adipratama, 2009), h. 24. 
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musik, dan sebagainya. senam irama dapat dilakukan tanpa alat dan bisa 

dilakukan dengan alat.  

Pada senam irama kita perlu menguasai teknik gerakan agar 

mencapai gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. 

Hal ini sesuai dengan tujuan senam yaitu membentuk keindahan tubuh, 

kebugaran dan kekuatan. Ada tiga hal yang harus ditekankan pada senam 

irama, yaitu : 

1) Irama 

Irama yang sudah banyak dikenal oleh siswa antara lain 2/3 contoh 

lagu (Potong Bebek Angsa/ Gelang si Patu Gelang) , Contoh lagu dengan 

ketukan ¾ (Naik-Naik ke Puncak Gunung/Burung Kakaktua) , Contoh 

ketukan 4/4 (Si Patokaan/Potong Padi) 

2) Kelentukan tubuh (flexibilitas) 

Menurut miller, Flexibility is the ability to move the body joints through 

a maximum range of motion without undue strain. 7Kelentukan tubuh adalah 

kemempuan seseorang dalam menggerakkan sendisendi maupun otot 

pada sudut tertentu yang dinamis , fleksibel dan elastis seperti dengan 

mudahnya melipat tubuh maupun anggota badan dalam meliuk,merentang 

menekuk ,membungkuk yang akan diperoleh dalam waktu yang lama 

dengan latihan. 

3) Kontinuitas gerakan 

Kontinuitas berupa rangkaian gerak yang tidak terputus.Rangkaian 

gerak ini diperoleh dari gerak-gerak senam yang sudah disusun dalam 

                                                             
7  David K. Miller, Measurement by The Physical Educator: Why and How (New York: 

McGraw-Hill Education, 2006), p. 145. 
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bentuk rangkaian yang siap ditampilkan.Senam irama merupakan senam 

yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni atau rasa keindahan, atau 

untuk membina dan meningkatkan seni gerak.Secara prinsip antara senam 

biasa dengan senam irama tidak ada perbedaan, hanya saja pada pada 

senam irama ditambahkan irama (ritme). Menurut perkembangannya 

senam irama terdapat 3 aliran, yaitu : 

a) Senam irama yang berasal dari seni sandiwara, dipelopori oleh 

Delsartes. Senam irama yang berasal dari sandiwara ini mengutamakan 

penyampaian suatu rangkaian cerita dengan gerak yang diiringi musik. 

b) Senam irama yang berasal dari seni musik, dipelopori oleh Jacques 

Dalcrose. Senam irama yang berasal dari seni musik ini menuangkan 

pesan yang terdapat dalam lagu yang berbentuk gerakan. 

c) Senam irama yang berasal dari seni tari, dipelopori oleh Rudolf Van 

Laban. Senam irama yang berasal dari seni tari mengutamakan 

keindahan gerak dan keserasian antara gerakan dengan irama, yang 

dalam gerakan tersebut mengandung cerita. 

Salah satu aspek yang terdapat dalam senam irama adalah gerak 

dasar.Selain dapat melatih gerak dasar melalui senam irama peserta 

senam juga dapat menyalurkan kebutuhan untuk bergerak secara ekspresif 

dan kreatif.Melalui gerak kreatif senam irama, anak dapat mengekspresikan 

keinginan dan perasaannya.Di dalam senam irama terdapat musik yang 

mempunyai karakteristik tertentu sesuai dan esensial yang harus dikenali 

anak. Karena dengan demikian anak menjadi akrab dengan istilah-istilah 

dasar musik, misalnya tempo dan beat. Tempo mungkin dapat diajarkan 
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sebagai kecepatan musik.Tempo dapat berupa irama yang konstan, dapat 

berupa irama yang bertambah cepat secara bertahap (percepatan) atau 

bertambah lambat secara bertahap (perlambatan. Beat dapat diajarkan 

sebagai ketukan/hentakan.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka senam merupakan 

kegiatan fisik yang dilakukan secara sistematis dengan membentuk suatu 

keindahan gerak tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran. 

 

2. Karakteristik Gerak Dasar Senam 

            Keterampilan senam selalu dibangun di atas keterampilan dasar 

lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif.8Berikut adalah penjelasan dari 

beberapa karakteristik gerak dasar senam: 

1) Keterampilan lokomotor 

            Lokomotor diartikan sebagai gerak berpindah tempat, seperti jalan, 

lari, lompat, berderap, jingkat, leaping, skipping, dan sliding. Dalam senam 

gerak-gerak di atas sangat penting digunakan bahkan ditambah beberapa 

gerak berpindah lain, seperti berguling, merangkak, berjalan dengan 

tangan, serta beberapa keterampilan tumbling seperti skip, handspring, 

baling-baling, atau flic-flac.Gerak lokomotor dalam senam terutama sangat 

diperlukan untuk menambah momentum horizontal, seperti berlari pada 

saat melakukan awalan.Gerak awalan ini diperlukan karena sebagian daya 

yang diperoleh dari adanya momentum ini digunakan untuk 

                                                             
8Farida Mulyaningsih, Senam Irama: Sebuah Metode Praktis (FIK: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2008), h. 22. 
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menyempurnakan gerak keterampilan senam itu sendiri.Untuk bisa 

memperoleh daya yang kuat, pesenam harus mengkontraksikan otot-

ototnya untuk mengerahkan daya internal, yang kemudian digabungkan 

dengan daya eksternal yang bisa jadi dihasilkan dari alat yang dipakai, 

misalnya papan tolak. 

            Sebagian besar gerak lokomotor malahan menjadi keterampilan itu 

sendiri.Contohnya, gerakan-gerakan tumbling dan akrobatik, kecuali yang 

berpola tumpuan statis dan keseimbangan, semuanya merupakan gerak 

lokomotor.Oleh karena itu, semua prinsip penghasilan daya yang berlaku 

dalam gerak lokomotor berlaku untuk semua keterampilan senam.Melatih 

macam-macam keterampilan lokomotor dalam senam, akan sangat 

berguna dalam menanamkan dasar pembentukan keterampilan senam. 

Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari pelatih agar macam-

macam gerak lokomotor bisa diajarkan, terutama yang berkaitan dengan 

keterampilan senam. 

2) Keterampilan non-lokomotor 

            Keterampilan nonlokomotor adalah gerak yang tidak berpindah 

tempat, mengandalkan ruas-ruas persendian tubuh yang membentuk 

posisi-posisi berbeda yang tetap tinggal di satu titik.Contoh-contoh gerakan 

nonlokomotor adalah melenting, meliuk, membengkok, dan 

sebagainya.Dalam senam, keterampilan nonlokomotor banyak dipakai 

dalam gerak-gerak kalestenik, terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan kelentukan.Demikian juga dengan sikap-sikap bertumpu 

dan keseimbangan statis, yang tidak perlu berpindah tempat.Justru dalam 
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senam lah gerak-gerak nonlokomotor lebih banyak mendapat tempat, 

karena berhubungan dengan penguasaan keterampilan.Untuk mengambil 

manfaat yang optimal dari gerak-gerak nonlokomotor ini, kegiatan senam 

perlu memanfaatkannya untuk melatih atau mengembangkan kelentukan 

dan keseimbangan.Banyak variasi yang bisa dilakukan, baik dilakukan 

secara perorangan maupun berpasangan. 

3) Keterampilan manipulatif  

            Keterampilan manipulatif sering diartikan sebagai kemampuan 

untuk memanipulasi objek tertentu dengan anggota tubuh: tangan, kaki, 

atau kepala. Keterampilan yang termasuk di dalamnya di antaranya adalah 

menangkap, melempar, memukul, menendang, mendribling,dsb. Dalam 

senam artistic, keterampilan ini jarang ditemui, kecuali bahwa beberapa alat 

perlu dipegang dengan tangan dan pesenam “bermain-main” di 

atasnya.Tetapi dalam senam ritmik, keterampilan manipulatif seolah 

menjadi ciri utamanya.Semua alat senam ritmik-bola, tali, pita, gada, dan 

simpai-keterampilannya didasarkan pada kemampuan memanipulasi 

semua alat itu. 

 

3. Manfaat Senam Irama 

Senam irama merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan 

rasa seni atau rasa keindahan atau untuk membina dan meningkatkan rasa 

gerak. Secara prinsip antara senam irama dengan senam biasa tidak ada 

perbedaanya. Hanya saja pada senam irama ditambahkan irama 

(ritme).Tekanan yang harus diberikan pada senam irama adalah irama , 
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kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerakan. Ketika melakukan gerakan 

senam irama diharapkan para peserta senam dapat melakukannya dengan 

riang dan gembira. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kerja jantung dan 

metabolism tubuh tercapai. Selain itu juga dengan melakukan gerakan 

senam irama secara baik dan benar data memberikan manfaat lain seperti 

dapat membakar lemak berlebihan dalam tubuh ,merupakan suatu program 

penurun berat badan, memperbaiki penampilan otot paha,lengan, pinggang 

perut dan dada. 

 Menurut Husnul, berikut adalah beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh setelah melakukan senam irama yaitu: 

1) Dapat membakar lemak yang berlebihan, 
meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, 
memperbaiki penampilan beberapa bagian tubuh 
tertentu. 

2) Salah satu jenis senam yang dapat digunakan untuk 
program penurunan berat badan. 

3) Jika berlatih dengan ringan akan meningkatkan system 
tubuh serta dapat menghilangkan kebiasaan buruk, 
misalnya merokok. 

4) Meningkatkan kelentukan, keseimbangan, koordinasi, 
kelincahan, daya tahan, dan sanggup melakukan 
kegiatan-kegiatan atau olahraga lainnya. 

5) tubuh menjadi sehat dan hati riang karena pengaruh 
alunan musik.9 
 
 

Senam mempunyai sistematika tersendiri serta tujuan yang hendak 

dicapai, seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan dan koordinasi yang baik. 

Senam adalah kegiatan utama yang bermanfaat untuk mengembangkan 

komponen fisik dan kemampuan gerak.  Selain itu, senam dapat pula 

menyumbang pengayaan perbendaharaan gerak pelakunya. Dasar-dasar 

                                                             
9  Ade Husnul, Op. Cit., h. 30. 
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senam akan sangat baik untuk pengembangan gerak tubuh, penguasaan 

dan kesadaran tubuh secara umum, serta keterampilan-keterampilan 

senam. 

 

4. Gerak Dasar Senam Irama 

Dalam menguasai teknik gerakan pada senam irama agar mencapai 

gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani.Hal ini sesuai 

dengan tujuan senam yaitu membentuk keindahan tubuh, kebugaran dan 

kekuatan.Ada tiga hal yang harus ditekankan pada senam irama, yaitu: 

Ketepatan musik/irama, kelentukan (fleksibilitas) dan kontinuitas gerakan. 

Aktivitas senam ritmik melibatkan seluruh tubuh untuk bergerak 

secara berulang-ulang sesuai dengan irama atau hitungan yang 

dikehendaki.Senam ritmik menuntut kepala, lengan, togok, dan kaki 

bergerak selaras dengan irama yang mengiringi.10Pada dewasa ini senam 

irama mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perkembangaan 

zaman seperti memodifikasi gerakan, iringan musik yang semakin modern 

yang tentunya lebih menyenangkan. Masyarakat lebih mengenal dengan 

senam aerobik.  

Senam aerobik adalah serangkaian gerak yang dipilih secara 

sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga 

melahirkan ketentuan irama musik yang juga dipilih sehingga melahirkan 

ketentuan irama, kontinuitas dan durasi tertentu.11 

                                                             
10NAACP, “Legal Affairs,” NAACP Online; 

http://www.zonasiswa.com/2014/09/senam-irama-senam-ritmik.html (diakses 13 April 
2015). 

11Ibid., h. 3. 

http://www.zonasiswa.com/2014/09/senam-irama-senam-ritmik.html
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Menurut Lyne Brick dalam bukunya yang berjudul bugar dengan 

senam aerobik, senam aerobik dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Senam Aerobik Low Impact (LIA) 

Senam aerobik Low Impact adalah senam aerobik yang dilakukan 

dengan benturan ringan dimana salah satu kaki masih bertumpu di 

lantai setiap waktu dan tanpa tekanan tingkat tinggi pada sendi-sendi. 

Intensitasnya adalah 135-158 BPM. 

b. Senam Aerobik Moderate (MIA) 

Senam aerobik moderate impact adalah gerakan gabungan antara 

senam aerobik Low Impact dengan senam High Impact yaitu dimana 

mengangkat tetapi jari kaki tetap berada di lantai seolah melompat 

tetapi sebenarnya tidak, intensitasnya 140-160 BPM. 

c. Senam Aerobik High Impact (HIA) 

Senam aerobik High Impact adalah senam aerobik yang dilaksanakan 

dimana kedua kaki pada saat tidak menyentuh lantai. Impact yang 

memberikan tekanan pada kaki 3-4 kali berat beban tubuh ketika kaki 

kembali menyentuh lantai. Gerakan ini dapat mengakibatkkan cedera. 

Intensitasnya adalah 160-170 BPM. 
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Tabel 2.1 Warna Dalam Zona Latihan 

WARNA ZONA-ZONA LATIHAN 
Zona Jenis Latihan RPE/% 

Denyut Jantung 
Maksimal 

Waktu 
(Minimal) 

Hijau intensitas rendah, durasi 
pendek 

1-3/55-69 10-25 

Biru Intensitas rendah, durasi 
panjang 

1-3/55-69 20-55 

Ungu Intensitas sedang, 
durasi pendek 

4-6/70-84 20-40 

Kuning Intensitas sedang, 
durasi pendek 

7-10/ 85-100 30-55 

Orange Intensitas tinggi, durasi 
pendek 

7-10/ 85-100 12-35 

Merah Intensitas tinggi, durasi 
panjang 

7-10/ 85-100 30-50 

Sumber: Lyne Brick, Bugar dengan Senam Aerobik. 

Zona latihan di atas dipusatkan secara khusus pada durasi dan 

intensitas latihan. Latihan-latihan tersebut juga dibagi-bagi ke dalam zona-

zona menurut tingkat kesulitannya. 

 

5. Berat Badan 

Menurut Astrand dan Rodhal dalam bukunya yang berjudul 

“Textbook of work Psysiology”.Menjelaskan bahwa: 

Ukuran dan bentuk tubuh ditentukan oleh ukuran tulang, jumlah otot 
dan jaringan lain yang ikut memenuhi jumlah tulang, karena itu berat 
badan idela dimana didalamnya termasuk sejumlah minimal lemak 
tubuh, sebagian besar tergantung pada ukuran tulang.12 

 
Sedangkan menurut Arie Sutopo dan Alma Permana mengatakan 

bahwa “berat badan sebenarnya ditentukan oleh jumlah cairan, kadar 

lemak, protein dan mineral yang ada dalam tubuh.”13 

                                                             
12Astrand, P dan Rodhal. Text Book Of Work Of Physiology. International Student Edition. 
(USA, 2005), h. 13. 
13Arie S. Sutopo dan Alma Permana Lestari W. Buku Penuntun Praktikum Faal Dasar 
(UNJ. FIK Edisi 2/ 2001), h. 3. 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa berat 

badan merupakan jumlah keseluruhan dari komposisi dalam tubuh manusia 

diantaranya lemak, protein dan mineral. Dimana dalam tubuh manusia 

terdapat 60% air, 18 % protein, 15% lemak dan 7% mineral.14 

Lemak itu sendiri merupakan sumber energi padat yang 

menghasilkan 9 kalori tiap gram, yaitu 2,5 kali sumer energi yang dihasilkan 

oleh karbohidrat dalam jumlah yang sama. Sebagai simpanan lemak, lemak 

merupakan cadangan energi tubuh paling besar.15 Sumber energinya 

berupa ADP cukup udara dan menghasilkan ATP dengan proses aerobik: 

 

 

 

 

Lemak yang termasuk ke dalam sel otot berbenuk asam lemak 

bebas (Free Fatic Acid). Penggunaan lemak untuk energi apabila 

melakukan intensitas wak berolahraga yang lama (30-40 menit) yaitu 

konsentrasi glikogen pada otot aktif mendekati nol yang menyebabkan 

lemak menjadi sumber energi utama, maksudnya apabila energi yang 

dibutuhkan tidak dapat diperoleh dari glikogen yang ada, maka tubuh mulai 

berpindah pada pembakaran lemak, apabila tidak terpakai atau berlebih 

maka lemak akan disimpan sebagai cadangan energi.16 

                                                             
14William F. Ganong, Fisiologi Kedokteran. (Jakarta, Kedoketran EGC, 1987), h, 14. 
15Sunita, Almatsier. Prinsip Dasar Ilmu Gizi (Jakarta, 2002), h,60. 
16Pate, Russel P, dkk. Dasar-Dasar Ilmu Kepelatihan, terjemahan oleh Kasiyo, D, MS. 
(Semarang, 1993), hh 262-263. 

Glikogen 

Free Fatic 
Acid 

+ P + ADP + O2           CO2 + H2O + ATP 
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Lemak disimpan dalam jaringan adipose, disekitar  organ (lemak 

visceral) dan dalam otot. Lemak dapat digunakan sebagai energi untuk 

kontraksi. Lemak dapat digerakkan dari jaringan adiposedan dibawa 

melalui sirkulasi untuk menggerakkan otot yang bekerja. Lemak disimpan 

dalam sel lemak yang terdiri dari triglyceride. Triglyceride terlalu besar untuk 

melewati dinding sel lemak menuju sirkulasi. Jadi, bila tenaga dibutuhkan, 

triglyceride terpecah dan molekul asam lemak masuk ke dalam darah untuk 

dibawa ke otot yang bekerja. Hormon ephineprhinelah yang akan 

mendorong reseptor dalam membran sel lemak dan mengaktifkan enzim 

lipase. Ensim lipase membelah molekul dan asam lemak memasuki 

sirkulasi. 

Lemak akan memberikan andil pada keindahan bentuk tubuh bila 

jumlahnya benar dan sesuai dengan letaknya. Oleh karena itu, persentase 

lemak perlu diukur. Persentase lemak tubuh tergantung pada jenis kelamin, 

usia, keturunan dan aktifitas seseorang. Simpanan lemak pada tubuh 

manusia gunanya sebagai berikut: 

1) Sebagai cadangan tenaga 

2) Sebagai bantalan alat-alat tubuh. 

3) Sebagai isolasi sehingga panas tubuh tidak banyak yang keluar, karena 

inilah maka orang gemuk selalu merasa panas. 

4) Mempertahankan tubuh dari gangguan luar, seperti pukulan, bahan-

bahan kimia yang berbahaya yang dapat merusak jaringan otot. 

5) Memberikan garis-garis bentuk tubuh yang baik dalam batas normal. 
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Apabila dalam makanan terdapat kelebihan karbohidrat atau leak 

dari yang diperlukan oleh tubuh, maka bahan-bahan ini tidak dibakar terus 

tetapi kelebihan ini akan diubah oleh tubuh menjadi lemak dan disimpan 

sebagai cadangan tenaga yang sewaktu-waktu akan diambil bila diperlukan 

oleh tubuh. Lemak cadangan ini terutama disimpan dibawah kulit, sekitar 

otot. 

Lemak yang tidak digunakan dalam beraktifitas, akan disimpan 

dalam tubuh manusia. Penyimpanan lemak yang dapat membuat 

seseorang kegemukan dan dapat menjadi obesitas. William F. Ganong 

menerangkan tentang obesitas yakni keadaan yang berkaitan dengan 

meningkatnya berbagai penyakit antara lain penyakit cardiovasculer, 

kandung empedu dan diabetes. Angka normal untuk pria 12-18% dan 

wanita 18-25%.17 

Obesitas dalam tubuh manusia lebih besar tercapai yang minim 

aktivitas dalam sehari-harinya. Obesitas terjadi akibat penumpukan lemak 

yang berlebih dan sedikit mengalami pembakaran dalam tubuh. Berat 

badan manusia di ukur dengan timbangan berat badan dengan satuan 

kilogram. Cara dalam menggunakan timbangan berat badan yang pertama 

adalah mngnolkan angka timbangan berat badan, selanjutnya sesorang 

naik di atas timbangan tersebut kemudian dapat dilihat dari perubahan dari 

angka nol. 

                                                             
17William F Ganong, Op.cit., h.300. 
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Untuk menentukan berat badan badan idela maupun obesitas 

dengan cara menghitung indeks massa tubuh (IMT). IMT adalah 

pengukuran lemak tubuh berdasarkan berat badan dan tinggi badan. 

Pengukuran berat badan dan tinggi badan dibawah ini berlaku 

untuk segala usia dan jenis kelamin. 

Rumus IMT 

IMT= 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝐾𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚2)
 

Contoh: 

IMT= 70 (𝐾𝑔)

1,70 𝑥 1,70
= 24,22 

 
Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

Status Gizi Wanita Pria 
Normal 17-23 18-25 

Kegemukan 23-27 25-27 
Obesitas  27  27 

Sumber: Myra Puspitorini, Hipertensi cara mudah mengatasi tekanan darah 
tinggi ( Jogjakarta, 2008) 
 

6. Usia 

Pada kegiatan berolahraga juga dipengaruhi oleh faktor usia. Istilah 

usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan 

waktu di pandang dari segi kronologik, individu normal yang 

memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama 

(Nuswantari, 1998). Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak 

dilahirkan  atau diadakan) (Hoetomo, 2005). Sedangkan usia ibu hamil 

adalah usia ibu yang diperoleh melalui pengisian kuesioner.  
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7. Motivasi  

Selain faktor fisik yang dapat mendukung keberhasilan seseorang 

untuk melakukan gerakan berolahraga adalah tingkat motivasi yang 

dimilikinya. Salah satu aspek tersebut adalah mental atau psikologis, yang 

sangat mempengaruhi kinerja olahraga yang sedang dilakukan. 

Pembahasan mengenai mental dan termasuk di dalamnya kepribadian 

seseorang, maka ada beberapa gejala psikologis yang pengaruhnya 

terhadap kinerja dapat dipahami dan dapat diprediksi secara langsung, 

yaitu khususnya yang berkaitan dengan moivasi dan sikap seseorang. 

Apabila seseorang telah memiliki motivasi yang sangat besar maka 

perjuangannyapun akan dilakukan semaksimal mungkin demi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkannya tersebut. 

Besarnya motivasi yang ada dalam diri seseorang akan dipengaruhi 

oleh motif yang ada dalam diri seseorang itu sendiri. Motif tersebut dengan 

sendirinya akan membangun kekuatan yang besar untuk melakukan seatu 

kegiatan yang sedang ditekuninya, salah satu motivasi yang sangat 

dibutuhkan adalah motivasi untuk sehat. Motivasi berasal dari kata 

movereyang artinya menggerakkan. Pengertian motivasi tersebut terus 

berkembang hingga lahir berbagai pengertian motivasi. Sudibyo 

mendefinisikan “motivasi adalah merupakan sumber penggerak dan 

pendorong tingkah laku individu memenuhi kebutuhan untuk mencapai 

tujuan tertentu”.18  Motivasi menurut Mc. Donald dalam Hamalik adalah 

                                                             
18Sudibyo, Mental Training (Jakarta:Percetakan Solo, 2001), h.,24. 
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“suatu perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”.19 

Berdasarkan pengertian ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan gambaran dorongan, kebutuhan atau keinginan untuk 

melakukan sesuatu yang khusus ataupun umum. Salah satu kegunaan 

motivasi dalam diri adalah untuk menggambarkan kecenderungan umum 

seseorang dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. 

Diketahui pula bahwa motivasi berkenaan dengan faktor-faktor yang 

mendorong tingkah laku dan memberikan arah kepada tingkah laku itu dan 

juga pada umumnya diterima bahwa motivasi ini untuk terlibat di dalam satu 

kegiatan tertentu didasarkan atas kebutuhan yang mendasarkannya.20  

Secara hirarki kebutuhan dapat dipakai untuk melukiskan dan 

meramalkan tinggi rendahnya motivasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

adalah: 

1) Kebutuhan fisiologis (physiologicalneeds) merupakan 
kebutuhan pokok manusia untuk memelihara kelangsungan 
hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pagan, perumahan, air, 
seks, dan sebagainya. 

2) Kebutuhan rasa aman (safety needs) merupakan keinginan 
untuk dilindungi seperti keamanan dalam bekerja, keamanan 
hidup dan sebagainya. 

3) Kebutuhan sosial (social needs) merupakan kebutuhan untuk 
diterima dan dihargai orang lain, saling mencintai, saling 
menghargai, kerjasama, tolong-menolong dan sebagainya. 

4) Kebutuhan penghargaan (eksteem needs) merupakan 
kebutuhan akan harga diri, percaya diri, prestise, dan 
kekuasaan, dan 

                                                             
19Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran. (jakarta: bumi aksara, 2003), h 106. 
20Fuad Abdul Hamied, Proses Belajar Mengajar Bahasa (Jakarta: Dekdikbud, 1987), 
h.98. 
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5) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization) merupakan 
kebutuhan untuk mengembangkan diri secara optimal sehingga 
mampu menjadi yang lebih baik, berprestasi dan kreatif.21 

 
Berdasarkan penjelasan di atas maka motivasi merupakan suatu 

keinginan ataau hasrat yang terdapat pada diri seseorang terhadap suatu 

kegiatan tertentu. Hasrat tersebut menjadi faktor utama yang menentukan 

pengambilan tindakan dan motivasi ini tidak dapat diamati oleh orang lain 

secara langsung, namun tercermin dari perilakunya. Jika dihubungkan pada 

kehidupan manusia saat ini terdapat motivasi dalam berpola hidup sehat. 

Diketahui bahwa kehidupan manusia yang semakin modern mengakibatkan 

sedikitnya aktifitas fisik yang dilakukan. Banyaknya penggunaan alat 

elektronik dan bermotor menambah minimnya aktifitas manusia pada saat 

ini. Maka dari itu diperlukan adanya kesadaran untuk menjaga pola hidup 

sehat yakni denga berolahraga. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

diakukan oleh peneliti yakni tesis oleh Hayyu Nur Mukhlis22 dengan judul: 

“Efektifivitas Senam Aerobik Low Impact Dengan Jalan Cepat 45 Menit Dan 

Berat Badan Terhadap Penurunan LDL (Low Density Lipoprotein) Dalam 

Darah Pada Siswa SMAN 1 Bekasi”. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara senam 

                                                             
21Sudibyo Suryosubroto, Psikologi Olahraga (Jakarta:PT Abem Kosong Anem, 1989), h. 
24. 
22Hayyu Nur Mukhlis, Efektifivitas Senam Aerobik Low Impact Dengan Jalan Cepat 45 
Menit Dan Berat Badan Terhadap Penurunan LDL (Low Density Lipoprotein) Dalam 
Darah Pada Siswa SMAN 1 Bekasi. (Jakarta:Tesis PPs UNJ, 2013) 
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aerobik Low Impact  dan jalan cepat memberikan hasil penurunan low 

density lippoprotein.  

C. Kerangka Teoritik 

1. Hubungan Usia Terhadap Berat Badan 

Pertumbuhan manusia ditandai oleh bertambahnya tinggi badan dan 

berat badan seseorang. Untuk mengetahui perubahan tersebut diperlukan 

adanya suatu pengukuran. Pertumbuhan manusia sesuai dengan 

bertambahnya usia tentu akan normal jika diimbangi dengan pola hidup 

sehat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara bertambahnya berat 

badan dengan bertambahnya usia seseorang. 

2. Hubungan Senam Aerobik Terhadap Berat Badan 

Masyarakat dewasa ini memiliki tipe kehidupan yang kurang teratur, 

akibat dari pengaturan waktu terhadap diri masih rendah. Seperti pola 

makan yang berubah, pola menjaga hidup sehat yang kurang 

mengakibatkan keadaan tubuh juga kurang diperhatikan. Dengan kata lain 

kesempatan untuk berolahraga semakin berkurang, pemilihan gaya hidup 

yang harus dirubah diperlukan untuk mewujudkan hal tersebu. Salah 

satunya yakni dengan senam aerobik, senam ini sangat digemari oleh 

masyarakat pada umumnya karena gerakan yang tidak monoton, 

pengaturan gerakan yang sesuai dengan irama musik. Senam aerobik erat 

hubungannya dengan masalah berat badan pada manusia. 

Dengan kegiatan bersenam maka tubuh akan mengalami 

pembakaran yang dapat mengurangi lemak dalam tubuh manusia, 
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sehingga senam aerobik sangat baik dilakukan untuk menjaga berat badan 

tubuh tetap ideal. 

3. Hubungan Motivasi Terhadap  Berat Badan 

Kegiatan berolahraga akan memiliki makna yang lebiih yakni si 

pelaksana olahraga itu memiliki motivasi dalam diri yang kuat untuk 

menjaga pola hidup sehat dengan tujuan menjaga kesehatan tubuh. 

Motivasi akan berpengaruh secara langsung meskipun tidak dapat di amati 

oleh orang lain, tetapi motivasi akan terlihat berdasarkan perilaku si pelaku 

sendiri. Motivasi untuk tetap menjaga kondisi berat badan tubuh dengan 

jalan berolahraga akan memiliki dapak yang lebih terhadap perubahan 

seseorang. 

4. Hubungan Usia, Senam Aerobik, Dan Motivasi Terhadap Berat 

Badan 

Masyarakat yang semakin  modern memerlukan perkembangan 

dalam cara berfikir dan bertindak.  Agar tetap beraktifitas dengan baik maka 

pengaturan pola hidup sudah harus mulai diterapkan. Bertambahnya usia 

sesorang akan mempengaruhi cara berfikir untuk mengolah kehidupan 

yang lebih baik dalam segala hal. Misalnya dalam hal perekonomian, 

bermasyarakat, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk mengolah pola 

hidup yang sehat diperlukan adanya motivasi diri yang kuat dalam diri 

seseorang. Hal ini tentunya bertujuan agar proses perbaikan kesehatan 

tidak berlalu begitu saja. 

Salah satu perbaikan diri dalam kesehatan yakni dengan motivasi 

untuk berolahraga. Misalnya dengan melakukan senam aerobik yang 
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dilaksanakan secara rutin tentunya berdasarkan pada motivasi diri yang 

kuat untuk menjaga kondisi tubuh. Secara umum kegiatan senam aerobik 

digunakan untuk menjaga berat badan tubuh agar tetap ideal, dimana 

diketahui bahwa sesuai dengan perkembangan zaman jenis makanan yang 

dikonsumsi manusia semakin beragam. Bergam yang dimaksud disini 

adalah keberagaman dalam pemakaian pengawet, pewarna, dan 

penambah rasa yang tentunya berbahaya dalam tubuh manusia. Maka dari 

iu maka pertambahan usia, motivasi, dan senam aerobik berpengaruh 

terhadap berat badan seseorang. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan diskripsi teori dan kerangka berfikir tentang usia (X1) 

variabel (senam aerobik) (X2)  dan motivasi berolahraga (X3) dengan berat 

badan (Y) maka dapat diarik 4 hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan usia (X1) dengan berat badan (Y). 

2. Terdapat hubungan  senam aerobik (X2) dengan berat badan (Y). 

3. Terdapaat hubungan motivasi berolahraga (X3) dengan berat badan 

(Y). 

4. Terdapat hubungan usia (X1) senam aerobik (X2) dan motivasi 

berolahraga (X3) secara bersama-sama dengan berat badan (Y). 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 
 

A. Tujuan Penelitian 

 Secara umum tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara usia, senam aerobik, motivasi berolahraga terhadap berat 

badan peserta senam aerobik PPs UNJ. Secara khusus penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dan seberapa besar hubungan 

tentang: 

1. Apakah usia mempunyai hubungan dengan berat badan  peserta senam 

aerobik PPs UNJ? 

2. Apakah senam aerobik mempunyai hubungan dengan berat badan  

peserta senam aerobik PPs UNJ? 

3. Apakah motivasi berolahraga mempunyai hubungan dengan berat badan  

peserta senam aerobik PPs UNJ? 

4. Apakah usia, senam aerobik, dan motivasi peserta senam aerobik 

berhubungan dengan berat badan peserta senam aerobik PPs UNJ? 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan di PPs Universitas Negeri 

Jakarta. Subjek penelitian adalah seluruh peserta senam aerobik Selasa Bugar 

PPs UNJ sebanyak 30 orang. 

2. Waktu Penelitian 

  Waktu pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu, tahap 

yang pertama uji coba instrumen penelitian dilakukan pada tanggal 20 April 

2015 di PPs Universitas Negeri Jakarta, kemudian tahap kedua penelitian 

dilakukan pada tanggal 25 April 2015, tahapan selanjutnya yakni pengolahan 

data. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan teknik korelasi dan deskriptif. Dimana data dikumpulkan, disusun 

secara sistematis, faktual dan cermat. Kemudian diteliti hubungan antara 

variabel-variabel tersebut.  

Penelitian ini mengkaji empat variabel yaitu tiga varibel eksogen dan 

satu varibel endogen. Varibael eksogen terdiri dari usia (X1), senam 

aerobik(X2), dan motivasi berolahraga(X3) sedangkan variabel endogen adalah 

berat badan peserta senam aerobik Selasa Bugar PPs UNJ (Y).  

Pola keterkaitan antar variabel penelitian terlihat pda gambar berikut ini: 
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Gambar 3.1. Konstelasi Hubungan Antara Variabel X1, X2, X3, dengan Y 

Keterangan: 

X1 = Usia 

X2 = Senam Aerobik 

X3= Motivasi Berolahraga 

Y= Berat Badan Peserta Senam Aerobik Selasa Bugar 

 

 

 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Y 

X1 

X3 

X2 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peserta Senam 

Aerobik Selasa Bugar PPs UNJ dengan  karakteristik populasi dalam penelitian 

ini adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling, 

dari populasi diambil secara  keseluruhan untuk dijadikan sebagai sampel.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian untuk mendapatkan tujuan yaitu untuk mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data yang benar peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang  memenuhi standart yang ditetapkan1. Sedangkan 

menurut Nasir data yang akan dikumpulkan berupa angka, keterangan tertulis, 

informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian 

yang akan diteliti.2 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwa teknik tes dan pengukuran adalah sesuatu cara pengambilan data. Data 

dalam variabel ini adalah terdiri dari usia(X1), senam aerobik (X2), dan motivasi 

                                                
1 Sugiyono, Metode Peneltian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), p 

224 
2 Nasir Moch, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia, 2003), p. 328 
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berolahraga (X3) sedangkan variabel endogen adalah berat badan peserta 

senam aerobik Selasa Bugar PPs UNJ (Y). 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah dengan melakukan pengukuran terhadap variabel-

variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun instrumen yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut  

1. Berat Badan Ideal Peserta Senam Aerobik(Y) 

a. Definisi konseptual 

Berat badan dalam penelitian ini adalah berat badan ideal, Berat badan 

ideal merupakan bobot optimal dari tubuh untuk menjaga kesehatan dan 

kebugaran. Rentang dari berat badan ideal seseorang dapat diperhitungkan 

berdasarkan berbagai macam faktor, di antaranya: ras, jenis kelamin, usia, 

serta tinggi badan.  

b. Definisi operasional 

Pengukuran berat badan ideal dalam penelitian ini adalah perhitungan 

berat badan ideal, di antara yang umum digunakan untuk usia dewasa pada 

berat badan ideal berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMT). 
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c. Kisi-kisi Instrumen 

1) Tujuan 

Untuk mengukur berat badan ideal. 

2) Alat dan Fasilitas 

a) Timbangan berat badan 

b) Pengukuran tinggi badan 

3) Petugas 

Pelaksanaan pengambilan data dibantu oleh 4 orang 

4) Pelaksanaan tes 

a) Mengukur Tinggi Badan 

1) Sampel berdiri tegak tanpa alas kaki, tumit, paha dan bahu 

menekan stadiometer atau pita ukur. 

2) Kedua tumit rapat dengan kedua lengan tergantung bebas di 

samping badan (telapak tangan rapat ke paha). 

3) Petugas tes memeriksa apakah sampel sudah diluruskan 

seluruhnya (kepala tidak boleh terangkat ke belakang) kalau 

belum maka harus diluruskan. 

4) Pandangan lurus ke depan, menarik napas panjang dan 

berdiri selurus mungkin. 

5) Pastikan tumit tidak terangkat. 

6) Kemudian petugas membacakan hasil pengukuran dan 

dicatat oleh petugas pencatat. 
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7) Penilaian dilakukan dengan ketepatan pengukuran sampai 

0,1 centimeter (cm) yang terdekat. 

b) Mengukur Berat Badan 

Pelaksanaan pengukuran berat badan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1) Berpakaian ringat (T-shirt dan celana pendek) tanpa alas kaki. 

2) Memastikan jarum timbangan menunjukkan angka nol (0) 

sebelum teste ditimbang. 

3) Sampel berdiri diam dan tegak dengan titik berat badannya 

berada di tengah timbangan. 

4) Kemudian petugas membacakan hasil pengukuran dan 

dicatat oleh petugas pencatat. 

5) Penilaian dilakukan dengan ketepatan pengukuran sampai 

0,1 yang ditempatkan pada permukaan yang rata dan kokoh. 

d. Penilaian 

Penilian yang  dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan 

rumus IMT: 

 
 
 

Beratbadan(Kg) 
IMT   =----------------------------------------------

[Tinggibadan(m)]2 

 
Setelah itu dilakukan Kesimpulan dengan menggunakan tabel Kategori indeks 

massa tubuh di bawah ini: 
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Tabel 3.1 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

Status Gizi Wanita Pria 
Normal 17-23 18-25 

Kegemukan 23-27 25-27 
Obesitas  27  27 

Sumber: Myra Puspitorini, Hipertensi Cara Mudah Mengatasi Tekanan Darah Tinggi ( 
Jogjakarta, 2008) 

 

2. Pengukuran Usia 

a. Definisi Konseptual 

Yang dimaksud dengan usia adalah lamanya keberadaan seseorang diukur 

dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologik, individu normal yang 

memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama. 

b. Definisi Operasional 

Pengukuran usia dalam penelitian ini adalah dengan memberikan sebuah 

angket berisi tentang seputar pertanyaan usia. 

c. Tujuan 

Untuk mengetahui usia sampel pada penelitian ini. 

1) Alat dan fasilitas 

a) Pulpen 

b) Angket Usia 

2) Petugas 

Jumlah petugas pada pengambilan data ini berjumlah 2 orang. 

3) Pelaksanaan Tes 
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Seluruh angket atau kertas format umur dibagikan kepada sampel 

dan dilakukan pengisian. 

3. Senam Aerobik (X2) 

e. Definisi Konseptual 

Yang dimaksud dengan senam aerobik adalah serangkaian gerak yang 

dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang dipilih 

sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kuntinuitas dan durasi tertentu. 

f. Definisi Operasional 

Definisi opersional dalam senam aerobik dilihat berapa lama sampel 

melakukan senam aerobik. 

g. Tujuan 

Untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, meningkatkan 

kekuatan otot, meningkatkan kelentukan dan komposisi tubuh 

1) Alat dan fasilitas 

a) Pulpen 

4) Petugas 

Jumlah petugas pada pengambilan data ini berjumlah 2 orang. 

 

 

5) Pelaksanaan Tes 

Seluruh angket atau kertas format umur dibagikan kepada sampel 

dan dilakukan pengisian. 
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h. Jenis Penilaian 

Untuk pengambilan penilaian senam aerobik intensitas latihan di angka 

70% - 85% dari Denyut Nadi Maksimal (DNM), untuk mengetahui Denyut 

Nadi Maksimal (DNM) dapat dilakukan dengan cara menggunakan 

rumus:DNM = 220 – Usia 

i. Validitas dan reabilitas 

Data variabel senam aerobik diperoleh melalui 3 tahapan yaitu 1) 

pemanasan 2) inti 3) pendinginan. Pada fase pemanasan yaitu dengan 

kegiatan stretching / penguluran otot –otot tubuh dan dilanjutkan dengan 

gerakan  dinamis pemanasan. Pemilihan gerakan harus dilakukan dan 

dilaksanakan secara runtut dan tetap. Misalnya, apabila gerakan tersebut 

dimulai dari kepala, maka urutannya adalah kepala, lengan, dada, 

pinggang dan kaki. Pada tahap ini senam aerobik  telah memenuhi target 

adalah dengan memprediksi bahwa latihan tersebut telah mencapai 

training zone. Training zone adalah daerah ideal denyut nadi dalam fase 

latihan.Rentang training zone adalah 60 % – 90 % dari denyut nadi 

maksimal seseorang (DNM).Pada tahap pendinginan melakukan dan 

memilih gerakan – gerakan yang mampu menurunkan frekuensi denyut 

nadi untuk mendekati denyut nadi yang normal. 

4. Motivasi (X3) 

a. Definisi Konseptual 
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    Definisi konseptual motivasi adalah segala daya penggerak di dalam 

diri  yang muncul terhadap kegiatan yang akan menjamin kelangsungan 

kegiaatan sehingga terwujudnya tujuan kegiatan yang dikehendaki. 

Dorongan seseorang dalam melakukan kegiatan merupakan kekuatan 

mental untuk melakukan kegiatan dalam memenuhi segala harapan dan 

dorongan inilah yang menjadi pencapaian tujuan tersebut. 

b. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah upaya penilaian 

terhadap variabel motivasi yang diperoleh responden tentang tanggapan 

yang diberikannya terhadap pertanyaan berupa angket tentang motivasi 

berprestasi yang dinyatakan dalam bentuk skor dan skor melalui angket 

yang ditentukan. 

Secara umum dari penulusuran terhadap beberapa pandangan 

Husdarta merangkumkan bahwa motivasi dalam berolahraga dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini peneliti membagi dua faktor 

tersebut yang diukur melalui lima dimensi : 1) Disiplin 2) Tanggung jawab 3) 

Tabah 4) Rela berkorban 5) Berusaha unggul. Proses dari penyusunan 

kuisioner diawali dengan kegiatan penentuan indicator-indikator motivasi 

berprestasi, pembuatan kisi-kisi, kemudian dikembangkan menjadi butir-

butir pernyataan beserta taraf skalanya. 

c. Kisi-kisi Motivasi 
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Variabel Dimensi Indikator 

Motivasi 1. Disiplin 
 
2. Tanggung jawab 

 
3. Sabar 

 
4. Rela Berkorban 

 
5. Kemauan 

1. Waktu Berlatih 
2. Aturan 
1. Tugas Pribadi 

 
1. Kontrol Emosi 

 
1. Segi waktu 

 
1. Keinginan tunggi 

 

d. Tujuan 

Untuk mengetahui seberapa jauh keinginan seseorang untuk berolahraga. 

1) Alat dan fasilitas 

a) Alat tulis 

b) Angket Motivasi 

2) Petugas 

Jumlah petugas pada pengambilan data ini berjumlah 3 orang. 

3) Pelaksanaan Tes 

Seluruh angket atau kertas format umur dibagikan kepada sampel 

dan dilakukan pengisian. 

e. Pengujian Validitas Instrumen dan Penghitungan Reabilitas 

Hasil uji instrument motivasi selanjutnya diuji coba dengan langkah 

sebagai berikut: 
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1) Validitas butir 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan korelasi Pearson 

Product Moment pada uji coba instrument motivasi. 

2) Realibilitas 

Untuk mencari nilai realibilitas dari butir tes yang diterima, 

dipergunakan rumus Alpha-Crowbach dengan taraf signifikansi 0,05. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat mendeskripsikan data dan 

menguji hipotesis yang digunakan dua bentuk analisis statistik yaitu analisis 

statistik deskriptif untuk menyajikan data-data secara deskriptif seperti rata-

rata, simpangan baku, median, modus dan teknik analisis regresi dan korelasi. 

Sebelum uji coba hipotesis dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis data melalui uji normalitas data terhadap empat variabel 

tersebut dengan menggunakan Uji Liliefors.3 

a. Uji normalitas data galat taksiran. 

Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah beberapa sampel yang telah 

diambil berasal dari populasi yang sama (populasi data berdistribusi normal). 

Uji normalitas data galat taksiran dalam penelitian ini menggunakan uji 

Liliefors.4 Adapun untuk menguji normalitas ini menggunakan ketentuan: jika 
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Lhitung ≤ Ltabel berati data galat taksiran itu berdistribusi normal, dan sebaliknya 

jika  Lhitung ≥ Ltabelberati data galat taksiran tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Koefisien regresi dan linieritas regresi 

Analisis uji regresi dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel, 

diantaranya memenuhi syarat bahwa variabel-variabel tersebut harus 

mempunyai hubungan linier dan keberartian regresi. Untuk persyaratan 

linieritas jika Fhitung ≤ Ftabel berate persamaan regresinya tidak linier dan 

sebaliknya Fhitung ≥ Ftabel berati persamaan regresinya linier. Jika Fhitung(bla)>Ftabel 

(0,05) berarti persamaan regresi signifikan pada taraf α = 0,05. 

Pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, menggunakan analisis 

regresi linier sederhana dan korelasi sederhana.Untuk lebih meyakinkan 

dalam penarikan kesimpulan, maka persamaan regresi yang diperoleh diuji 

keberartiannya dan linieritasnya dengan menggunakan uji F. Pengujian 

hipotesis keempat menggunakan teknis analisis regresi linier ganda dan teknis 

analisis ganda (R).Selanjutnya untuk mengetahui apakah koefisiensi regresi 

ganda sebagai satu kesatuan berarti maka digunakan uji keberartian dengan 

menggunakanuji F, sedangkan untuk mengetahui apakah setiap koefisiensi 

regresi ganda berarti digunakan uji-t.untuk mengetahui hubungan antara satu 

variabel bebas dengan variabel lainya dikontrol, maka dilakukan pengujian 
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korelasi parsial, dan untuk mengetahui keberartian koefisiensi korelasi parsial 

diguanakn uji-t.4 

 

H. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. H0 :ᵖy1≤ 0 

H1 :py1> 0 

2. H0 : py2≤ 0 

H1 :py2> 0 

3. H0 : py3≤ 0 

H1 :py3> 0 

4. H0 : py123≤ 0 

H1 :py123> 0 

 

Keterangan: 

H0     = Hipotesis nol 

H1      = Hipotesis Alternatif 

py1      = Koefisien korelasi  antara usia (X1) dengan berat badan (Y) 

py2     = Koefisien korelasi antara senam aerobik (X2) dengan berat badan (Y) 

                                                
4 Sudjana, Teknik Analisis Regresi dan Korelasi bagi Para Peneliti (Bandung : Tarsito,1996), 
p 108 
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py3  = Koefisien korelasi antara motivasi berolahraga (X3) dengan berat  badan 

(Y) 

py123 =Korelasi korelasi antara usia (X1), senam aerobik (X2), dan motivasi 

berolahraga (X3) secara bersama-sama dengan berat  badan (Y) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Deskripsi Data 

 Deskripsi hasil penelitian dianalisis berupa gambaran umum masing-

masing variabel yang diteliti, yaitu Berat badan diberi lambang (Y), usia (X1), 

Senam aerobik (X2), dan Motivasi (X3).Gambaran umum yang disajikan dalam 

hal ini mencakup rerata, modus, median, variansi, dan simpangan baku, serta 

distribusi frekuensi dengan disertai histogram.  Berikut ini secara berturut-turut 

data masing-masing variabel dideskripsikan. 

 

1. Deskripsi Data Berat Badan (Y) 
 

 Hasil perhitungan berat badan berjumlah 30 peserta senam aerobik 

sebagai sampel penelitian dideskripsikan dengan statistik deskriptif yang 

meliputi ; a)Rerata, b)standart deviasi, c)rentang,  d)banyaknya kelompok, 

e)distribusi frekuensi, f) median, g)modus,  h) histogram dan kurva normal. 
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Tabel 4-1Simpulan Rerata, SD, Modus, Median dan Varians. 
 

  
Usia 
 X1 

Senam 
Aerobik 

X2 
Motivasi 

X3 

Berat 
Badan 

Y 
N Valid 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 
Mean 31,43 

 
3,067 

 
137,77 

 
52,67 

 
Median 29,5 

 
3 
 

135 
 

51 
 

Modus 27 
 

3 
 

135 
 

45 
 

Std. Deviation 6,15 
 

0,83 
 

13,86 
 

7,21 
 

Range 29 3 59 37 
Variance 37,77 

 
0,69 

 
192,32 

 
51,95 

 
Minimum 20 

 
2 
 

112 
 

40 
 

Maximum 49 
 5 171 

 
67 

 
Sum 943 

 
92 

 
4132 

 
1580 

 
 
 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif 

maka diperoleh hasil rerata berat badan sebesar 52,67, simpangan baku 

sebesar 7,21,  varians sebesar 51,95, modus sebesar 45, median sebesar 

51,00, nilai tertinggi sebesar 67,00, dan nilai terendah sebesar 40,00,dengan 

rentang 37,00 lihat tabel 4-2.     
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Tabel 4-2. Distribusi Frekuensi Berat Badan (Y) 

No Kelas Interval Frek 
 Absolut 

Frek  
Kumulatif Frek Relatif (%) Frek Kumulatif (%) 

1 40-45 6 6 20 20 
2 46-50 7 13 23,3 43,3 
3 51-56 9 22 30 73,3 
4 57-62 4 26 13,3 86,7 
5 63-68 4 30 13,3 100 

 

Jika dilihat dari rerata kelas maka yang mendapat nilai di bawah berat 

badan rerata kelas sebanyak 13 orang atau sebesar 43,3%  dan di atas berat 

badan rerata kelas sebanyak 8 orang atau sebesar 26,7%. Histogram yang 

menunjukkan berat bedan dapat dilihat pada grafik histogram dan kurva normal 

di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-1. Grafik Histogram dan Kurva Normal Berat Badan 
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2. Deskripsi Data Usia Peserta Senam Aerobik (X1) 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif 

maka diperoleh hasil rerata usia sebesar 31,43, simpangan baku sebesar 6,15, 

varians sebesar 37,77, modus sebesar 27.00, median sebesar 29,5, nilai 

tertinggi sebesar 49.00 dan nilai terendah sebesar 20.00 dengan rentang 

29,00, lihat tabel 4-3.    

 Tabel 4-3. Distribusi Frekuensi Usia Peserta Senam Aerobik (X1) 

No Kelas Interval Frek 
Absolut 

Frek 
Kumulatif Frek Relatif 

(%) 
Frek Kumulatif 

(%) 

1 20-24 1 1 3,33 3,33 
2 25-29 14 15 46,67 50 
3 30-34 8 23 26,67 76,67 
4 35-39 5 28 16,67 93,34 
5 40-44 1 29 3,33 96,67 
6 45-49 1 30 3,33 100 

 

Jika dilihat dari rerata kelas maka yang mendapat nilai di bawah usia 

rerata kelas sebanyak 28 orang atau sebesar 93,33%  dan di atas usia rerata 

kelas sebanyak 2 orang atau sebesar 6,67% Histogram yang menunjukkan 

usia peserta senam aerobik dapat dilihat pada grafik histogram dan kurva 

normal di bawah ini.   
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Gambar 4-2. Grafik Histogram dan Kurva Normal Usia  
Peserta Senam Aerobik 

 

3. Deskripsi Data Senam Aerobik(X2) 
 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif 

maka diperoleh hasil rerata senam aerobik sebesar 3, 067, simpangan baku 

sebesar 0,83,  varians sebesar 0,69, modus sebesar 3,00, median sebesar 

3,00, nilai tertinggi sebesar 5,00, dan nilai terendah sebesar 2,00 dengan 

rentang 3,00 lihat tabel 4-4.       

Tabel 4-4. Distribusi Frekuensi Senam Aerobik (X2) 

No Kelas Interval Frek 
Absolut 

Frek 
Kumulatif Frek Relatif 

(%) 
Frek Kumulatif 

(%) 

1 2,00-2,50 8 8 26,67 26,67 
2 2,51-3,01 13 21 43,33 70 
3 3,02-3,52 0 21 0 70 
4 3,53-4,03 8 29 26,67 96,67 
5 4,04-4,54 0 29 0 0 
6 4,55-5,05 1 30 3,33 100 
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Jika dilihat dari rerata kelas maka yang mendapat nilai di bawah 

intensitas senam aerobik rerata kelas sebanyak 21 orang atau sebesar 70% 

dan di atas intensitas senam aerobik rerata kelas sebanyak 9 orang atau 

sebesar 30%. Histogram yang menunjukkan kelompok intensitas senam 

aerobik dapat dilihat pada grafik histogram dan kurva normal di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-3. Grafik Histogram dan Kurva Normal Senam Aerobik (X2) 

 
4. Deskripsi Data Motivasi (X3) 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan statistik deskriptif 

maka diperoleh hasil rerata motivasi sebesar 137,77, simpangan baku sebesar 

13,86,  varians sebesar 192,32, modus sebesar 135,00, median sebesar 
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135,00, nilai tertinggi sebesar 171,00, nilai terendah sebesar 112,00, dan 

rentang 59,00,  lihat tabel 4-5.       

Tabel 4-5. Distribusi Frekuensi Motivasi (X3) 

No Kelas Interval Frek 
Absolut 

Frek 
Kumulatif Frek Relatif 

(%) 
Frek Kumulatif 

(%) 

1 112-121 2 2 6,67 6,67 
2 122-131 8 10 26,66 33,33 
3 132-141 12 22 40,00 73,33 
4 142-151 4 26 13,33 86,66 
5 152-161 0 0 0 0 
6 162-171 4 30 13,33 100 

 

Jika dilihat dari rerata kelas maka yang mendapat nilai di bawah 

kemampuan rerata kelas sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33% dan di atas 

kemampuan rerata kelas sebanyak 4 orang atau sebesar 13,33%. Histogram 

yang menunjukkan kelompok skor koordinasi mata-tangan dapat dilihat pada 

grafik histogram dan kurva normal di bawah ini.   
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Gambar 4-4. Grafik Histogram dan Kurva Normal Motivasi 

 

B.  Uji Prasyarat Analisis 

 Persyaratan analisis dalam penelitian ini adalah persyaratan yang harus 

dipenuhi sebelum melakukan analisis korelasi. Maka persyaratan analisis 

tersebut di antaranya; 1) uji Normalitas, 2) uji Homogenitas, dan 3) uji Linieritas. 

Berikut ini disajikan hasil pengujian data tersebut. 

 

1.   Uji Normalitas Data  

Sebelum melakukan analisi regresi linear sederhana analisi regersi 

linier sederahan maupun regersi linear ganda, maka diperukan pemeriksaan 
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terhadap data agara dapat memenuhi persyaratan bahwa data diambil dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas menggunakan statistik lilliefors. Hipotesis statistik 

dalam uji normalitas adalah: 

Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha: sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Sesuai dengan hipotesis di atas, apabila Ho diterima maka data dapat 

dikategorikan berdistribusi normal, sedangkan data Hamenunjukkan data yang 

diperoleh berdistribusi tidak normal dengan kata lain Ha ditolak. Adapun untuk 

uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji lilliefors (L) dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

Hoditerima jika Lhitung <Ltabel  

 Ha ditolak jika Lhitung >Ltabel 

a. Uji Normalitas Galat Taksiran regresi Y atas X1 yaitu Ŷ = -8,4902 + 

0,5489 X1 

 Berdasarkan hasil penghitungan uji normalitas, dengan n = 30, taraf 

kepercayaan dengan α (alpha) = 0,05, maka diperoleh harga liliefors hitung 

(Lo) = 0.1885, sedangkan harga liliefors tabel (Lt) = 0,1900. Dengan demikian 

Lo < Lt  sehinggan Ho diterima. Kesimpulannya adalah, sampel data usia, 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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b. Uji Normalitas Galat Taksiran regresi Y atas X2 yaitu Ŷ = 6,884 + 0,391 

X2 

 Berdasarkan hasil penghitungan uji normalitas, dengan n = 30, taraf 

kepercayaan dengan α (alpha) = 0,05, maka diperoleh harga liliefors hitung 

(Lo) = 0,1537, sedangkan harga liliefors tabel (Lt) = 0,1900. Dengan 

demikian Lo < Lt  sehinggan Ho diterima. Kesimpulannya adalah, sampel data 

senam aerobik, berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

c. Uji Normalitas Galat Taksiran regresi Y atas X3 yaitu Ŷ = -11,1144, + 

0,2144 X3 

 Berdasarkan hasil penghitungan uji normalitas, dengan n = 30, taraf 

kepercayaan dengan α (alpha) = 0,05, maka diperoleh harga liliefors hitung 

(Lo) = 0,1371, sedangkan harga Liliefors tabel (Lt) = 0,1900. Dengan 

demikian Lo < Lt  sehinggan Ho diterima. Kesimpulannya adalah, sampel data 

motivasi, berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Variabel 

No Galat Taksiran Lo<  Lt Kesimpulan 
1. Regresi Y atas X1 0,188 0.190 Normal 
2. Regresi Y atas X2 0,153 0.190 Normal 
3. Regresi Y atas X3 0,137 0.190 Normal 

 
Keterangan 

Lo: Selisih harga mutlak terbesar antara peluang skor baku dengan 
proporsi skor baku yang lebih kecil atau dengan skor baku yang 
sedang dihitung. 
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Lt:   Nilai Kritis Uji Lilliefors 

 
Berdasarkan tabel di atas ternyata Lo< Ltdengan α (alpha) = 0.05, hal ini 

menandakan bahwa distribusi data ketiga variabel berdistribusi normal. 

Dengan demikian maka persyaratan normalitas untuk analisis regresi dapat 

dipenuhi. 

 

2.  Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas varians dalam penelitian ini menggunakan uji 

Bartlett. Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: Hoditerima 

jika 𝑥2 hitung lebih kecil atau sama dengan 𝑥2 tabel pada taraf signifikan α 

(alpha) = 0,05. Secara statistik hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut 

ini: 

Ho diterima jika 𝑥2hitung ≤ 𝑥2tabel 

H1ditolak jika 𝑥2hitung>𝑥2tabel 

a. Uji Homogenitas Varians Y atas X1 

Hasil perhitungan untuk uji homogenitas pada varians Y atas 

X1diperoleh 𝑥2hitungsebesar -14,304 angka tersebut lebih kecil jika 

dibandingkan dengan 𝑥2tabel sebesar 15,507. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa  𝑥2hitung-14,304 <𝑥2tabel 15,507 pada α (alpha) = 0,05. Sehingga 

H0diterima. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa varians 

kelompok Y atas X1 adalah homogen. 
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b.Uji Homogenitas Varians Y atas X2 

 Hasil perhitungan untuk uji homogenitas pada varians Y atas X2 

diperoleh 𝑥2hitung sebesa r-7,625 angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

dengan 𝑥2 tabel sebesar sebesar 9,488. Sehingga dapat dinyatakan bahwa  𝑥2 

hitung -7,625<𝑥2tabel 9,488 pada α (alpha) = 0,05. Sehingga H0 diterima. Dengan 

demikian maka kiranya dapat disimpulkan bahwa varians kelompok Y atas 

X2adalah homogen. 

c. Uji Homogenitas Varians Y atas X3 

Hasil perhitungan untuk uji homogenitas pada varians Y atas X3 

diperoleh 𝑥2hitung sebesar -3,359 angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

dengan 𝑥2 tabel sebesar sebesar 15,510. Sehingga dapat dinyatakan bahwa  𝑥2 

hitung -3359<𝑥2 tabel 15,510 pada α (alpha) = 0,05. Sehingga H0 diterima. Dengan 

demikian maka kiranya dapat disimpulkan bahwa varians kelompok Y atas 

X3adalah homogen. 

Adapun rangkuman dari pengujian homogenitas varians usia atas berat 

badan (Y atas X1), senam aerobik atas usia (Y atas X2) dan motivasi atas berat 

badan (Y atas X3)dapat disajikan sebagaimana pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

Tabel 4.7 Uji Homogenitas Varians 
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No Varians Y atas Xi 𝒙𝟐hitung 𝒙𝟐 tabel (α = 0.05) Kesimpulan 

1 Y atas X1 -14,304 15,507 Homogen 
2 Y atas X2 -7,625 9,488 Homogen 
3 Y atas X3 -3,359 15,510 Homogen 

 

3.  Uji Linearitas 

Untuk mengetahui apakah persamaan regresi bersifat linear atau tidak 

maka dilakukan uji F dengan anova. Kriteria pengujian dari uji linieritas adalah 

jika nilai Fhitung< Ftabel berarti data korelasinya linear. Begitu juga sebaliknya jika 

nilai Fhitung> Ftabelmaka datanya tidak linear. Oleh sebab itu perlu mengetahui 

nilai masing-masing dari Fhitung dan Ftabeluntuk kemudian dibandingkan apakah 

data yang telah diperoleh linier atau tidak. Untuk lebih jelas mengenai hal 

tersebuut kiranya dapat dilihat pada pengujian linearitas seperti halnya pada 

tabel berikut ini. 

 

a) Uji Linieritas Data Berat Badan  (Y) Dengan Usia (X1) 

Pengujian linieritas data berat badan (Y) dengan usia  (X1) dilakukan uji 

linieritas. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil seperti pada tabel 

di bawah ini.  
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Tabel 4-8. Anova Uji Signifikansi Linieritas X1 dengan Y 

 
ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 229.453 1 229.453 5.030 .033a 

Residual 1277.214 28 45.615   

Total 1506.667 29    

a. Predictors: (Constant), Usia     

b. Dependent Variable: Berat Badan     
 

Berdasarkan tabel 4-8, diperoleh nilai Fhitung= 5,030 yang dibandingkan 

dengan Ftabel  untuk mengetahui signifikan atau tidak. Untuk lebih mudahnya 

dapat dilihat nilai sig. probabilitasnya, jika nilai probabilitas <0,05 maka Ho 

diterima. 

Tabel 4-9. Nilai Regresi Variabel X1 terhadap Y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada kolom sig. dan pada baris regresion diperoleh 0,390 yang lebih 

besar dari 0,05 maka Ho ditolak, atau regresi kedua variabel linier.  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .390a .152 .122 6.75387 

a. Predictors: (Constant), USIA  
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b) Uji Linieritas Data Berat Badan (Y) Dengan Senam Aerobik (X2) 

Pengujian linieritas data berat badan (Y) dengan senam aerobik (X2) 

dilakukan uji linieritas. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil 

seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4-10. Anova Uji Signifikansi Linieritas X2 dengan Y 
 

Berdasarkan tabel 4-10, diperoleh nilai Fhitung = 1,393 yang dibandingkan 

dengan Ftabel  untuk mengetahui signifikan atau tidak. Untuk lebih mudahnya 

dapat dilihat nilai sig. probabilitasnya, jika nilai probabilitas <0,05 maka Ho 

diterima.  

Tabel 4-11. Nilai regresi Variabel X2 dengan Y 
 

 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 71.415 1 71.415 1.393 .248a 

Residual 1435.252 28 51.259   

Total 1506.667 29    

a. Predictors: (Constant), Senam     

b. Dependent Variable: Berat Badan     

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .218a .047 .013 7.15954 

a. Predictors: (Constant), Senam  
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Pada kolom sig. dan pada baris regression diperoleh 0.218 yang lebih 

besar dari 0,05 maka Ho ditolak, atau regresi kedua variabel linier. 

 

c) Uji Linieritas Data Berat Badan (Y) dengan Motivasi (X3) 

Pengujian linieritas data Berat Badan (Y) dengan Motivasi (X3) 

dilakukan uji linieritas. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil 

seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4-12. Anova Uji Signifikansi Linieritas X3 dengan Y 

 
Berdasarkan Tabel 4-12, diperoleh nilai Fhitung = 0,397 yang dibandingkan 

dengan Ftabel untuk mengetahui signifikan atau tidak. Untuk lebih mudahnya 

dapat dilihat nilai sig. probabilitasnya, jika nilai probabilitas <0,05 maka Ho 

diterima. 

 
 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.051 1 21.051 .397 .534a 

Residual 1485.616 28 53.058   

Total 1506.667 29    

a. Predictors: (Constant), Motivasi    

b. Dependent Variable: Berat Badan     
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Tabel 4-13. Nilai Regresi Variabel X3 dengan Y 
 

Pada kolom sig. dan pada baris regresion diperoleh 0.118 yang lebih 

besar dari 0,05 maka Ho ditolak, atau regresi kedua variabel linier. 

C.  Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan pengujian persyaratan analisis sebagaimana yang 

telah dijelaskan diatas, maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis 

penelitian. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah 

hipotesis nol atau Ho yang diajukan ditolak atau diterima pada taraf 

kepercayaan α (alpha) = 0,05. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang didukung oleh data empirik. 

 Pengujian pada hipotesis pertama, kedua maupun ketiga dilakukan 

dengan uji-t, sedangkan untuk hipotesis keempat diuji dengan menggunakan 

uji-F. Hasil dari uji hipotesis pertama usia (X1) dengan berat badan (Y), senam 

aerobik (X2) dengan berat badan (Y), dan motivasi (X3) dengan berat badan 

dapat tersaji pada poin berikut ini. 

1. Hubungan antara Usia (X1) dengan Berat Badan (Y) 
  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .118a .014 -.021 7.28407 

a. Predictors: (Constant), Motivasi  
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 Hipotesis pertama adalah terdapat hubungan yang positif antara usia 

dengan berat badan. Dengan demikian dapat diduga bahwa semakin matang 

usia, maka semakin tinggi kecenderungan meningkatnya berat badan. Untuk 

mengetahui hal tersebut perlu dilakukan uji hipotesis sebagaimana yang 

tertera pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4-14. Coefficientsa 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil uji t (tabel coefficients) diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,543. Dari tabel tersebut juga diperoleh persamaan regresi 

Ŷ = 38,280+ 0,458. Adapun kriteria dalam menjawab rumusan hipotesis Ho 

berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan berat 

badan dan Ha terdapat hubungan yang signifikan antara antara usia dengan 

berat badan.  

Dasar pengambilan keputusannya adalah tolak Ho jika  thitung< ttabel dan 

terima Ho jika  thitung> ttabel. Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai thitung 

sebesar 2,543  dan ttabel  diperoleh dari dk=n - 2 sebesar  2,44. Sehingga dapat 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 38.280 6.532  5.860 .000 

USIA .458 .204 .390 2.543 .033 

a. Dependent Variable: BB     
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ditarik suatu kesimpulan bahwa thitung lebih besar dari ttabel maka usia (X1) 

secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap berat  

badan (Y). Hasil uji ini sejalan dengan nilai sig 0,00 pada tabel diatas 

lebih kecil dari nilai α (alpha) 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 

(usia) memiliki pengaruh signifikan terhadap Y (berat badan). Selain itu juga 

perlu dilihat seberapa besar kontribusi yang dihasilkan usia terhadap berat 

badan. Untuk keperluan ini perlu melihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4-15. Model Summaryb 

 

 

 

 

 

 

 
Dari tabel model Summary  di atas, terlihat bahwa R Square atau 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,122, hal ini menggambarkan bahwa 

konstribusi usia (X1) terhadap berat badan (Y) sebesar 12,2%. Sedangkan nilai 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .390a .152 .122 6.75387 

a. Predictors: (Constant), Usia  
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R atau koefisien jalur sebesar 0,390 dan p-value atau sig 0,00< 0,05 yang 

artinya bahwa ada pengaruh signifikan antara usia terhadap berat badan.  

Dari kedua tabel diatas kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan secara 

umum bahwa usia terhadap berat badan memiliki atau mempunyai hubungan 

yang positif dan signifikan. Sehingga dari data tersebut maka hipotesis atau 

dugaan awal yang diajukan terjawab dalam hasil penelitian ini. 

 

2. Hubungan antara Senam Aerobik (X2) dengan Berat Badan (Y) 
 
 Hipotesis kedua adalah terdapat hubungan yang positif antara senam 

aerobik dengan berat badan. Dengan demikian dapat diduga bahwa semakin 

sering senam aerobiknya, maka semakin tinggi pula penurunan berat 

badannya. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan uji hipotesis 

sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4-16. Coefficientsa 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil uji t (tabel coefficients) diperoleh 

nilai thitung sebesar 1,180. Dari tabel tersebut juga diperoleh persamaan regresi 

Ŷ = 48,852 + 1,89. Adapun kriteria dalam menjawab rumusan hipotesis Ho 
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berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara senam aerobik 

dengan berat badan dan Ha terdapat hubungan yang signifikan antara senam 

aerobik dengan berat badan. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah tolak Ho jika  thitung< ttabel dan 

terima Ho jika  thitung> ttabel. Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai 

thitungsebesar 9,193 dan ttabeldiperoleh dari dk=n - 2 sebesar  2,22. Sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa thitunglebih besar dari ttabel maka senam 

aerobik (X2) secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 

berat badan (Y). Hasil uji ini sejalan dengan nilai sig 0,00 pada tabel diatas 

lebih kecil dari nilai α (alpha) 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 

(senam aerobik) memiliki pengaruh signifikan terhadap Y (berat badan).  

 Selain itu juga perlu dilihat seberapa besar kontribusi yang dihasilkan 

usia terhadap berat badan. Untuk keperluan ini perlu melihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4-17. Model Summaryb 

 

 

 

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .218a .047 .013 7.15954 

a. Predictors: (Constant), Senam  
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Dari tabel Model Summary  di atas, terlihat bahwa R Square atau 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,013, hal ini menggambarkan bahwa 

konstribusi senam aerobik (X2) terhadap berat badan (Y) sebesar 

1,3%.Sedangkan nilai R atau koefisien jalur sebesar 0,218 dan p-value atau 

sig 0,00 < 0,05 yang artinya bahwa ada pengaruh signifikan antara senam 

aerobik terhadap berat badan.  

 Dari kedua tabel diatas kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan secara 

umum bahwa senam aerobik terhadap berat badan memiliki atau mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan. Sehingga dari data tersebut maka 

hipotesis atau dugaan awal yang diajukan terjawab dalam hasil penelitian ini. 

3. Hubungan antara Motivasi (X3) dengan Berat badan (Y) 
 

Hipotesis ketiga adalah terdapat hubungan yang positif antara motivasi 

dengan berat badan. Dengan demikian dapat diduga bahwa semakin tinggi 

motivasi dirinya, maka semakin tinggi pula penurunan berat badannya. Untuk 

mengetahui hal tersebut perlu dilakukan uji hipotesis sebagaimana yang 

tertera pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4-18. Coefficientsa 
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Dari tabel diatas dapat diketahui hasil uji t (tabel coefficients) diperoleh 

nilai thitung sebesar 6,30. Dari tabel tersebut juga diperoleh persamaan regresi 

Ŷ = 61,128 + -0,061. Adapun kriteria dalam menjawab rumusan hipotesis Ho 

berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan berat 

badan dan Ha terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan berat 

badan. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah tolak Ho jika  thitung< ttabel dan 

terima Ho jika  thitung> ttabel. Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai 

thitungsebesar 6,30 dan ttabel diperoleh dari dk=n - 2 sebesar  2,44. Sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa thitunglebih besar dari ttabel maka motivasi 

(X3) secara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap berat 

badan (Y). Hasil uji ini sejalan dengan nilai sig 0,00 pada tabel diatas lebih kecil 

dari nilai α (alpha) 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 (motivasi) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Y (berat badan). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 61.128 13.499  4.528 .000 

MOTIVASI -.061 .098 -.118 6.30 .534 

a. Dependent Variable: Berat Badan     
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Selain itu juga perlu dilihat seberapa besar kontribusi yang dihasilkan 

motivasi terhadap berat badan. Untuk keperluan ini perlu melihat pada tabel 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 4-19. Model Summary 

 

 

 

 

 

Dari tabel Model Summary  di atas, terlihat bahwa R Square atau 

koefisien determinasi (R2) sebesar -0,021, hal ini menggambarkan bahwa 

konstribusi motivasi (X3) terhadap berat badan (Y) sebesar 2,1%.Sedangkan 

nilai R atau koefisien jalur sebesar 0,118 dan p-value atau sig 0,00 < 0,05 yang 

artinya bahwa ada pengaruh signifikan antara motivasi terhadap berat badan.  

Dari kedua tabel diatas kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan secara 

umum bahwa motivasi terhadap berat badan memiliki atau mempunyai 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .118a .014 -.021 7.28407 

a. Predictors: (Constant), Motivasi  
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hubungan yang positif dan signifikan. Sehingga dari data tersebut maka 

hipotesis atau dugaan awal yang diajukan terjawab dalam hasil penelitian ini. 

 
4. Hubungan antara Usia (X1), Senam Aerobik (X2) dan Motivasi (X3) 

dengan Berat Badan (Y) 
 
Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan adalah terdapat 

hubungan yang positif antara usia, senam aerobik dan motivasi dengan berat 

badan. Dengan demikian dapat diduga bahwa semakin matang usia, senam 

aerobik dan motivasinya, maka semakin tinggi pula penurunan berat 

badannya.   

Untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut terdapat hubungan 

yang positif maka perlu dilakukan uji-F dengan bantuan program SPSS. Uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. 

Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil 

perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis diterima 

dengan kata lain berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Dasar pengambilan keputusan adalah diterima Ho jika  Fhitung> Ftabel dan 

ditolak Ho jika Fhitung<  Ftabel. Jika Fhitung Pada hipotesis ini dinyatakan bahwa 

variabel usia, senam aerobik dan motivasi secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang positif terhadap berat badan.  Dengan kata lain Fhitung lebih 
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besar dari Ftabel maka dapat memberikan pengaruh yang positif. Untuk lebih 

jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 4-20. Hasil Uji-F Pada SPSS 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 278.408 3 92.803 1.964 .000a 

Residual 1228.259 26 47.241   

Total 1506.667 29    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Senam, Usia   

b. Dependent Variable: BB     

 
Dasar tabel diatas diperoleh Fhitungsebesar 1,964 dengan nilai 

probabilitas (sig) 0,000 nilai Fhitung> Ftabel 2,44 dan nilai sig lebih kecil dari dari 

nilai probabilitas α(alpha) = 0,05 Maka Hoditerima, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa usia, senam aerobik dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap berat badan.  

Tabel 4-21. Model Summary 



69 
 

 

 
 

 

 

 

Dari tabel Model Summary di atas, terlihat bahwa R Square atau 

koefisien determinasi atau (R2) sebesar 0,185, hal ini menggambarkan bahwa 

konstribusi usia (X1), senam aerobik (X2), motivasi (X3) terhadap berat badan 

(Y) sebesar 18,5 %.Sedangkan nilai R atau koefisien jalur sebesar 0,430 dan 

p-value atau sig 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa ada pengaruh signifikan 

antara usia, senam aerobik dan motivasi terhadap berat badan.  

Dari kedua tabel diatas kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan secara 

umum bahwa usia, senam aerobik dan motivasi secara bersama-sama 

terhadap berat badan memiliki atau mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan. Sehingga dari data tersebut maka hipotesis atau dugaan awal yang 

diajukan terjawab dalam hasil penelitian ini. 

 

D.  Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis ternyata menunjukkan semua hasil 

signifikan. Untuk lebih jelasnya pada pembahasan ini masing-masing hasil 

penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .430a .185 .091 6.87319 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Senam, Usia 
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1) Hasil analisis data untuk variabel X1 dengan skor rerata 31,43, dari 

rentang skor 29,00, nilai terendah 20,00 dan tertinggi 49,00, hal ini 

menunjukkan bahwa peserta Senam Aerobik Selasa Bugar PPs UNJ 

yang memiliki usia kurang sebanyak 28 orang atau sebesar 93,33%, 

dan baik sebanyak 2 orang sebesar 6,67%. Walaupun demikian perlu 

diselidiki bagaimana hubungan antara usia (X1) dengan berat badan (Y) 

dan bagaimana pengaruh kemampuan tersebut.   

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai hubungan 

antara kedua variabel tersebut, telah terbukti bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan, dimana hasil koefisien korelasi ( ry.x1 ) sebesar 0,972 

dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,942. Hal ini berarti usia 

memberikan pengaruh sebesar 94,2 % terhadap berat badan.  

 Hal ini disebabkan karena berat badan adalah hal yang cukup sulit 

untuk dikontrol karena gaya hidup yang saat ini semakin tidak beraturan, 

sehingga banyak peserta Senam Aerobik Selasa Bugar PPs UNJ yang 

memiliki kelemahan saat melakukan gerakan.  

2) Hasil analisis data untuk variabel X2 dengan skor rerata 3,067, dari 

rentang skor 3,00, nilai terendah 2,00, dan tertinggi 5,00, hal ini 

menunjukkan bahwa peserta Senam Aerobik Selasa Bugar PPs UNJ 

yang memiliki kemampuan senam aerobik kurang sebanyak 21 orang 

atau sebesar 70%, dan baik sebanyak 9 orang sebesar 30%.Walaupun 

demikian perlu diselidiki bagaimana hubungan antara senam aerobik 
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(X2) dengan berat badan (Y), dan bagaimana pengaruh kemampuan 

tersebut. 

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai hubungan 

antara kedua variabel tersebut, telah terbukti bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan, dimana hasil koefisien korelasi ( ry.x1 ) sebesar 0,960 

dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,916. Hal ini berarti senam 

aerobik memberikan pengaruh sebesar 91,6% terhadap berat badan.  

 Dengan memiliki kemampuan senam aerobik yang baik maka 

penurunan berat badan akan meningkat.  Hal ini disebabkan karena 

pada saat melakukan gerakan senam aerobik diperlukan kelincahan 

yang baik  sehingga saat melakukan senam aerobik yang baik. 

3) Hasil analisis data untuk variabel X3 dengan skor rerata 137,77, dari 

rentang skor 59,00, nilai terendah 112,00, dan tertinggi 5,00, hal ini 

menunjukkan bahwa peserta Senam Aerobik Selasa Bugar PPs UNJ 

memiliki kemampuan motivasi kurang sebanyak 10 orang atau sebesar 

33,3%, dan baik sebanyak 4 orang sebesar 13,33%. Walaupun 

demikian perlu diselidiki bagaimana hubungan antara motivasi (X3) 

dengan berat badan (Y), dan bagaimana pengaruh kemampuan 

tersebut.   

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai hubungan antara 

kedua variabel tersebut, telah terbukti bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan, dimana hasil koefisien korelasi ( ry.x1 ) sebesar 0,907 dengan 
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koefisien determinasi R2 sebesar 0,813.Hal ini berarti motivasi 

memberikan pengaruh sebesar 81,3% terhadap berat badan.  

 Dengan memiliki rasa motivasi yang baik maka penurunan berat 

badan meningkat.  Hal ini disebabkan karena berat badan adalah 

masalah yang banyak dihadapi, sehingga banyak peserta yang memiliki 

kelemahan di sektor berat badannya, namun untuk yang menguasai 

teknik gerakan senam aerobik maka teknik ini dapat menjadi teknik 

andalan yang dapat menurunkaan berat badan. Motivasi disini seperti 

kurangnya semangat saat melakukan gerakan senam aerobik ataupun 

saat berlatih senam tidak punya motivasi untuk mempelajari teknik 

gerakan senam aerobik secara sempurna, sehingga menjadi 

kelemahannya saat melakukan gerakan, hal ini yang perlu digaris 

bawahi bagaimana seorang peserta senam memiliki motivasi sehingga 

mampu menguasai teknik service dengan baik.  Dengan melakukan 

latihan yang berulang-ulang diharapkan akan dapat melakukan gerakan 

senam dengan otomatisasi gerakan yang sempurna. 

4) Hasil analisis data hubungan antara usia (X1), Senam aerobik (X2) dan 

motivasi (X3) dengan berat badan (Y) memiliki koefisien korelasi Rx123y 

= 0,974 dan  Fhitung= 99,379 menyatakan tingkat hubungan antara usia, 

Senam aerobik dan motivasi dengan berat badan adalah sangat tinggi.   
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 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai hubungan antara 

empat variabel tersebut, telah terbukti bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan, dimana hasil koefisien korelasi (ry.x123) sebesar 0,974 dengan 

koefisien determinasi R2 sebesar 0,949. Hal ini berarti usia(X1), Senam 

aerobik (X2) dan motivasi (X3) memberikan pengaruh sebesar 94,9% 

terhadap berat badan(Y).  

 Dengan memiliki kematangan usia, senam aerobik dan motivasi 

yang baik maka seorang peserta akan mampu melakukan gerakan 

senam aeroik dengan baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 Dari hasil pengujian hipotesis yang di ajukan terbukti bahwa Variabel 

usia, senam aerobik dan motivasi baik secara parsial maupun secara bersama-

sama mempengaruhi berat badan peserta senam aerobik. Oleh karena itu hasil 

analisis dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan berat badan, 

dengan kata lain semakin baik banyak usia memiliki kecenderungan 

dapat meningkatkan berat badan. 

2) Terdapat hubungan yang signifikan antara senam aerobik dengan berat 

badan, dengan kata lain semakin baik kemampuan senam aerobik 

memiliki kecenderungan semakin tinggi penurunan berat badan. 

3) Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan berat 

badan,dengan kata lain semakin baik motivasi memiliki kecenderungan 

dapat meningkatkan penurunan berat badan. 

4) Terdapat hubungan yang signifikan antara usia, senam aerobik dan 

motivasi dengan berat badan, dengan kata lain semakin baik 

kemampuan usia,senam aerobik dan motivasi memiliki kecenderungan 

dapat meningkatkan penurunan berat badan. 
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B. Implikasi 

 Berat badan banyak memiliki konsentrasi sendiri bagi seseorang, 

bentuk tubuh yang ideal merupakan impian bagi setiap manusia, selain demi 

kesehatan juga untuk keindahan tubuh, maka kegiatan manusia dalam 

membentuk tubuh yang ideal banyak dilakukan baik secara instan maupun 

berkala. Demi keamanan dan kesehatan banyak masyarakat yang 

menggunakaan senam aerobik sebagai sarana untuk membentuk tubuh yang 

ideal, maka gerakan aerobik harus benar-benar dapat di kuasai oleh seluruh 

peserta senam.  

Usia sangat berpengaruh terhadap berat badan. Dimana usia dalam 

penelitian ini adalah usia dewasa dan lanjut usia. Pada usia muda kegiatan 

yang begitu banyak membuat tubuh semakin banyak beraktifitas dan asupan 

makanan yang banyak cenderung dapat dilakukan metabolisme yang baik. 

Tapi ketika seseorang menginjak usia yang lebih matang maka pengurangan 

aktifitaspun dilakukan, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa makanan 

yang dikonsumsi masih sama dengan asupan makanan ketika masih aktif 

beraktifitas sehingga penumpukan lemak dalam tubuh semakin meningkat. 

Untuk itu semakin matang usia seseorang semakin banyak makanan yang 

harus diperhatikan dalam pengonsumsiannya. Maka dari itu banyak kita jumpai 

tumpukan lemak yang berlebih pada usia yang semakin matang. 
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 Kebutuhan dalam mencapai kesehatan baik dimasa muda maupun 

dimasa tua sangat perlu akan kesadaran setiap manusia. Semakin matang 

usia seseorang dan semakin menungkatnya berat badan mereka maka 

semakin tinggi kenginan mereka untuk mencapai kebutuhan kesehatan yang 

baik dengan cara melakukan aerobik.  

Aktifitas dalam senam aerobik sangat penting dalam jenis reaksi 

gerakan yang dilakukan ketika musik mulai berganti, dimana diharapkan reaksi 

gerakan terhadap musik semakin meningkatkan jumlah gerakan yang 

dilakukan oleh peserta senam. Gerakan dalam senam aerobik berperan dalam 

kegiatan senam aerobik itu sendiri. Dimana peserta senam melakukan gerakan 

berpindah dari satu ke tempat lain meskipun hanya beberapa langkah tetapi 

dalam langkah-langkah tersebut dikombinasikan dengan macam-macam 

gerakan senam aerobik yang terkadang peserta senam masih kesulitan dalam 

melakukan keduanya secara bersamaan yakni berpindah dengan 

menggabungkan koordinasi tubuh seperti kaki dan tangan. 

Selain dari usia adapun aspek lain yang mempengaruhi berat badan 

seperti senam aerobik dan motivasi. Dalam melakukan kegiatan senam 

aerobik, sebelum masuk pada gerakan inti tentunya harus pemanasan terlebih 

dahulu unuk mengurangi cedera saat melakukan kegiatan senam aerobik.  

Pemanasan yang bagus juga memungkinkan kita untuk melakukan 

gerakan dengan cepat, sebagai contoh pada saat melakukan perpindahan dari 

kaki kiri ke kaki kanan, begitupula dengan berat badan yang dimiliki oleh tiap 
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individu sangat berpengaruh terhadap mobilitas seseorang, ketika berat badan 

yang dimiliki berlebih maka gerakan juga dilakukan lebih lambat daripada 

orang yang memiliki berat badan yang lebih ideal yang lebih memiliki 

pergerakan yang lebih efektif.  

Motivasi sangat berpengaruh terhadap berat badan. Dimana motivasi 

dalam penelitian ini adalah perasaan orang dalam meyakini diri, kemampuan 

memberikan penghargaan diri, kemampuan mengontrol diri, kemampuan 

mengatasi situasi atau penguasaan diri, kemampuan merealiasasikan motivasi 

diri, kemampuan membangun gambaran diri dan kemampuan membangun 

kebersamaan dalam usaha meningkatkan prestasi. Apabila motivasi seorang 

bagus maka dia t dalam melakukan senam aerobik akan lebih baik dan efektif. 

Sebaliknya, apabila seorang kurang memiliki motivasi, maka dalam 

pelaksanaan senam aerobik itu banyak dilakukan terlambat atau tidak bisa 

menempatkan posisi tubuh pada tempat yang seharusnya, masih banyak 

gerakan yang salah dan tidak bertenaga. Jelas bahwa motivasi yang tinggi 

akan meningkatkan kualitas kemauan dan gerakan, terutama saat melakukan 

senam aerobik 

Dengan demikian untuk dapat menurunkan berat badan dengan 

baik,peserta harus melakukan latihan-latihan yang dapat meningkatkan 

penurunan berat badan yang baik dan motivasi yang tinggi agar dapat 

meningkatkan penurunan berat badan. 

C. Saran 
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1) Dengan mengetahui usia, senam aerobik dan motivasi sejak awal, maka 

tiap individu dapat memperbaiki kekurangan yang dimiliki dengan 

mengikuti senam aerobik yang tepat sehingga diharapkan akan 

menurunkan berat badan dengan lebih cepat. 

2) Untuk meningkatkan senam aerobik dan motivasi diperlukan latihan 

yang berulang-ulang dan berkesinambungan disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan masing-masing individu. 

3) Penelitian ini dapat dilanjutkan penurunan berat badan dengan 

memperhatikan keadaan fisik masing-masing individu dengan cakupan 

usia, senam aerobik, motivasi dan berat badan. 

 


