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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Remaja

1. Definisi

Masa remaja, menurut Mappiare (1982), dalam komalasari (2014) 

berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bai wanita dan 13 

tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah 

remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja 

akhir. Menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat saat ini, individu 

dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun, dan bukan 21 

tahun seperti ketentuan sebelumnya (Hurlock,, 1991), dalam (komalasari, 

2014). 

2. Perubahan Fisiologis

Kesimpulannya yaitu bahwa masa remaja adalah suatu masa peralihan 

dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimana seseorang mengalami 

banyak perubahan yang mendadak baik fisik, emosi maupun sosial yang akan 

menyebabkan munculnya masalah, perubahan-perubahan tersebut yaitu : 

a. Perubahan fisik, perubahan fisik ini berhubungan dengan adanya aspek-

aspek anatomik maupun aspek-aspek fisiologis. Hal ini di pengaruhi oleh

adanya percepatan pertumbuhan karena adanya koordinasi yang baik

antara kelenjar/hormon dalam tubuh, diantaranya adalah hormon kelamin,

yaitu testoteron pada laki-laki dan estrogen pada wanita. Perubahan fisik

pada laki-laki di tandai dengan terjadinya wet dream (mimpi basah) yaitu

mimpi mengadakan senggama yang pertama kali sehingga terjadi polutsio
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yaitu memancarnya sel mani/sperma yang mulai di produksi, tumbuh bulu 

di tubuh (misalnya: kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu pada kemaluan), 

bahu bertambah lebar dan terjadi perubahan suara. Perubahan fisik pada 

wanita ditandai dengan terjadinya menarche (menstruasi yang pertama), 

tumbuh bulu di ketiak dan kemaluan, panggul bertambah lebar dan 

tumbuhnya payudara. 

b. Perubahan emosi, mulai memasuki “masa trotz II”, dimana anak mulai 

menunjukkan rasa “aku” nya, melalui tindakan-tindakan yang menurut 

pendapatnya adalah benar, walaupun kenyataannya mungkin tindakan itu 

cenderung kearah negatif. Juga pada masa ini mereka sedang mengalami 

disequilibrium, yaitu ketidakseimbangan emosi yang mengakibatkan 

emosi mereka mudah berubah, mudah bergolak dan tidak menentu. 

Tindakan-tindakan yang sering nampak antara lain: merasa rendah diri, 

menarik diri dari lingkungan, merasa dirinya tidak mampu dan tidak 

berguna, berdiam diri (pasif), suka menentang, ingin menang sendiri dan 

kadang-kadang agresif. Pada masa remaja ini bentuk manifestasi emosi 

marah akan dapat berupa sikap agresif baik bersifat verbal (menentang, 

mendebat) maupun bersifat fisik (membanting, berkelahi). 

c. Perubahan sosial, mengalami dua macam gerak yaitu memisahkan diri dari 

orang tua dan menuju kearah teman sebaya. Dalam masa remaja, 

seseorang berusaha untuk melepaskan diri dari orang tuanya dengan 

maksud untuk menunjukkan dirinya. Hal tersebut sebagai proses mencari 

identitas ego yaitu pembentukan identitas kearah individualitas yang 

mantap. 
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3. Perkembangan fungsi dan Minat 

Menurut Azizah (2013) Dialaminya pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani yang normal sebagai berikut : 

a. Dialaminya pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks dan perkembangan 

seksual secara wajar dan dapat dikendalikannya. 

b. Dialaminya pertumbuhan otak dan perkembangan kemampuan pikir yang 

normal sehingga dapat memecahkan persoalanpersoalan yang dihadapinya. 

c. Dialaminya perkembangan dan pertumbuhan sikap, perasaan/ emosi secara 

wajar dan remaja dapat mengendalikannya, dapat menimbulkan 

ketentraman perasaan 

d. Dialaminya perkembangan minat/cita-cita yang terarah, minat pada 

bidang-bidang tertentu seperti olahraga contohnya sepak bola, mendorong 

seseorang mencapai cita-cita tertentu yang tidak menyimpang dari garis 

yang diterima lingkungan, hal itu dapat mendatangkan rasa pasti dan 

menghindari rasa bingung. 

4. Periodisasi Remaja 

Periode IV ( 18 tahun - ) adalah periode pendidikan tinggi. Dalam 

hubungan ini perhatian Montessori ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa 

perguruan tinggi yang menyediakan diri untuk kepentingan dunia. Mahasiswa 

harus dapat belajar mempertahankan diri terhadap tiap godaan kearah 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dan universitaslah harus melatih 

mahasiswa-mahasiswa itu. Berdasar pendapat Montessori periode III adalah 

masa remaja yang harus menemukan diri atas kebahagiaan yang dinginkan 
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dan masalah yang harus ditemukan solusi efektifnya, (suryabrata), 1998, 

dalam (azizah) 2013. 

5. Fisiologis   

Pubertas dianggap sebagai masa penting dan pengaruhnya yang sangat 

besar bagi kehidupan setiap individu karena akan terjadi berbagai perubahan 

pada organ fisik. Perubahan yang paling kentara adalah mengalami masa 

baligh yang menandai organ-organ seksual. Peristiwa kematangan tersebut 

pada wanita terjadi 1,5-2 tahun lebih awal daripada pria. Terjadinya 

kematangan jasmani bagi wanita biasa ditandai dengan adanya menstruasi 

pertama/menarche. Sedang pada pria ditandai dengan keluarnya sperma 

pertama/polutsio, biasanya lewat bermimpi merasakan kepuasan seksual. 

Menstruasi dan mimpi basah merupakan tanda primer kematangan jenis 

kelamin, Ahmadi (2005) dalam azizah (2013) 

Tanda-tanda sekunder pada wanita:  

a. Pinggul semakin membesar dan melebar.  

b. Kelenjar-kelenjar pada dada menjadi berisi (lemak). 

c. Suara menjadi bulat, merdu dan tinggi.  

d. Muka menjadi bulat dan berisi. 

  Tanda-tanda sekunder pada pria  

a. Tumbuh suburnya rambut, janggut, kumis.  

b. Selaput suara semakin besar dan berat.  

c. Badan mulai membentuk “segi tiga”, urat-uratpun jadi kuat dan muka 

bertambah persegi, Ahmadi (2005) dalam azizah (2013) 
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B. Sepak bola 

1. Definisi 

Sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara 

menyepak bola kian kemari yang diperebutkan oleh para pemain dengan 

tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan 

gawang sendiri agar tidak kemasukan bola." Didalam memainkan bola, setiap 

pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan, kecuali tangan 

dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola 

dengan seluruh anggota badan termasuk lengan, (Muhajir, 2007), dalam 

(sapulete, 2012) 

2. Komponen Sepak Bola 

Selain penguasaan teknik dasar, pemain sepakbola juga dituntut untuk 

memiliki  kondisi fisik yang prima. Kondisi fisik merupakan salah satu 

faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pemain dalam upaya 

pencapaian prestasi maksimal. Kondisi fisik yang prima diperlukan latihan, 

dan latihan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan baik, benar, 

terprogram dan berkesinambungan sehingga tujuan latihan dapat tercapai dan 

membantu dalam mencapai prestasi maksimal. Kondisi fisik terdiri atas 

kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, 

kekuatan, ketepatan, koordinasi dan reaksi adalah merupakan satu kesatuan 

utuh yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan maupun 

pemeliharaannya (Sukadiyanto, 2002), dalam (Alfian,2016) 

Grosser dan Straischka (2004), dalam alfian (2016) membagi kondisi 

fisik atau kebugaran menjadi empat bagian dalam olahraga yaitu : kekuatan, 



16 
 

kecepatan, daya tahan, dan kelentukkan. Keempat komponen kondisi fisik 

yang dikemukakan ini, merupakan kemampuan dasar motorik manusia, 

sebagai berikut : 

a. Kekuatan: aktivitas otot terhadap adaptasi alat gerak aktif untuk menahan 

atau tahanan (resistance). 

b. Kecepatan: reaksi-reaksi kerjasama otot syaraf (adaptasi system 

persyarafan) 

c. Daya Tahan: aktivitas jantung(vo2max), peredaran darah, dan paru 

(adaptasi system pulmonal dan metabolism) 

d. Kelentukkan: radius aksi pergelangan atau persendian (adaptasi alat gerak 

pasif). 

 

C. Kebugaran 

1. Definisi 

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan berolahraga manusia sebagai 

mahluk hidup membutuhkan kondisi tubuh yang bugar karena apabila 

seseorang memiliki tubuh yang bugar suatu pekerjaan akan didapat dengan 

hasil yang maksimal, (Prakoso dan Hartoto, 2015) 

Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau 

pekerjaan sehari-hari dan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa 

menimbulkan kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga 

untuk menikmati waktu senggang maupun pekerjaan yang mendadak serta 

bebas dari penyakit. Semakin tinggi kemampuan fisik seseorang maka 

produktivitas orang tersebut makin tinggi. Perkembangan teknologi yang 
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canggih menjadi salah satu penyebab beralihnya aktivitas dinamis menjadi 

statis diperkirakan menjadi penyebab menurunnya tingkat kebugaran jasmani 

seseorang, (Alamsyah et.at, 2017) 

2. Komponen-komponen Kebugaran 

Menurut Imanudin, (2008) mengatakan bahwa komponen fisik yang baik 

merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

latihan karena komponen tersebut merupakan faktor yang mendukung 

penampilan setiap pemain sepakbola dan berbanding lurus terhadap puncak 

keberhasilan pemain sepakbola itu sendiri, diantara komponen fisik yang 

harus diperhatikan adalah: Kekuatan (strength), daya tahan (endurance) 

meliputi daya tahan aerobic dan anaerobic, kecepatan (speed), kekuatan 

(power), fleksibilitas (flexibility), kelincahan (agility) kelentukan, 

keseimbangan (balance), koordinasi, ketepatan, dan reaksi (Spades, 

2012).Komponen kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan, yaitu:  

a. Kecekatan ialah kemampuan untuk mengubah arah gerak tubuh secara 

cepat dan tepat.  

b. Kelincahan ialah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu, 

dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan.19 

c. Keseimbangan ialah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

saraf otot. 

d. Koordinasi ialah hubungan harmonis dari berbagai faktor yang terjadi pada 

suatu gerakan.  
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e. Daya ledak otot ialah kemampuan maksimal otot yang dapat dihasilkan 

dalam waktu singkat.  

f. Reaksi ialah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya. 

g. Kecepatan ialah kapasitas gerak dari anggota tubuh untuk menempuh jarak 

tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

3. Faktor-faktor Kebugaran 

Faktor-faktor yang memengaruhi kebugaran fisik, yaitu sebagai berikut: 

a. Usia 

Pada usia pertumbuhan, seseorang akan menjadi lebih baik dikarenakan 

fungsi organ tubuh akan tumbuh dengan optimal. Sedangkan pada usia 

dewasa akan terjadi penurunan kebugaran fisik dikarenakan banyak 

jaringan-jaringan didalam tubuh yang mengalami kerusakan.  

b. Jenis kelamin 

Sampai masa pubertas biasanya kebugaran fisik anak laki-laki hampir 

sama dengan anak perempuan, tetapi setelah masa pubertas anak laki-laki 

mempunyai nilai yang lebih besar.  

c. Genetik 

Kapasitas aerobik maksimal seseorang (VO2max) ditentukan oleh 

faktor genetik yang berperan pada kapasitas jantung paru, hemoglobin, dan 

eritrosit. 
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d. Makanan 

Daya tahan tubuh akan berada dalam keadaan optimal bila 

mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat.  

e. Rokok 

Kadar karbon yang terhisap akan mengurangi kadar volume oksigen 

maksimal, yang berpengaruh terhadap daya tahan tubuh.  

4. Manfaat kebugaran 

Manfaat bagi jantung adalah jantung bertambah besar, sehingga daya 

tampung lebih besar dan denyut nadi (stroke volume) menjadi kuat. Hal ini 

terjadi karena saat latihan terjadi peningkatan tuntutan oksigen di otot aktif 

menjadi meningkat, lebih banyak nutrisi digunakan, dan proses metabolisme 

dipercepatkan, serta menghasilkan sisa metabolisme. Terjadi respon, seperti 

peningkatan kontraktilitas miokard, peningkatan curah jantung yang juga 

berdampak pada tekanan darah sistolik meningkat, peningkatan denyut 

jantung, peningkatan tekanan darah dan respon perifer termasuk 

vasokonstriksi umum pada otot-otot dalam keadaan istirahat, ginjal, hati, 

limpa, dan daerah-daerah planknikus ke otot-otot kerja. Setelah latihan secara 

teratur, terjadi penurunan denyut nadi saat istirahat. Efisiensi kerja dari tiap 

denyut jantung (stroke volume), sehingga terjadi penurunan frekuensi denyut 

jantung yang ditandai dengan penurunan denyut nadi saat istirahat.  

Manfaat bagi pembuluh darah adalah pembuluh darah bertambah elastis 

karena berkurangnya timbunan lemak akibat cadangan lemak lebih banyak 

dibakar. Efek positif pada keadaan tersebut membuat kadar LDL atau Low 

Density Lipoprotein akan menurun, kadar HDL atau High Density 
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Lipoprotein meningkat, sehingga berat badan relatif proporsional. Elastisitas 

pembuluh darah bertambah, karena adanya penambahan kontraktilitas otot di 

dinding pembuluh darah. Manfaat untuk paru, elastisitas paru bertambah, 

sehingga kemampuan paru-paru untuk berkembang kempis menjadi 

bertambah. Selain itu, jumlah alveoli yang aktif bertambah, (Palar et.al, 

2015) 

 

D. Vo2max 

1. Definisi 

VO2max adalah volume oksigen maksimum yang dapat digunakan 

permenit. Menurut Guyton dan Hall dalam Giri Wiarto (2013) VO2max 

adalah kecepatan pemakaian oksigen dalam metabolisme aerob maksimum. 

Menurut (Suranto, 2008) 

Kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam suatu 

program latihan. Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara 

baik dan sistematis, ditujukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan 

kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga memungkinkan atlet untuk 

mencapai prestasi yang lebih baik. Fisik merupakan pondasi dari prestasi 

olahragawan, sebab teknik, taktik dan mental akan dapat dikembangkan 

dengan baik jika memiliki kualitas fisik yang baik Irianto (2002) dalam 

sutyantara et.al (2014). Menurut Yoda (2006), dalam sutyantara et.al (2014) 

pengertian kondisi fisik dalam olahraga ialah semua kemampuan jasmani 

yang menentukan prestasi yang realisasinya dilakukan melalui kesanggupan 

pribadi (kemauan, motivasi). Dalam meningkatakan kondisi fisik seluruh 
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komponen harus dikembangkan walaupun dilakukan dengan sistem prioritas 

sesuai keadaan atau status yang dibutuhkan. Ada Komponen-komponen 

kondisi fisik diantarannya: kekuatan, daya tahan (vo2max), power otot, 

kecepatan, kelentukan, kelincahan, ketepatan, keseimbangan, reaksi, dan 

koordinasi.  

Setiap aktivitas olahraga yang dilakukan manusia pada umumnya 

melibatkan sepuluh komponen biomotorik di atas. Namun, dalam aktivitas 

olahraga tertentu hanya satu atau dua komponen biomotorik yang dominan 

yang sesuai dengan cabang olahraga yang digelutinya. Dari sepuluh 

komponen biomotorik tersebut, daya tahan merupakan salah satu komponen 

yang sangat penting dalam menunjang prestasi olahraga, dimana daya tahan 

dipakai hampir di seluruh cabang olahraga. Daya tahan merupakan salah satu 

komponen biomotorik yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi. 

Menurut Sukadiyanto (2005), dalam sutyantara et.al (2014) Daya tahan atau 

ketahanan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan organ 

tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya 

aktivitas atau kerja. Menurut Yoda (2006) daya tahan adalah keadaan atau 

kondisi tubuh yang mampu bekerja dalam waktu yang lama, tanpa mengalami 

kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Daya 

tahan selalu terkait erat dengan lama kerja (durasi) dan intensitas kerja, 

semakin lama durasi latihan dan semakin tinggi intensitas kerja yang dapat 

dilakukan seorang olahragawan, berarti ia memiliki ketahanan atau daya 

tahan yang baik Sukadiyanto, (2005). Daya tahan dibagi menjadi dua yaitu 

daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan otot adalah 
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kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi 

secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu 

Daya tahan kardiovaskuler adalah kesanggupan sistem jantung, paru dan 

pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan 

kerja dalam mengambil oksigen dan mengeluarkannya ke jaringan yang aktif 

sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh Nala (2001), 

dalam sutyantara et.al (2014). Daya tahan kardiovaskuler sangat penting 

dimiliki oleh setiap atlet atau olahragawan karena sistem jantung, paru, dan 

pembuluh darah berfungsi memasok oksigen ke otot untuk menghasilkan 

tenaga dan kemudian mengeluarkan sisa hasil metabolisme keluar tubuh 

melalui paru seperti karbondioksida (CO2). Dengan kemampuan daya tahan 

kardiovaskuler yang tinggi maka kualitas aktivitas yang berat dan gerakan-

gerakan yang berulang-ulang seorang atlet tidak akan mengalami kelelahan 

yang berlebihan dalam waktu yang cukup lama. Gerakan-gerakan tersebut 

akan dapat dipertahankan dengan tempo tetap tinggi selama aktivitas berat 

berlangsung, (sutyantara et.aL, 2014) 

Mengingat pentingnya daya tahan kardiovaskuler, perlu diberikan 

pelatihan yang tepat dan sistemmatis. Pelatihan yang diberikan untuk melatih 

daya tahan kardiovaskuler yaitu pelatihan sirkuit. Sirkuit merupakan bentuk 

latihan yang terdiri dari beberapa pos latihan yang dilakukan secara berurutan 

dari pos satu sampai pos terakhir. Jumlah pos antara 5-15 macam jenis latihan 

yang digabungkan menjadi satu paket latihan. Bentuk latihan biasanya 

disusun dalam lingkaran dan terdiri dari beberapa pos. Pelatihan sirkuit 

dirancang selain untuk mengembangkan kardiorespirasi, juga untuk 

mengembangkan kekuatan otot, (sutyantara et.al, 2014) 
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2. Cara Melatih Vo2max 

Melatih VO2max ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, latihan 

harus menggunakan otot-otot besar tubuh secara intensif (terus-menerus) 

dalam durasi yang relative lama. Menurut Sukadiyanto (2002) dalam Alfian 

(2016) latihan yang baik untuk meningkatkan VO2max adalah jenis latihan 

cardio atau aerobic, latihan yang memacu detak jantung, paru dan sistem 

otot. Latihan harus berlangsung dalam durasi yang relative lama namun 

dengan intensitas sedang 

Sejumlah penelitian menunjukan bahwa meningkatkan VO2max dapat 

dengan latihan pada intensitas detak jantung 65% sampai 85% dari detak 

jantung maksimum, selamasetidaknya 20 menit, frekuensi 3-5 kali seminggu. 

Contoh latihan yang dapat dilakukan adalah lari diselingi jogging atau 

continous running jarak jauh, fartlek, circuit training, cross country, interval 

training, atau kombinasi dan modifikasi dari latihan tersebut. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2max 

Menurut Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Jonatan Kuntaraf (1992), 

dalam alfian (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi VO2max diantaranya 

adalah: (a) jenis kelamin: setelah masa pubertas wanita dalam usianya yang 

sama dengan pria pada umumnya mempunyai konsumsi oksigen maksimal 

yang lebih rendah dari pria, (b) usia: pada usia 13–19 tahun perkembangan 

VO2max anak akan lebih cepat karena hormon pertumbuhan lebih tinggi 

dibandingkan usia diatas 19 tahun, (c) keturunan: seseorang yang memiliki 

keturunan dari orang tua yang memiliki kapasitas paru-paru yang besar maka 
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akan menurun ke generasi selanjutnya, (d) ketinggian: semakin tinggi tempat 

latihan maka tekanan oksigen yang ada semakin sedikit sehingga apabila 

berlatih pada dataran tinggi akan berbeda dengan berlatih pada dataran 

rendah, (e) latihan: jenis latihan akan mempengaruhi perbedaan peningkatan 

VO2max, (f) gizi: kualitas gizi yang baik akan mempengaruhi kualitas 

latihan. (Alfian, 2016) 

 

E. Continous running 

1. Definisi  

Latihan continuous Running adalah latihan yang dilakukan dengan terus 

menerus biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contoh lari 

terus menerus selama 30 menit. Jenisnya intesitas rendah (low intensity 

tranining) berlari atau berenang lambat yang denyut nadinya berkisar antara 

70% - 80% dari denyut nadi maksimal atlet. menurut Harsono (2001), dalam 

(mysidayu dan pelani, 2014) Continuous Training atau latihan kontinyu atau 

sering disebut latihan terus menerus adalah latihan yang dilakukan tanpa jeda 

istirahat, dilakukan secara terus menerus tanpa berhenti. 

2. Manfaat Continous Running terhadap vo2max 

Untuk mencapai tuntutan fisik dalam permainan sepakbola maka 

diperlukan suatu latihan yang teratur dan terprogram dengan baik untuk 

meningkatkan kebugaran aerobik pemain. Salah satu jenis latihan yang 

bersifat mampu melatih dan mengembangkan daya tahan atau kebugaran 

aerobik dan vo2max pemain sepakbola adalah latihan continous running. 
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Continous running merupakan latihan yang dilakukan secara terus menerus 

tanpa berhenti tanpa jeda istirahat (Dick, 2006), dalam (Arifuddin,2016) 

3. Klisifikasi  

Klasifikasi Pria  Wanita  

Baik sekali >4630 >2815 

Baik  4057-4630 2897-3814 

Sedang   3382-4056 2657-2896 

Kurang 2777-3381 1906-2656 

Kurang sekali <2777 <1906 

 

 

F. Tes Balke 

1. Definisi 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran 

dan penilaian. Menurut Sukadiyanto (2009) untuk mengukur daya tahan 

aerobik terdapat beberapa tes yang dapat digunakan, yaitu: tes Balke dengan 

cara lari selama 15 menit dan dihitung jarak total tempuhnya, dengan cara lari 

menempuh jarak 1600 meter dan dihitung jarak total tempuhnya dan tes 

Multistage, yaitu lari bolak-balik menempuh jarak 20 meter. 

Menurut Sukadiyanto (2009) tes ini merupakan cara untuk menghitung 

prediksi VO2Max para olahragawan menggunakan jarak tempuh lari selama 

15 menit. Adapun caranya yaitu olahragawan berlari selama 15 menit, 

kemudian dicatat hasil jarak tempuh yang dicapai olahragawan saat berlari 

selama waktu 15 menit tersebut. 
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2. Protokol Pelaksanaan Tes Balke 

Menurut  Syantica putra (2013) protokol tes balke sebagai berikut: 

a. Peserta tes berdiri di garis start dan bersikap untuk berlari secepat-

cepatnya selama 15 menit. 

b. Bersamaan dengan aba-aba “Ya” Peserta tes mulai berlari dengan pencatat 

waktu mulai meng-“ON”kan stopwatch. 

c. Selama waktu 15 menit, pengetes memberi aba-aba berhenti, dimana 

bersamaan dengan itu stopwatch dimatikan dan peserta menancapkan 

bendera yang telah disiapkan sebagai penanda jarak yang telah 

ditempuhnya. 

d. Pengetes mengukur jarak yang ditempuh peserta tes yang telah ditempuh 

selama 15 menit, dengan meteran. Selanjutnya hasil jarak tempuh lari 

selama 15 menitdimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

 

 

VO2Max = 33.3 + Jarak tempuh/15 – 133 x 0.172 


