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Abstralc 

Ninrandi. 2012. Perbedaan Adaptasi Fisiologis Bagi Atlit Olahraga Anaerobilc 
Dengan Aerobilc Tcrhadap ICapasitas Viti~lParu 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Perbedaan Adaptasi Fisiologis Bagi 
Atlit Olahraga Anaerobik Dengan Aerobik Pada Kapasitas Vital Paru. Banyak fi~ngsi 
fisiologi yang menipengaruhi kondisi fisik seseorang dan salah satunya adalah 
Itapasitas vital paru. Dasi 1;edua lielornpok atlet antara olaliraga anaerobi1.c clengan 
aerobik belum diketahui mana yang lebih berpengaruh adaptasi fisiologis pada 
kapasitas vital paru. Penelitian ini bertujuan untult tnenjelasltan perbedaan adaptasi 
fisiologis atlit olahraga anaerobilt c-lengan aerobik pada kapasitas vital priru. 

Jenis penelitian ini adalah eltsperimen semu g.ang dilaliukan pada atlet atlet 
Universitas Negeri Padang. Popi~lasi penelitian ini adalali mahsiswa FIK UNP !.ang 
berjumlah 40 orang. Teknik penganibila~i sampel dalam pe~ielitian ini menggunaka~i 
total sampling. Teltnik ini dilakul<an berdasarkan pertinibangan penellti. Seliingga 
jumlah sampel dalanl penelitian ini adalah 40 orang, gang terdiri dari 20 orang 
Itelompolt atlet olahraga anaerobil; dan 20 orang ltelompol~ atlet olahraga aerobilt. 
Teltnilt pengambilan data yang dipakai rncnggunnltan R o / ( i q ~  Sl?ir.omctc>r,. 

Data yang telah tel.l<umpul digunakan untuk ~iieng~!ji hipotesis yung  
menggunakan uji t. sebelum i~j i  t dilakukan terlebili ilahulu clilakultan ~ ~ j i  pers!aratan 
analisis yaitu uji nornialitas dan  ui liomogenitas. Berdasasltan hasil p e r h i t u ~ ~ ~ a n  ilata 
post test clengan u.ji-t kelonipolt atlet olahraga anrlerobilt clan atlet olahraga aerobik 
diperoleli tl,,,,,,,, = 0,07 dan t [ahcl (u  = 0,05) = 2,09 yang berarti ll,llung < tl,lt,cl. maka I I,, 
ditolali dan IT, cliterima yang betearti I;elornpol~ atlet anaerobili clan I;elonipol; atlet 
olahraga aerobik tidal; mcniberil<an pengaruli yang berbeda signifikan terliaclnp 
peningltatan kapasitas vital paru. Selan-jutnya dililiat dasi rata-rata ( I I I C I ~ I H )  kapasitas 
vital paru atlet olahraga anaerobik diperoleh dari hasil 117e(/t7 I ~ O J I  ~ C S /  3595  clan Rara- 
rata (n~ean )  kapasitas vital par11 atlet olaliraga aerobili diperolcli dasi hasil rllo~ri po.\/ 
test 3605.05. 

I < ~ t a  Kunci: Olahragi~ Anilcrobik, 0lallr:lga Aerobili, Ki~pilsit i~s Vital I'aru. 
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A. Belalmng 

Terjadinya perubahan struktur cia11 peningkatan filngsi yang sifatnya lebih 

menetap atau permanen pada tubuh sebagai dampak dari olahraga arau latihan 

yang dilalt~lltan secara berulang-ulang dan berkelanijutan clala~n jangka walttu 

yang lama diartiltan juga sebagai aclaptasi tubuh te~liadap olahraga yang 

melibatkan organ-organ tubuh, scperti jantung, penibuluh darah, otot. syal-af, 

jarigail iltat dan yang lainnya. Perubahnn strul<tur dan ti~ngsi tersebut meliputi 

denyut nadi istirahat, denlrut nadi olalirga atau latillan, Itapnsitas vital paru, 

Itapasitas sisteni energi pada tubuh, ukuran otot dan seterusnya (Dalam B1f 

Wara . 1996:73). 

Diti~ljau dari s ~ ~ d u t  pandang ilniu faal olahraga. olnhraga >.ang diiliuti ole11 

para atlit pada berniacam caban? dan nomor olaliragn. l<eseluruhann~ n j u ~ a  al<an 

menin~bulkan adaptasi yang berbeda pula pada masing-masing indi~titlu. sesuni 

dengan genetik atau balm seseorang, tingkat Iteterlr~tilian serta kari~l;terist~l; 

olahraga tersebut terutania clililiat sccnra morfologis. 

Berdasarkan energi utama yang digunakan untult berolahraga melalui 

proses atau mel<anisnic pembentukan energi di dalam tubuh dari energi Itim~a 

me~ijadi energi niel;ruiilt. mnka dikenal jenis olaliraga yang dilakuk:~n pada 



dasar~iya adalah olahraga anaerobilt dan olahraga aerobik, yang tersebar pada 

Itelompolt atau niacam-macam olahraga beserta cabang dan nornornya. 

Olahraga membutuliltan energi untuk menghasilkan gerak atau tenaga. 

Olahraga anaerobilt sering diliubi~ngan dengan latihan dan aktivitas Iterja yang 

singltat, berulang-ulruig clan intensitas yang tinggi dan pada prinsipnya Intihan 

kapasitas anaerobik nierupal<an liegiatan yang berl:lngsung dala1-n beberapa clztilt 

dan sumber cnerginya berasal dari sistem posfagen. gliliolisis anaerobilt (Fox. 

1993:320). Latilian clalam olahraga menggunalian pengulangan Iatihan yang 

diselingi dengan istirahat untuk me~nbentuk tubuh beradaptasi rel-liadap stress 

yang ditinibullian dari Iatihan. ini dilienal sebagai intcr\fal kerja clan intcr\,al 

istiraliat. Selanjutnya intensitasnya harus maksimal atau paling ticlak mendeltati 

maltinial. P.turan yang biasa digunal<an, dilni~lai dari lebih kurang 80 % kcria 

niaksinial (AStran. 1988. Fox. 1993). .TumlaIi sesi pcrniinggu y a n g  diperlul;an 

untuk niengliasilltan pengembangan kapasitas anaerobi1.c adalah 3 nLau 5 sesi pcr 

minggu (Astran, 1988:214) 

Olahraga aerobik secara umuni merupakan al;ti fi tns olaliraga :uig 

berlangsung lama, bir~san!'a men~pakan ker.ja !,an$ terus mencrus dengnn 

intensitas yang relatif rendah. Bila alitifitas dengan intensitas rendah dilaliukan 

lebih dari 180 detilt. oksigen digunakan untuk mensuplai aerobik clalam 

meniprodultsi ATP. Efektivitas penggunaan olcsien tergantung pada sumber 

bahan lemak dan glikogen di dalam otot (Fox. 1993:327). 



Pada pelaksanaannya olahraga aerobilt dilaltultan secara terus nlenerus atau 

kontinyu dengan lcecepatan Iconstan, intensitas rendah Inailpun sedang selanla 

walttu tertentu. Kecepatan yang pasti sangat bervariasi. tetapi harus dengan 

intensitas yang culiup merangsang nilai ambang yang dapat m e n y b a b k a n  

terjadnya adaptasi fisiologis (Mac Ardle, 1988). Untuli Itetahnnan aerobik selain 

diperlultan jantung dan paru guna inensuplai atail m e n g n n g k ~ ~ t  oksigen ynn? 

banynk, maka kemampuan sel untult ~i~engunal;an ol<sigcn jugs lebill tinggi, 

dalam aktifitas aerobik persediaan lemak di otot liarus ditingkatkan. Untuli 

meningltatkan ini diperlul<an latihan aesobilt. yaitu dengnn beban ringan densan 

jangka walttu yang lama. 

Latillan merupakan suatu proses yang sangat kompleks, yang diorgilnisir 

d n n  c!i~-c~nca:?:~k~~~i dalanl berbazni mncnm taliap scrta tliIal<s:~ni~l;i~~l beslicIanj!~tnn. 

T~!juan tlrama dari latillan ndalah untuli niengembaiiglir~n fungsi dasi organ 

tubuli dan kemampuan biomotor. Agar tercapai t ~ ~ j u a n  !.;III~ diinginlian mrika 

latihan fisil< liarus be~pedomnn  pndn prinsip Iatilian !fang bcnar tlan nicmcnhi 

bebernpa aspek antar lain, ctdan!.a i n t cns i t ;~~  lati1i;tn. l'rel;i~ensi la~ilian. d111.asi n!ail 

l a ~ i ~ n y a  latihan serta pulih asal (Bonipa. 1994:98). 

I ~ n t u k  memahami psnzaruh latillan fisik terliadap tubuli cl:1p2t 

diklasifiltasi kan :intarn istilah lalihan ( ese l . c . i ~e )  clcngan peluril;an ( / ~ . c r i ~ r i ~ i g ) .  

Icedua istilah ini mrupakan latihan fisik. nnlnun mengandung t i~juan serta hasil 

yang herbcda. L.atill:tn (cse~.c*i\o) hcrkaitan dengan istilah k o ~ i d i t i o ~ i i ~ i y .  ynitt~ 

proses l a t i h ; ~ ~ ~  yallg berti!juan utalila px la  pengembangan ~ ~ o t e n s i  c~lcrgi  tanpa 



penekanan pada keteralnpila atau pena~npilan latihan. Sedangltan pelatihan 

(training) adalah proses latihan yang menyangkut keduanya, baik pengembangan 

potensi energi maupun penampilan atau keterampilan (Brook, 1987: 154 ). 

T,atilian fisilt (olaliraga) akan menimbulltan perubahan pada tubtth sebagai 

respon dan adaptasi dari Iatihan. dimana suatu kecenderungan ~nalthluk hidup 

untuk ~nempel-talianltan lingkungan internal yang stabil yang disebut 

honieostatis. Latihan fisil< tiieniberi stress bagi tubuli dan mengaltibatltan 

perubahan lingkungan internal, seliigga merangsang aparat homeostatis, 

lingkunan internal yang ~nel ip i~t i  lingkungan fisik dan lingkitngan kimiawi sel. 

Kenail(a11 teniperarur tubuli. kesanirui darall clan kadar CO 2 merupakan 

perubahan lingltungan internal altibat latihan, deniikian juga menilrunnya I<adar 

0 2 .  Usalia untult 11ien.jnga homeostatis da la~n  latilian dapnt clilakukan clengan dun 

jalan yaitu, yc11ig spontaii. temporel- clan ~nengl i i l an~  bebcrapa saat setelali latilian 

selesai, disebut sebagai "Respon". Sedangkan perubahan struktur dan 

peningltatan fitngsi yang tetap terjadi setelali program latilinn disebut clengan 

"Adaptasi" (Lanib. 1984:22 1 ). 

Pengasi~li latilian fisil; terhadap tubuli. sangat tergantung pacla aktifiras 

keterlibatan organ-organ tub1111 yang bersangki~tan di clalam lat~lian Jxng 

dilakukan. Latilian dapat nielibatkan sebaliagian atait seluruli organ tubuli sesuai 

dengan Itebutuhan. pada dasarnya ditentulian oleh aspel< tersebut cli otas, niuka 

akan terjadi perualian fisiulogis akibat silatu latilian. perubaliun tcrscbut 

merupaan adaptasi dari tubuh rerliadap latillan sehingga akan rnenjadil<an 



perubahan f ~ ~ n g s i  serta perltembangannya. Dengan mengetaui perubahan yang 

terjadi, maka alean dapat diprediksi peningkatan fungsional dari organ tubuh 

serta Icemampuan iomotor yang aken diperoleh selanjutnya. 

Latihan fisik yang dilal;ultan s,-suai dengan prinsip dasar latillan akan 

memberilcan pengaruh yang bailt terhadap tubuh. dirnana terjadinya peningkatan 

lcualitas fisik. Adapun perubalianyang terjadi antara lain, pesi~bahan Iiimiawi, 

perubahan pada serabut otot, perubalinn pada ltarcliores~~irasi, liasdiovasculer 

sesta perubahan lainnya yang meliputi, perubalian Ico~iiposisi t u b ~ ~ l i ,  Icadar 

I<olesterol darali dan tsiglisesida. tel;anan dasah meninzkat. penyesuaian terhadap 

panas serta perctbahan pada jaringan iliat sepesti tsnclon clan ligamen (Fos,  1993) 

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dasi liegiatan olahraga diantaranya 

terjadi pada kapasitas vital pasu atlit.Perubnhan pada paru akibat latilian adalah 

terdapat Icenaikan \~olume pernafasan nienit. I la1 ini disebablinn 1t.h karena 

Icenaikan frcliuensi pesnafrlsan nlaupun \o lume tidal. Pada atlit clidapatkan 

volume clan leapasitas pasu yang lebih besar dibandingkan orang jfang tidali 

terlatih. Kemudian juga clidopntlian Itemampunn bcsdiSi~si lebih bcsar pads 

atlet dibandinglcan dengan non atlit. I-Ial ini disebabkan ole11 kasena 

bertambahnya dataran untuk berdifusi (Soekasman, 1991 :84). 

Berdasarkan pengamatan dan lieatlaan ciilapangan diper1iir:dtan masih 

kurangnya Iiapasitas vital par11 atlet scrta belum cliltetallui mana yang lebih baili 

kapasitas pan1 nya antara atlet olaliragu anaerobik dibandingkan atlet olahsaga 

aerobili, selii~igga akan didapatkan data bcrclasarl;an Iinjian ilmiah bah\\a I.redua 



olahraga tersebut nienghasilltan adaptasi tisiologis terhadap tubuli dalam ha1 ini 

pada kapasitas vital paru. 

B. Identifhsi Masalah 

Berdasarlcan latar b e l k a n g  masalah yang cliltemukakan maka dapat 

diidentifalcasi n~asalah penelitian sebagai berikut: 

1 .  Gennetik (bakat) 

2. Usia 

3. Icebiasaan hidup 

4. Latihan 

5 .  Status gizi 

6. Teknoligi 

C. Pembatasan NIasalal~ 

Oleli ltarena banyaknya permasalahan yang dapat ~nempengarulii kapasitas 

vital paru atlet dan juga keterbatasa11-lceterbatasa~~ yang acla pada peneliti, maka 

perlu dilal<ukann!~~ pembatasan masalah agar penelitian ini lebili terfokus kepada 

pencapaian penelitian 

Permasalahan cialam penelitin11 ini n~tlliputi tcrbatas pnda "Pct*bctln;~n 

Adapti~si Fisiologis Bngi Atlit Olnl~l'i~gn Anncrobilt Dcngnn Ac~*ohilt Patla 

Kqpnsitas Vital Pal-u". 

D. Perumrlsan Mnsnlnll 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang diltemultalcan di atas. dapat 

dirumr~sl<an masalali bahwa; Olahraga anaeobilc maupun olahraga aerobik dapat 



menghasilkan peningltatan ltapasitas vital paru pada atlet dimana terjadinya 

respon dan proses adaptasi dari tubuh terhadap olahraga tersebut. 

E Tujurtn Penelitian 

Penelitian ini berti!iunn untuk: 

1. Untuk mengetahui Itapasitas vital paru atlet olaliraga anaerobik 

2. Untuk mengetahui ltapasitas vital paru atlet olahraga aerobik 

3. Untuk mengetahui perbeclaan kapasitas vital paru atlet olahraga anaerobik 

dengan kapasitas vital paru atlet olahraga aerohik 

F. Manfaat penclitian 

1. Sebagai baha~i  masultan dan pertimbangan guna merancang program lathan 

terutania yalis berkaitan dengan ltomponen Icapasitas vital paru 

2. Sebagai dasat pertimbangan bagi seluruh pelaki~ olahraga dalam merancang 

program latillan untult pengenibangan Itondisi fisik 

3. Sebagai masul;al~ bagi semun masyarnl;at pentingn!rn mengetahui ltomponen 

kondisi fisik. untul; 1;ebu~aran clan liesellatan 

4. Sebagai peilo~i~an bngi peneliti b e r i l i l ~ t ~ i ~ ~ ~ ?  untult mengembnngltan penelitian 

ini terliadap ltompo~len lainnya pacla tubuli. 



A. JGijianTeori 

1. SistemEnergi 

Energi adalali ltapasitas untuk nielakukan kerja (work of CCIPUC~JS). 

Keria merupaltan I-tasil perl<alian antara tenaga (force) dengan jarak 

(disfance). Semaltin berat suatu pekerjaan maka semakin banyak kebutuhan 

energi. Semua energi yang digi~nakan dalam proses biologis bel-asal dari 

matahari. Encrgi dari mataliari tersebul dirobali 01211 t i~~nbuli- tu~nbuhan 

hi,jau nie~!jadi energi I<imiaterutama da lan~  bentuk karbohidrat, sirlulosa. 

protein da~;  lemak. Berdasarkanapada sumber cla~l bentuk energi yang ada. 

maka energi tersebut di bagi ke da la~n  heberapa bagian yaitu, energi 

mati~hari, enttrgi listrik. energi meltanili, energi kirnia, energi potensial dan 

energi 11111tlir. 

D:ll-i bebcrnpa cnergi tersebut cli atas. dnlam proses sela~i~ju~nya bisn 

saling berI-tu~?gan atau saling pengaru1-t mempengaruhi. Misalnya: suniber 

energi yang paling utama clan akan me~npcngarulii proses yang lain adalah 

energi >rang berasal dari mataliari. Energi Itiniia dapat dii~bah men.jadi energi 

mel<anilt yang altan mengliasi1k:ui gerak. Enegi nultlir dapat 11ieiiyebabl;an 

~iiunculiiya enegi listrik d:tn lain sebagainya. ( Na\va\vi. 2008). 

Untuli melaltukan berbagai aktivitas tubull ~nemerlulian gernli. gerak 

diliasill<an dari kontraltsi clan relaksasi otot langka, untuk bisa berker.j;t olot 



rangka mbmerlukan energi..energi dianibil dari pemecahan bahan kimia di 

dalam otot yaitu ATP (2denosine Tril~hosphcrte). AT? di pecah menjadi 

A D P  (Adenosine Diphos~~hate) dan Pi (Phosphute tnorgnnik). putusnya 

iltatan phosphate bernesgi tingi tersebut menghasilkan enersi sebesar 8 - 12 

kcal. Energi inilali Sfang akan cligunal<an untuk Iterja semua sel jasingan 

tubuli termasuk sel otot sangka. Oleh !<arena itu ATP ini terdapat di dalam 

senilia sel ,jaringan tubuli, sebab ATP yang tersedia pada satu sel tidak bisa 

dipakai utituk sel yang lain. nielainkan untuk kebutulian dari sel it11 sendiri 

(Soeltarman. 1991 : 1 1 ). 

Satu moleltul ATP dipecah akan mengliasilkan 8 - 12 kcal, clan akan 

terbentuli sat11 ADP dan satu Pi. Semakin berat aktivitas, semakin banyalt 

butuli energi clan semakin banyak terjadinya pemecahan ATI', pada ha1 

junilah ATP dalam s u a t ~ ~  otot terbatas dan akan segera habis. Habisnya 

pessediaan ATP cli~lam saru otot rncrupnkan salali satu penyebab tinibulnya 

kelalahan. Narnun setiap saat terjatli pelnbentnkan I<embali (re.srnte.~n) ATP 

pada saat Intensitas kesja d i l tur~~ngi  atau istirahat. Pembentukan Itenibali 

. . 
ATP berasal clari pc.ngg;~bi~~igan ~lntara ADI' clan Pi. penggabungan 1111 

~nemerlultan energi. energi diambil dari CP (cer~ntineplio.~~~Iio~e). .Alan 

tetapi pessediaan C P  dalam satu otot juga terbatas. niaka energi selan.jutnya 

diambil dari ],roses pcrnecalian bahan makanan (glultosa, leniaI< maupun 

protein) (Fos ,  1993). 



Oleh Icarena ATP ini sangat penting bagi kerja dari semua sel jaringan 

tubuh, maka ATP harus selalu tersedia setiap saat. Mekanisme penyediaan 

ataupenibentukan kembali ATP ini dilakulcan dengan tiga tahap sebagai 

berilcut: 

1 .  ATP - PC atau disebut dengan Phospagen sistem 
2. Glikolisis Anaerobil< atau disebut juga dengan Lactid Acid sistenl 
3. Sistem Aerobi1.c atau clisebi~t juga sistem ol<siclasi \ 

ATP dipecah nienjacli ADP + Pi menghasirlcan energi, energi 

digunakan n~ituli meral<i~l<an alctivitas. Kemudian tejadi penggabungan 

antara ADP dan Pi untuk membentuk kembali ATP. Penggabungan ADP 

dan Pi tersebut memerlukan energi \:an:: diambil pertama dari CP dan 

lcedua dari glil;olisis anaerobik dan ketiga dari sistim ol<sidasi, sisrim 

oksidasi menietrslian oksigen pang disediakan oleli proses VO2 mas. clan 

nutrisi yang cliambil dari sistim pencernaan maupun dari cadangan yang ada 

dalam setiap sel jaringan (Soekarman. 1991 ;16). 

Dengan dcmikia~i dapat disinipulkan hali~va; sistim energi clalarn 

aktivitas fisik tesdiri dari dua bagian yaitu sistim arlaerobik dan sistim 

~er.obik . sistim anacrobik adalali proses metaborisme energi tanpa 

menggund<an oksigen. sedangkan sistim nerobilc adarah proses metabolisme 

energi .cleiigan menggu~ialinl oksien. Kedi~a sisrini energi ini terdapat di 

dalam semua cabang dan nomor pada olaliraga, lianya predominant sy.yster1? 

n!;a yang berheda-beda tergantung dari ii2tensitas. waktu, jaral< dan 

prcquensi tlasi al;ti\:itas tersebut. Pada cabang olallraga yang intensitasnya 



tinggi, ma la  sistim energinya lebih dominan anaerobik, seb'aliknya cabang 

olahraga dengan inlensitas yang rendah waktunya lama, malta sistini 

energinya lebih dominan aerobilc ( Nawawi, 2008) 

2. Pembentulan Energi An~crobilc (Ian Aerobilc. 

a. Sistem ATP-PC ( Pllospagen sistem). 

Untult me~i.inlankan scmua fimgsi tubuh dibutuhkan energi yang berasal 

dasi Adenosin Triphospliat (.4TP) dan terbanyak terdapat pada otot. 

Jilca otot beltontaksi lebih banyak. malta penggunaan energi lebih juga 

banyale sementnra persedinali ATP clalam otot sangat terbatas 

jurnlahn\ a. I;alau otot diinginltan bcrltontral<si berulang ulang mnlcn 

ATP J8ang digunakan liarus dibentuk kembali. Pembentukan tersebut 

(resintesa ATP) juga clipeslul.can energi. senyawa tersebut adrtlah 

Phosfocrcatin (PC) senyawa Iciniia ini juga tel-dapat dalam otot. Oleh 

karena ATP dan PC mengandi~ng senyawa phosfat, malta mereka 

secara bessarna disebut scbagai Sitcm Phosfagen. Apabila PC pecah 

alinn Iielur~s encrgi. Pcmecnhan tersebut tidalt menggunnkan oltsigen 

(Soekarman. 199 1 : I 1 ). 

Astsnn dnn Roclalil ( 1  986): Fos ( 1  993), menggambaskan bahwa proses 

pembctukan ATP mclalui sisteni ini sangat cepat sehingga dapnt 

segesa dipergunnknn ole11 otot pada aktifitas yang mernbutuhl<an 

Iceltuatan dan Icecepatan. Untulc reltsi 1;imia nya dipelukan enzim- 



enzim seperti ATPase, myoltinase, Itreatinase, dan bahan ltimia lainnya. 

Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan tersebut: 

a. Tidak tergantung pada reaksi kimia yang panjang. 
b. Tidal< membutuhkan oksigen. 
c. ATP dan PC keduanya sudah tersimpan dalam niel<anisme 

Itontraltsi otot. 

Ketersediaan energi melalui sistem ini hanya unuk aktifitas cepat, serta 

lekas habisnya, untul< pe~nbentultan ATP selanjutnya juika cadangan 

PC sudah llabis maka dalam tubuh dilaltukan pemecahan glukosa tanpa 

oksigen atau disebut j i~ga dengan glil<olisis anaerobik, 

b. Glil<olisis Anacrol~ilc ( Ltctid licid sistem). 

Gliltolisis anaerobik disebut juga sebagai sistim asam laktat. karcna 

dari proses pemccalian glukosa tersebut altan n~enghasilkan asam 

laktat. Semakin banyalt pemnltaian sistini energi ini. maka semakin 

banyak terbentuknya asam Iaktat, penurnpultan asani laktat baik dalam 

otot maupun darn11 merupakan salnli satu penyebab teriadinya 

kelelahan dan bisa menyebabknn kejang otot (kram). 

Broolis (1984). m~i.jc.laskan bahwa sat11 molcl<ul glukosa dipecah 

dengan tanpa tcrsedian>,a oksigen disnmping rnenghasill<an energi 

untul< menibentuk 3 ATP yang berasal dari penggabungan 3 ADp + 3 

pi, juga mengliasilltan asam laktnl. senientara itu nsam p!?rulrat akan 

clila~~jutl<an prosesnqa cli dalam mitochonclria dengan sist i~n aerobil; 

melalui rangaltain sil<lus kreb's pang altan menghasill<an energi lebih 



banyak. Sist i~n glikolisis anaerobik ini sangat diperlukan pada 

intensitas ker-ja yang tinggi atau cepat yang berlangsung antara satu 

sanipai satu selengali menit, karena proses kimianya berlangsung 

dengan cepat. Tunturan yang tinggi terhadap sistim ini nie~iyebabkan 

aI<uniulasi asani laktat bisa ~iiencapai 25 mmol.l<g. dan ini dapat 

nienyebabltan Itelelahan yang sangat tinggi. penunipultan asam laktat 

yang palirig tinggi dicapai selama latillan yalig berlangsung 60 - 180 

detik. Tingginya Iiaclnr asam laktat ini nlenyebabkan ucidosis pada otot 

atiiu I<easamr~n otot mcning~cat dan ini mengIiani5at pemecaI~an 

glil<ogen lebili la11.jut Iiarena fi~ngsi enzim glikolitik terganggu, 

clisnmpin~ i t u  juga ~neligurangi kapasitas otot untuk n~engikat kalsium 

seliingga menglialangi terjadinya kontralcsi otot. tcrjadinya kelelahan 

clan bisa j i~ga  terjadi I i~am.  

Dilain sisi asam Iaktnt ini merupakan sumber energi berliarga, e n q i  

kl-it~nis jrang lertimbun dan tersinipan didalam tubuh sclama 

bt.rlangsungnya aktilitns tisilt yang berat. Jika oksigen segera tersedia 

t l a 1  rnenc~i i i~~pi  hidrogen !ang terikat pacln asar-i.1 laktat akan diambil 

ole11 Nil;otinamid;~ Acienin Dinukleotida dan altan ter~ksitlasi. 

Sela~?jutn!~a asam lalitat siap 1111t~li ciiubali kcmbali mel~.jacli asanl 

piru\:at clan il;\pt\t digunnltan ~intuk resintesa ATP, pact21 musa 

psrnulihan, asam piruvat nkan dirobah liembali I-nil~ijacli g l i l iog~~i  cli 



hati dan bila diperlukan glikogen ini dapat diubah menjasi glukosa lagi 

dalaln darah (Fox, 1993). 

Menurut Teascli dalam Bafirman ( 2007;17), ciri sistem gliolisis 

anaerobik adalah sebagai berikut: 

a. Menyebabkan terbentuknya asam laktat pang dapat 
nienimbulltan kelelahan. 

b. Tidak menibutuhkan oksigen. 
c. Hanya menggunakan karbohidrat. 
d. Menibrikan energi untuk resintesis beberapa moleliul ATP 

saja. 

Proses metabolisme yang beslangsung di dalam tubuli, disamping 

riier~ghasill<a~i produk berupa panas dan energi, juga rnenghasilkan 

lirnbah metabolisme seper-ti; C 0 2  dan H20, serta asani laktat dan 

lain-laill yang liarus segera dibuang Iieluar tubuli. N a n ~ u n  deniiltian 

unti~k asam laktat, dari satu sisi dia merupakan waste product yang 

dapat menpebabkan kelelahan pada otot, akan tetapi dari sisi lain dia 

bisa mesupaka11 salah satu sumber energi cadangan yang dapat 

clipergunaltan kembali setelah melnlui serangkain proses kiniia (blc 

Selanjutn1.a dijclaslian juaga bahwa selama melakultan latilian yang 

berat. aku~nulasi asalii lalttat bail< dalam otot maupun di dalani darah 

bisa dimnrifaatkan kembali sebagai sumber energi dengan ssrangkaian 

proses sebagai berikut; Pertnina; pada saat kita mcnguraligi intensitas 



latihan, atau istirahat dan suplai oksigen kejaringan sudah mencukupi, 

nialta liidrogen tesikat Ice asani laktat dan diangkut olel? NAD' dan 

akhirnya dioksidasi, sebagai hasilnya asamlaktat siap untul< dikonversi 

kembali menjadi asam piruvat dan dipergunakan sebagai surnber 

e ~ ~ e r g i .  Selanjutnya energy potensial yang tersinipan dalam asaln laktat 

dan asam piruvat yang lebentult di dalam otot selama latihan dapat 

dilestarikanldisirnpan dan keranglca karbon dari molel<ul-molel<ul ini 

dipergunal<an untult proses sinlesa gl~~l<osa dan proses ini dinaniakan 

dcngan proses glul<oneogenesi! yang terjacli dalam sil<lus cori (Dalani 

Nawacvi. 2008;8). 

hIttl.;anisme siltlus cori adalali bermula clari akumulasi asam lalitat di 

dalam otot. Al<umulasi asam laktat ini dapat menyebabltan kelelahan 

pnda otot. Pada saat intensiatas latihan dikurangi, karena kelelahan, 

nlal;a seca1.a bertahap asam laktal dianglcut Ite luar otot masuk Ice 

dalam darah dan dibawa ke hati. Selalijutnya, di hati asam laktat 

clikon\lersi mer!jadi asani piruvat. dari asani piruvat dikonversi lagi 

mtnladi glul<osa. .4p:1bila glul<asa pang rcrbentult dari asam lakatat ini 

niau dipergunakan Iagi sebagai sumber energi, nial<a glukosa tersebut 

dikeluarl;an dari hati masuk kedarah dan diangkut ke otot yang 

memeslulcannya. Tetapi apabila glukosa tersebut tidak dipnl<ai. maka 

dia dirubali nie~ijadi glilcogen dan disimpan di Iiati yang disebut 



dengan gliltogen hati. Proses penggusuran asam laktat dari otot ke hati, 

ke~nudian dihati dikonversi menjadi glukosa dan selanjutriya glultosa 

di kirim lagi I<e otot disebut dengan siklus cori (Brooks. 1985; Mc 

Ardle: 1986 ). 

c. Sis ten1 Aerobilc 

Aerobik adalah proses nietabolisme energi dengan menggunaltrui 

oksigen. Atau dikenal juga dengan proses oltsidasi. Sistim aerobik ini 

selain lneliggu~lakan glukosa juga bisa memakai bahan nutrisi utama 

yaitu lemal< dan jilta diperlukan protein. Sistini aerobik ini merupaltan 

sist i~n yang lebili rumit dari dua sistim sebelumnya, karena pada sist in~ 

ini .disamping melibatkan oksigen, juga ~nelibatkan bahan-bahan 

ki~nia  lainnya. Altan tetapi mampu niengliasilltan energy clalani jumlah 

besar: seliingga mampu membentuk ATP sebanyak 34 milirnol per 

kilogram otot, (Brooks ; 1981). 

Riln oksigen niencukupi hanya sedikit asam piufat yang berubah 

me11,jadi asam laktat, Sebahagian besar asani pirufat akan masult 

kec~alam mitoltliondria m e l a l ~ ~ i  sistem enzim yang komplelts, dan 

nicngalami serangkaian siklus realtsi kiniia yang disebut siklus Itrebs. 

Dalnm siltlus ini ter-jndi dua perubalian ki~nia  yaitu terrbentuknya Co2 

dan terjaclinya oksidasi yang membebaskan elelttron, asam pirfat 

sebagai hasil akliir gliltolisis anaerobik digabungkan dengan 



ItoenzimA, sehingga terbentuk asetil CoA yalig kemudian bergabung 

dengan asam oksalat membentuk sitarat. Sebuah ATP dihasilltan 

langsung dengan proses phospliorilasi. Fungsi iltanla siklus lcreb 

adalah menghasilltan elelttron yang selanjutnya diilcat oleli NAD dan 

FAD (Mc. Ardle, 1986) 

ATP, dan sistem aerobilt (silclus Itreb's clan sistim transport elektron) 

niengliasilkan 34 ATP, sehingga total ATP yang bisa dibentuk kenibali 

dal-i sistim glikolisis anaerobik dan aerobik adalah 36 - 38 ATP. Jadi 

sebenarnya tubuh altan lebih efisien nrenggunakan sisiim energy 

aerobik dari pada sistim anaerobik, Icarena disaniping rnanipu 

menyediakan energi lebili besar sehingga bisa membentuk ATP lebih 

banyak, .jugs tidal< atau sedikit tesjadinya altuniulnsi asani la1;tat yang 

dapnt ~iienyebabkan Itelela11an"Altan letapi sistim energi aerobik ini 

altan terpaltai pada intensitas Icerja yang rendah dan dalani waktu yang 

lama. A I I ~ P I I  bentuk cabang olahraga, kedua sistim energi ini baik 

a~iaerobik maupun aerobik altan terpakai, naliiun terjadi perbedaan 

persentasenya atau disebut juga dengan predonlinnn sy.vfem energy 

1,atiIian adalah sutu nlct i f  tas olahraga yang sisteniatis dala~n jangkn 

walttu yang lama, progresif dan indifidual yang bel-tujuan membentuk 



fi~ngsi fisiologis dan psikologis manusia untuk nienienuhi tugas-tugas 

yang dibutuhkan. Latilian sebagai proses yang sisteniatisdalani 

pelaksanaan aktibitas jasmani yang dilakukan secara berulang-ulang. 

lathan ik ik  pada prinsipnya adalah unti~k niemberiknn stress fisilc pada 

tubuh secara teratus. sistematis, berkesinanibungan sedemikian rupa 

seliingga mendapatkan I<eniampuan dalam nielakukan kerja 

(Anderson, 1986; Broks, 1984; Bompa, 1994). 

h4c.Arclle (1986) niengc~nukal<an latilian fisik adalah ~~ntu l ;  mencapai 

penyesuaian biologis, untuk mengembangl<an fungsi daii organ tubuh 

clan kenianipuan biomotor , sehingga dalam tugas khusus dapat 

dita~lipilkan secara optimal. Latihzin fisik yang dilakukan secara 

tesntus, sistematis, dan berkesinanibungan yarig diiuangkun dnl:un 

suat i~  prograni latilian al;an ~netiingkatltan kemanipuan fjsik sccrlsa 

nyata, namun tidak demikian halnya jika latilian dilal<ulian tidak 

teratus (Astran, 1986; Fox EL, 1993 

3. IG~pasitas Vital P R ~ I  

a. Faal P;\III 

Paru-paru yang terletnk di rongga dada di atas sekat diafragma (sekat 

ronggn badanj. terdiri atas dua bagian, yaitu paru-par11 kiri dan I<anan. 

Pa~.u-pari~ kiri niemiliki clua gelambir dan paru-paru kanan ~iie~iiiliki 

tiga gclambis. Panl-pnru dibungkus ole11 selaput yang disebut pleura. 



terdiri dari dua lapis, yang membungkus alveolus-alveolus yang 

berjumlali lebih kurang 300 juta buali. Luas permukaan seluruli 

alveolus diperkiraltan 100 kali dari luas permukaan tubuh manusia. 

Fungsi utama dari pnru adalah untuk pertukaran gas antarn darali dan 

atniosfer. Pertukaran gas tersebut bertujuan untuk menyediakan 

oksigen bagi jaringan dan niengeluarl<an karbon dioksida. Kebutuhan 

oksigen dan Itarbon dioksida terus berubah sesuai dcngan tingkat 

aktifitas serta metabolisnie seseorang, dan aktifitas ini berada pada 

mekanisrne sistelii pernafasan (West, 1994; Guiton, 1996). 

Ventilasi paru merupaltan suatu proses peminilahan udara inpirasi 

kedalam al\~eolar, ventilasi paru tersebut terkait dengan volume paril, 

resistensi terhadap aliran yang terjadi didalam saluran nafas, sifat elstik 

atau c l a p  kernbang paru ntau dinding dada. Pada saat beralitifitas 

ventilasi nieningkat pula sesuai dengan beratnya aktifitas tersebut 

(Astran, 1986; Sodeman 1995). 

Volume ~ ~ d a r a  dnlani paru-paru orang dewasa lebih I<~lrang 5 liter. 

Kemampuan paru-pnru penanipung udara disebut dengan tlayn 

tampung paw-p:lw atau ltapasitas paru .Volume udara pang 

dipernafasI<a~i ole11 tubuh tergantung besar liecilnya pn1.11-pari~. 

liekuatan bernafns dnn cara bernafas. Pacla pernafasan biasn orang 

dewasaudara yang keluar clan masuk paru-paru sebanyak 0,5 liter. Ildra 



sebanyalt ini disebut udara ernafasan atau udara tidal. Apabila lcita 

menarik nafas sedalam-dalamnya dan menghembuskan nafas seltuat- 

kuatnya, volume yang masuk dan Iteluar lebih kurang 3 , j  - 4 liter. 

Volun~e  udara ini disebut ltapasitas vital paru. Sedangkan 1-1.5 liter 

udara tetap tinggal di paru-paru walaupun kita telah ~nenghembuskan 

nafas sekuat-lcuatnya. Volunie udara ini disebut uciara residu (Guyton, 

Hal, 1996). 

Ventilasi pada saat istirahat bervariasi pacla setiap orang dengan jumlah 

antara 4 sampai 5 liter; Variasi jumlah ini dipengaruhi oleh ukuran 

tubuh antara lalti-lalti dan perempuan, juga tipikal jumlah antara 

volume tidal dengan frekuensi respirasi bervariasi antara 400 sampai 

600 1111 untu volurne tidal dan 10 - 25 kali ~rntulc frckuensi respirasi. 

Ventilasi besolahraga (berlatih) lebih membahas secara l\omplt.lts yaitu 

terliadap perhitungan ltonsumsi oksigen produltsi pen~bahasan 

karbondioltsida per menit dengan acuan kerja otot. 

Menurut teori pang diltemukaltan oleh para ahli volume paru-paru 

dibednkan atas 4 bagian, yaitu : 

1 )  Volun~e Tidal 

Adalah volume udara yang diinspiisasi atau dieltspirasi pada setiap 

ltali pernafasan normal. Besarnya lebih urang 500 ml paa rata-rat21 

orang dewasa 



2) Volume Cadangan Inspirasi 

Volume udara elcstra yang diinspirasi setelah volume tidal, dan 

biaanya mencapai lebi urang 3000 n ~ l  

3) Volume Cadangan Ekspirasi 

Adalah jumlah udara yang masili dapat dilceluarkan dengan 

eltspirasi kuat pada akhir eltspirasi normal, pada Icsaclaa normal 

besarnya lebih kurang 1 I00 ml 

4) Volume Residu 

Yang dimksud dengan volu~ne residu adalah udara !,an8 masill 

tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Besarnya 

lebih urang 1200 ml (Judha ; 201 1). 

4. IGpasitas Par11 

Kapasitas pan\-paru menusia nierupakan gabunan ari bebesapa .i~olume 

paru dan dibagi men.jadi empat again, yaitu : 

a. Kapasitas Inspirasi 

Sama dengan volume tidal + volume cadangan inspirasi + .i,olume 

residu. Resnrnya lebili ltr~rang 3500 n11 dan merupakan jumlali udara 

yang dapat dihirup seseorang mulai pada tinglcat ekspirasi normal clan 

menge~i~banglcan pasu sampai jumlah 1iial;siniurn. 



b. Kapasitas Residu Fungsional 

Sama dengan volume cadangan inspirasi + volume residu. Besarnya 

lebih kurang 2300 ml dan merupakan besarnya udara yang tersisa 

dalani paru pada althir eltspirasi normal. 

c. Icapasitas Vital 

Sama dengan volume cadangan inspirasi + volume tidal + \~olunie 

caclanga ekspirasi. Besarnya lebili Iturang 4600 ml dan merupakan 

jurnlah udara maksimal yang dapt dilteluarkan dari paru. setelh 

terlebih daliulu mengisi paru secara maksimal dan kemudian 

n~engeluarltannya sebanayalt-banyaltnya (Judha ;201 1) 

d. Kapasitas paru Total 

S a ~ n a  dengan kapasitas vital + volume residu. Besarnya lebili Itnrang 

5800 ml, adalali volunie ~naksimal diniana pasu diltembangkan sebesar 

mungltin dengan inspirasi paksa. Volume dan kapasitas s e l u r ~ ~ h  paru 

pada ulanita lebili kurang 20 - 25 % lebili Itecil dari pada pria. clan 

lebih besar pada atlet dan orang yang bertubuh besar dari pada orang 

yang bertubuh ltecil dan astenis. Serta tambahan pustaka rnengenni 

kapasitas paru-paru bahwa volume paru-paru manusia bisa mencapai 

4500 cc, disebut kapasitas total. Volume vital untuk pernafasan seltitar 

3500 cc, sisanya 1000 cc merupakan udara residulsisa yang selalu 

mengisi pnru-par11 (Guyton ; 1997). 



Dalarn keadaan normal, udara yang iligunaltan untuk 1 per~lafasan 

sekitar 500 cc, biasa juga disebut kapasitas tidal. Penghitungan 

!capasitas pada saat respirasi dalam 1 menit dan di waittu istirahat 

adalah anatara 4-15 liter, pada saat latihan dapat mencapai 150 liter. 

Cara pegnlturan volunle dan I<apasitas paru-paru, diultur dengnn 

spirometer. .larum penunjul; dite~npatkan pada titik nol, bisa jug:\ 1000 

u~ltnk mernUdal-~ltan pembacaan. Jilta pada 1000. hasil 'pcmbacaan akan 

dikuiangi 1000 (Ganong : 1989). 

Untult niengultur volume tidal ((VT) dilakultan inspisasi nornlnl. 

keniudian dihembusltan Ice dalam spirometer dengan nro!nal. 1 !nruli 

nlengukur volumc eltspirasi cadangan (VEC) setelah inspirasi normal, 

dilakultan elspirasi lagi secara total Itc clalarn spiromerer. Ilnt~~li 

~-tiengultur kapasitas vital (ICV) di laki~ka~l  inspisasi toiiil I;c;.n;udi~in 

ekspirasi total ke da lan~  spirometer, setiap prosedur diulangi liga kali. 

\lolume inspilasi cadangan cliliitung dcngan pessamuan : VIC -I<\'- 

(VT+VEC) (Guyton ; 1997). 

5. Fdttor-f;lktol- yang tct.l<ait tlcngnn ltapasitas paru 

a. Gcnnetil; atau Ra\vann 

Cien atau baivaan yang clidapatkarl dari Icihir atau turunan scperti tnggi 

dan ukuran penampang tubuh serta jenis kelarnin altan terlait dengall 

ukusnn ])aril, dsn ;I\ ;~I-I  terliait juga dengan vo1~11nc paru. or:ing ylng 



terlahir dengan ulcuran t~rbuh rendali dan kecil volume parunya juga 

lebih sediltitl jika dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi dan 

penampang tubuh yang lebih lebar ( Deswandi, 201 I). .Jenis Icelamin 

nlembedakan ukuran paru antara laki lalii dengan wanita, volume paru 

wanita lebili kecil antara 20-25 % dibandingkan lalti-laki (guiton; 

1997). 

b. Usia 

Menurut Guiton dan Hall (1997). Semenjak usia anak anali 

I<apasitasparu akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan fisili 

dan bertanibahnya usia. Dalani keadaan normal, kedua paru-par11 dapat 

nienanipung sebanyak lebil~ Kurag 5 liter i~dara.  Waktu ekspirasi, di 

dalani paru masih tertinggal lebih kurang 3 liter itdara. Pada waktu 

bernafas biasa udara )iang masuk I<e dalam paru-paru 2600 cc (2.5 

liter). Jumlali peruafasan, dalam keadaan normal, orang du\vasa (kirz- 

kira 16-1 8 I<ali per menit), anal;-anal< 24 kali per menit. ba! i 30 liali 

pernienit. Folumc paru ini mencapai nilai malisimal pada u i a  antura 

19-21 taliun sesudah usia ini volunie P;ISLI mulai menurun sampai usia 

tua (Yunus, 1997). Walaupun begitu kpasitas vital paru-paru orang 

dewasa lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dan ba!si. Dalam 

kadaaii tertentu lteadaaii tersebut altan berubah misalnya akibat dari 

suatu pcnyaltit, pernuk~san bisa bertambah cepat dan sebaliknya. I!sia 



berliubungan dengan proses degeneratif. Semakin tua i~s ia  seseorang 

maka semakin besar l<emungl<inan terjadinya penurunan fungsi paru. 

c. Pola hidup 

Pola hidup sepesti pengnturan siklus l<ebutuhan istirahat tidur. 

lcebiasaan rneroltok dan pola nial<nn sel-ta minuman tertentu dapat 

menimbull<an dampal< terhadap Icesehatan juga pada sistem 

pernafasan. Merol<ok dapat meniniulkan gangguan paru berupa 

bronchitis dan emfisema. yang dapt menimbulkan penuruan fungsi 

paru dibandingknn dengan yang tidal< merokolt. Di samping it11 

pecandu rol<ol< memungkinkan menclerita batuk I<ronis.l<epala pusing. 

perut niual, sul<ar tidur dan lain-lain.Jika gejala tessebut tidal; scgcra 

diatasi dapat menimbulkan al<ibat terganggunya pernafasa~~. 

bertambahnya kecepatan bernafas. lapasitas vital berkurang. dan  

lainnya. ( Suyono: 1997 ). Pola makan seperti kebiasnan bcr1ebiIi:in 

mengl<onsumsi maltanan yang mengandung energi tinggi diantaraq.a 

karboliidrat, lemalc juga sering dihubungl<an clengan terjadinya 

pestu~i~bulian lemak pncla tubuli jugs pndn claerali jal.ingan ],c.rnafr~s~n 

pertumbulian lemak ini altan mengakibatlcan senlakin senipitn1l.a rl~nng 

untul< volume paru dan terhambatnyn poses pernafasan (Desnoncli 

dkk; 20 12;28). 

. . .  
. .  a .. . 

I.. ' . . I . . .  



d. Olahraga atau latihan. 

Latihan fisilt atau olnhraga yang teratur yang mengaliibatknn 

seseorang nienjadi terlatih dan beradaptasi dengan lalihan yang 

diberikan pada tubuh, melatih otot pernafasan otot dada sepeti 

musculus intercostalis, musculus scalari, mi~sculus latisirnus dossi dan 

lain lain. Dengan terjadinya peningltntan kekuatan otot pernafasan 

altan meningkatltan ke~nampilan dan efisiensi pernafasan bail; 

pentilasi, difi~si mailpun pel-fi~si dan akan tesjndi peningkatan lapasitas 

dan volume paru. Peningkatan kapasitas vital paru lebih besnr orang 

yang terlatih dan penurunannya lebih kecil jilta dibandingltan d e n p n  

orang yang tidalt teslatih atau besolahraga (iZstla11: 1986. C'C~OPCS: 

1987. Fox; 1993, Pal ton;] 989) 

e. Satus Gizi 

Secasa langsung satus gizi tidak niempen~aruhi kapasitas \ ital par11 

nalnun bila seseorang pnda keadaan kelebihan gizi clampak patla 

tubuh biasanya terjadi peningkatan persentase leniak tubi~li clan alian 

menyebabltan peningkatan berat batlnn ynns beslebilinn !;ang aknn 

mengganggu altatifitas fisik atau olaliraga. s e d a n ~ k a n  olah~.aga 

tersebut mempengaruhi peninglcatan Itapasitas \.ital pasu. Demikian 

juga sebaliltnya I<eIiura~igan gizi dnpat menycbablian I;usnngn!a 

pembentultan energi pada tub1111 sehingga nien~pe~~gnruli i  aktilitas 



fisik atau olahraga, menurunnya Itamampuan otot-otot pernafasan. 

Kelebilian dan kelcurangan gizi juga berhubungan dengan resilto 

terhadap penyakit tertentu sehingga terganggunya kesehatan. 

Seseorang yang gizinya bail; kecenderungan nlemilil<i berat badan 

ideal atau seinlbang, Berat badan ideal akan membantu lebili 

leluasanpa gera1;an atau alttifitas fisik yang di1al;ultnn. (Deslvandi: 

20 12). 

f. Lingkungan Hidup 

Lingkungan liidup teskait dengan keadaan diniana scscornng 

Bcrada pada te~npat tertentu sehasi harinya seperti polusi uclarn dari 

pabrilc dan knderaan beniotor, lingl<ungan pang ticlak bersili 

menyebkan firus dan kuman masul< kedalani tubuli lrang 1nenimbu1l;an 

dampak tesliadap Itesehatan tubuli seseol-ng trmasul; paru. Kcsellatan 

alcan mengalcibatlcan terganggunya aktifitns fisilc clan olahraga. 

g. Telwologi 

Perkembangan suatl~ teknologi mail tidal< mail akan btsda~llpali pacla 

menirsia itu sendiri, dan dampalt ini tesjadi secasa global dnn setiiila 

lapisan usia; teknologi akan menga1;ibatl;:i manusia keliurangan 

mobilitas liidup atau geralc dan olahraga. Sebalil<n!,a ksmajuan 

teknologi dibidang keolaliragaan juga rnern~rngl<inl<a~i seseorang dnpnt 



berolahraga pada tempat dengan alat a!at testentu secara efektif dan 

repat guna. 

B. Kcmng1:ltn I<onscptual 

Apabila seseorang melaltukan olahraga teratur yang nienyebabl;a~l 

seseorang tersebut me~ijadi terlatih, malta akan terjadi peningliatan efisiensi 

pelnafasan baik ventilasi, dift~si maupun perfmi. Volume paru sernenjali i~sia 

anal<-anak akan terus meninglcat sesuai dengan pertun~buhan hsilt dan 

bertanibahnya usia (Guyton dnn Hall : 1096). Volume pasu ini mt.nc:~pai nil:~i 

maksirnal pada usia antasa 19-21 taliun. Sesitdah ini \olu~;it. pas11 mulai t:it.nusitn 

sampai usia tua. Pada orang yang terlatih, penurunnn fungsi paru Iebili Iiclcil jili:~ 

dibandingl<an dengan orang lsang ticlnk tet-latih ( Y l ~ n i ~ s  : 1997) 

hleni~rut Cooper (1787 : 3-23). pengarul? olahraga !esli:ldal-, \,olumc paru 

adalali nielatih otot pernafasan, nieningltatkan keliuatan (Ian efisiensi otot. 

Menusut penelitian Adris I<anda dkk (1997). nil:ti !cnp::sitas vital pasu orang 

Indonesia tidslc tcrlatili adnlah lebih kurang 3.6 liter. Seclan~kan o1:tng Incionesia 

terlatih :,dalah !ebih Iturang 4.2 liter. 

Olalir~~ga yang tli proy.am dcng:u~ tcpnt tcrmusul; untu1.t rc.li;~bilit;~si. ,jugs 

akan meningltatiian fungsi paru I<embali. terutamn o1ahrng:l yang ~nelatih o ~ o t  

pernafasan dan otot dada. seperti musculus intercostalis. musculus scalnri, 

r l  i lSll l  musculus lastissirnus ciorsi. d a ~ i  lain-lain. Dcngan pcwingliatan ()tot pcsn 1' 

alcan terjadi peningkatan kapasitns dati volun~e paru (Patton, I999 :98). 



C. Mipitesis 

Berdasarltan Icajian teori dan kerangka Itonseptual di atas maka dapat 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : "Terdapat Perbedaan Adaptasi 

Fisiologis pang signifikan pada kapasitas bvital paru bagi atlet olahraga 

anaerobilt dan aerobilt". 



A. Jenis Penelitinn 

Berdasarltan variabel dau tll.juan penelitian, mal;a penelitia ini dilakukan 

dengan menggunalcan jenis peneli tian kuanti tatif. Peneliti ingin meliliat 

perbandingan antara kedua variabel bebas (olahraga anaerobik dengan olaliaraga 

aerobik) terhadap variabel ~eriknt yaitu kapasitas vital paru. Dininna olahraga 

maerobik dan aerobilc akan niemberikan danipal; terjaclinya adaptasi fisiologis 

yang melietap terhadap 1;apasitas vita! par11 

B. Te~npat  dnn Wi>litll Pcnclitian 

Pcnelitik~n ini dilaltsnnaknn di laborntoriu111 An~~torni  Fisiologi Fnli~11t;i~ 

Ilmu Keola1irag;l:ln IJni\:ersit:~s Ncgcri I'adiung. tanggal 14 sarnpai dengiin 38 

november 20 12. 

C. Popi~lasi dal~ Sampel 

1 .  Populasi 

Popnlasi dalam penelilian ini adalah Iieselurul~an subyek yang alian 

diselidilci. 1-In! ini scsuai dengan >.ang cliltemuk;tkan oleh i-ll-ikunto (1096 ) 

bahiva "Populasi ndalal~ kc.seliui111an sub!.ek psnelitia~?". Ad;~pun populasi 

dalam penelitia~i ini adalah maliasis\vn FIK UNI' )ang me!:gil.;uri !a[ihan 

olahraga aerobil; dan anaerobi!i 



2. Sampel 

S a n ~ p e l  adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan subyek 

penelitian. S a n ~ p e l  aclalah sebagian atau wakil popiilasi yang diteliti 

(Arikunto, 1996). Pada penelitian ini sampel ditetapkan pada kelompok 

olahraga aerobik dirnana Itelompok ini yang berlatih 1;ontinu relatif sediltit 

hanya sekital- 30 orang ntlet yallg selurul~nya clin~nbil secara totai sampling. 

Sedangkan I<elompol< olahraga anaerobik sampelnya clitetaplian pada cnb:uig 

olahraga yang karal<(eristilinya sruna dengan 1;elompoli aerobili sebanyak 20 

orang. Juili jumluli s a ~ n p t l  pada penelitian ini udalal~ scbanyal; 4i) orang. 

D. Detinisi Opcr;~sior~iil 

Untl~l i  Iidsamaan pcn~~l'?lir;~n cl:lii perstpsi tcnixng is(ilali \ . : I I I~  clipali:ii cl:~l:irn 

penelitian ini, ~ n a l i : ~  ~->t r lu  dibcrikan pc~i.jc.lasan ci;ln pinbatasan istiluh >;ang 

digunak:tn sebagai beril<ut : 

1 .  Atlit olahraga anerobik utlalall atlit j-ang tclah btslntih pi~cta cahang olalll-ag:~ 

deligan \\-~llit11 pcniu~~pil:!n tli ba\v~lIi ilari 180 c l ~ t i l i  tlc~:g;ln in lc~ls i~us  hcnlt 

s a ~ n p a i  sctiailg d m  pacla pe11elili:ln ini utlet yang cliteiiti s i ~ d a h  be r l~~ t ih  Iebih 

dari G bulan. 

2. Atlit olahraga aerobili acl:~lnl~ atlit >.ang beslatih pacla cabang ol:~hraga jtang 

viakti! pcnarnl7il:1:111~ cli:ltas I80 detil; at:iu Iiin1~1, inrcnsitas ringan sanlpai 

seclang dan  sudah berlatih sctidalinya lebill dari 6 billan 



3. Icapasitas vital paru adalal~ kennannpuan paru ntuk menatnpung utlara yang 

dihirup dengan inspirasi rnaksinial dan diukur dengan spirometer saat 

ruenglienibusl<an udara Iteluarsecara maksinial 

4. Adaptasi fisiologis pada penelitian ini adalnh peri~bahi~n yang resjadi terhadap 

tubuh dalani ha1 ini adalah pada kapasitas vital part1 yang clisebabkan oleh 

pengaruli latillan olnhraga !,ang tclah dilal;~~kan selamu ini tlimanu sifattlya 

yang sudah menetap atau permanen sebayai respon dnn ~tdaptasi dari ~ u b u h  

terhadap dosis latillan. Menurut para ahli terjailinya psntbahan ntau adaptasi 

t i~buh sccal-i menetap tc1.1iutlnp Ii~tilla~i mini~iial screlnh 6 :~tau 8 minggu, 

dengan frel;i~ensi latihan rnini~i~t~l  3 liali sat11 minggu. (Mc A~.cllc, 1086, 

Coopper. 1987). 

E. Teluiilc (I:in Alilt pengu~nl)ul:~n Dat:~ 

Alat ltang cligunukan i;ntuk mcngumpi~ltcan clan untul; I I I C I I ~ L I ~ ~ L I S  I,up~~:;ii:~s 

vital paru atlit yang berolahraga aerobik clan anaerobik adalah Rotary 

Spil-ometer. dengnn tlri!taln pcnggilnaan sebagai berikut : 

1.  .41at diletakkan di nras mcja yang sudah cliisi air scbntas garis n i ~ r u h  

2. Alat pengul;ur suhu climasul;li:~~n 1;~. dalam air 11nti11; ~ n e ~ i g l ~ l i n r  siill~i air 

3. Sztelali di1;ctuhui suhi~ ail.. j;~rl~rn ~ > t ~ l t i ~ ? j ~ ~ l i  clil~t;~l.;l\;~n sesitiii iinyli;~ suhu air 

yang tertera pacla spiromctes 

4. Testi berdiri delial spironncler, illat pcngunci i ~ c l : ~ r n  clilcpaskan tctsli mclakul;nn 

inspirasi ~l:ulisimal Inlu t.l~.s~~irasi 11lali~im~11 i l e ~ l g ~ ~ n  ~lirngllembi~sl-an L I L I ; I ~ ; I  kt. 



crobong udara dan slang ke dalam spirorneter dengan satu ltali tiup tanpa 

terputus 

5. Setelah udara habis I<eluar ditiup, diiiliat anglca berapa rotari berhenti 

bergerak, I<emudian dicatat 

6. Testi diukur masing-masing sebanyak 2 kali. hasil pengukran dijumlahkan 

dan dibagi , niaka itulali ul<i~ran atau kapasitas vital paru testi 

Tabel 1.  Norma Kapasitas Vital Paru 

Pendeskripsian data d a n  pe~igu,jian liipotesij clalnm pcnelitian ini diolali 

dengan niemal<ai staristik desluiptif dan ineferensial dengan lumus Ljji t sampel 

terikat. Sebeluni dilakultan analisis uji t. terlebih dahulu dilakul<an ~ ~ j i  

persyaratan analisis. ynitu normalitas (Uii Lilliel'ol-s) data dan liomogenitas (IJji 

F) data, dan ~ ~ ~ j i  t linn!a dapat digun:~kan untuk niengu!ji perbeclaan ~ n e l ~ j i  dari ctua 

s a ~ i ~ p e l  pang clia~iibil dari populasi Jrang nol-~nal dan 1;elompok yang Iiomogen 

(1spar.jadi: 1 998). 

1 

2 

3 

4 

Baik sekali 

Baik 

Sednng 

Kurang 

'i 4,48 

3,91 - 4,47 

3,Oj - 3,90 

2.48 - 3.09 



Setelah uji normalitas dilakukan, maka dilaltul<an anallisis uji t, dengan 

rumus sebagai berikut: 

Keterangan: 

t = Harga i ~ ~ j i  t ynng dicali 

D = Beda antara skor snmpel 1 dan 2 

Df = Dera.jat kebebasan (df) = N - 1 

E D  = Jumlah semun becln 

C D ~  = Sumlnh semua heda yallg diltuatlratka~~ 

(Ispasjadi, 1938:57) 



BA13 IV 

H 4 S l L P K h m  DAN PHMBAHSAN 

k Deslaipsi Data 

Pada bagian ini alian disa.iiltan sccara desltripsi datn peningltatan ltapasitas 

vital paru atlet Olnhraga y n g  merupaltan hasil pengulturan terhadap seluruh 

subjelt penelitian. Berdasarltan rancangan penelitian eksperinlen yang dilakukan, 

ada 2 (dua) Itelompol< anggota !ang skor peningkatan Itapasitas vital paru perlu 

didesksipsikan secara terpisnh. Berikut disajikan deskripsi data peningkatan 

kapasitas vital paru anggota dari kedua I<eloinpol< tersebut. 

1. IGtl>i\"i(;i~ Vital !':II.U Atlit Ol;~lli.;~ga i \ i i i i~ l .u l i i l i  (l<i.io~upolcS~) 

Dari hktsil pengnliuri~n yung clilaki~lii~n ~c .~ . l~adap  silnlpel atlet ol;ihr;ig;~ 

anaerohil< diperoleli sliol- tcrtinggi 4700. skvr tercnclah 3700. Bcsciasarlinn 

iieloiiipoli c l~~iu  Ii~lj~a..;i~:~s \.'i~,d I';II.LI clipcl-olc.11 i ~ i l : ~ i  l-atu-1.ata hitung (~tlctrti) 

3650; nilai tengall (tnecii~rtt) 3550. nilai w i n g  muncul (n lo~ lc )  3300. dan 

simpangan baku (.sroi~cl~!r.~l t k \ , i ~ ~ ~ i )  sebesar 630,:. Distribusi fi-ekucnsi 

pening.l~:t:cun k;lpasit:~s \'iial I'ilru anggoh I i t l ~ m l ~ o l i  ini i l a p ~ ~ r  iligambarkan 

dalzm tnhel distl-ibusi fi.zkiiensi beril.rut: 



Tabel 2. Distribusi Frekuensi Peningkatan Kapasitas Vital Paru Atlit 
Olahraga Anaerobik (Kelompok X1) 

Dari tabel di atas maka dapat dibuat histogram distribusi seperti di bawah 

ini : 

Vital Paru 

Grafik 1. Histogram Peningkatan Kapasitas Vital Paru Atlit Olahraga 
Anaerobik (Kelompok XI). 

Dari tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 4 

orang (20%) berada pada kelompok interval kelas rata-rata (3458 - 3836), 7 



orang [35%) berada di atas rata-rata dan sebanyak 9 orang lainnya (45%) 

berada di bawah rata-rata. I-Iasil ini rnenur~jukkan bahwa peninglcatal~ 

kapasitas Vital Paru a~iggota yang berada di atas rata-rata lebih kedil dari pada 

di bawah rata-ratn. 

2. Ki~pasitils Vital I'aru Atli t Ol;rhr-i~ga Aerobilc (Kelompol<X2) 

Dari hasil pengnkuran yang clilakukan terhadap sa~npel  atlet olahraga 

aero'oik diperoleh skor testinggi 4500, skol- terendah 2700. Berdasarkan 

lielo~npoic data liapilsi~as Vital I'aru diperoleh nilai ra~a-rats hitung ( r l ~ e ~ i n )  

3640,1, nilai cengah (171e~li(111) 3601, nilni se:-ing muncul (rllo~ie) 3300, d m  

siml>ai~g,a~i bal;u ( . c~c i~~d iod  tlevitr.vi) sebesar 4?0,1. Distribusi frckucnsi 

pc~ l i~~gkutan  Iiapasitas Vital 1';1si1 angguta Iiclolnpoli ini d q x t  digamli~lsk~un 

dalaln tabcl dislri[>ilsi frel.;ucnsi berikut: 



Dari tabel di atas maka dapat dibuat histogram distribusi seperti di bawah 

ini : 

VO, Max 

Grafik 2. Histogram Peningkatan Kapasitas Vital Paru Atlit Olahraga 
Aerobik (Kelompok X2). 

Dari tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 7 

orang (35%) berada pada kelompok interval kelas rata-rata (3382 - 3722), 7 

orang (35%) berada di atas rata-rata dan sebanyak 6 orang lainnya (30%) 

berada di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan 

kapasitas vital paru anggota yang berada di atas rata-rata lebih besar dari pada 

di bawah rata-rata. 



B. Pengujian Persyal-r~tan Analisis Vnrians 

Pengujian hipotesis pada penelitinn ini dilakulan dengan menggunakan 

analisis U-ji nilai t. Sebagai persyaratan untuk itu diperlukan uji nor~nalitas dan uji 

homogeni~as varians. 

1. U.ji Normalitas 

I!ji nosmalitas clilaliul<an dengan rnenggunakan uji L,illiefors dengan 

taraf nyatu (G.)  = 0,05. l<ritesia pengi!jiannya adalah bal~wa tolak l~ipotesis no1 

jika LOi)Sel.\,ilsi (LO) yang diperoleh dari data pengamatan melebihi L,,I,,I (L,) dan 

sebalilinya terima hipotesis 11ol apabila L,,, yang diperoleh !ebih liecil dan L, 

secara sederhana dapat dizunalia~: rumus sebagai berikut: 

1-11,, = clitoluk jilia L,, (L(,l~scr,,;15i) > LI (Llnbcl), sebnliknya 

I-I,, = clitolalijika L, (I-,,l ,,,,, i: I . ,  

~'c::~L!~;III dilali;~li;~~l i ~ i l l l ~ l <  sctial> kelornpok data pada setiap sel 

rancangan penelitian. Hasil perhitungan lengkap uji llor~nalitas dapat dilihat 

puck1 lan.~piran halaman dan  scbagai rangkun~annya rerlihat pada tabel 

besil<ut: 

'Tirhel -I. I L ~ I I ~ I ~ L I I I I ~ I I I  I-li~sil Uji !Yorm;lliti~s Dilt:~ I'eninglintnu Kapasitils l'ital 
I'i11-u dnri Du;) Kclo~npok R~nc;ingan Perlcliti:ln 

Anaerobili / Post Test 1 20 
I 

kerobili 1 Post Test i 20 
0.1819 
0.1 176 

0,190 1 



Lo : Nilai Lobservasi 
L, : Nilai LtabCl 

Berdasarkan hasil perliitungan uji normalitas Icedelapan kelompok 

rancangan penelitian di atas diteniukan bahwa harga Lobservasi (Lo) yang 

diperoleli lebih Icecil dari harga Ltabel pada taraf nyata 0,05. Dengan demilcian 

dapat clisimpulkan bah~va semua kelompolc data pada penelitian ini diambil 

dari populasi yang berclistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk 

pengi!iia~~ hipotesis penelitinn. 

2. Uji Honiogcn i t ;~~  Va~ians  

I'ersyaratan andisis Iainnya yang dipu~-l~~lcan ditln111 penclitian ini aclalah 

pengnjian Iiu~llogcni~i~s ~ariculs. I'engi~jian homogenitas varians yang 

dilakukan claltum pcnelitian ini adalrth pengujian homogenitas data awal Q)o.,t 

tcsr) Kapasitas Vital Paru dari dua kelompok perl:tltuan yaitu autara kelompok 

Atlet Anacsobil, dan kel0111p0li Atlet Aerobilc (XI  dan X?). 

I'c.ng~!jian homogcnitits \faria~ls tlua kelompok peslakuan dilakukan 

clengan 111~11ghitung F- r i~~ io  i ~ ~ l t t i i . ; ~  \.:tri:~ns rcrbcsar dcngan \.arians terl;ccil 

dari kelo~npol.: ynng di~!ji dengan cara ~nembagi varinns terbesar dengan 

varians terl;ecil. I-lasil p e r l ~ i r u ~ i g a n ~ a  dibandinglcan dcngan hasga F-tabcl 

pada taraf signit?l<ansi u = 0.01. 

Bzrdasarlta~l hasil perhitungan statistik diperolcll varians (s') terbesur 

adalah 27'6289.47 ditn \;~ri;~ns rcrkecil ildalah 1507631.68. indclis 1io1nogenit;ts 

vari~uis n11l:li.a dna lie10111~~li !.;111g d i ~ ~ j i  atlalah 1,83. ~eilwlgli;ln I:, (0,0I : 



19.1 9) aclalah 2,15 dengan deniilcian FIl < F, yang berarti bahwa 1-1, diterima. 

Hasil perhitungan lengkap i j i  homogenitas dapat dilihat pada lampisan. 

Dengan ltata lain dapat dilcemulcalcan bahwa dua kelompok yang diuji yaitu 

kelompok A l  dan A2 aclalah homogen. Rangleuman hasil perhiti~ngan tersebut 

dapat cdilihat pacla tabel berilcut: 

Tabel 5. R?ngkumim H;~sil Uji Momogerlitas Varians K e l o n ~ p o k X ~  dnn Xz 
I)i~la A i d  (I'os/ fist) 

C. Pengujinn tlipot esis 

Kelom pol< 

Data Awal (I'ost 
-rest) 

diaju!;;~~~ clala~n pc~~clirian ini iercliri Jrui 1 hipotcsis. 1lipotc:sis ~crscbu\ clii~ji 

dengan ~i ienggi~nak~ui  t-test pada tasaf signifikansi (a = 0,05). 

V~tii lns 

276289,47 

150762.68 

1 .  Terciapal I'crbecl;~;~n yallg signi1il;all adaplasi tisiologis yang berm;rl;na a n m a  
atlet yang b e ~ . ~ l r t l i ~ i ~ g a  anaesobil; dibanclin5k:tn dengnli atlet yang berolahraga 
aergbili 11ada kapi~si~as  vital paru. 

I<eterangan 

1.83 Honiogen 

I3crclusarl;an hasil perhitnngan data yosr tesl dengan ~!ji-t  Iielompok 

utlc't olalir;~ga :tnus~c)b~li clan atlet oluhsaga asrobik diperoleh t~ , , ,~ , , , ,  = 0.07 clan 

t rahci (u. -- 9.05) = 2,09 !'an6 berarti t ~ ~ , ~ , , , ~  < t,;,t,,l, nlaka H;, ditolali dan H, 

diterima y;i~?g bcrurti I i ~ l ~ m l ~ ~ ~ l i  atlet anaerobik clan I<el0111poli atlet olal~ragn 



peninglcatan kapasitas vital paru. Selanjutnya clilihat dari rata-rata (nzeun) 

lcapasitas vital paru atlet olahraga anaerobik diperoleh dari hasil meun post 

rest 3595 dan Rata-rata (mean) lcapasitas vital paru atlet olahraga aerobil; 

diperoleh dari liasil nitcan po.rt test 3605,05. 

Tabel 6. Uji-t clatn al&ir (yost test) 

D. Pe~~~bi lh i l san .  

Ilipotaib yang diajukan dal~un penelitiun ini adulah tedapat perbcctaa~i 

adaptasi fisiologis pang signifilcan antara atlet olaliraga anaerobik dan atlet 

olalis:~gu aerobil< pada kapasitas vital paru. Berdasarltan perliitungan clatn pot! test 

dengcui i~ji-t Iiclompok atlet olaliraga anaerobik dan atlet olahsaga uesobili 

dipcsoleli 11, ,,,,,,, = 0,07 dan t ,,,,,,I (a = 0,05) = 2.09 yang berarti t i  ,,,,,, ,, t,,,,,,~. niaka 

I-I;, ditol:il.r ~ I L I I I  I I ,  cliterima ~ a n g  berarti kel011ip0li atlet anaerobili dan I\elompoIi 

atlct o l~~l i raga  nerobil; ridak mcmberikan pengan~h yang bcrbcdu hignifikan 

terhndap peningkatan lcapasitas vital paru. 

I<clompol< 

Kapasitas Vital I'aru Data Post 
Te.vr 

Berdasurkan hasil pengi~jian 11-ji-t ternyata hipotesis ditolak kebe~~arannyn 

di~nana t i c l~ tk  tc rdi~pn~ pel-bedau~~ :~ciilptasi tis~ologis yang signilikan :uitiiru 

kelopol\: olu111.aga unaesobil; clan I \cIo~li~~oli  o I L ? I I ~ ~ I ~ ~ I  acrobili pxla l i~~pasitas vital 

N 

2 0 

t11 

0,07 

tt 
- 

2,09 



paru. Olahraga anaerobik dan olahraga aerobik keduanya sama-sania nienlberikan 

dampalt terhadap terjadinya adaptasi fisiologis, dimana terjadinya peningkatan 

kapasitas vital paru yang ditandai dengan meningkatnya jumlali volume udara 

yang dapat masult dan lteluar dari paru. Pada saat seseorang melaliukan olahraga 

atau alttifitas anaerobilt, seperti yang dijelasltan pada teori pembentukan energi 

(ATP) terjadi pada tubuh melalui sistem posfagen dan gliltolisis anaerobik tidak 

menggunaltan oksigen. Sedanglian pembentultan energi (ATP) pada olahraga 

aerobilt atau sisteni olisidasi dengan kebutulia~i oksigen yang sangat cukup. 

Patla saat pel-tandingan atau perlo~nbaan olahraga anaerobilt baik 

scbelum dimulai sedang dan saat sesudah, sebagai ciri nya kecenderungan 

inspirasi atau menarilt nafas da la~n  patla saat sebelunl aktititas cepat. berat, kuat, 

ini membetuliltan daya Iienibang paru atau Itompliace dan s i h t  elestik dari 

dinding dadn serta ltekuatan otot pernafasan, demikian juga menahan nafas pacla 

saat sedang n~elal;ukaui pada detil; detik pertama, serta nafas clalam setelalinya. 

Seclangkan pacla olahraga aerobili 1;ecenclerungan terjadi r i t~ne pernafasan 

konstan dcngan inspisasi sedang I < L ~ ~ L ? I I _ P  kala dalain dan Srel;uc~?si ,lugs 

nieningkat. ini tcrliait clc~igan beban 1;eria dari olahraga aerobik. hllesl;ipun 

mempiunyai ciri yang berbeda pada meltanisme pernafasannya, Tern! ata olaliraga 

anaerobil; d a ~ i  olalisagn aerobik clengan 1ia1-:~litcristili yang samn secara 

peshitungan statistik tidal< diteniukan perbedaan adaptasi fisiologis ycung 

bern~akna pada Itapasitas vital paru. 



Olahraga anaerobik maupun olahraga rlerobil< dengan karal<teristik 

fisik dan olah~.aga yang sama, pada penelitian ini cabang olahmglinya snma-sama 

lebih dominan n~enggunakan otot tungkai bawah pada pellandingan utau 

perlombaannya, cenderung memberikan adaptasi pang rata-rata sama pula 

terliadap kapasitas vital paru, ha1 ini juga dapat dililiat dari cleslcripsi data 

pengukuran ltapasitas vital paru setelah cliniasul<ltan pada nilai norrnanya. ternyata 

pacla kelo~npol< olahraga anaerobilc didapatkan 1 1  dari 20 orang sanipcl nilai 

rata-ratanya pada lilasifil;asi sedang clan 5 dari 20 orang sampel 1tlasitil;asi bail;. 

deinikiiin jugs P; I~ I : I  I iclomp~li aerobil; didapatlian I4  dari 20 orang barnpel ~i12.u 

nilai ratu-rar:unya berklasifil;asi sttdang dan 3 dari 20 orang sampel 1ilasifik:tsi 

baik. K!a:;itili;isi stclang d ~ i l  baiti unti~l; a t ld  piida kapasihs F:ISLI b C I i ~ m l ~ ~ l ~  sesi~;li 

clttnga~~ ap:l ~ a n g  ilibutuln!;n~i 1111tuIi fungsi pernafnsal~ cl:111 nntuk rncni in i~l~~g 

Itornponen I\o~ldisi fisil< scorang atlet serta tncmenulii kebutulian Saal tubull 

terntrlma saat bcrolahruga. Diti11j:iu dari cl~ullpnli Iatill:ln atau oluhr;~ga, bail; 

olalirag:~ anacrobil; clan olaliragn acrobik sa~~ia - sama  m;mbcsil.ran adaptasi 

fisiologis tel-liadnp kapasitas vital pasu. I-Ianya 2 dari 21) ornllg sampl pada 

ol:tl?sagr~ aii::cr.uSik d ~ ~ n  1 di11.i 20 orang sampcl p ~ ~ i l a  crlaliraga aerobil\ i ~ n g  nilai 

liapasitas l'ital parun: :I pncla Lategori baik sekali. Disaniping clipengarulii latili:~n 

jtiga terkait ciengan Iiaral;teristilt fisil;. i~I<i~ran tubuh seperi tinggi haclan clan jug'l 

iatihan inditiclu~~l, scbalili~:\ra ditenlukun jug:) p:~da atlct aesobik. pacla pcnclirian 



ini 2 dari 20 orang sampel pada olahraga anaerobik dan 1 dari 20 orang sampael 

pada olahraga aerobik klasifiltasi nya kurang. Icekurangan ini lebih dimungkinkan 

terltait dengan program latihan indifidual untuk meningkatkan kekuatan oatot-otot 

pernafasan sehingga daya Itembang part1 atau konipliace menigkat. 

Latihan fisik atau olahraga nienyebabkan terjadinyu perbaikail fiingsi 

otot nienyebabltan otot lebih ltuat termasuk otot pernafasan :neningltatnpu volume 

paru, terjadinya eiisiensi pernal'asan baik ventilasi, difusi, perfusi serta perbaikan 

pe~-lg"tu~xn jxi-nahsnn. Olahraga yang diprogr;~m dengan tcpnt terulama olalirnga 

yung niclatih otol p e r ~ i a ~ ~ s ~ ~ n  clan 0101  lacl la scpel-ti olvt il'~tcrcost~~lis, i) tOl si:~l;~ri. 

otor Ins~issimi~s clorsi dail lain lain, dt.ng:un t1:jndinj.a pctngcmbang:in 

pei.~~afasa; :~i.:;ui t e ~ j a d i  peniiigkatan Icapnsitas (Jan volunic pill-11 (C'vopcr. 

1987;223: Patton 1989;996) 



BABV 

IQISMPUL4N DAN SARAN 

k Kasimpulnn 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penel i t ia~~ maka 

dapat disimpulkan sebagai beriliut: 

1 .  Tidak terdapat perbedaan adaptasi fisiologis yang bernnakna antara atlet 

o lahaga  anaesobik dengan atlet olahraga aerobik pada kapsitas vital paru 

ciinnana berdasarlian perhitungan data post tesi dengaii i~ji-t kelompok atlet 

olahraga anaerobik clan atlet olahraga aerobik dipesoleh tl,itullg = 0.07 dan t ,;,,,,I 

(u = 0,OS) - 2.09 yang be~xrti tl,,tul,g < tlnhsl, ~nalia I-I,, ditolal< clan )I,, cliterim;~ 

).ang bctr~~rti Iic.lompok atlet Lunaerobik dnn Iiclomp~l; atlet olahrag:~ ~tcrobil; 

tidal; memberikan peng,i\ruli pang bcrbeda signiiiltan terlnadap p ~ n i n g l i i ~ ~ ~ n  

ltapasitas vital paru. 

2. Olaliraga an aesobil< iniaupun olahraga aesobili. sama-sama ~~ncningkatlii~n aiau 

mengakibatkan terjadinya adaptasi fisiologis pada liapasitas vital llaru atau 

volume paru. 

3. llcsdasurl\an clut;~ clcskriptif pk~da pcnelitian ini clite11nul;an rata-sat2 I - ~ i l u i  

Iiagasitas vital paru 1 1 ilari 20 orang sampel Iielompuli olalirt~ga ;lnaesobili 

memperoleh klasifikasi rata-rata sedang dan 5 dari 20 orang sampel 1;lasifikasi 

baik, 2 dari 20 orang sampel klasifiliasi baili sekali serta 2 clari 20 orang 

sannpel lilasifikasi kulang. 



Sedangkan pada Itelompok olahraga aerobilt, 14 dari 20 orang sampel 

Iiategori sedang clan 4 dari 20 orang san~pel kategori baik, 1 dari 20 Orang 

sampel kategori baik skali serta 1 dari 20 orang sampel ltategori kusang. 

4. Kapasitas vital paru atlet olahraga anaerobik maupuri olahraga nerobik pada 

penelitian ini ditemulian belum berada pada Iclasifikasi yang diliarapkan 

dimana rata-ratanya pada Itategori sedang. 

B. Saran 

Berdasarltan kesi~npulan dan impliltasi di atas, nialta diajukan beberapa 

saran kepada: 

1 .  Sebaiknya dilakul<an pengukuran secara berkala kapasitas vital paru m:lupun 

Itornponen ltondisi fisili yang lainnya terhadap atlet, baih olahraga anaerobil; 

c 11a11. maupun olahraga aesobik untuk pengembangan prograni Iyt ' l  

2. Perlu penelitian lebih latijut pada olahragn anacrobik dan olahraga aerobik 

tekait lteberagaman cabang dan nomor olahsaga serta kompol~e l~  kondisi fisili 

Ininn~.a. 
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UJI - 

A. Uji Persyaratan 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas kapasitas VOz Max pada penelitian ini dilaltukan 

dengall menggunakan Uji Lilliefors. Hasil uji normalitas dari dua cabang 

olahraga ICelompok Anaerobik ( X I )  dan Kelompol< Aerobilc (Xl)  dalam 

penelitian ini secara berturut-turut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut : 

Tabel Hasil Uji Normnlitas Data Kapasitns Vit:ll Paru 
Cabang Olahraga Anaerobilc (I'ost Test) 

Iceterangan : 

N = 20 

Rerata (X) = 3650:O 
S = 63020 



Dari tabel di atas, diperoleh nilai Lo = 0.1819 dengan n = 20 clan taraf signifiliansi u 

= 0.05 dari daftar nilai L untul< Uji Lilliefors didapat Ll;rbrl = 0,190 dengan demikian 

berarti Ho diterima, karena Lo lebih kecil dari Ltnbel (0.1819 < 0.190) 

Kesimpulan : Data berdistribusi normal 



Tnbel FInsil Uji Normalitas Data I<apasitas Viti~l  Pnru 
Cabang Olahragkr Aerobilc (Post Test) 

Keterangan : 

.. w*.., . . '. . 

?. *i No-'. 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

13 

14 

I5 

17 

18 

19 

N = 20 

Remta (X ) = 3610,l 
S = 430,l 1 

Dari tabel di atas. cliperoleli nilai Lo = 0.1 176 dengan n = 20 clan taral'signilil;ansi u 

= 0.05 dari claftar nilai L untuk Uji Lilliefors didapat Ltahcl = 0.190 dengan demikian 

berarti kto diterima, karena Lo lebih ltecil dari L,,l,,l (0.1 176 < 0.190) 

Kesinipulan : Data berdistribusi normal 

E 2 0 Lo = 0.1 170 
- 
X 3640.1 Lta be1 = 0.100 

S 420.1 1 

. . 

X .  
2700 

3200 

3300 

3400 

3500 

3550 , 

3600 

3601 

3 700 

3750 

3 808 

3900 

' 4000 

4 150  

4500 

.. 
' f  

1 

1 

4 

I 

I 

I 

I 

. I  

2 

1 

I 

2 

I 

" tk' 

I 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

I3 

14 

15 

17 

18 

Zi 

-2.24 

- 1.05 

-0.8 l 

-0.57 

-0.33 

-0.2 1 

-0.10 

-0.09 

0.14 

0.26 

0.38 

0.62 

1 0.86 

I 

I 

I .09 

2.05 

19 

2 0 

Peluarlg 

0.4875 

0.353 1 

0.29 1 

0.2157 

0.1293 
-pppppp 

0.0832 

0.0398 

O.OX? 

0.0557 

0.1026 

0 1480 

0.2324 

0.3051 

0.362 1 

0.4708 

f(Zi) 
0.0 125 

0.1469 

0.2090 

0.2843 

0.3707 

0.4 168 

0.4602 

0.4641 

0.862 1 

0,0798 

Sn(Xi) 
0.0500 

0.1000 

0.3000 

;)-- ~ 0.9500 O.UX7 -- 

1.0000 I 0.U702 - - . . .. - - - 

Sn(Xi) - F(Zi) 

0.0375 -- 
-0.04 69 

0.09 10 

0.5557 

0.6026 

0.3500 j 0.C657 

-I)oL)-~F 0.6500 

0.4000 

0.4500 

0.5000 

0.7000 - - - - - - .- - - 
0 . 6 4 f i 7 0 0  I. 0.  I CIZO 

0.0793 

0.0<3? 

0.0308 

0.0974 

0.7374 ! 0.8500 

0.5500 0.0859 

(3.1 176 -- 

! 03051(0 I 0.094c) 
. -  -- 



2. Uji Homogenitas Varians 

Penelitian ini melakukan tiga uji holnogenitas varians, yaitu uji homogenitas 

varians data kapasitas VOz Inax antara dua kelonlpok perlakuan metode 

latihan sirkuit (XI )  dan Metode interval (X2). 

a.  U.ji Holnogenitas Varian Kelompck X I  dan X2 Data Post 'Test 

Peng~~j ian  homogenitas varians antara dun kelompok sampel dapat 

dilakul<an dengan lne~nbagi val-ians terbesar dengan varians terkecil clari 

I<elon~pok yang diuji. Kelnudian nle~nbandingltan hasilnya dengan Ftahsl 

pada taraf signifikansi yang dipilih fornlula yang digunalcan adalah : 

F - - Varians Besar 

Varians Kecil 

Hipotesis yang diuji adalah 
2 H , : u 2 A l = o  A? 

H 7 :  u 7 A I  f o Z A 2  
Icriteria peng~~iiannya adalah: 

Terima H, Jilta Fllilullg < F[;\bel 
Tolalt H, Jika FI,;,,,,, 2 Flabel 



Tabel Harga-Hnrga yang Perlu untuk Uji Homogenitas 

< - , ... I N O ' \  - 
XI  (XIY 2 2  (X2Y 

Varians X I  = sf = 
llx xi - (x x, )' - 20 (263730000)- (7 1900)' 

- 
n(n - I )  20 (20 - I )  

~ C X ~ - ( Z X ~ ) '  20(26?79?201)-(72101)' 
Varians Xz = S: = - - 

I I ( ~  - I )  20 (20 - I ) 



Varians Besar 276289,47 
Fll = 

- - = 1.83 
Varians Kecil 150762.68 

Fll = 1,83 

F, =2,15 

FIl < F, I-Iornogen 

ICeputusnn : Iio diterii~na (Fh < Ft atau 1,83 < 2 , l j )  

ICesimpulan : Dua ICelol~~pol< (XI dan X2) Data Post Test Homogen 



B. Pengujian Hipotesis 

Analisis dilaltultan untult mengetahui pengaruh utama (main el'feects) yaitu 

pengaruh metode latihan sirkuit de~~g:-ln metode latihan interval terhadap lapasitas 

VOZ Max atlet bulutangkis UICO-UNP. 

I .  Hipotesis terdapat Perbedaan yang Signifikan Kelon~pok Cabang Olahraga 
Anaerobik dengan I<elon~pok Cabang Olahraga Aesobik 

Tabel Uji Hipotesis 

1 TES AKHlR (POST TEST) 1 r 
AEROI 



I<et : - 
. 1 = Mean Post [c'sl Anc~erobik 
- 
.j?' 2 = Mean Post lest Acrobik 
D = Perbedaan Mean Post T e s ~  Anoerohik dan Po.l.1 1e.l.t ile~.ohik 

Di dapat thiILing = 0,07 clan ttabel = 2,09 pada taraf signifilian a = 0.05 dengall 

desajat Icebebasan (dlc = n - 1 = 20 - 1 = 19) 

tllitL,,lg = 0.07 tl;,l,c.l " 2,09 : .. kIipotesis ditolali 

I-Iipotesis di~olalc kebenarrunnya. dimana tidal; terdapat perheclaan !.zing 
signifiltan Icapasitas vital pasit atitarc? kelompok cabang olahsaga :~naerobil; 
dengan Icelon~pok cabang olahsagn aerobic. 







Gambar. Pengambilan data Kapasitas Vital Paru 
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