
Hida l l g  Ilm11: O l a h r a g a  d a n  Kesel iatan 

L.41'01t.4N AKHlR 
PENELI'I'I AN PROFESOR 

HEllERAPA FAKTOR Y.AN(; IIERl<AlTi\N I)ENC;\N PEN(;AMIIII.AN OKSIGEN 
(VO2MAX) /\TIJET PENCAK S l l , h T  

Dana DIPA AI'I3N-I' lluiversitas Negeri Pi~tlang 
Sesllai (Iengall Sllt-pt I~e1,11gasi111 I ' ~ I i l I i ~ i ~ ~ ~ i l i l l ~  Penelifiiln Profesor 

Ui~ ivers i t i~s  Negeri l'a(Ii~~\g I'a11u11 Anggarnn 201 2 
Namor:72X/llN35.2/PCIZO12 ' I . ~ I I I ~ $ I ~  3 l )cscn~ her 201 2 

PROGIZAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS NEGERI PA1)ANC 

2012 



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASlL PENELlTlAN 

1. Judul Penelitian : Beberapa faktor yang berkaitan dengan pengambilan 
oksigen (Vo2Max) atlet pencak silat. 

2. Bidang Penelitian : Kesehatan Olahraga 
3. Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Gusril, M.Pd 
b. Jenis Kelamin : Laki-laki 
c. NIP :I95808161986031 004 
d. Disiplin ilmu : llmu Keolahragaan 
e. PangkatIGolongan : Pembina UtamaIlV e 
f. Jabatan : Guru Besar 
g. Fakultas/Jurusan : llmu KeolahragaanIKesehatan dan Rekreasi 
h. Alamat : Kompleks UNP Air Tawar 
i. Telpon/Faks/E-mail : 
j. Alamat Rumah : JI. Pesantren no 27 Batang Kabung 
k. TelponIFakslE-mail : 081 79822244 

4. Jumlah Anggota Peneliti : - 
5. Lokasi Penelitian : Labor FIK-UNP 
6. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp 25.000.000,- 

, .\ Terbilang: Dua puluh lima juta rupiah 
P' 

Mengetahui I Padang, November 201 2 
' qDirektur Program bascasarjana Ketua Peneliti 

' Iniversitas Negeri Padang 
1 

'\ 

Piof. Dr.- ~ u k h s y a r  Prof. Dr. Gusril.,M.Pd 
NlP195006121976031005 NIP. 19860712201012 1 008 

Menyetujui 
, Ketua Lembaga Penelitian 

versitas Negeri Padang 

. d  ' -% 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Beberapa Faktor Yang berkaitan dengan Pengarnbilan 
Oksigen (V02 MAX) Atlet Pencak Silat, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan 
Penelitian Profesor Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 12 Nomor: 
728/UN35.2/PG/20 12 Tanggal 3 Desember 20 12. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan infonnasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

./*-Fadang, Desember 2012 
// ,- Ketua Lembaga Penelitian 

\ 

' Dr. k-i'vren Bentri, M.Pd. 
" ~ > ~ ~ ~ 1 $ ~ - 1 9 6 1 0 7 2 2  198602 1  002 



IXINGKASAN DAN SUMRlAl iY 

Permasalalian dalam penclitian ini adalah kurang Inalnpuli>:l atlet 

~i iemlxrtal~anlian liondisi tisik dala~ii  pertandingan pe~icalisilat. terutama berkaitan 

dengan penurunan kemampuan V 0 2  mnksimal. Penelitian ini berti!iuan untuk 

mengetaliui seberapa hesai. kontribusi starus gizi. Kadar Henloglobin dan 

Kapasitas Vital Paru terliadap Keniampuan I'enga~nbilan Oksigen Maksi11i;~l (VO? 

maksimal). 

Penelitian ini digolnnglia~i pcnelitian kuantitatil' dengari ~iienggunakan 

teknik analisis Iiorclasional dan regresi. Populasi dalam penelitian ini adalali atlet 

pencali silat Sumatern Rarat yang telali lolos scleksi pada tingkat I'ORWIL.. dan 

Pra PON. yang be~:jumlaIi 30 orang. Penal-ikan sampel dalam pcnelitian irii adalah 

dengan teknik / ) l / ~ y ) o . ~ i l ' ~ l  . S L I I I I / ) / ~ I I S  dengar1 j i~mla l i  sampel 2 1 orang atlet lalti-laki. 

Instrument i~ntul i  mcngi~kur Kadar I-lemoglobin digunaltan alat . V / ~ o k / r c ~ J i ~ / o ~ i ~ ~ / c ~ r ~  

untuk Kapasiras Vital l'a1.11 digunakan alar I ( o / t r ~ : l '  , \ j , i ~ n ~ ~ r o / c ~ ~ .  sedangkan i~ntuk 

VO: Maksimal digunaltan tcs lari . A ~ I I / I ~ / ~ I / ~ [ I / )  atail ; L ! / I / / ~ , Y / ~ I ~ ~ J  F i t r ~ c ) . ~  / c ) , s /  (Mlr*l.). 

Analisis data mcnggi~nakan Iiorelasi setlerhana dan ganda. sebclum dilakulian 

analisis dilakukan 11,ji pel.slaratnn >,aiti~: i!ii No~.~naliras dengan 11,ji Li1ili)l.s. 11ji 

Liniearitas dengan liegresi. 

HasiI analisis data dapat rneni~~i~juliltan balina: ( I )  Stati~s Gizi rne~iihcrilian 

kontribusi sebesar 33.3% terliadap liemampuan VO: Malisi~nal dengan r~,,,,,,,, -3.25 

> r,;,,, 1.73. (2) I.;apasitas Vital Pal-11 ~i ienibcrika~i Iiontribusi sebesnr 33.146 ctengan. 

tl,,,,,,,, 2.4 > r,;,l, 1 .73 terliaclap VO: Malisi~iial. (3) Kacla~. Hemoglobin me~iihe~.ilian 

I~ontribusi sebesar 33.2% terliadap kemampuan VO? Maksimal dengan t~,,,,,,,, 3.4 > 



[,;,I, 1.73. ( 3 )  I<apasitas Vital Pal-11 memberika~i kontrihusi sebcsar 73.  I'Yo /oIengan. 

tl,,,,,,,, 2.4 > t,;,,, 1 .73 terliadap V 0 2  Maksi~nal. (4 )  Keniampua~i liadar tlemoglobin 

dan Icapasitas Viral Par11 secara bcrsa~na-snma membcril ia~i kontrihusi sebcsar 

7 - -  ~')(YO terliadap t i e~narnp i~a~ i  VO? h~lalisim:~l clengan Fl,,!,ll,ll 3.64 > I-,;,I, 2 - 2 3 .  Art in la 

j ika kadar hemoglobin dan kapasitas vital par11 ditingliatkan. niaha selllakin tinggi 

pula Iiontribusinya i ~ l i t ~ l k  peliingkatan kenialnpua~i oksigen ~naksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pencak silat merupakan salah satu jenis olahraga yang cukup popular 

di Indonesia dan bahkan sudah cukup dikenal di kawasan Asia Tenggara dan 

di beberapa belahan dunia. Di Indonesia khususnya, pencak silat sudah 

merupakan salah satu cabang olahraga resmi yang dikompetisikan di Pekan 

Olahraga Nasional (PON), dan begitu juga pada Multi-Event SEA Games di 

tingkat Asia Tenggara. Selain itu, pencak silat telah menjadi bagian integral 

dari kurikulum pendidikan di Indonesia khususnya dalam mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes). Dengan kata lain, 

pencak silat sudah merupakan bagian dari Sistem Pembinaan Olahraga 

Prestasi dan Olahraga Pendidikan. 

Sebagai olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan pencak silat 

dan begitu juga olahraga prestasi lainnya telah diatur dan dilindungi oleh 

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional. Dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) Bab I pasal I 

disebutkan bahwa "olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina, 

mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, berkelanjutan 

melalui latihan dan kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pada bagian lainnya dikemukakan 

bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan 

diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan 



internasional (Pasal 27). Bagian pentingnya adalah bahwa olahraga prestasi 

dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi 

olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa (Pasal 

20). 

Jika dicermati dan dipahami isi dan makna dari pasal-pasal UUSKN di 

atas, dapat dikemukakan bahwa pembinaan olahraga prestasi di tanah air 

Indonesia telah memiliki sistem, arah dan tujuan yang jelas. Begitu juga 

pembinaan dan pengembangan olahraga pencak silat. Sebagai sub-sistem 

keolahragaan nasional, pembinaan dan pengembangan pencak silat ditujukan 

untuk menghasilkan pesilat-pesilat yang berprestasi baik ditingkat daerah, 

nasional maupun ditingkat internasional. Lebih dari itu, pembinaan pencak 

silat diharapkan mampu menghasilkan pesilat-pesilat tangguh yang dapat 

mengharumkan nama bangsa dan Negara ditingkat internasional. 

Pada tingkat nasional, pembinaan dan pengembangan pencak silat 

Indonesia dikoordinasikan melalui Ikatan Pencak silat Seluruh Indonesia 

(IPSI) yang memiliki perpanjangan tangan atau cabang ditingkat Provinsi dan 

KabupatenlKota, bahkan dibeberapa daerah telah memiliki organisasi tingkat 

kecamatan, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan pencak silat di 

Sumatera Barat sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum lahirnya 

UUSKN tahun 2005. Hal itu ditandai oleh keikutsertaan Provinsi Sumatera 

Barat pada PON-PON jauh sebelumnya, dimana waktu itu atlet Sumatera 

Barat mampu menghasilkan mendali emas dan perak melalui pesilat-pesilat 

antara lain seperti Adri Simon (alm), Sartusa Ibrahim dan Rosmawati. 



Namun, sejak PON 2000 di Surabaya sampai PON 2008 di Kalimantan 

Timur, pesilat-pesilat Ranah Minang tidak mampu lagi menghasilkan prestasi 

terbaik (mendali emas) bagi kontingen Provinsi Sumatera Barat. Gambaran 

prestasi Pencak silat Sumatera Barat di Pekan Olahraga Nasional sejak PON 

2000 dan pekan Olahraga Wilayah dapat dilihat pada table 1. 

Table 1. Data Prestasi Atlet Pencak Silat Sumatera Barat pada Pekan 
Olahraga Wilayah (PORWIL) dan Pekan Olahraga 
Nasional (PON) 

Sumber: KONI Sumatera Barat 

Gambaran prestasi Pencak silat Sumatera Barat di atas, menunjukkan 

terjadinya penurunan prestasi atlet ditingkat nasional jika dibandingkan 

prestasi atlet pencak silat pada era sebelumnya tahun 2000 an. Dengan kata 

lain dapat dikemukakan bahwa sejak PON 2000 di Surabaya, atlet silat 

Sumatera Barat tidak mampu lagi beprestasi sebagaimana yang diharapkan 

masyarakat pecinta olahraga pencak silat di Minangkabau. 

Faktor yang diduga sebagai penyebab kegagalan atlet pencak silat 

Sumatera Barat salah satu diantara faktor-faktor dimaksud yang sangat 

menentukan adalah rendahnya kualitas teknik bersilatnya dari ronde-keronde 

berikutnya jika tidak didukung oleh kemampuan VOz maksimal yang baik, 



status gizi, kadar hemoglobin, dan kemampuan tubuh untuk menghirup 

oksigen (kapasitas vital paru). Gizi yang cukup dapat menjarnin kesehatan 

optimal dibutuhkan oleh seorang atlet untuk berprestasi tinggi. Nutrisi yang 

tepat merupakan dasar utama bagi penampilan prima seorang atlet pada saat 

bertanding, selain itu nutrisi dibutuhkan pula pada kerja biologik tubuh untuk 

penyedian energi tubuh pada saat seorang atlet melakukan berbagai aktivitas 

fisik. 

Pencak silat melibatkan gerakan-gerakan yang explosif seperti 

menendang, memukul, jaringan otot hanya akan memperoleh energi dari 

pemecahan molekul adenosine triphospate atau yang biasanya disingkat 

sebagai ATP. Energi yang digunakan berasal dari simpanan energi yang 

terdapat di dalam tubuh yaitu simpanan phosphocreatine (PCr), karbohidrat, 

lemak dan protein. Molekul ATP tersebut akan dihasilkan melalui 

metabolisme energi yang melibatkan beberapa reaksi kimia yang kompleks. 

Pengunaan simpanan-simpanan energi di dalam tubuh beserta jalur 

metabolisme energi yang akan digunakan untuk menghasilkan molekul ATP 

akan bergantung terhadap jenis aktivitas serta intensitas yang dilakukan saat 

berolahraga. 

Untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam olahraga dapat 

dilakukan melalui dua sistem metabolisme energi yaitu sistem energi 

anaerobik dan sistem energi aerobik. Kedua sistem metabolisme energi 

tersebut diperlukan dalam setiap unjuk kerja fisik dengan persentase yang 

berbeda, tergantung intensitas dan durasi kerja fisik dalam olahraga. Secara 



umum dalam pencak silat kedua energi tersebut sangat dibutuhkan kombinasi 

energi yakni bersifat aerobik dan anaerobik. Sistem energi anerobik 

merupakan sistem energi yang diperlukan pada kerja fisik dengan intensitas 

tinggi yang membutuhkan energi secara cepat dalam waktu yang singkat. 

Aktivitas ini membutuhkan waktu agar ATP dapat diregenerasi, sehingga 

kegiatannya dapat dilanjutkan kembali. Sistem energi aerobik merupakan 

aktivitas yang bergantung terhadap ketersediaan oksigen untuk membantu 

proses pembakaran sumber energi sehingga juga akan bergantung terhadap 

kerja optimal dari organ-organ tubuh seperti jantung, paw dan pembuluh 

darah untuk dapat mengangkut oksigen agar proses pembakaran sumber 

energi dapat berjalan dengan sempuma. 

Ditinjau dari aspek fisiologi, kemampuan untuk melakukan serangan 

ditentukan oleh dayatahan aerobik yang tergantung seberapa banyak oksigen 

yang di suplai ke otot yang sedang bekerja. Oleh karena itu, tingkat 

dayatahan terhadap kelelahan yang dialami atlet pencak silat untuk 

melakukan serangan babak kedua dan ketiga ditentukan oleh konsumsi 

oksigen maksimal (maximal oksigen consumption) yg dapat dicapainya atau 

lebih dikenal dengan V 0 2  maksimal. Dengan kata lain, semakin banyak 

jumlah oksigen yang dapat di konsumsi (dipakai tubuh) justru semakin 

banyak kerja yang dapat dilakukan atau makin sempurna. V 0 2  maksimal 

adalah ambilan oksigen (oxygen uptake) selama usaha maksimal. 

Jumlah oksigen yang dapat diangkut oleh darah ditentukan oleh 

jumlah hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Menurut Irianto, 



(2004:SI) "hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi (Fe). Protein 

mempunyai daya gabung terhadap oksigen dan dengan oksigen 

membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah". Dengan kata lain 

hemoglobin merupakan komponen yang terpenting dalam eritrosit. Menurut 

Sacher dan Mcpherson, (2004:3 1 O), "hemoglobin adalah struktur darah 

yang terdiri dari Hem dan Globin, dimana hem adalah yang memberi 

warna merah pada darah dan globin adalah protein darah". 

Pengangkutan karbondioksida masuk kedalam darah melalui difusi 

dari darah menuju kapiler jaringan, setelah berada dalam darah, 

karbondioksida bercampur melalui plasma dan masuk kedalam sel darah 

merah ketika karbondioksida memasuki sel sel darah merah karbondioksida 

dengan cepat mengalami serangkaian reaksi kimia yang akhirnya 

menghasilkan partikel bikarbonat bermuatan. Jadi karbondioksida dibawa 

melalui aliran darah dalam bentuk ion-ion karbonat, setelah mengambil 

karbondioksida dalam kapiler jaringan, darah kembali kesisi kanan jantung 

dan dipompa ke paru, dalam kapiler paru reaksi reaksi kirnia yang 

memproduksi bikarbonat segera berubah menghasilkan karbondioksida, gas 

karbondioksida kemudian berdifusi dari darah ke kantung udara paru dan 

pertukaran udara berikutnya menghembuskan karbondioksida ke udara. 

Paru merupakan salah satu organ tubuh yang berfungsi di dalam 

sistem pernafasan, disini terjadi pertukaran udara antara oksigen masuk ke 

dalam darah dan karbondioksida dikeluarkan dari darah". Pada saat 

berolahraga, produksi karbondioksida sebagai hasil sisa metabolisme akan 



bertambah, begitu juga kebutuhan oksigen untuk oksidasi di dalam sel-sel 

bertambah. Pertukaran udara merupakan komponen penting dari proses 

pengangkutan oksigen, sebab oksigen darah terjadi pada saat sel darah 

merah beredar melalui kapiler di paru. Pertukaran oksigen antara udara di 

paru dan sel darah merah tergantung dari diffusi yang terus-menerus lewat 

selaput pernafasan. Pertukaran semacam ini baru dapat terjadi selama 

konsentrasi oksigen di udara paru lebih tinggi dari pada di dalam darah 

kapiler paru. Lebih jauh proses diffusi yang sesungguhnya adalah ke dalam 

hemoglobin darah, sebab lewat perantara hemoglobin akhimya oksigen dapat 

beredar dan dikirim di seluruh sel tubuh. 

Berkaitan dengan menurunnya prestasi atlet pencak silat Sumatera 

Barat pada pekan olahraga wilayah terakhir PORWIL ke-VIII ini dapat 

dikemukakan bahwa ha1 tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Kebugaran Kondisi fisik merupakan kemampuan yang mendasar 

yang harus dimiliki oleh seorang atlet untuk berprestasi, karena untuk 

menguasai sebuah teknik olahraga saat bertanding sangat ditentukan oleh 

tingkat kondisi fisik yang dimiliki atlet. 

Menurut pengamatan penulis, atlet pencak silat PORWIL Ke-VIII, 

dalam menampilkan jurus-jurus dan dengan waktu selama 3 menit saat 

bertanding, seorang pesilat hams mampu melakukan serangan secara 

berulang-ulang dengan kualitas daya tahan otot tetap terjaga dengan baik 

sehingga pesilat tidak dapat diserang dengan mudah oleh lawan. Pada saat 

menampilkan jurus-jurus dalam pertandingan, atlet pencak silat cepat 



mengalami kelelahan, karena proses metabolisme secara anaerobik yang juga 

akan menghasilkan efek samping berupa asam laktat yang terakumulasi 

dapat mengharnbat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot, 

sehingga seorang pesilat tidak sanggup untuk memulihkan keadaan kondisi 

fisik. Artinya, kondisi ini tentu dapat berpengaruh terhadap kualitas serangan 

pada babak kedua dan ketiga, dan pada akhirnya pesilat mengalami 

kemunduran dayatahan dalam pertandingan. 

Kemampuan atlet pencak silat untuk melaksanakan masing-masing 

kategori pertandingan ditentukan oleh dayatahan aerobik dan anaerobik yang 

tergantung kepada kapasitas seseorang untuk mengangkut oksigen ke otot 

yang sedang bekerja. Oleh karena itu tingkat dayatahan terhadap kelelahan 

yang dialami atlet pencak silat untuk menampilkan gerakan-gerakan 

ditentukan oleh konsumsi oksigen maksimal yang dapat dicapainya atau lebih 

dikenal dengan V 0 2  maksimal. V 0 2  maksimal sangat penting bagi atlet 

pencaksilat untuk mempertahankan kondisi fisiknya. 

Hal tersebut diduga terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan dari organ-organ tubuh seperti jantung, paru dalam menyiapkan 

energi dimana lewat energi tersebut disalurkan ke pembuluh darah serta otot 

rangka, serta program latihan. Latihan hams bersifat progresif, dimana suatu 

program latihan yang dilakukan harus menuju kearah peningkatan 

kemampuan artinya latihan-latihan yang akan dilakukan bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kemampuan fisik. Kemampuan kondisi fisik 

yang berhubungan dengan dayatahan umum merupakan kesiapan organ-organ 



tubuh untuk menyediakan energi serta peredaran darah secara efektif dan 

efisien. Berdasarkan pennasalahan di atas, dapat diungkapkan beberapa 

factor yang berkaitan dengan pengambilan oksigen maksimal atlet pencak 

silat. 3 (tiga) diantara faktor yang dimaksud antara lain kadar stat5us gizi, 

hemoglobin dan kapasitas vital paru berperan besar pada V 0 2  maksimal. 

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui hubungan antara status gizi, kadar 

hemoglobin dan kapasitas vital paru terhadap V 0 2  maksimal. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terlihat bahwa cukup banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pengambilan oksigen 

maksimal. faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan kapasitas vital paru terhadap V 0 2  maksimal ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kadar hemoglobin terhadap V 0 2  

maksimal ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara status gizi terhadap V 0 2  maksimal ? 

4. Apakah ada hubungan kapasitas jantung terhadap VOz maksimal ? 

5. Seberapa besar pembuluh darah berfungsi terhadap VOz maksimal ? 

6. Seberapa Besar fungsi program latihan dapat meningkatkan nilai V 0 2  

maksimal ? 

7. Apakah tingkat kualitas pelatih ada hubungan terhadap VO2 maksimal ? 

8. Apakah ada hubungan nutrisi makanan yang dikonsumsi terhadap V 0 2  

maksimal ? 



C. Pembatasan Masalah 

Dari sekian banyak faktor yang berpengaruh pada Pengambilan Oksigen 

Maksimal, maka penulis membatasi pada faktor yang paling erat kaitanya 

dengan masalah yang ada di objek penelitian, yaitu Hubungan Status Gizi, 

Kadar Hemoglobin, dan Kapasitas Vital Paru yang diungkapkan 

hubungannya secara bersama-sama dengan Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal, 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah serta 

untuk lebih fokusnya masalah yang diteliti, maka dapat diajukan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan antara status gizi terhadap V 0 2  maksimal ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kadar hemoglobin terhadap VOz 

maksimal ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kapasitas vital paru-paru terhadap V 0 2  

maksimal ? 

4. Apakah terdapat hubungan antara status gizi, kadar hemoglobin dan 

kapasitas paru-paru secara bersama-sama terhadap V 0 2  maksimal ? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendiskripsikan tentang : 

1. Hubungan status gizi terhadap V 0 2  maksimal. 



2. Hubungan kadar hemoglobin terhadap V 0 2  maksimal. 

3. Hubungan kapasitas vital paru-paru terhadap V 0 2  maksimal. 

4. Hubungan kadar hemoglobin, kapasitas vital paru-paru dan status gizi 

secara bersama-sama terhadap V 0 2  maksimal. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

1. Atlet, sebagai informasi dan pengetahuan tentang peningkatan 

kemampuan pengambilan oksigen maksimal 

2. Pelatih, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan prestasi, sehingga 

pelatih dan pembina olahraga dapat menentukan dan menerapkan secara 

tepat faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan pengambilan 

oksigen maksimal 

3. Sebagai pertimbangan bagi KONI dalam pembibitan, pembinaan atlet 

dan peningkatan olahraga prestasi di Sumatera Barat. 

4. Perpustakaan, sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan dapat mengungkap informasi yang bermanfaat. 

5 .  Bagi semua orang yang melakukan aktivitas olahraga kemampuan V 0 2  

maksimal ditandai oleh tingkat dayatahan otot tubuh dalam melakukan 

kegiatan fisik. 

6. Untuk mengetahui kadar hemoglobin berperan penting dalam 

meningkatkan kemampuan V 0 2  maksimal, dengan demikian jumlah 



maksimum oksigen yang dapat diangkut oleh darah ditentukan oleh 

banyaknya hemoglobin yang ada didalam sel darah merah. 

7. Untuk mengetahui bahwa kapasitas vital paru, hemoglobin dan 

kemampuan V 0 2  maksimal yang baik berfungsi secara optimal dapat 

mengangkut oksigen secara maksimal ke otot-otot yang sedang bekerja 

untuk menghasilkan energi. 



BAB I1 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Landasan Teori 

1. Volume Oksigen Maksimal 

a. Sistem Energi 

Di dalam tubuh terdapat sejumlah sistem metabolisme energi yang 

dapat menyediakan energi sesuai kebutuhan pada saat melakukan aktivitas 

olahraga. Peran energi dalam olahraga pencak silat sangat penting karena 

kelelahan dapat terjadi akibat tidak cukupnya ketersediaan nutrien yang 

diperlukan dari glikogen otot atau glukosa darah. Energi yang dominan yang 

dipakai dalam olahraga pencak silat energi anaerobik. 

Melvin. Williams, dalam Hairy (2003:70) menyatakan "energi adalah 

kapasitas untuk melakukan pekerjaanlkegiatan". Dapat diartikan bahwa 

energi dan pekerjaan tidak dapat dipisahkan. Menurut Irianto (2007:44): 

Di dalam tubuh kita bekerja dua jenis energi,yaitu (1) energi kimia 
yang berupa metabolisme makanan dan (2) energi mekanik berupa 
kontraksi otot melakukan gerak. Kemudian ia juga menjelaskan 
bahwa untuk menghasilkan energi, terdapat dua sistem energi, yaitu 
sistem energi anaerobik dan sistem energi aerobik, sementara itu, 
sistem energi anaerobik dibedakan menjadi dua, yaitu anaerobik 
alaktik dan anaerobik laktik. 

Dari kutipan di atas sistem energi aerobik dan anaerobik bekerja 

secara serempak, sesuai dengan kebutuhan ATP yang di perlukan tubuh untuk 

bergerak. Sistem energi aerobik merupakan aktivitas yang bergantung 

terhadap ketersedian oksigen, dan menghasilkan energi dalam waktu relatif 



lama, tetapi jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak, sehingga dapat 

dipergunakan untuk gerakan yang lebih lama. Sistem energi anaerobik tanpa 

oksigen dan lebih cepat menghasilkan energi yang dipergunakan, tetapi 

jumlah energi yang di hasilkan sedikit, sehingga aktivitas hanya dapat 

dilakukan dalam waktu yang singkat. Sistem energi anaerobik dan aerobik 

ikut mendukung pengeluaran seluruh energi. Dukungan ini sangat tergantung 

pada intensitas dan lamanya latihan pertandingan diadakan. Untuk sistem 

energi anaerobik alaktik menyediakan energi siap pakai yang diperlukan 

untuk aktivitas fisik dengan intensitas tinggi (height intensityl sumber energi 

diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. 

Apabila aktivitas fisik terus berlanjut, penyediaan energi dari sistem 

energi anaerobik laktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan 

disediakan cara mengurangi glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur 

glikolisis anaerobik. Glikolisis anaerobik menghasilkan energi 2-3 ATP, juga 

menghasilkan asam laktat. Asam laktat yang terbentuk dan tertumpuk 

menyebabkan sel menjadi asam laktat yang akan mempengaruhi efisiensi 

kerja otot, nyeri otot dan kelelahan. Asam laktat dapat diolah menjadi energi 

kembali dalam bentuk glukosa malalui sisklus Corry. 

Aktivitas, kerja fisik yang terus menerus, sistem aerobik dan 

anaerobik bekerja bersama-sama untuk mendapatkan tuntutan otot dan energi 

ATP. Untuk melakukan kerja tersebut, diperlukan energi yang diperoleh dari 

pemecahan bahan kimia yang ada didalam otot, yaitu ATP (adenosine 

triphosphate) menjadi ADP (adenosine diphosphate) dan Pi (phosphagen). 



ATP dipecah menjadi ADP + Pi menghasilkan energi, energi digunakan 

untuk melakukan aktivitas, kemudian terjadi penggabungan antara ADP dan 

Pi untuk membentuk kembali ATP. Penggabungan ADP dan Pi tersebut 

memerlukan energi yang diarnbil pertama dari CP (creatin phosphat) dan 

kedua dari glikolisis anaerobik dan ketiga dari sistim oksidasi. 
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Gambar 1. ATP and PCr provide anaerobic sources of phosphste- bond 
energy, McArdle. D. William, dkk, (201 0: 123) 

Sistem oksidasi memerlukan oksigen yang disediakan oleh proses VO 

, maksimal dan nutrisi yang diambil dari sistem pencemaan maupun dari 

cadangan yang ada dalam setiap sel jaringan. Untuk lebih jelas, ada 3 macam 

proses untuk menghasilkan ATP menurut Hairy (2003:4) 

(1). ATP-PC atau sistem fosfagen, dimana energi untuk resintesis 
ATP berasal dari hanya satu persenyawaan, kreatin fosfat (PC), (2). 



Glikolisis anaerobik atau sistem asam laktat, penyedian energi berasal 
dari glukosa atau glikogen, (3). Sistem oksidasi, terdiri dari dua 
bagian, yaitu melibatkan oksidasi karbohidrat yang sempurna dan 
oksidasi lemak, perjalanan kedua bagian sistem oksigen ini berakir di 
daur krebs. 

Tabel 2. Klasifikasi aktifitas maksimum dengan lama yang berbeda 
dan sistem penyediaan energi untuk aktifitas 

Klasifikasi sistem I Lama I Penyedia energi I Pengamatan 1 

1 4-20 I ATP, PC 

energy 
Anaerobik Alaktik 

Anaerobik Alaktik 1 20-45 1 ATP, PC, Glikogen I Terbentuk I 

(Detik) 
1-4 ATP 

+ Anaerobik Laktik 
Anaerobik Alaktik 

Anaerobik Alaktik 

Lemak makin I banvak 

45- 120 

+ Aerobik 
Aerobik 

Sumber : Irianto (2007:45) 

120-240 

b. Pengertian Volume Oksigen Maximal 

V 0 2  maksimal merupakan gambaran kemampuan atau ketahanan 

aerobik seseorang yang dapat digunakan sebagai indikator kemampuan yang 

sangat baik. V 0 2  maksimal menurut Hairy (2003:5) "volume oksigen 

maksimal yang dipergunakan oleh seseorang yang dihitung dalam Llmenit". 

Dari pengertian tersebut dapat mengetahui bahwa V 0 2  maksimal merupakan 

gambaran kemampuan aerobik dalam meningkatkan dayatahan. 

Suatu kemampuan dan ketahanan aerobik dalam meningkatkan 

dayatahan yang dilakukan semaksimal mungkin. Pengertian ini menyatakan 

bahwa V 0 2  maksimal merupakan ambilan oksigen maksimum karena oksigen 

Otot 
Glikogen Otot 

240-600 

Asam Laktat 
Asam Laktat 

Glikogen Otot 
berkurang 
Asam Laktat 

Glikogen otot, 
Berkurang 
Penggunaan 



dipergunakan oleh semua jaringan tubuh termasuk otot. Ismaryati (2008:77) 

menyatakan bahwa: 

Konsumsi oksigen maksimal disingkat V 0 2  max, artinya V02  
maksimal menunjukkan volume oksigen yang dikonsumsi, biasanya 
dinyatakan dalam liter atau milliliter, dan tandan V merupakan tanda 
yang menyatakan bahwa volume oksigen tersebut dinyatakan dalam 
satuan waktu, biasanya per menit. Jadi pernyataan VO;! maksimal = 3 
Llmenit, artinya seseorang dapat mengkonsumsi oksigen secara 
maksimal 3 liter permenit. 

V02 maksimal merupakan pengambilan (konsumsi) oksigen selama 

eksersi (usaha mengarahkan tenaga) maksimum V02  maksimal, yang 

dinyatakan dalam liter per menit. Selanjutnya V02  maksimal menggambarkan 

tingkat efektifitas badan untuk mendapatkan oksigen lalu mengirimkan ke 

otot-otot serta sel-sel lain untuk menghasilkan energi yang diperlukan oleh 

jaringan-jaringan yang aktif, dan membuang sisa metabolisme yang dapat 

menghambat aktifitas fisik. 

Menurut Soekarman (1986:58) "untuk VO2 maksimal yang 

diutamakan adalah: kemampuan jantung untuk memompa darah, kemampuan 

paru untuk menyerap oksigen dan kemampuan sel-sel untuk menyerap 

oksigen". Dengan kata lain, seseorang yang V02  maksimal baik, memiliki 

jantung efisien, paru-paru yang efektif, dan peredaran darah yang baik pula 

yang dapat mensuplai darah ke otot, sehingga atlet mampu bekerja dengan 

baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

Jadi V02  maksimal dinyatakan sebagai volume total oksigen yang 

digunakan per menit (mllmenit). Semakin banyak massa otot seseorang, 

semakin banyak pula oksigen (mllmenit) yang digunakan selama latihan 



maksimal. Untuk menyesuaikan perbedaan ukuran tubuh dan massa otot, V 0 2  

maksimal dapat dinyatakan sebagai jumlah maksimum oksigen dalam 

mililiter, yang dapat digunakan dalam satu menit per kilogram berat badan 

(mllkglmenit). 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Volume Oksigen Maximal 

Volume oksigen maksimal merupakan salah satu faktor penting untuk 

menunjang prestasi atlet. karena mereka yang mempunyai V02  maksimal 

yang tinggi dapat berlatih dengan baik dan sungguh-sungguh dibanding 

mereka yang tidak mempunyai kondisi fisik yang baik. Beberapa Faktor- 

faktor yang dapat mempengaruhi V 0 2  maksimal menurut Pate dkk (1984: 

256) sebagai berikut: 

1) Keadaan Latihan 

Latihan fisik dapat meningkatkan nilai V02  maksimal. Namun begitu, 

V 0 2  maksimal ini tidak terpakai pada nilai tertentu, tetapi dapat berubah 

sesuai tingkat dan intensitas aktivitas fisik. Latihan fisik intens yang teratur 

dapat menaikkan V02  maksimal dengan nilai yang hampir serupa, latihan 

fisik yang efektif bersifat endurance (ketahanan) dan meliputi durasi, 

frekuensi, dan intensitas tertentu. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan 

bahwa kegiatan dan latar belakang latihan seorang atlet dapat mempengaruhi 

V02  maksimal. 

2) Keturunan 

Faktor keturunan berperan dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan. 

Dengan peningkatkan volume dan intensitas pelatihan. VOz maksimal dapat 



ditingkatkan melalui latihan yang sesuai, kebanyakan penelitian menunjukkan 

besarnya peningkatan itu terbatas dari 10 sampai 20%. Ini dapat menganggap 

rendahnya peningkatan yang terjadi dalam program jangka panjang untuk 

latihan dengan intensitas tinggi, tetapi meskipun demikian jelas bahwa VOz 

maksimal seorang olahragawan perorangan dapat berbeda-beda karena 

perbedaan garis keturunan. 

3) Fungsi Jantung-Paru 

Kemampuan yang dikombinasikan dengan sistem yang berkenaan 

dengan paru-paru dan jantung untuk mengangkut oksigen ke dalam sistem 

jaringan otot. Pada saat melakukan aktivitas fisik yang intens, terjadi 

peningkatan kebutuhan oksigen oleh otot yang sedang bekerja. Kebutuhan 

oksigen ini didapat dari ventilasi dan pertukaran oksigen dalam paru-paru. 

Ventilasi merupakan proses mekanik untuk memasukkan atau mengeluarkan 

udara dari dalam paru. Proses ini berlanjut dengan pertukaran oksigen dalam 

alveoli paru dengan cara difusi. Oksigen yang terdifusi masuk dalam kapiler 

paru untuk selanjutnya diedarkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. 

Untuk dapat memasok kebutuhan oksigen yang adekuat, dibutuhkan paru- 

paru yang berfingsi dengan baik, tennasuk juga kapiler dan pembuluh 

pulmonal. Pada seorang atlet yang terlatih dengan baik, konsumsi oksigen 

dan ventilasi paru total meningkat sekitar 20 kali pada saat ia melakukan 

latihan dengan intensitas maksimal. Dalam fingsi paru, dikenal juga istilah 

perbedaan oksigen arteri-vena (A-V02dij7). Selama aktivitas fisik yang intens, 

A-V 0 2  akan meningkat karena oksigen darah lebih banyak dilepas ke otot 



yang sedang bekerja, sehingga oksigen darah vena berkurang. Hal ini 

menyebabkan pengiriman oksigen ke jaringan naik hingga tiga kali lipat 

daripada kondisi biasa. Peningkatan A-V02difS terjadi serentak dengan 

peningkatan cardiac output dan pertukaran udara sebagai respon terhadap 

olahraga berat. Respons kardiovaskuler yang paling utama terhadap aktivitas 

fisik adalah peningkatan cardiac output. Peningkatan ini disebabkan oleh 

peningkatan isi sekuncup jantung maupun heart rate yang dapat mencapai 

sekitar 95% dari tingkat maksimalnya. Karena pemakaian oksigen oleh tubuh 

tidak dapat lebih dari kecepatan sistem kardiovaskuler menghantarkan 

oksigen ke jaringan, maka dapat dikatakan bahwa sistem kardiovaskuler 

dapat membatasi nilai V02 maksimal. 

Jadi, kapasitas fungsional paru jantung adalah kunci penentu dari VOz 

maksimal, merupakan variabel paru jantung yang sangat penting. Namun, 

fungsi paru jantung yang lain seperti kapasitas pertukaran udara dan tingkat 

hemoglobin darah dapat membatasi VOz maksimal pada sebagian orang. 

Ismaryati (2008:79) menyatkan bahwa: 

Volume oksigen ditentukan oleh; (1). sistem jantung, paru dan 
pembuluh darah, hams berfungsi dengan baik, sehingga oksigen yang 
dihirup ke dalam paru sampai ke darah; (2) proses penyampaian 
oksigen ke jaringan-jaringan oleh sel-sel darah merah hams normal; 
yaitu fungsi jantung hams normal, jumlah sel darah merah hams 
normal, dan konsentrasi hemoglobin hams normal, serta pembuluh 
darah hams mampu mengalirkan darah dari jaringan-jaringan yang 
tidak aktif ke otot yang sedang aktif yang membutuhkan oksigen lebih 
besar; (3). Jaringan-jaringan terutama otot, hams mempunyai 
kapasitas yang normal untuk mempergunakan oksigen dan 
mempunyai metabolisme yang normal, serta fungsi mitochondria. 



Dari pendapat di atas, dapat di uraikan jika sistem jantung paru dapat 

berfungsi secara optimal, maka oksigen akan dapat diangkut secara maksimal 

oleh darah ke otot-otot yang sedang bekerja untuk menghasilkan energi. 

Volume oksigen sebagai suplai energi untuk otot-otot yang sedang bekerja, 

ditentukan oleh jumlah darah yang dapat dipompa keluar oleh jantung, maka 

makin banyak oksigen yang dapat diangkut ke otot-otot. 

d. Cara meningkatkan Volume Oksigen Maximal 

Laju pemakaian oksigen seseorang dihitung dalam liter oksigen yang 

dipakai (Llmenit). Pada umumnya kemampuan ini berupa berjalan, berlari, 

memanjat, berenang, dan aktivitas lainnya yang dilakukan terus-menerus 

dalam jangka waktu 15 sampai beberapa menit (http://Wikepedia. V02 Max). 

Secara aktivitas fisik latihan yang dominan untuk pengambilan volume 

oksigen maksimal dapat dilakukan sesuai dengan tabel berikut: 

Tabel 3. Beberapa metode latihan dominan untuk Volume oksigen 
maksimal 

I N  I I Persentase Pengembangan I 
Metode Latihan 

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa, persentase pengambilan 

1 
2 
3 
4 
5 

oksigen maksimal sangat ditentukan oleh karakteristik sistem energi yang 

O2 

dipergunakan untuk latihan fisik yang dilaksanakan dan metode latihan yang 

Sumber: Janssen dalam Bafirman, (2006:34) 

Continous fast running 
Continous slow-running 
Interval sprinting 
Interval training 
Jogging 

LA & O2 ATP-PC dan LA 

90 
93 
70 

10-80 
100 

8 
5 
10 

10-80 

2 
2 
2 0 

10-80 



dilakukan. Volume oksigen maksimal yang baik, sangat menentukan terhadap 

cepatnya pulih atlet setelah latihan fisik atau pertandingan. 

Kapasitas anaerobik maksimal merupakan jumlah total energi yang 

dibutuhkan oleh sistem energi anaerobik pada saat melakukan kerja dengan 

intensitas maksimal. Tenaga anaerobik maksimal ditentukan oleh kapasitas 

pembentukan ATP dalam serat otot melalui sistem anaerobik, kadar glikogen 

dalam otot, distribusi serat otot yang ditentukan oleh kemampuan untuk 

mengarahkan tenaga maksimal sampai batas maksimal tubuh terhadap asam 

laktat, Burke dalam Bafirrnan, (2006:36). Kapasitas anaerobik merupakan 

suatu penentu penting kemarnpuan atlet untuk melakukan aktivitas 

berintensitas tinggi dan terus menerus. 

Amatlr, 27 tahun, 5 1  kg (134 l b )  

Tidak terlatih (pria) 
23, tahun, 70 kg (154 I b ) )  P 

Amatlr, 27 tahun, 5 1  kg (134 l b )  

Tidak terlatlh (pria) 
23, tahun, 70 kg (154 I b ) )  

Ambang batas anaerob~k 

Professlonal, 
27 tahun 81 kg (179 l b )  

Beban kerj.3 (watt) 

7- 7--- 

Gambar 1. Perbedaan Kinerja, dihitung menurut tinggi ambang batas 
anaerobik dengan beban kerja yang bertambah (Janssen dalarn 
Bafirrnan, 2006:37) 

Selama otot melakukan kerja yang berat, maka semakin tinggi nilai 

konsumsi oksigen yang diperoleh sehingga kebutuhan kadar darah pun akan 



ikut meningkat. Besarnya kebutuhan VOz maksimal dari setiap cabang 

olahraga bervariasi sesuai dengan sifat tiap cabang olahraga tersebut, selain 

itu kebutuhan setiap orang juga berbeda karena desebabkan perbedaan bentuk 

latihan, herediter, kondisi latihan, komposisi tubuh, keturunan, usia, jenis 

kelamin dan lingkungan. Kekuranngan oksigen menggambarkan banyaknya 

energi yang seharusnya dikeluarkan untuk memulihkan keadaan dari 

kelelahan dalam pertandingan olahraga. Pate dan dkk (1 984:254) menyatakan 

bahwa: 

(1) Sejumlah energi ini digunakan untuk memperbaiki pengiriman 
ATP dan fosfokreatin ke sel-sel otot, (2). Sejumlah energi hams 
dikeluarkan untuk membersihkan darah dan jaringan asam laktat, 
(3). Sejumlah oksigen digunakan setelah olahraga untuk menambah 
kandungan oksigen dalam tubuh seperti; oksigen dalarn larutan 
cairan tubuh dan mioglobin otot, dan (4). Setelah latihan, suhu 
badan, tempo jantung dan pertukaran udara yang meningkat akibat 
pengerahan tenaga, turun secara berangsur-angsur menuju tingkat 
normal dan ketika meningkat proses ini didukung oleh pemakaian 
oksigen. 

2. Kadar Hemoglobin (Hb) 

a. Pengertian Darah 

Darah membentuk sekitar 8% dari berat tubuh total dan memiliki 

volume rerata 5 liter pada wanita dan 5,5 liter pada pria. Darah terdiri dari 3 

jenis elemen seluler khusus, eritrosit (sel darah merah), leukosit (sel darah 

putih), trombosit (keeping darah), yang membentuk suspensi dalam cairan 

kampleks plasma. Pergerakan darah yang terus menerus sewaktu darah 

mengalir melalui pembuluh darah menyebabkan sel-sel darah relativ tersebar 

merata di dalarn plasma. 



Pearche (2002: 1 33) menyatakan: 

"Susunan darah. Serum darah atau plasma terdiri atas air 91,0%, 
protein 8,0% (albumin, globulin, protrombin, fibrinogen) dan mineral 
0,9% (natrium klorida, natrium bikarbonat, garam dari kalsium, 
fosfor, magnesium, dan besi, dan seterusnya) sisanya diisi oleh 
sejumlah bahan organik, yaitu glikose, lemak, urea, asam urat, 
kreatinin, cholesterol dan asam amino. Plasma juga berisi gas-02 dan 
C02,  Hormon, Enzim dan Antigencc. 

Berdasarkan kutipan di atas, air plasma berfungsi sebagai medium 

bagi bahan-bahan yang dibawa oleh darah. Karena air juga memiliki kapasitas 

besar untuk menahan panas, maka plasma dapat menyerap dan menyebarkan 

sebagian besar dari panas yang dihasilkan oleh proses metabolisme di dalam 

jaringan, sementara suhu darah itu sendiri hanya mengalami sedikit 

perubahan. Sewaktu darah mengalir mendekati permukaan kulit, energi 

panas yang tidak dibutuhkan untuk mempertahankan suhu tubuh dikeluarkan 

ke lingkungan. Sacher dan Mcpherson (2004:21) menyatakan bahwa: 

Hematologi adalah ilmu tentang darah dan jaringan pembentukan 
darah yang merupakan salah satu sistem organ terbesar didalam 
tubuh. Darah membentuk 6-8% dari berat tubuh total dan terdiri dari 
sel-sel darah yang tersuspensi di dalam suatu cairan yang disebut 
plasma. Tiga jenis sel darah utama adalah sel darah merah (eritrosit), 
sel darah putih (leukosit), dan trombosit. Cairan plasma membentuk 
45 sampai 60% dari volume darah total; sel darah merah menepati 
sebagian besar volume sisanya. 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat di uraikan bahwa darah yang 

beredar melalui sistem vascular terutarna terbentuk dari plasma dan sel darah 

merah. Plasma merupakan cairan encer yang mengandung konsentrasi garam, 

protein serta bahan makanan sejenis glukosa. Butiran-butiran dalam plasma 

berbentuk sel-sel darah merah yang terdapat hampir 40% dari volume darah 

seluruhnya, sel darah inilah yang mengangkut oksigen secara efektif. Sel 



darah merah (eritrosit) yang mengandung hemoglobin merupakan komponen 

hematologi utama dari transport oksigen. Sel darah merah (eritrosit) 

"enukleasi" dengan sifat fleksibilitas dan fluiditas untuk menjalankan 

peranannya dalam pertukaran gas dan jaringan, berjalan melalui pembuluh 

darah yang mangkin kecil (pembuluh kapiler). 

Menurut Shenvood (201 1:423) Eritrosit adalah sel datar berbentuk 

piringan yang mencekung di bagian tengah di kedua sisi, seperti donat dengan 

bagian tengah menggepeng bukan lubang, dengan garis tengah 8 pm, 

ketebalan 2 pm di tepi luar dan ketebalan 1 pm di bagian tengah. Bentuknya 

berperan melalui dua cara dalarn menentukan efisiensi sel darah merah 

melakukan fungsi utamanya mengangkut 0 2  dalam darah: (1) bentuk 

bikonkaf menghasilkan luas permukaan yang lebih besar untuk difusi O2 

menembus membran dibandingkan dengan bentuk sel bulat dengan volume 

yang sama; (2) tipisnya sel memungkinkan 0 2  cepat berdifusi antara bagian 

paling dalam sel dan eksterior sel. Sel darah merah dapat mengalir melalui 

kapiler untuk menyalurkan 0 2  ditingkat jaringan tanpa pecah selama proses 

berlangsung. 

Sel darah merah (eritrosit) tidak memiliki nukleus, serta bentuk dari 

sel darah merah (eritrosit) dapat berubah-ubah ketika sel-sel melewati 

kapiler. Lamanya hidup sel darah merah kira-kira 120 hari. Sel-sel darah 

merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium 

terutama dalam limpa dan hati. Globin dan hemoglobin dipecah menjadi 

asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat 



besi (Fe) dalam hem dari hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam 

pembentukan sel darah merah lagi. Sisa hem dari hemoglobin diubah menjadi 

bilirubin (warna kuning empedu) dan biliverdin, yaitu yang berwarna kehijau- 

hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak 

pada luka memar. Sel darah merah mengangkut O2 adalah adanya 

hemoglobin didalamnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut 

Gambar 2. Struktur eritrosit 
Sumber: Sherwood (20 1 1 :423) 

b. Sirkulasi darah 

Tanpa darah kita tidak bisa hidup, sebab cairan ini memasok oksigen 

dan nutrisi ke setiap bagian tubuh. Darah beredar dalam tubuh melalui dua 

jaringan besar saluran yang saling berhubungan. Satu jaringan, yang dikenal 

sebagai sirkulasi pulmoner, membawa darah melewati paru-paru. Darah 

mengambil oksigen, yang berasal dari udara yang kita hirup. Pada saat yang 

sama, gas buangan seperti karbondioksida dikeluarkan. Jaringan lain, yang 

disebut sirkulasi sistemik, membawa darah yang kaya oksigen ke dan dari sel- 

sel tubuh. Ada tiga jenis saluran yang 



berbeda. Arteri membawa darah dari jantung. Vena membawa darah kembali 

ke jantung. Pembuluh kapiler adalah saluran kecil yang menghubungkan 

arteri dengan vena. 

Jantung adalah organ utama sirkulasi darah. Darah meninggalkan 

ventrikel kiri jantung melalui aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Aorta 

ini bercabang menjadi arteri lebih kecil yang menghantarkan darah ke 

berbagai bagian tubuh. Arteri-arteri ini bercabang dan beranting lebih kecil 

lagi hingga sampai ke arteriola. Arteri-arteri ini mempunyai dinding yang 

sangat berotot yang menyempitkan salurannya dan menahan aliran darah. 

Aliran darah dari ventrikel kiri melalui arteri, arteriola, dan kapiler kembali 

ke atrium kanan melalui vena disebut peredaran darah besar atau sirkulasi 

sistemik, sedangkan aliran dari ventrikel kanan melalui paru-paru ke atrium 

kiri adalah peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Pearce, (2002: 128). 

Gambar 3 Sistem Sirkulasi Darah 
Sumber: McArdle. D. William. dkk, (2010:305) 



Dari gambar di atas dapat di jelaskan arteri (pembuluh nadi) 

merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung keseluruh 

tubuh. Ateriol merupakan cabang kecil terakhir dari sistem arteri yang 

fbngsinya mempertahankan tekanan dalam arteri dan dengan jalan 

mengubah-ubah ukuran saluran mengatur aliran darah dalam kapiler. 

Sedangkan vena (pembuluh balik). merupakan pembuluh darah yang 

mengangkut darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Vena dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) menurut Mulastika (201 1:68) "(1) vena kava 

superior (pembuluh balik besar atas), pembuluh ini mengangkut darah dari 

kepala dan anggota gerak atas (lengan); (2) vena kava inferior (pembuluh 

balik besar bawah), pembuluh ini mengangkut darah dari badan dan anggota 

gerak bawah". 

Berkenaan dengan pernyataan di atas vena kuva superior dan vena 

kava inferior keduanya mengangkut darah yang kaya akan karbondioksida, 

tetapi sedikit akan oksigen dan zat-zat makanan. Darah dari kedua pembuluh 

tersebut akan masuk keserambi kanan (atrium right), dari serambi kanan, 

darah akan menuju ke bilik kanan (ventrikel right). Bila otot dinding jantung 

berkontraksi, maka darah akan terdorong ke paru-paru (Tuna), melalui arteri 

pulmonalis merupakan arteri yang mengangkut darah kotor atau darah yang 

kaya akan karbondioksida. Di paru-paru (lung) karbondioksida dari darah 

dilepaskan, dan darah mengisap oksigen dari udara. Dari paru-paru, darah 

kembali ke jantung melalui vena pulmonalis yang banyak mengandung 

oksigen. 



c. Pengertian Kadar Hemoglobin (Hb) 

Hemoglobin ditemukan hanya didalam sel darah merah. Molekul 

hemoglobin memiliki dua bagian: (1) bagian globin, suatu protein yang 

terbentuk dari empat rantai polipeptida yang sangat berlipat-lipat; dan (2) 

empat gugus nonprotein yang mengandung besi yang dikenal sebagai gugus 

hem, dengan masing-masing terikat ke salah satu polipeptida. Masing-masing 

dari keempat atom besi dapat berikatan secara reversible dengan satu molekul 

oksigen, karena setiap molekul hemoglobin dapat mengambil empat 

penumpang okasigen di paru. Karena oksigen tidak mudah larut dalam 

plasma maka 98,5% oksigen yang terangkut dalam darah terikat ke 

hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu pigmen (yang benvarna secara alami). 

Karena kandungan besinya maka hemoglobin tampak kemerahan jika 

berikatan dengan oksigen dan keunguan jika mengalami deoksigenasi. Karena 

darah arteri yang teroksigenasi penuh akan benvarna merah dan darah vena 

yang telah kehilangan sebagian dari kandungan oksigen-nya ditingkat 

jaringan, memiliki rona kebiruan. 

Menurut Pate (1993:245) "sel darah merah mengandung protein 

dengan konsentrasi tinggi yang disebut hemoglobin". Aryulina dan dkk 

(2004: 12 1) menyatakan bahwa: 

Hemoglobin adalah protein pigmen yang memberi warna merah pada 
darah. Setiap hemoglobin terdiri dari protein yang disebut globin dan 
pigmen non-protein yang disebut hem, setiap heme berikatan dengan 
rantai polipeptida yang mengandung besi (fe2+)". Protein yang 
dibentuk dari 4 (empat) subunit masing-masing mengandung gugus 
heme yang melekat pada sebuah rantai polipeptida. 



Dari pendapat di atas, dapat dijelaskan hemoglobin merupakan 

rangkaian dari satu molekul protein atau globin dan empat (4) zat besi atau 

(heme), masing-masing zat besi (heme) mengikat satu molekul oksigen 

dengan demikian untuk satu molekul hemoglobin mampu mengikat empat (4) 

molekul oksigen. Molekul-molekul oksigen yang telah berikatan dengan 

hemoglobin selanjutnya dibawa ke seluruh sel jaringan tubuh untuk proses 

oksidasi bahan makanan (glukosa, lemak dan protein) sehingga 

mengakibatkan kalor (panas) dan energi. 

Jumlah maksimal oksigen yang dapat diangkut oleh darah ditentukan 

oleh banyaknya hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah (eritrosit). 

Sacher dan Mcpherson (2002:41) menyatakan bahwa: "jumlah normal untuk 

laki-laki dewasa, kadar normal hemoglobin adalah 13,5 sampai 18,O g/dL, 

untuk perempuan 12-1 6 g/dL". Guyton (1 990:365) mengemukakan bahwa: 

"kemampuan mengkonsumsi oksigen secara maksimal salah 
satu faktor yang mempengaruhinya adalah kadar darah di dalam 
tubuh. Terutama hemoglobin yang berperan dalam transpor 
oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan sebaliknya untuk 
karbondioksida dari seluruh tubuh ke dalam paru-paru". 

Dari pendapat di atas, banyak sedikitnya jumlah oksigen yang mampu 

diangkut oleh darah tergantung kepada banyak sedikitnya kadar hemoglobin 

dalam sel darah merah. Protein yang terdapat dalam sel darah merah ini 

bertanggung jawab menjalankan fungsi utama mengangkut oksigen ke 

jaringan dan membawa karbondioksida kembali ke paru. Ikatan oksigen 

dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin (oxy-hemoglobin-HbOS. 



Menurut Hairy dalam fox (200351) "proses pengikatan ini 

meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen sebesar 65 kali". 

Oksihemoglobin beredar keseluruh jaringan tubuh. Jika kadar oksigen dalam 

jaringan tubuh lebih rendah dari pada dalam paru-paru, oksihemoglobin 

dibebaskan dan oksigen digunakan dalam proses metabolisme sel. 

Hemoglobin juga penting dalam pengangkutan karbondioksida dari jaringan 

ke paru-paru. Selain itu hemoglobin berperan dalam menjaga keseimbangan 

asam dan basa. Sloane (2003:220) menyatakan bahwa: 

Fungsi hemoglobin yaitu (a) ikatan hemoglobin dan oksigen, maka 
molekul oksigen akan bergabung dengan rantai alfa dan beta, untuk 
membentuk oksihemoglobin. Jika oksigen dilepas kejaringan, maka 
hemoglobinnya disebut deoksihemoglobin. Hemoglobin ini terlihat 
lebih gelap atau bahkan kebiruan, saat vena terlihat dari pennukaan 
kulit. (b) hemoglobin berikatan dengan karbon dioksida di bagian 
asam amino pada globin. Karbondioksida hemoglobin yang terbentuk 
hanya memakai 20% karbondioksida yang terkandung dalam darah, 
80% sisanya dibawa dalam bentuk ion bikarbonat. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diuraikan bahwa pengikatan 

oksigen dan karbondioksida ini diikat oleh hemoglobin yang telah 

bersenyawa dengan oksigen disebut oksihemoglobin (Hb + 02--+Hb02) jadi 

oksigen dibawa dari seluruh tubuh sebagai oksihemoglobin yang nantinya 

setelah tiba di jaringan, akan dilepaskan Hb02 + Hb + Oz dan seterusnya. 

Hemoglobin tadi akan mengikat dan bersenyawa dengan C 0 2  dan disebut 

karbondioksida hemoglobin (Hb + C02+ HbC02) karbondioksida tersebut 

akan dilepaskan di paru-paru. Hemoglobin yang keluar dari eritrosit yang 

mati akan terurai menjadi 2 zat yaitu heme yang mengandung besi (Fe) yang 



berguna untuk pembuatan eritrosit baru dan hemoglobin yaitu suatu zat yang 

terdapat dalam eritrosit yang berguna untuk mengikat oksigen dan 

karbondioksida 
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Gambar 4. Struktur hemoglobin 
Sumber : Sacher dan Mcpherson,2002:33 

Selama latihan konsentrasi hemoglobin dalam darah meningkat 5 

sampai lo%, ini disebabkan oleh mengalirnya cairan didalam tubuh ke sel-sel 

otot yang sedang bekerja, sehingga mengakibatkan hemokonsentrasi. 

Keadaan ini menjadi lebih banyak lagi cairan yang keluar dari darah apabila 

melakukan latihan dalam waktu yang lama, karena banyaknya tubuh 

mengeluarkan keringat. Kekurangan hemoglobin akan mengakibatkan 

seseorang kehilangan kekuatan dan dayatahan tennasuk kategori anemia. 

sehingga tidak mampu untuk bertahan terhadap kelelahan. 

Sacher dan Mcpherson (2002:41) menyatakan bahwa "anemia, yaitu 

penurunan konsentrasi hemoglobin. Anemia juga dapat ditimbulkan oleh 

penurunan masa sel darah merah sehingga kapasitas darah mengangkut 

oksigen (02) menurun untuk memenuhi kebutuhan jaringan". Dari pendapat 

di atas anemia didefenisikan sebagai berkurangnya kadar hemoglobin dalam 

darah. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah, atau jumlah 



sel darah merah tetap normal tetapi jumlah hemoglobinnya subnormal. 

Karena kemampuan darah untuk membawa oksigen berkurang, maka 

seseorang akan terlihat pucat atau kurang tenaga. 

Anemia disebabkan juga oleh kekurangan zat gizi yang juga berperan 

dalam pembentukan hemoglobin, baik karena kekurangan konsumsi atau 

gangguan absorpsi. Penyebab anemia dikarenakan makanan yang dimakan 

kurang mengandung zat besi. 

3. Kapasitas Vital Paru 

a. Sistem Pernapasan 

Pernapasan (respirasi) merupakan peristiwa menghirup udara dari luar 

yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang 

banyak mengandung karbondioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari 

tubuh. Mekanisme pertukaran udara pernapasan yang berlangsung di alveolus 

antara oksigen dari udara dengan sel darah merah (eritrosit) dalam kapiler 

dan karbondioksida dari eritrosit dan plasma darah ke udara bebas melalui 

alat-alat pernapasan disebut pernapasan eksternal. Oksigen yang terikat oleh 

eritrosit pada pernapasan eksternal selanjutnya diangkut oleh hemoglobin 

didalam eritrosit pada sistem peredaran darah (sirkulasi) menuju kejaringan 

sel untuk dipertukarkan dengan karbondioksida. Peristiwa pertukaran 

okasigen dari eritrosit menuju ke sel, dan karbondioksida dari sel menuju 

kedarah disebut pernapasan internal. Oksigen yang masuk kedalam sel 



selanjutnya menuju ke mitochondria dan digunakan untuk oksidasi. 

Syaifuddin (1 997:87). 

Dari pendapat di atas, pemapasan melalui paru-paru atau pernapasan 

eksternal, oksigen diambil melalui hidung dan mulut, pada waktu bernapas, 

dimana oksigen masuk melalui trakhea sampai ke alveoli (kantong udara), 

berhubungan dengan darah di dalam kapiler pulmonaris, alveoli memisahkan 

oksigen dari darah, oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah 

merah dibawa ke jantung dan dari jantung dipompakan keseluruh tubuh. 

Di dalam paru-paru karbondioksida merupakan hasil buangan 

menembus membran alveoli, dari kapiler darah di keluarkan melalui pipa 

bronkus berakhir sampai pada mulut dan hidung. Oksigen diperlukan oleh 

seluruh sel tubuh dalam reaksi biokimia (oksidasi biologi) untuk 

menghasilkan energi berupa ATP (adenosine triphosphat). 

Syaifuddin (1997:93) menyatakan bahwa: 

Empat proses yang berhubungan dengan pernapasan pulmoner: (1) 
ventilasi pulmoner, gerakan pemapasan yang menukar udara dalam 
alveoli dengan udara luar, (2) arus darah melalui paru-paru, darah 
mengandung oksigen masuk keseluruh tubuh, karbondioksida dari 
seluruh tubuh masuk ke paru-paru, (3) distribusi arus udara dan arus 
darah sedemikian sehingga jumlah tepat dari setiapnya dapat 
mencapai semua bagian tubuh, (4) difusi gas yang menembus 
membran alveoli dan kapiler karbondioksida lebih mudah berdifusi 
dari pada oksigen. 

Dari pendapat di atas, semua proses ini di atur sedemikian sehingga 

darah yang meninggalkan paru-pan menerima jumlah tepat karbondioksida 

dan oksigen. Pada waktu gerak badan lebih banyak darah datang di paru-paru 

membawa terlalu banyak karbondioksida dan terlampau sedikit oksigen, 



jumlah karbondioksida itu tidak dapat dikeluarkan, maka konsentrasinya 

dalam darah arteri bertambah. Hal ini merangsang pusat pernapasan dalam 

otak untuk membesar kecepatan dan dalamnya pernapasan. Penambahan 

ventilasi yang dengan demikian terjadi mengeluarkan karbondioksida dan 

memungut lebih banyak oksigen, 

Darah yang telah menjenuhkan hemoglobin dengan oksigen (oxi- 

hemoglobin), mengintari seluruh tubuh dan mencapai kapiler, di mana darah 

bergerak sangat lambat. Sel jaringan memungut oksigen dari hemoglobin 

untuk memungkinkan oksigen berlangsung, dan darah menerima, sebagai 

gantinya, hasil buangan oksidasi, yaitu karbondioksida. 

b. Pulmo (paru-paru) 

Paru-paru manusia sepasang dan di dalamnya terdapat banyak 

alveolus. Masing-masing paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut 

dengan pleura yang didalamnya terdapat cairan limpa, cairan ini berfungsi 

untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu inpirasi dan ekspirasi. 

Sebagaimana yang dijelaskan Syaifuddin (1997:90) bahwa: 

Pam-paru merupakan alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari 
gelembung-gelembung (alveoli). Aveoli terdiri dari sel-sel epitel dan 
endotel. Jika dibentangkan luas permukaanya lebih kurang 90 m2, 
pada lapisan inilah terjadi pertukaran udara, oksigen (02) masuk 
dalam darah dan karbondioksida (COz) dikeluarkan dari darah. 
Sedangkan banyaknya gelembung paru-paru kurang lebih 700.000.000 
buah. 

Paru-paru merupakan alat pernapasan yang terletak di dalarn rongga 

dada dan di atas diafragma. Diafragma menipakan sekat rongga badan yang 

membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian, 



yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Pam-paru kiri terdiri dari dua lobus, 

dan paru kanan terdiri dari 3 lobus. Di dalam paru-paru terdapat bronkus dan 

bronkiolus. Bronkiolus paru-paru bercabang-cabang membentuk saluran- 

saluran halus. Saluran-saluran halus ini berakhir pada gelembung-gelembung 

halus atau gelembung paru-paru yang di sebut alveolus (alveoli). 

Dinding alveolus sangat tipis, namun elastik dan mengandung kapiler- 

kapiler darah. Pada dinding alveolus terjadi pertukaran oksigen dan 

karbondioksida. Peredaran oksigen dan karbondioksida di dalam tubuh adalah 

karbondioksida yang dilepaskan sel memasuki aliran darah, khususnya ke 

vena lalu dibawa ke jantung. Pada setiap detak jantung, gas dibawa keparu- 

paru melalui arteri pulmonal. Pertukaran gas terjadi di alveolus. 

Karbondioksida, dilepaskan ke alveoli dan oksigen dari alveolus dilepaskan 

ke kapiler pulmonal, kemudian diikat oleh hemoglobin sel darah merah. 

Darah yang mengandung oksigen dari paru-paru diterima oleh vena 

pulmonal dan dikirim kembali ke jantung. Sampai di jantung, darah 

dipompakan ke aorta dan dialirkan ke seluruh jaringan tubuh untuk 

menghantarkan oksigen yang terdapat dalam hemoglobin. 
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Gambar 5. Organ-organ sistem pernapasan manusia 
Sumber : irianto.Kus, (2004: 198) 

c. Kapasitas Vital Paru 

Kapasitas paru merupakan kesanggupan paru untuk menampung udara 

didalamnya. Menurut Syaifuddin, (1 997:90). Kapasitas paru dapat dibedakan 

sebagai berikut "kapasitas Total yaitu jumlah udara yang dapat mengisi paru- 

paru pada inspirasi sedalam-dalamnya. Kapasitas Vital yaitu jumlah udara 

yang dapat dikeluarkan setelah ekspirasi maksimal". Sedangkan menurut 

Pearce, (2002:221) "kapasitas vital paru merupakan volume maksimal dari 

ekpirasi". Dalam keadaan normal kedua paru-paru dapat menampung udara 

sebanyak kurang lebih 5 liter. Guyton (1 990:345) mengemukakan bahwa: 

Faktor utama yang mempengaruhi kapasitas vital adalah bentuk 
anatomi tubuh, posisi selama pengukuran kapasitas vital, kekuatan 
otot pernapasan dan pengembangan paru dan toraks disebut 
"Compliance-paru-paru ", ini dinyatakan sebagai peningkatan volume 
di dalam paru-paru untuk setiap satuan peningkatan tekanan intra- 
alveolar. "Compliance " gabungan paru-paru dan toraks normal adalah 
0,13 liter per sentimeter tekanan air, yaitu, setiap kali tekanan alveolus 
di tingkatkan 1 cm air, paru-paru mengembang 130 ml. 



Dari pendapat di atas dapat ungkapkan bahwa kapasitas vital tersebut 

dapat dipengaruhi oleh sikap seseorang baik itu dalam keadaan tidur, berdiri 

maupun duduk. Pengukuran kapasitas atau fungsi paru dapat dilakukan 

dengan alat yang dinamakan spirometer. Untuk mengetahui besar vital 

capacity, teste berdiri tegak dengan mengambil napas secara maksimal 

kemudian mengeluarkan napas secara maksimal. Guyton (1 997:604) 

menyatakan bahwa: 

Ada 4 bagian dari kapasitas paru (1) kapasitas inspirasi sama dengan 
volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi, ini adalah 
jumlah udara (kira-kira 3500 mililiter) yang dapat dihirup oleh 
seseorang, dimulai pada tingkat ekspirasi normal dan pengembangan 
paru sampai jumlah maksimum. (2) Kapasitas residu fungsional sama 
dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu, 
ini adalah jumlah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir 
ekspirasi normal (kira-kira 2300 mililiter). (3) Kapasitas Vital sama 
dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan 
volume cadangan ekspirasi, ini adalah jumlah udara maksimum yang 
dapat dikeluarkan seseorang dari paru, setelah terlebih dahulu mengisi 
paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak- 
banyaknya (kira-kira 4600 mililiter). (4) kapasitas paru total adalah 
volume maksimum di mana paru dapat dikembangkan sebesar 
mungkin dengan inspirasi paksa (kira-kira 5800 mililiter), jumlah ini 
sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu. 

Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20 sampai 

25 persen di bawah pria, dan lebih besar lagi pada atlet, orang-orang yang 

bertubuh besar dari pada orang yang bertubuh kecil. Volume udara 

pernapasan pada setiap orang berbeda-beda, bergantung pada ukuran paru- 

paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Guyton (1997:604) menyatakan 

bahwa: 

Empat volume paru, bila semuanya dijumlahkan, sama dengan volume 
maksimal paru yang mengembang. Arti masing-masing volume ini 
adalah (1) Volume tidal (VT) yaitu volume udara yang inspirasi atau 



ekspirasi pada setiap kali bernapas normal, sebanyak kira-kira 500 
mililiter pada rata-rata orang dewasa muda, (2) Volume cadangan 
inspirasi (VCI) yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi 
setelah volume tidal, biasanya mencapai 3000 mililiter, (3) Volume 
cadangan ekspirasi (VCE) yaitu jumlah udara yang masih dapat 
dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal, pada 
keadaan normal sebanyak kira-kira 1100 mililiter, (4) Volume residu 
(VR) yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru 
setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1200 mililiter. 

Jadi dalam proses bernapas, terkadang diperlukan penyatuan dua atau 

lebih jenis-jenis volume di atas. Kombinasi dari jenis-jenis volume itu disebut 

kapasitas vital paru-paru. 

4. Hakekat Status Gizi 

a. Pengertian Gizi 

Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang 

makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata "gizi" berasal 

dari bahasa Arab ghidza, yang berarti "makanan". Dalam bahasa ingris 

dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi 

sering diartikan sebagai ilmu gizi. Gizi diartikan sebagai suatu proses 

organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui 

proses pencernaan, penyerapan, trasnsportasi, penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan 

fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. Irianto,(2006:2). 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa zat gizi adalah ikatan 

kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan 



energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses 

kehidupan. Pada umumnya zat gizi dibagi dalam kelompok yaitu karbohidrat, 

lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Tiga golongan zat gizi yang dapat 

diubah menjadi energi adalah karbohidrat, protein dan lemak, tetapi vitamin, 

mineral, air diperlukan untuk membantu mengubah zat gizi tersebut menjadi 

energi. 

b. Jenis dan Sumber zat gizi 

Zat gizi adalah rangkaian unsur makanan yang diperoleh dari bahan 

makanan hewani dan nabati yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin dan mineral. Zat makanan ini tidak langsung dipergunakan tubuh 

tetapi melalui proses pencernaan dan penyerapan (Almatsier, 2004 : 4). 

Knrbohidrat, Sumber energi utama pada berbagai tingkat dan jenis 

aktivitas fisik berasal dari karbohidrat, lemak dan protein yang berfungsi 

untuk mempertahankan aktivitas fungsional tubuh. Dikenal 2 jenis 

karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Glukosa adalah salah 

satu karbohidrat sederhana yang dapat digunakan secara langsung sebagai 

sumber energi oleh sel-sel tubuh, namun bila jumlahnya berlebihan maka 

dapat dikonversi menjadi cadangan glikogen di hati dan di otot, dan bila 

masih berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa. 

Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang berantai panjang yang 

men~pakan gabungan dari 3 atau lebih molekul glukosa. Selain itu dikenal 

pula bentuk lain dari karbohidrat yaitu: serat (antara lain selulose) yang tidak 



dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Pada manusia yang mempunyai status 

gizi normal, ditemukan 375-475 g karbohidrat sebagai cadangan energi, 

kurang lebih 325 g di otot dan 90 - 100 g di hati dalam bentuk glikogen dan 

hanya 15-20 g beredar di dalam darah. Setiap gram glikogen mengandung 4 

kalori energi, dengan demikian 1500 - 2000 kalori dikandung oleh 

karbohidrat dalam tubuh, dan energi ini cukup sebagai energi untuk lari 

sejauh 20 mil. Selama berolahraga, glikogen pada otot yang aktif merupakan 

sumber energi, setelah melalui proses glikogenolisis. Glikogen hati 

dikonversi menjadi glukosa terlebih dahulu, lalu diangkut oleh darah ke otot 

yang aktif. Bila jumlah glikogen hati dan otot habis, glukosa dibentuk melalui 

proses glukoneogenesis dari sumber energi lain seperti protein. Pada 

prosespenyediaan energi tubuh, diperlukan hormon insulin dan glukagon 

sebagai pengatur keseimbangan kadar glukosa darah. Jumlah glikogen relatif 

kecil untuk digunakan atlet selama latihan berat atau pada pertandingan 

dalam waktu yang lama, sehingga perlu dilakukan modifikasi melalui diet. 

Rendah kalori, jumlah cadangan kalori tubuh akan sangat berkurang. 

Salah satu cara untuk mempertahankan kadar cadangan karbohidrat tubuh 

adalah denganmengkonsumsi diet karbohidrat tinggi selama beberapa hari 

(carbohydrates loading). Dikenal beberapa fungsi karbohidrat, yaitu: 1. 

Sumber energi Fungsi utama karbohidrat di dalam tubuh adalah sebagai 

sumber energi. Energi yang diperoleh dari metabolisme glukosa atau glikogen 

akan digunakan oleh otot yang aktif selain untuk aktivitas biologik tubuh 

lainnya. Saat kemampuan sel untuk menyimpan glikogen sudah maksimal, 











nitrogen yang meningkat bersama keringat, dan keadaan ini ditemukan bila 

seseorang berolahraga hingga tingkat saat cadangan glikogen habis. Disini 

jelas pentingnya peran karbohidrat sebelum protein digunakan sebagai 

sumber energy (protein sparer). Hal ini merupakan faktor penting untuk 

diperhatikan pada atlet yang melakukan olahraga endurans lama dan atau 

pada atlet yang sering melakukan. 

Mineral, ini dibutuhkan untuk kontraksi otot, transmisi impuls, 

mengaktifkan enzim, pembekuan darah dan pergerakan cairan melewati 

membran plasma. Lebih dari 99% kalsium tubuh total terdapat di dalam 

tulang. Bila kadar kalsium darah rendah akibat asupan kurang, tubuh akan 

mengambil kalsium dari tulang terutama bila keadaan demikian 

berkepanjangan. Natrium, Kalium dan Klor Peran mineral ini adalah untuk 

mempertahankan pertukaran zat gizi dan produk sisa metabolisme antara sel 

dengan cairan ekstra sel. Natrium dan klor merupakan mineral utama di 

dalam plasma darah sedangkan kalium adalah mineral utarna di dalam sel. 

Fungsi lainnya adalah memantapkan pergerakan listrik melewati membran 

sel. Perbedaan listrik antara bagian dalam dengan luar sel diperlukan antara 

lain untuk transmisi impuls saraf dan sebagai pemicu kontraksi otot. 

Zat Besi yang tidak cukup mengkonsumsi dalam asupan makanan 

akan mengalami kekurangan hemoglobin dan ha1 ini dapat menimbulkan 

keluhan kurang nafsu makan, kemampuan fisik menurun bahkan untuk 

latihan ringan lama sekalipun. Bila ha1 ini terjadi, pemberian suplemen dapat 



mengatasi berbagai keluhan tersebut. Kekurangan besi dan feritin sering 

ditemukanpada atlet wanita. Absorpsi besi dapat ditingkatkan bila 

mengkonsumsinya bersama dengan daging atau makanan yang kaya vitamin 

C. Namun perlu diwaspadai kelebihan besi akan memberi dampak yang 

negatif. Kekurangan besi pada atlet dapat disebabkan oleh ekspansi volume 

plasma yang besar akibat latihan berat, kehilangan melalui keringat dan 

destruksi sel darah merah pada olahraga berat. 

AIR Fungsi air bagi tubuh sangat jelas dan penting, sehingga bila 

terjadi kekurangan cairan pada tubuh seseorang terutama bagi atlet maka akan 

mengganggu penampilan atlet tersebut. Air diperoleh dari cairan, makanan 

dan proses metabolisme tubuh. Dalam sehari seseorang biasanya minum air 

sebanyak 1200 ml dan akan meningkat saat seseorang melakukan aktivitas 

fisik dan akan lebih meningkat lagi bila olahraga dilakukan di lingkungan 

yang panas. Suhu tubuh dapat meningkat di atas batas normal. Hal ini dapat 

terjadi pada atlet yang berolahraga dalam waktu lama pada suhu panas. Setiap 

perubahan berat badan sebelum dan sesudah berolahraga merupakan petunjuk 

adanya kehilangan cairan tubuh selama berolahraga. Pada keadaan-keadaan 

seperti ini sangat diperlukan penggantian cairan tubuh. Pemberian cairan 

untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama berolahraga perlu 

memperhatikan ha1 berikut: 1. Pengosongan lambung air dengan suhu dingin 

(50C) akan lebih cepat meninggalkan lambung 2. Volume cairan minum 

sedikit-sedikit lebih baik untuk menghindari perasaan penuh di lambung 3. 



Larutan kental pengosongan lambung akan lebih lambat bila cairan yang 

diminum mengandung elektrolit atau glukosa. 

c. Pengertian Status Gizi 

Menurut Almatsier, (2004 : 3) status gizi adalah keadaan tubuh 

sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan 

antara status gizi buruk, kurang, baik dan lebih. Status gizi merupakan 

keadaan tubuh yang menggambarkan status kesehatan seseorang atau 

masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari akibat interaksi makanan, tubuh 

dan lingkungan. 

Status gizi adalah hasil dari keseimbangan antara makanan yang 

masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh zat tersebut. Status gizi 

optimal terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi yang digunakan secara 

efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan atas 

kemampuan kerja dan kesehatan secara umum. 

d. Cara mengukur Status Gizi 

Status gizi adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi status 

gizi, mengidentifikai malnutrisi dan menentukan individu yang sangat 

memerlukan bantuan gizi Pengukuran status gizi dapat dilakukan denga 

berbagai cara. Dalam ha1 ini Supariasa, (2002: 18-20) menjelasakan antara 

lain: 



"(1) Penilaian secara langsung yang terdirii dari: a) Antropometri 
yaitu: pengukuran dimensi dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat 
umur dan tingkat gizi, b) klinis yaitu pengukuran status Gizi 
masyarakat dengan melihat bermacam jaringadorgan tubuh, c) 
biokomia yaitu pemeriksaan status gizi melalui pemeriksaan specimen 
secara laboratories, dengan biofisik yaitu penentuan status gizi dengan 
melihat fungsi dan perubahan struktur jaringan; (2) penilaian secara 
tidak langsung yaitu: a) Survey konsumsi makanan dengan melihat 
jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi, b) statistic vital yaitu 
dengan menganalisis data statistic kesehatan, dan c) faktor energi 
sebagai hasil interaksi beberapa factor fisik, biologis, lingkungan 
budaya". 

Dari berbagai metode penilaian di atas, maka untuk menentukan status 

gizi dalam penelitian ini digunakan metode antropometri. Antropomteri 

merupakan salah satu cara yang mudah dan sering digunakan untuk menilai 

keadaan gizi seseorang. Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh 

manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi 

berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan 

komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Untuk 

mengukur status gizi yang digunakan adalah perhitungan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) yaitu berat badan (dalam satuan kilogram) dibagi kuadrat tinggi 

badan (dalam satuan meter). 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan telaah kepustakaan yang dilakukan, ditemukan hasil 

penelitian yang terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan variable 

pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edil Sepriawan (2005) tentang Hubungan 

Antara Vital Capasity (VC) dengan Volume Oksigen Maksimal (V02 



Max). Relevansi penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Variabel 

VO2 Max. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara Vital Capasity (VC) dengan Volume Oksigen Maksimal 

(V02 Max) pada Atlet PPLP Propinsi Jambi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulman (2010) tentang, "Kontribusi V02  

maksimal dan Kelincahan Terhadap Keterampilan Jurus Tunggal Baku 

Pencak Silat Pada Mahasiswa FIK UNP. Hasil penelitian menyebutkan 

terdapat hubungan yang signifikan dan berkontribusi antara V02  maksimal 

dengan kelincahan secara bersama-sama terhadap Keterampilan Jurus 

Tunggal Baku. Artinya jika V02  maksimal dan kelincahan sama-sama 

ditingkatkan, maka semakin tinggi pula kontribusinya untuk peningkatan 

Keterampilan Jurus Tunggal Baku 

Kerangka Pemikiran 

1 .  Hubungan Status Gizi terhadap V 0 2  maksimal 

Pemenuhan asupan gizi merupakan kebutuhan dasar bagi atlet 

olahraga, gizi dan latihan fisik, secara bersama-sama akan menghasilkan 

prestasi yang baik. Konsumsi oksigen maksimal merupakan salah satu faktor 

yang dapat menentukan kapasitas seseorang untuk melakukan latihan dan 

dihubungkan dengan daya tahan tubuh. Konsumsi oksigen maksimal 

berhubungan dengan status gizi karena kebutuhan oksigen dan energi 

dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Konsumsi oksigen maksimal ditentukan oleh 



status gizi terutama oleh cadangan energi dan fungsi mitokondria. Pada orang 

dengan berat badan kurang, terjadi kekurangan energi yang dipenuhi dengan 

proses glukoneogenesis lemak dan protein otot akan dihancurkan untuk 

menghasilkan energi. Hal ini akan menurunkan aktivitas fisik sehingga 

kemampuan konsumsi oksigen maksimal pun akan turun. Sebaliknya, orang 

dengan berat badan normal memiliki cadangan energi yang lebih besar 

sehingga konsumsi oksigen maksimal lebih besar. 

2. Hubungan kadar Hemoglobin terhadap VOt maksimal 

V 0 2  maksimal adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang 

dinyatakan dalam liter per menit atau milliliter/menitlkg berat badan. V02 

maksimal merupakan tingkat volume oksigen terbanyak atau maksimal yang 

dapat diambil atau diangkut oleh darah sebagai suplai energi bagi otot-otot 

yang bekerja. Makin banyak oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh, makin 

tinggi pula kemampuaanya untuk memikul beban kerja atau pembebanan 

fisik. Orang yang memiliki kapasitas aerobik yang tinggi akan memiliki 

dayatahan yang tinggi pula untuk menahan kelelahan dan cepat pulih kembali 

setelah melakukan pembebanan fisik yang di terimanya. Untuk mendapatkan 

dayatahan yang tinggi atau maksimal, maka seseorang membutuhkan ambilan 

oksigen secara maksimal pula yang disebut sebagai V02 maksimal. 

Dayatahan kardiorespirasi merupakan kesanggupan jantung dan paru 

serta pembuluh darah untuk berhngsi secara optimal pada keadaan istirahat 

dan pada waktu melakukan olahraga untuk mengambil oksigen dan 

mendistribusikannya kejaringan yang aktif untuk digunakan pada proses 



metabolisme tubuh. Ambilan oksigen maksimal merupakan fungsi fisiologi 

yang sangat objektif untuk mengukur dayatahan. 

Oksigen yang diserap oleh darah di paru-paru diangkut ke jaringan 

agar dapat digunakan oleh sel-sel. Transpor oksigen merupakan bagian dari 

respirasi eksternal, yaitu tahap pengangkutan oksigen dari paru-paru ke 

jaringan. Respirasi eksternal merupakan pertukaran udara antara atmosfir dan 

paru-paru, pertukaran oksigen dan karbondioksida antara paru-paru dan 

darah. Pertukaran oksigen oleh darah dan pertukaran gas antara darah dan sel- 

sel jaringan. Oksigen diangkut dalam darah sebagian besar dalam bentuk 

terikat dengan hemoglobin dan sisanya dalam bentuk terlarut dalam plasma. 

Oksigen secara normal ditranspor dalam keadaan terlarut ke jaringan lebih 

sedikit dibandingkan dengan hemoglobin. 

3. Hubungan kapasitas vital paru terhadap VOz maksimal 

Kapasitas paru yang tinggi memungkinkan penyerapan udara yang besar 

sehingga mampu menggunakan oksigen secara maksimal dan mempunyai 

ketahanan dalam penampilan olahraga pencak silat, pada waktu olahraga 

dalam penampilan jurus-jurus olahraga pencak silat produksi karbondioksida 

sebagai hasil sisa metabolisme akan bertambah, begitu juga kebutuhan 

oksigen untuk berlangsungnya oksidasi di dalam sel-sel bertambah. Untuk 

pembuangan karbondioksida yang berlebihan dan dalam pengambilan 

oksigen yang meningkat sangat berperannya sistem pernapasan, sehingga 

pada olahraga yang intensif frekuensi maupun mendalamnya pernapasan akan 

bertambah, dan menghasilkan ventilasi paru yang meningkat. Kenaikan 



ventilasi paru merupakan penambahan pengiriman Oz dan mempercepat 

pembuangan karbondioksida, semakin dalamnya pernapasan untuk 

menghandalkan 0 2  akan semakin bagus dayatahan yang dimiliki oleh atlet 

pencak silat. 

Di lihat dari fungsi fisiologi yang terlibat didalam kapasitas konsumsi 

oksigen maksimal yaitu jantung, paru dan pembuluh darah berfungsi dengan 

baik sehingga oksigen yang dihirup masuk ke paru, selanjutnya sarnpai ke 

darah kemudian proses pengiriman oksigen ke jaringan-jaringan oleh darah 

merah harus normal, serta jaringan-jaringan terutama otot hams mempunyai 

kapasitas normal untuk mempergunakan oksigen ke pada jaringan otot. 

Atlet pencak silat yang memiliki kapasitas paru yang baik maka akan 

mempunyai dayatahan yang bagus. Sistem transpor oksigen Melibatkan juga 

sistem sirkulasi, respirasi dan jaringan yang bekerja sama satu tujuan yaitu 

melepaskan oksigen ke otot yang sedang bekerja. Banyaknya oksigen yang 

digunakan sehingga lebih besar kapasitas untuk menghasilkan energi dan 

dayatahan lebih besar. 

4. Hubungan status gizi kadar hemoglobin, dan kapasitas vital paru 
secara bersama-sama terhadap kemampuan pengambilan oksigen 
maksimal 

Suplai aliran darah berbagai organ tubuh baik dalam keadaan istirahat 

maupun dalam keadaan sedang melakukan aktivitas dialirkan ke otot rangka 

dan sebagian besar dialirkan ke organ-organ tubuh bagian dalam. Pada saat 

olahraga atau dalam pertandingan aliran darah lebih besar ke otot-otot rangka 

yang sedang aktif bekerja. Peningkatan jumlah aliran darah ke organ-organ 



tubuh yang sedang aktif bertujuan agar suplai oksigen maupun nutrisi juga 

meningkat karena kebutuhan akan oksigen dan nutrisi selama latihan juga 

meningkat sebagai efek dari kebutuhan energi yang meningkat serta jumlah 

limbah metabolisme juga meningkat dan dikeluarkan dari sel-sel jaringan 

tubuh selanjutnya dibuang keluar tubuh melalui urine dan keringat. 

Selama dalam pertandingan jumlah oksigen yang masuk ke aliran 

darah pada paru-paru meningkat kerana jumlah oksigen yang ditambahkan 

pada tiap unit darah dan aliran darah paru per menit meningkat, sehingga 

terdapat kenaikan ventilasi (keluar masuknya) udara dari paru baik secara 

inspirasi dan ekspirasi maksudnya seberapa banyaknya udara yang bisa di 

hirup dan dihembuskan dalam satu menit. 

Peningkatan ventilasi sebanding dengan peningkatan konsumsi 

oksigen. Konsumsi oksigen maksimal menunjukkan kapasitas tubuh terutama 

otot skelet untuk memproses oksigen. Pada saat melakukan jurus-jurus dalam 

olahraga pencak silat berlangsung lebih dari beberapa menit, tersedianya 

oksigen menentukan kecepatan energi yang dapat dihasilkan dari cadangan 

makanan. 

VO;! maksimal yang tinggi sangat diperlukan untuk mendapatkan 

ketahanan atau kapasitas aerobik dan anaerobik yang baik. Seseorang yang 

memiliki kapasitas aerobik dan anaerobik yang baik akan memiliki dayatahan 

yang tinggi untuk menampilkan jurus-jurus dalam olahraga pencak silat. 

Dengan VOz maksimal yang tingi, seseorang atlet, akan memiliki dayatahan 

yang bagus untuk mengatasi kelelahan. Dayatahan aerobik dan anaerobik 



tersebut harus didukung oleh kondisi fisik dalam olahraga pencak silat untuk 

menanpilkan jurus-jurus pada saat melakukan gerakan-gerakan. 

Lebih banyak oksigen digunakan lebih besar kapasitas untuk 

menghasilkan energi dan dayatahan akan lebih besar. V 0 2  maksimal yang 

tinggi dapat melakukan lebih banyak jurus-jurus dan gerakan-gerakan yang 

ditampilkan sebelum terjadinya kelelahan dibandingkan dengan V 0 2  

maksimal yang rendah. Paru-paru akan dapat mengambil lebih banyak 

oksigen, yang berarti peredaran darah lebih baik, dan sel otot bisa 

mendapatkan lebih banyak oksigen dari pembuluh darah kapiler. Dengan 

demikian diduga terdapat kontribusi yang signifikan antara kadar hemoglobin 

dengan kapasitas vital paru secara berasama-sama dengan pengambilan 

oksigen maksimal (V02 maksimal). Keterkaitan hubungan antara variabel 

dalam kerangka konseptual, dapat di sederhanakan sesuai sebagai berikut 

Gambar 6: kerangka konseptual kontribusi Status Gizi, kadar hemoglobin 
dan kapasitas vital paru terhadap VOz maksimal 

Status Gizi 

Kadar Hemoglobin 

Kapasitas Vital Paru 

1 - VOz maksimal 

t 



D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1.  Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi terhadap VOz 

maksimal Atlet Pencak Silat Sumatera Barat. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar hemoglobin terhadap 

V02  maksimal Atlet Pencak silat Sumatera Barat. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara Kapasitas Vital Paru terhadap 

V02  maksimal Atlet Pencak silat Sumatera Barat. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara Status gizi, Kadar hemoglobin 

dan Kapasitas vital paru secara bersama-sama terhadap V02  maksimal 

Atlet Pencak silat Sumatsera Barat. 



BAB 111 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan teknik analisis korelasional, dengan tujuan untuk melihat 

hubungan antar variabel atau hubungan yang bersifat prediksi dari variabel 

bebas atau independent terhadap variabel terikat atau dependent hubungan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan status gizi, kadar 

hemoglobin dan kapasitas vital paru terhadap pengambilan oksigen 

maksimal atlet pencak silat Sumatera Barat. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari- November 2012. 

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Balai laboratorium Kesehatan 

Provinsi Sumatera Barat dan Labor Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Padang (FIK UNP). 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah atlet pencak silat Sumatera Barat yang 

berjumlah 30 orang dengan usia rata-rata 23 tahun, yang telah 1010s seleksi 

baik PORWIL, dan Pra PON terdiri dari 9 orang atelt perempuan, dan 21 



orang atlet laki-laki yang mewakili Sumatera Barat, sebagai mana dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Populasi Atlet Pencak Silat Sumatera Barat 

I No I Cabang Olahraga 1 1 Jumlah 1 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi 

akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan 

cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya, Riduwan, 

(2004:ll). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Purposive Sampling. Sampel yang diambil adalah atlet laki-laki yang 

berjumlah 21 orang, alasanya sedikitnya jumlah atlet perempuan pencak 

silat yang lolos, terdapat perbedaan tentang kadar hemoglobin, kapasitas 

paru, dan pengambilan oksigen maksimal antara laki-laki dan perempuan 

yang berakibatkan adanya kelemahan dalam penggabungan data. 

1. 

D. Definisi Operasional 

Untuk variable yang diteliti sebagai berikut: 

1. Status gizi adalah kondisi atau ukuran keadaan gizi seseorang yang 

diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan, d m  penggunaan zat gizi 

Sumber: KONI d m  IPS1 Sumatera Barat 

Atlet Pencaksilat 2 1 9 30 



makanan. Status gizi diukur dengan penilaian antropometri secara 

langsung yaitu dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). 

2. Kadar hemoglobin, merupakan protein yang mengandung zat besi di 

dalam sel darah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru- 

paru ke seluruh tubuh. Hemoglobin juga membawa karkbondioksida 

kembali menuju paru-paru untuk di hembuskan keluar tubuh, molekul 

hemoglobin terdiri dari globin, dan protein dan empat (4) gugus heme, 

satu molekul organik dengan satu atom besi. Untuk mengukur kadar 

hemoglobin darah digunakan Alat Spektrofotometer 

3. Kapasitas vital paru, merupakan volume udara maksimal dari ekspirasi. 

Dalam pengukuran kapasitas vital paru dilakukan dengan inspirasi 

maksimal. Untuk mengukur kapasitas vital paru digunakan dengan 

alat Rotary Spirometer 

4. V02max adalah kemampuan ambilan oksigen yang dapat dikonsumsi 

oleh tubuh atlet pencak silat pada saat melakukan pengerahan tenaga 

dengan menggunakan tes lari multitahap 

E. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Status Gizi, Untuk mengukur status gizi yang digunakan 

adalah perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) yang dikeluarkan oleh 

direktorat Gizi Departemen kesehatan Republik Indonesia, yaitu 

menimbang berat badan (dalam satuan kilogram) dan mengukur tinggi 

badan dibagi kuadrat tinggi badan (dalam satuan meter). Adapun 



rumus dari perhitungan status gizi berdasarkan IMT yang dikutip dari 

Supariasa (2001 :60), yaitu sebagai berikut: 

Berat Badan (Kg)  
I MT= 

Tinggi Badan (m)  x Tinggi Badan (m)  

Tabel . Klasifikasi IMT 

Sumber: Supariasa (2002:61) 

Keadaan 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

2. Instrumen Kadar Hemoglobin 

Untuk instrument kadar hemoglobin digunakan Alat Spektrofotometer 

merupakan alat untuk mengukur kadar hemoglobin, dan untuk 

memudahkan analisa hemoglobin darah. Alat Spektrofotometer sudah 

mempunyai sertifikat calibration lihat pada lampiran 

3. Istrumen Kapasitas Vital Paru 

instrument penelitian kapasitas vital paru digunakan alat Rotary 

Spirometer 

4. Instrumen mengukur VO2max digunakan tes lari multi tahap. 

Kategori 

Kekurangan berat badan tingkat berat 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 

Kelebihan berat badan tingkat ringan 

Kelebihan berat badan tingkat berat 

IMT 

< 17,O 

17,O- 1 8,49 

>18,5-25,O 

>25,0-27,O 

>27,0 



F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik berikut: 

1. Status Gizi; (1) membagi blangko yang berguna untuk mendapatkan 

datdisian tentang identitas siswa, berat badan dan umur; (2) 

penimbangan berat dengan menentukan hasil penimbangan pada 

blangko dan pengkuran tinggi badan. 

2. Menyiapkan instrument secara lengkap yang terdiri dari (1) instrument 

hemoglobin dengan Spektrofotorneter ,(2) instrument kapasitas vital 

paru dengan mengunakan spirometer, (3) instrument V 0 2  max 

menggunakan Tes MFT. 

3. Menetapkan sumber data, seperti mendata responden yang akan diteliti, 

untuk mengetahui apakah mereka telah memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti tes; dokumen-dokumen yang diperlukan seperti formulir tes. 

4. Menyiapkan petugas yang diperlukan dan alat-alat tes yang dibutuhkan. 

5. Melakukan pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Teknik pengumpulan data Kadar Hemoglobin 

1) Persiapan 

a) Tabung Reaksi 

b) Automatik Pipet 

c) Spektrofotometer pada gelombang 540 nm 

d) Larutan Drabkin 5,O ml 



b. Cara pelaksanaannya: 

1) Ke dalam tabung Reaksi dimasukkan 5,O larutan Drabkin. 

2) Dengan Automatik Pipet diambil 20 mikro liter darah; sebelah 

luar ujung pipet dibersikan, lalu darah dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi dengan membilasnya beberapa kali. 

3) Campurlah isi tabung dengan membalikkannya beberapa kali. 

Tindakan ini juga akan menyelenggarakan perubahan 

hemoglobin manjadi sianmethemoglobin, kemudian diamkan 5 

menit 

4) Setelah itu dibaca dalam spektrofotometer pada gelombang 540 

IlIll 

5) Kadar hemoglobin ditentukan dari perbandingan absorbansinya 

dengan absorbansi standar sianmethemoglobin atau dibaca dari 

kurve tera. 

c. Teknik pengumpulan data kapasitas vital paru 

1)  Persiapan 

a) Rotary Spirometer yang telah diisi air 

b) Thermometer pencatat suhu air di Rotary spirometer 

c) Alcohol 65 % 

d) Fomulir dan alat tulis 

e) Tenaga pembantu yang disiapkan sebagai pembantu yang 

bertugas sebagai pencatat hasil dan pembersih alat hembus 

selesai digunakan. 



Sebelum pengukuran peserta tes, terlebih dahulu dilakukan 

hal-ha1 sebagai berikut; (a) Memberikan penjelasan pada 

peserta tes tentang fungsi dan pentingnya mengukur kapasitas 

vital paru (b) Memberikan penjelasan tatacara pelaksanaan 

pengukuran, Setelah semuanya siap maka dilaksanakan 

pengambilan data spirometer 

2) Pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Peserta disiapkan di depan rotary spirometer dengan sikap 

berdiri sambil memegang pipa, dan peserta mulai menarik 

nafas sedalam-dalamnya. 

b. Setelah peserta manarik nafas sedalam-dalamnya langsung 

meniupkan udara yang dihirup sekaligus ke dalam rotary 

spirometer lewat pipa yang telah dipegangnya. Pada saat 

meniup tidak boleh terputus-putus (continue) untuk satu 

tiupan. Kemudian hasilnya dapat dibaca pada skala yang 

ada pada Rotary Spirometer. 

c. Lakukan pengambilan Rotary Spirometer sebanyak 3 (tiga 

kali) pada satu peserta dan mencatat skor tertinggi 

d. Teknik pengumpulan data V 0 2  maksimal adalah sebagai 

berikut: 

Pelaksanaannya adalah: (1) petugas tes membunyikan tape 

recorder sehingga terdengar bunyi "tuuut" dengan interval 1 

menit, (2) selanjutnya terdengar petunjuk kegiatan yang hams 



dilakukan peserta tes; (3) lima detik selesai pemberian petunjuk 

tersebut, kembali terdengar bunyi "tuuut " dengan interval teratur; 

(4) pada saat bertepatan dengan bunyi "tuuut" peserta tes diminta 

berbalik dan berlari kearah yang berlawanan; (5) setelah berakhir 

waktu selama satu menit, berarti telah satu level; (6) selanjutnya 

interval 1 menit akan makin berkurang sehingga untuk 

menyelesaikan level berikutnya peserta tes hams lari lebih cepat; 

(7) setiap kali peserta tes menyelesaikan jarak 20 meter, 

selanjutnya berbalik dan dan menunggu bunyi "tuuut " berikutnya 

untuk melanjutkan lari ke arah yang berlawanan; (8) setiap peserta 

tes harus berlari selama mungkin, sesuai dengan kecepatan yang 

telah diatur, jika tidak mampu maka peserta hams 

berhentildihentikan, dengan ketentuan: (a) jika peserta tes gagal 

mencapai dua langkah atau kurang dari garis 20 meter, 

menyesuaikan kecepatannya dengan bunyi tape recorder, (b) jika 

pada masa toleransi itu peserta tes gagal menyesuaikan 

kecepatanya, maka peserta tes tersebut diberhentikan dari 

kecepatan tes. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan korelasi sederhana 

dan kolerasi ganda. Untuk mengetahui hubungan antara variabel Status 

Gizi, Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital baik secara sendiri-sendiri 



maupun secara bersama-sama dengan digunakan teknik analisis regresi 

tunggal dan regresi ganda. Sebelum menggunakan analisis statistik guna 

menguji hipotesis, terlebih dahulu dideskripsikan data tentang nilai rata- 

rata (mean), simpangan baku (standar deviasi ), median, modus, distribusi 

frekuensi, dan histrogram. Selanjutnya dilakukan uji persyaratan analisis 

yang meliputi; (a) uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors; (b) 

uji homogenitas dengan mengunakan uji Barlett; (c) uji linearitas dengan 

regresi; (d) uji independen dengan korelasi sederhana. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

Data penelitian ini terdiri dari: Kemampuan oksigen maksimal (Y) 

sebagai variabel terikat, Status Gizi (XI), Kadar Hemoglobin (X2) dan 

Kapasitas Vital Paru (X2) sebagai variabel bebas. Untuk masing-masing 

variabel di bawah ini akan disajikan nilai rata-rata, simpangan baku, median, 

modus, distribusi frekuensi, serta histogram dari setiap variabel. 

1. Status Gizi (XI) 

Berdasarkan data penelitian untuk skor kadar hemoglobin, 

diperoleh skor tertinggi 100 dan skor terendah 73. Dari analisis data 

didapatkan harga rata-rata sebesar 88,71 Simpangan baku 6,24, Median 

90 dan Modus 88. Distribusi frekuensi Kadar Hemoglobin sebagaimana 

tampak pada Tabel berikut ini: 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Skor Kadar Hemoglobin 

Kelas Interval 

Berdasarkan pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa status gizi 

atlet pencaksilat terdapat 1 orang atau 4,76% yang berada dalam kelas 



interval 73-78; 3 orang atau 14,28% berada dalam kelas interval 79-84; 9 

orang atau 42,85% berada dalam kelas interval 85-90 ; 5 orang atau 

23,80% berada dalam kelas interval 91-96, 3 orang atau 14,28% berada 

dalam kelas interval 97-102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

status gizi atlet pencaksilat berada di bawah rata-rata lebih sedikit dari 

pada di atas rata-rata. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi skor Kadar 

Hemoglobin juga dapat dilihat pada histrogram 

Gambar 7. Histogram status gizi (XI) 

2. Kadar Hemoglobin (Xz) 

Berdasarkan data penelitian untuk skor kadar hemoglobin, diperoleh skor 

tertinggi 15,8 g/dL dan skor terendah 11 g/dL. Dari analisis data didapatkan 

harga rata-rata sebesar 13,ll  Simpangan baku 1,05, Median 13,2 Modus 

13,3. Distribusi frekuensi Kadar Hemoglobin sebagaimana tampak pada 

Tabel berikut ini: 
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Tabel 7. Distribusi Frekuensi Skor Kadar Hemoglobin 

Berdasarkan pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa kadar 

hemoglobin atlet pencaksilat terdapat 10 orang atau 47,62% yang berada 

dalam kelas interval 12,82-13,72 g/dL; 2 orang atau 9,52% berada dalam 

kelas interval 1 1-1 1,90 g/dL; 56 atau 19,05% berada dalam kelas 

interval 13,73-14,63 g/dL; 1 orr,, ,,,, 4,76% berada dalam kelas interval 

13,73- 14,63 gIdL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar 

hemoglobin atlet pencaksilat berada di atas rata-rata lebih sedikit dari pada 

di bawah rata-rata. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi skor Kadar 

Hemoglobin juga dapat dilihat pada histrogram 

Kelas Interval (g/dL) 



Gambar 8. Histogram Kadar Hemoglobin (XI) 

3. Kapasitas Vital Paru (X3) 

Berdasarkan data penelitian untuk skor kapasitas vital paru, 

diperoleh skor tertinggi 4700 CC dan skor terendah 2200 CC. Dari analisis 

data didapatkan harga rata-rata sebesar 3723,s 1, Simpangan baku 561,16 

Median 3800 Modus 4000. Distribusi frekuensi kapasitas vital paru 

sebagaimana tampak pada Tabel berikut ini: 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Skor Kapasitas Vital Paru 

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada Tabel 7 di atas dapat 

dilihat bahwa kapasitas vital paru atlet pencaksilat berada di kelompok 

rata-rata sebanyak 7 orang atau 33,33% yang berada dalam kelas interval 

3700-4 100 CC; 3 orang atau 14,24% berada dalam kelas interval 2700- 

3100 CC; dan 7 orang atau 33,33% berada dalam kelas interval 3200- 

3600 CC; 3 orang atau 14,29% berada dalam kelas interval 4200-4600 

CC; 1 orang atau 4,76% berada dalam kelas interval 4700-5100 CC. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas vital paru atlet 

pencaksilat berada di atas rata-rata lebih sedikit dari pada di bawah rata- 



rata. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi skor kapasitas vital paru 

juga dapat dilihat pada histogram: 

I kelas interval (CC) 

Gambar 9. Kapasitas Vital Paru (X2) 

4. Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) 

Berdasarkan data penelitian untuk skor Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal diperoleh skor terendah 36 dan skor tertinggi 50,6. 

Dari analisis data diketahui skor rata-rata sebesar 42,97 simpangan baku 

4,14, median '4 2,1, modus 40,5. Distribusi fi-ekuensi kemampuan oksigen 

maksimal sebagaimana tampak pada tabel berikut: 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Oksigen Maksimal 

No 

1 
2 
3 
4 

Kelas Interval 
(ml/Kg.BB/min) 

36-38,73 
38,74-41,47 
4 1,48-44,2 1 
44,22-46,95 

Frekuensi 
Absolut (Fa) 

3 
7 
4 
2 

( O h )  

14,29% 
33,33% 
19,05% 
9,52% 



Berdasarkan perhitungan yang tertera pada tabel 8 di atas nampak 

7 1 

bahwa kemampuan pengambilan oksigen maksimal atlet pencaksilat 

5 
6 

terdapat 4 orang atau 19,05% berada dalam kelas interval 41,48-44,21; 3 

orang atau 14,24% berada dalam kelas interval 36-38,73; 7 orang atau 

33,33% berada dalam kelas interval 38,74-41,74;. 2 orang atau 9,52% 

berada dalam kelas interval 44,22-46,95; 3 orang atau 14,24% berada 

46,96-49,69 
49,7-52,43 

dalam kelas interval 46,96-49,69; 2 orang atau 9,52% berada dalam kelas 

Jumlah 

interval 49,7-52,43. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 

3 
2 

oksigen maksimal atlet pencaksilat berada di atas rata-rata lebih sedikt dari 

14,29% 
9,52% 

2 1 

pada di bawah rata-rata. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi skor 

100 

Kemampuan Oksigen Maksimal atlet pencaksilat juga dapat dilihat pada 

histogram berikut 

kelas interval (ml/Kg.BB/min) 
- 



Gambar 10. Histogram Skor Kemampuan VOz Maksimal (Y) 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Persyaratan analisis yang dimaksud adalah persyaratan yang hams 

dipenuhi sebelum melakukan analisis korelasi dan regresi ganda. Persyaratan 

analisis tersebut meliputi Uji Normalitas, Uji Linearitas. Untuk kepentingan 

itu dilakukan Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji Independensi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors dengan 

taraf nyata (a) = 0,05. Kriteria pengujiannya adalah bahwa data berdistribusi 

tidak normal jika Lobservasi (Lo) yang diperoleh dari data pengamatan lebih 

besar Ltabel (Lt) dan sebaliknya data berdistribusi normal apabila Lo yang 

diperoleh lebih kecil dan Ltab, secara sederhana dapat digunakan mmus 

sebagai berikut: LO (Lobservasi) > Lt (Ltabel), sebaliknya Lo (Lobservasi) < Lt (Ltabel) 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas penelitian di atas 

ditemukan bahwa harga Lobservasi (Lo) yang diperoleh lebih kecil dari harga 

Ltabel pada taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Variabel 

Status Gizi 

Kadar Heoglobin 

Kapasitas Vital Pam 

VOz Maksimal 

Lo 

0,155 

0,155 

0,121 

0,131 

Lt 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

Keterangan 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 



semua kelompok data pada penelitian ini diambil dari populasi yang 

berdistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis 

penelitian. 

2. Uji Linearitas 

a. Uji Linearitas regresi XI  atas Y 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana terhadap pasangan 

data penelitian antara variabel Status Gizi (XI) dengan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen maksimal atas (Y) menghasilkan koefisien arah regresi 

b sebesar 0,09 dan konstanta a sebesar 51,36. Dengan demikian, bentuk 

hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan oleh persamaan 

regresi 9 = 51,36 + 0,09X,. Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, 

persamaan regresi ini harus memenuhi syarat kelinearan dan keberartian. 

Untuk mengetahui derajat kelinearan, maka perlu dilakukan uji linearitas 

regresi dengan menggunakan teknik regresi sederhana. Dari tabel untuk 

menguji linearitas regresi diperoleh Fhitung = 0,12 > Ftabel 3,57. Persamaan 

regresi 9 = 51,36 + 0,09X, adalah liniear, ini artinya variabel kadar 

hemoglobin (XI) berhubungan secara linear dengan kemampuan pengambilan 

oksigen maksimal (Y). 

b. Uji Linearitas regresi Xz atas Y 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana terhadap pasangan 

data penelitian antara variabel Kadar Hemoglobin (Xz) dengan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen maksimal atas (Y) menghasilkan koefisien arah regresi 

b sebesar 1,89 dan konstanta a sebesar 18,17. Dengan demikian, bentuk 



hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan oleh persamaan 

regresi 9 = 18,17 + 1,89X,. Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, 

persamaan regresi ini harus memenuhi syarat kelinearan dan keberartian. 

Untuk mengetahui derajat kelinearan, maka perlu dilakukan uji 

linearitas regresi dengan menggunakan teknik regresi sederhana. Dari tabel 

11 halaman 65 untuk menguji linearitas regresi diperoleh Fhitung= 0,86 > Ftabel 

3,57. Persamaan regresi 9 = 18,17 + 1,89X, adalah liniear, ini artinya 

variabel kadar hemoglobin (X2) berhubungan secara linear dengan 

kemampuan pengambilan oksigen maksimal (Y). 

c. Uji Linearitas regresi X3 atas Y 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana terhadap pasangan 

data penelitian antara variabel Kapasitas Vital Paru (X3) dengan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) menghasilkan koefisien arah regresi b 

sebesar 0,004 dan konstanta a sebesar 29,78. Dengan demikian, bentuk 

hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan oleh persamaan 

regresi = 29,78 + 0,004X2. Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, 

persamaan regresi ini harus memenuhi syarat kelinearan dan keberartian. 

Untuk mengetahui derajat kelinearan, maka perlu dilakukan uji 

linearitas regresi dengan menggunakan teknik regresi sederhana. Dari tabel 

13 halaman 67 dapat dilihat bahwa untuk uji linearitas diperoleh Fhitung 1,25 

< Ftabel 337 .  Artinya variabel Kapasitas Vital paru (X3) berhubungan secara 

linear dengan dengan Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y). 



d. Uji Liniearitas regresi XI, X2, X3 atas Y 

Berdasrkan pengujian linearitas dan keberartian regresi pada variabel 

status gizi (XI) Kadar Hemoglobin (X2) dan Kapasitas Vital Paru (X3) 

terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) menghasilkan 

koefisien regresi bo = 10,93, koefisien regresi XI terhadap Y atau bl = 1,6 dan 

koefisien regresi X2 terhadap Y atau b2 = 0,003, dengan diperoleh harga- 

harga koefisien regresi maka persamaan regresi untuk data ini adalah ? = 

10,93 + 1,09X1 + 1,6 X, + 0,003 XZ. Untuk menguji keberartiannya diperoleh 

Fhitung (5,76) > Ftab 335.  Artinya Kadar Hemoglobin (XI), Kadar Hemoglobin 

(X2) dan Kapasitas Vital Paru (X3) secara bersama-sama memberikan 

kontribusi yang berarti terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen 

Maksimal (Y). 

3. Uji Independensi Antar Variabel Bebas 

Sebelum sampai pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

perhitungan koefisien korelasi antara variabel bebas yaitu: dalam rangka uji 

independensi. Untuk mengetahui apakah ada kontaminasi antara variabel 

bebas dalam hubungannya dengan variabel terikat, yaitu variabel status gizi, 

Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru terhadap Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal, maka analisis korelasi ganda dilakukan 

pengujian independensi antar variabel bebas. Jika hubungan antar variabel 

bebas signifikan berarti ada kontaminasi. Jika tidak terdapat hubungan (tidak 

signifikan) antara variabel bebas atau Kadar Hemoglobin dengan Kapasitas 



Vital Pam, berarti hubungan tersebut bebas dari kontaminasi. Untuk uji 

independensi antar variabel bebas dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 10. Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas 

Berdasarkan uji independensi antar variabel bebas yaitu kadar 

hemoglobin dengan kapasitas vital paru dapat dilakukan dengan menguji 

signifikan melalui uji distribusi t dengan a = 0,05 dan dk = n-2 diperoleh nilai 

ttab = 1,73, yaitu 1-a atau 0,95 sebagai dk pembilang dan n-2 (19) sebagai 

penyebut dilihat pada tabel t dengan kriteria pengujiannya, Ho diterima jika 

thitung < ttab berarti menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel, 

dan Ha diterima jika thitung > ttab berarti menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara variabel. Oleh karena t~litung (0,82) < ttab (1,73) maka Ho diterima Ha 

ditolak kesimpulannya bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

vaiabel bebas XI  dengan variabel bebas Xz, dengan kata lain dapat diartikan 

tidak terdapat kontaminasi hubungan antara variabel bebas dalam kaitannya 

dengan variabel terikat. 

No 

1. 

C. Pengujian Hipotesis 

Setelah uji persyaratan analisis dilakukan dan ternyata semua skor 

tiap-tiap variabel penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian 

statistik lebih lanjut, maka selanjutnya dilaksanakan pengujian hipotesis. 

Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis penelitian, yaitu: (1) Terdapat 

Variabel 

Kadar Hemoglobin dengan 
Kapasitas Vital Paru 

Koefisien 
Korelasi 

0,19 

t- hitung 

0,82 

t- table 
a =  0,05 

1,73 



hubungan yang signifikan antara status gizi terhadap VO:! maksimal Atlet 

Pencak Silat Sumatera Barat. (2) Kadar Hemoglobin berkontribusi signifikan 

terhadap Kemampuan Oksigen Maksimal; (3) Kapasitas Vital Paru 

berkontribusi signifikan terhadap Kemampuan Oksigen Maksimal dan (4) 

Status Gizi, Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru secara bersama- 

sama berkontribusi signifikan terhadap Kemampuan Oksigen Maksimal. 

Berikut ini disajikan hasil pengujian terhadap ketiga hipotesis penelitian yang 

telah diajukan di atas. 

1. Hipotesis Satu 

Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi terhadap VOz 
maksimal Atlet Pencak Silat Sumatera Barat. 

Untuk mengetahui keberartian kontribusi status gizi (XI) terhadap 

Kapasitas Vital Paru (Y), maka dilakukan uji signifikansi koefesien regresi. 

Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 11 

Tabel 11. Anava untuk Pengujian Signifikansi dan Linearitas 
Regresi 9 = 51,36 + 0,89X, 

dk = derajat kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

kesimpula 
n 

Signifikan 
(Berarti) 

Regresi 
linear 

Sumber 
Variasi 
Total 
Koefisien 
(a) 
Regresi 
@/a) 
Sisa 
Tuna 
Cocok 
Galat 
Keterangan: 

Dk 

21 
1 

1 

19 
12 

7 

JK 

39119,58 
55 1,36 

0,89 

335,21 
153,42 

101,35 

RJK 

- 

0,89 

13,84 
13,03 

15,23 

Fh 

3,25 

0,86 

Fta= 
0.05 

4,38 

3 3 7  



RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

* regresi signifikan (Fh = 3,25 > Ft = 4,38) 

Hasil analisis varians seperti yang ditunjukkan pada tabel 11 di atas 

dapat disimpulkan bahwa kontribusi antara status gizi (XI) terhadap 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) adalah berarti dan linear. 

Dengan demikian, model persamaan regresi ini dapat digunakan untuk 

memprediksi. Model persamaan regresi ini mengandung arti bahwa apabila 

status gizi ditingkatkan satu skor, maka kecenderungan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal meningkat sebesar 0,89 pada konstanta 

5 1,86. Analisis korelasi terhadap Kadar Hemoglobin dengan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal menghasilkan koefisien korelasi sebesar 

r,l = 0,86. Untuk uji keberartian koefisien korelasi disajikan pada tabel 12. 

Tabel 12. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi antara status gizi 
dengan Kemampuan Pengamilan Oksigen Maksimal 

I I I I I I 

*Koefisien korelasi signifikan (thit= 3,8 > ttah = 1,73) 

Korelasi 
Antara 

XI  dan Y 

Berdasarkan uji keberartian korelasi antara pasangan skor Kadar 

Hemoglobin (XI) dengan Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal atas 

(Y) sebagaimana terlihat pada tabel 12 di atas diperoleh thitung = 3,8 > ttahel = 

1,73 pada taraf signifikansi a 0= 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha 

diterima dengan itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

Koefisien 
Korelasi 

(r) 

0,86 

Koefisien 
Determinasi 

(r2> 

0,738 

t-hitung 

3,8 

t-tabel 
a0=0,0 

5 

1,73 



signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sehingga terdapat 

hubungan yang bearti antara status gizi dengan Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal. Hal ini berarti semakin bagus status gizi seseorang, maka 

semakin bagus pula Kemampuan Pengarnbilan Oksigen Maksimal. 

Selanjutnya hasil analisis juga menunjukkan koefisien detenninasinya 

sebesar 0,738. Hal ini berarti status gizi memberi kontribusi sebesar 73,8% 

terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal. 

2. Hipotesis Dua 

Kadar Hemoglobin Berkontribusi Signifikan Terhadap Kemampuan 
Oksigen Maksimal 

Untuk mengetahui keberartian kontribusi Kadar Hemoglobin (X2) 

terhadap Kapasitas Vital Paru (Y), maka dilakukan uji signifikansi koefesien 

regresi. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 1 

Tabel 11. Anava untuk Pengujian Signifikansi dan Linearitas 
Regresi P = 18,17 + 1,89X, 

Keterangan: 

dk = derajat kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

Sumber 
Variasi 
Total 
Koefisien 
(a) 
Regresi 
(b/a) 
Sisa 
Tuna 
Cocok 
Galat 

Dk 

21 
1 

1 

19 
12 

7 

JK 

39119,58 
38777,42 

79,2 1 

262,95 
156,34 

106,62 

RJK 

- 
- 

79,2 1 

13,84 
13,03 

15,23 

Fh 

5,72 

0,86 

Fta= 
0.05 

4,38 

3 3 7  

kesimpula 
n 

Signifikan 
(Berarti) 

Regresi 
linear 



* regresi signifikan (Fh = 5,72 > Ft = 4,38) 

Hasil analisis varians seperti yang ditunjukkan pada tabel 11 di atas 

dapat disimpulkan bahwa kontribusi antara Kadar Hemoglobin (XI) 

terhadap Kemampuan Pengarnbilan Oksigen Maksimal (Y) adalah berarti d m  

linear. Dengan demikian, model persamaan regresi ini dapat digunakan untuk 

memprediksi. Model persamaan regresi ini mengandung arti bahwa apabila 

Kadar Hemoglobin ditingkatkan satu skor, maka kecenderungan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal meningkat sebesar 1,89 pada konstanta 

18,17. Analisis korelasi terhadap Kadar Hemoglobin dengan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal menghasilkan koefisien korelasi sebesar 

r,, = 0,48. Untuk uji keberartian koefisien korelasi disajikan pada tabel 12. 

Tabel 12. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi antara Kadar 
Hemoglobin dengan Kemampuan Pengamilan Oksigen 
Maksimal 

"Koefisien korelasi signifikan (thit = 2,4 > ttab = 1,73) 

Berdasarkan uji keberartian korelasi antara pasangan skor Kadar 

Hemoglobin (XI) dengan Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal atas 

(Y) sebagaimana terlihat pada tabel 12 di atas diperoleh thitung = 2,4 > ttabel = 

1,73 pada taraf signifikansi a 0= 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha 

diterima dengan itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sehingga terdapat 

t-tabel 
a0=0,0 

5 

1,73 

Korelasi 
Antara 

XI dan Y 

Koefisien 
Korelasi 

( 4  

0,48 

Koefisien 
Determinasi 

(r2> 

0,230 

t-hitung 

2,4 



hubungan yang bearti antara Kadar Hemoglobin dengan Kemarnpuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal. Hal ini berarti semakin bagus Kadar 

Hemoglobin seseorang, maka semakin bagus pula Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal. 

Selanjutnya hasil analisis juga menunjukkan koefisien detenninasinya 

sebesar 0,230. Hal ini berarti Kadar Hemoglobin memberi kontribusi sebesar 

23,2% terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal. 

3. Hipotesis Tiga 

Kapasitas Vital Paru Berkontribusi Signifikan Terhadap 
Kemampuan Oksigen Maksimal 

Untuk mengetahui keberartian kontribusi Kapasitas Vital Paru (X3) 

terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y), maka dilakukan 

uji signifikansi koefesien regresi. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 13. Anava untuk Pengujian Signifikansi dan Linearitas Regresi 
9 = 29,78 + 0,004X2 

Tuna 13 192,l 14,s Regresi 
Cocok 

Galat 6 71 ,OO 11,8 
Keterangan: 

dk = derajat kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 



RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

*regresi signifikan ( Fh = 5,71 > Ft = 4,38) 

Hasil analisis varians seperti yang ditunjukkan pada tabel 13 di atas 

dapat disimpulkan bahwa kontribusi Kapasitas Vital Paru (X3) terhadap 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) adalah berarti dan linear. 

Dengan demikian, model persamaan regresi ini dapat digunakan untuk 

memprediksi. Model persamaan regresi ini mengandung arti bahwa apabila 

antara Kapasitas Vital Paru ditingkatkan satu skor, maka kecenderungan 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal meningkat sebesar 0,004 pada 

konstanta 29,78. 

Analisis korelasi terhadap Kapasitas Vital Pam dengan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal atas menghasilkan koefisien korelasi 

sebesar ry2 = 0,48. Untuk uji keberartian koefisien korelasi disajikan pada 

tabel 14 berikut ini: 

Tabel 14. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi Antara Kapasitas Vital 
Paru Dengan Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal 

Keterangan: 

"Koefisien korelasi signifikan (thit = 2,4 > ttab = 1,73) 

Korelasi 
Antara 

X2 dan Y 

Berdasarkan uji keberartian korelasi antara pasangan skor Kapasitas 

Vital Pam (X3) dengan Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) 

sebagaimana terlihat pada tabel 11 diperoleh thitung = 2,4 > ttabel 1,73 pada 

Koefisien 
Korelasi 

(r) 

0,48 

taraf signifikansi a = 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima 

Koefisien 
Determinasi 

(r2> 

0,230 

t-hitung 

2,4 

t-tabel 
a 0= 0,05 

1,73 



dengan itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tunuan ini menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan Kapasitas Vital Pam terhadap Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal. Hal ini berarti, semakin tinggi skor 

Kapasitas Vital Paru, maka semakin tinggi pula Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal. 

Selanjutnya hasil analisis juga menunjukkan koefisien determinasinya 

sebesar 0,230. Hal ini berarti variabel Kapasitas Vital Paru memberi 

kontribusi sebesar 23,1% terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen 

Maksimal. 

4. Hipotesis Empat 

Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru Secara Bersama-sama 
Berkontribusi Signifikan Terhadap Kemampuan Pengambilan 
Oksigen Maksimal 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda terhadap pasangan data antara 

Status Gizi, Kadar Hemoglobin dan Kapasita Vital Pam dengan Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal atas (Y) menghasilkan koefisien arah regresi 

ganda sebesar 1,09 untuk X, (status gizi), 1,6 untuk X2 (kadar hemoglobin) 

dan 0,003 untuk X3 (kapasitas vital paw), serta konstanta regresi sebesar 

10,93. Dengan demikian, bentuk hubungan antara ketiga variabel tersebut 

dapat dinyatakan oleh persamaan regresi ganda P = 10,93 + 1,09X1+1,6X2 + 

0,003X3. Sebelum digunakan untuk keperluan prediksi, persamaan regresi ini 

harus memenuhi syarat keberartian. Seperti yang telah dilakukan pada 

persamaan regresi linear sederhana, maka pada persamaan regresi linear 



ganda pun dilakukan uji F dengan tujuan untuk mengetahui derajat 

keberartiannya. Hasil pengujian terhadap persamaan regresi liniear ganda 

diperoleh Fhitung (5,76) > Ftab 3,55 artinya Status Gizi (XI) Kadar Hemoglobin 

(X2) dan Kapasitas Vital Paru (X3) terhadap Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal (Y) berarti (signifikan atau nyata). Hal ini menunjukkan 

bahwa model regresi liniear ganda signifikan atau berarti. Dengan demikian, 

model persamaan regresi linear ganda dapat digunakan untuk memprediksi. 

Dengan demikian, bentuk hubungan dari variabel tersebut dapat 

dinyatakan dalam persamaan regresi = 10,93 + 1,09X, + 1,6X1 + 

0,003X2. Model persamaan tersebut mengandung arti bahwa apabila secara 

bersama-sama Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru ditingkatkan 

sebesar satu skor, maka akan terjadi kecenderungan peningkatan 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal sebesar 1,09 + 1,6 + 0,003 skor 

dengan konstanta regresi sebesar 10,93. 

Analisis korelasi terhadap Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital 

Pam secara bersama-sama dengan Kemampuan Pengambilan Oksigen 

Maksimal atas menghasilka korelasi ganda sebesar Ryl.2 = 0,62. Untuk uji 

keberartian koefisien korelasi disajikan pada tabel 15 berikut: 

Tabel 15. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi Ganda Antara Kadar 
Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru secara bersama- 
sama Dengan Kemampuan Pengambilan Oksigen 
Maksimal 

t-tabel 
a 0= 0,05 

F-hitung Korelasi 
Ant ara 

Koefisien 
Korelasi 

(R) 

Koefisien 
Determinasi 

(R2> 



Keterangan: 

*Koefisien korelasi signifikan (thit= 3,64 > ttab = 3,55) 

XI,  X2 dan 
X3 dengan 

Y 

Sebagaimana terlihat pada tabel 15 di atas berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh koefisien korelasi didapat hasil R= 0,62, determinansi 

R2 sebesar 0,384, dan FhiIunl = 3,64 > Ftaaal = 3,55 pada taraf signifikansi 

0,62 

a=0,05. Dapat disimpulkan, bahwa koefisien korelasi ganda yang diperoleh 

dalam penelitian ini signifikan. Temuan ini menolak hipotesis nol, yakni tidak 

terdapat kontribusi secara bersama-sama antara status gizi (Xi), Kadar 

Hemoglobin (X2) dan Kapasitas Vital Paru (X3) terhadap Kemampuan 

Oksigen Maksimal (Y). Konsekuensinya Ha diterima, yaitu: terdapat 

3,55 0,384 

kontribusi signifikan secara bersama-sama antara status gizi (XI), Kadar 

Hemoglobin (X2) dan Kapasitas Vital Paru (X3) terhadap Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal (Y). 

Dengan koefisien korelasi ganda R sebesar 0,62, dan karena koefisien 

deterrninasinya (R2) sebesar 0,384, maka besar kontribusi Kadar Hemoglobin 

dan Kapasitas Vital Paru secara bersama-sama adalah sebesar 39%. Ini 

artinya Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal atas sebagai variabel 

3,64 

terikat memperoleh kontribusi secara bersama-sama dari kedua variabel 

bebas, yaitu: Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru sebesar 39%. 

Dengan kontribusi sebesar 39%, berarti selebihnya berasal dari kontribusi 

variabel lain sebagaimana dalam identifikasi masalah terdahulu. 



Berdasarkan hasil pengujian ketiga hipotesis di atas, maka dapat 

dirangkum hasil penelitian dalam bentuk bagan "Hubungan Kadar 

Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru dengan Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimall" 

Terdapatnya kontribusi status gizi, Kadar Hemoglobin dan Kapasitas 

Vital Paru terhadap Kemampun Pengambilan Oksigen Maksimal dapat 

memberi arti bahwa tinggi rendahnya Kemampuan Oksigen Maksimal sangat 

ditentukan oleh tinggi rendahnya Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital 

Pam. Dengan demikian untuk meningkatkan Kemampuan Oksigen Maksimal 

memerlukan Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru yang baik. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang 

dideskripsikan di atas, selanjutnya dikemukakan beberapa pembahasan 

berikut: 

1. Status Gizi (XI) berkontribusi signifikan terhadap Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) 

Berdasarkan hasil analisis regresi liniear sederhana antara Kadar 

Hemoglobin sebagai variabel bebas dengan Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal variabel terikat, menunjukkan hubungan yang 

signifikan atau berkontribusi. Dalam temuan tersebut, status gizi 

memberikan kontribusi yang cukup kuat terhadap Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal yakni sebesar 73,8%. Hubungan dan 

kontribusi yang cukup kuat tersebut mengindikasikan bahwa statu gizi 

yang tinggi berperan penting dalam meningkatkan Kemampuan 



Pengambilan Oksigen Maksimal. Dengan demikian jumlah maksimum 

oksigen yang dapat diangkut oleh darah ditentukan oleh banyaknya 

hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. 

Gizi diartikan sebagai suatu proses organisme menggunakan 

makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, 

penyerapan, trasnsportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat 

gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal 

organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. Irianto,(2006:2). 

Zat gizi adalah rangkaian unsur makanan yang diperoleh dari bahan 

makanan hewani dan nabati yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin dan mineral. Zat makanan ini tidak langsung dipergunakan tubuh 

tetapi melalui proses pencernaan dan penyerapan (Almatsier, 2004 : 4). 

Menurut Almatsier, (2004 : 3) status gizi adalah keadaan tubuh 

sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan 

antara status gizi buruk, kurang, baik dan lebih. Status gizi merupakan 

keadaan tubuh yang menggambarkan status kesehatan seseorang atau 

masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari akibat interaksi makanan, tubuh 

dan lingkungan. 

Status gizi adalah hasil dari keseimbangan antara makanan yang 

masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh zat tersebut. Status gizi 

optimal terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi yang digunakan secara 

efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan atas 

kemampuan kerja dan kesehatan secara umum. 



2. Kadar Hemoglobin (X2) berkontribusi signifikan terhadap 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) 

Berdasarkan hasil analisis regresi liniear sederhana antara Kadar 

Hemoglobin sebagai variabel bebas dengan Kemampuan Pengambilan 

Oksigen Maksimal variabel terikat, menunjukkan hubungan yang signifikan 

atau berkontribusi. Dalam temuan tersebut, Kadar Hemoglobin memberikan 

kontribusi yang cukup kuat terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen 

Maksimal yakni sebesar 23,2%. Hubungan dan kontribusi yang cukup kuat 

tersebut mengindikasikan bahwa Kadar Hemoglobin tinggi berperan penting 

dalam meningkatkan Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal. Dengan 

demikian jumlah maksimum oksigen yang dapat diangkut oleh darah 

ditentukan oleh banyaknya hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. 

Dayatahan seseorang, sangat ditentukan oleh kemampuan tubuh untuk 

mensuplai oksigen dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

jaringan yang aktif. Kadar Hemoglobin yang lebih tinggi akan dapat lebih 

banyak menyediakan oksigen sehingga dapat mempertinggi dayatahan 

seseorang. Sebaliknya rendahnya Kadar Hemoglobin, dapat mengakibatkan 

rendahnya kemampuan VOz Maksimal kemampuan untuk melakukan latihan- 

latihan, walaupun dengan beban yang ringan, sangat rendah sekali. Keadaan 

ini disebabkan oleh karena kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh otot-otot 

yang sedang bekerja tidak dapat dipenuhi, sehingga aktifitas fisik tidak dapat 

dipertahankan lebih lama lagi. 



Menurut Astrand dalam Hairy (2003:55), " selama latihan konsentrasi 

hemoglobin dalam darah meningkat 5 sampai 10%. Hal ini disebabkan oleh 

mengalirnya cairan di dalam tubuh ke sel-sel otot yang sedang bekerja 

sehingga mengakibatkan homokonsentrasi". Saat melakukan aktifitas fisik 

atau olahraga berat, otot yang aktif berubah secara dratis, PO2 (tekanan 

oksigen) di otot yang bekerja akan turun dengan cepat sehingga lebih banyak 

oksigen yang terlepas dari hemoglobin dan berdifusi kedalam otot, selain itu 

tubuh dapat meningkatkan aliran darah ke otot yang sedang bekerja sampai 3 

kali lipat. Otot yang sedang bekerja atau aktif dapat mengkonsumsi oksigen 

10 kali lebih banyak dibandingakan saat istirahat. 

Dalam ha1 ini pencaksilat dituntut melakukan gerakan yang cepat dan 

tepat dengan kondisi fisik, koordinasi dan teknik yang bagus dalam waktu 3 

menit, dapat dibayangkan bahwa rendahnya kadar hemoglobin dan dayatahan 

yang dimiliki seseorang atlet tidak akan mampu melakukan gerakan dengan 

intensitas yang tinggi sebagai mana dibutuhkan dalam pengambilan oksigen 

maksimal. Guyton dalam Hairy (2003:116) menyatatakan sebagai berikut 

Untuk atlet yang mengkonsumsi zat besi yang memadai, berdampak langsung 

terhadap dayatahan dan perforrna fisik. Karena itu dianjurkan bagi laki-laki 

dewasa 19 tahun keatas untuk mengkonsumsi zat besi setiap harinya sekitar 

10 mg, sedangkan bagi perempuan dewasa (1 1-50 tahun) sekitar 18 mg. 

Kelebihan zat besi akan disimpan diseluruh sel tubuh, terutama didalam hati. 

Laki-laki normal, setiap harinya akan kehilangan zat besi melalui faeces 

sekitar 0,6 mg dan akan bertambah banyak kalau terjadi perdarahan. Karena 



itu, perempuan pada saat menstruasi akan kehilangan zat besi yang dibawa 

oleh darah yang keluar sekitar 1,3 mg setiap harinya. Kekurangan zat besi 

akan mengakibatkan seseorang kehilangan kekuatan dan dayatahan, sehingga 

tidak mampu untuk bertahan terhadap kelelahan. 

3. Kapasitas Vital Paru (X3) berkontribusi signifikan terhadap 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa antara Kapasitas Vital Pam sebagai 

variabel independen lainya juga menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

berkontribusi terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal. Dalam 

ha1 ini dikemukakan bahwa, kontribusi yang diberikan oleh Kapasitas Vital 

Paru terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal adalah sebesar 

23,1%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk memiliki 

kemampuan pengambilan oksigen maksimal yang baik, diperlukan Kapasitas 

Vital Paru yang baik pula. 

Kapasitas Vital Paru diartikan sebagai kemampaun untuk menghirup 

udara sedalam-dalamnya. Kapasitas Vital Paru yang tinggi akan 

memungkinkan penyerapan udara yang besar sehingga mampu menggunakan 

oksigen secara maksimal dan mempunyai ketahan dalam penampilan 

olahraga. Dengan demikian adanya hubungan Kapasitas Vital Paru dengan 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal. Selain itu frekuensi 

pernapasan dibatasi oleh kecepatan sistem neuromuscular mengatur gerakan 

berganti-ganti antara dalamnya pernapasan, kecepatannya, ada keseimbangan 

yang memungkinkan orang melaksanakan pernapasan dengan efisiensi yang 



paling optimal dengan pengguanaan energi minimal oleh otot-otot 

pernapasan. 

Pada waktu olahraga maka produksi karbondioksida sebagai hasil sisa 

metabolisme akan bertambah, begitu juga kebutuhan oksigen untuk 

berlangsungnya oksidasi di dalam sel-sel bertambah. Untuk pembuangan 

karbondioksida yang berlebihan dan pengambilan oksigen yang meningkat 

tersebut, dilaksanakan oleh sistem pernapasan. Sehingga pada olahraga yang 

intensif frekuensi maupun mendalamnya pernafasan akan bertambah, untuk 

menghasilkan ventilasi paru yang meningkat. Adapun kegunaan kenaikan 

ventilasi paru ini ialah penambahan pengiriman oksigen dan mempercepat 

pembuangan karbondioksida. Sehingga semakin baik dalam pernapasan yang 

dihirup untuk menghasilkan oksigen akan semakin baik dalam kemampuan 

oksigen maksimal. 

Besarnya kontribusi kapasitas vital paru ini 23,1%. Untuk itu 

Kapasitas Vital Paru memberikan kontribusi yang besar untuk keberhasilan 

atlet pencak silat dalam Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal. Dalam 

latihan peningkatan kemampuan pengambilan oksigen maksimal dan 

dayatahan dibutuhkan kemampuan paru menyerap oksigen. Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal mengacu pada kecepatan pemakaian oksigen 

bukan sekedar banyaknya oksigen yang dicapai. 



4. Status Gizi (XI), Kadar hemoglobin (Xz) dan Kapasitas Vital Paru 
(X3) secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap 
Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) 

Hasil analisis secara bersamaan yaitu Status Gizi (XI), Kadar 

Hemoglobin (X2) dan Kapasitas Vital Pam (X3) secara bersama-sama 

terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal (Y) juga 

menunjukkan korelasi yang signifikan dan berkontribusi. Adapun kontribusi 

yang diberikan Status gizi, Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru 

secara bersama-sama terhadap Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal 

sebesar 39% dibandingkan dengan dengan konstribusi yang diberikan Kadar 

Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru secara sendiri-sendiri sebagaimana 

dikemukakan di atas, Status Gizi, Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital 

Pam yang dipadukan secara bersama-sama menunjukkan kontribusi yang 

paling besar 39%. 

Dari hasil ini diperoleh gambaran bahwa untuk menghasilkan atlet 

yang memiliki kemampuan pengambilan oksigen maksimal lebih baik, maka 

atlet hams memiliki kadar hemoglobin dan kapasitas vital paru bagus secara 

terpadu satu sama lainnya. Hasil penelitian ini sebagaimana dikemukakan di 

atas bukan hanya sekedar dapat membuktikan hubungan yang signifikan, 

tetapi juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar antara Status Gizi , 

Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru terhadap Kemampuan 

Pengambilan Oksigen Maksimal. 

Kemampuan Pengambilan Oksigen Maksimal ditentukan oleh 

kemampuan jantung, paru, pembuluh darah dan darah itu sendiri yang 



merupakan suatu kesatuan hngsi yang sangat menentukan sebagai sistem 

suplai tubuh. Apabila semua unsur-unsur itu berfungsi dengan baik, maka 

oksigen yang dihirup dari udara atmosfir masuk kedalam paru yang kemudian 

berdifusi dari alveoli kepembuluh darah kapiler di pan .  Proses penyampaian 

oksigen ke jaringan oleh sel darah merah hams normal. Pembuluh darah juga 

hams mampu untuk membawa darah dari jaringan yang tidak bekerja ke 

jaringan yang bekerja, karena lebih banyaknya membutuhkan oksigen. Otot 

hams berfungsi normal, artinya otot mempunyai kapasitas untuk 

menggunakan oksigen yang dibawa oleh darah, termasuk metabolisme energi 

dan mitokhondria berfungsi normal. Paru yang sehat, tidak terbatas 

kemampuannya untuk mengkonsumsi oksigen. 

Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian telah diusahakan dengan cermat berdasarkan 

metode dan prosedur yang sesuai dengan jenis penelitian ini. Kesempurnaan 

hasil penelitian merupakan sesuatu ha1 yang tidak mudah untuk diwujudkan. 

Walaupun sudah dicoba mengatasi kemungkinan gangguan terhadap variabel 

yang ada, namun kenyataannya sulit untuk menghindari munculnya 

permasalahan selama penelitian. Inilah hasil terbaik saat ini, dengan segala 

keterbatasan dan kelemahan selama pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Peneliti hanya mengkaji tiga variabel bebas yaitu Status Gizi, Kadar 

Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru, padahal terdapat banyak variabel 

lain yg diduga ikut berkontribusi seperti faktor asupan gizi, pola hidup 

sehat, faktor tersebut tidak dapat dibahas dalam penelitian ini. 



2. Pelaksanaan tes V 0 2  maksimal merupakan unjuk kerja dan butuh 

penjelasan tentang pelaksanaan tes VOz maksimal agar atlet sungguh- 

sungguh dan memiliki keseriusan dalam melakukannya namun masih ada 

atlet kurang termotivasi dalam pelaksanaan tes sehingga dimungkinkan 

hasil data yang didapatkan tidak optimal. 

3. Dalam pengambilan kadar hemoglobin, peneliti dibantu oleh tenaga ahli 

yang ada di UPTD Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera 

B arat . 

4. Susahnya mengumpulkan atlet Pencaksilat saat pengambilan data karena 

atlet Pencaksilat, saat pengambilan data ada yang jadwal latihannya 

terganggu. 



BAB V 

KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian ini adalah 

sebagi berikut: 

1. Status Gizi berkontribusi terhadap kemampuan pengambilan oksigen 

maksimal. Besarnya kontribusi Status Gizi yaitu 73,2%. Artinya semakin 

tinggi Status Gizi seseorang, maka semakin baik pula kontribusi untuk 

peningkatan kemampuan pengambilan oksigen maksimal. 

2. Kadar hemoglobin berkontribusi terhadap kemampuan pengambilan 

oksigen maksimal. Besarnya kontribusi kadar hemoglobin yaitu 23,2%. 

Artinya semakin tinggi kadar hemoglobin seseorang, maka semakin baik 

pula kontribusi untuk peningkatan kemampuan pengambilan oksigen 

maksimal. 

3. Kapasitas Vital Paru berkontribusi terhadap kemampuan pengambilan 

oksigen maksimal. Besamya kontribusi Kapasitas Vital Paru sebesar 

23,1%. Artinya semakin bagus kapasitas vital seseorang, maka semakin 

baik pula kontribusi untuk peningkatan kemampuan pengambilan 

oksigen maksimal. 

4. Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru secara bersama-sama 

terhadap kemampuan pengambilan oksigen maksimal, kontribusinya 

adalah sebesar 39%. Artinya hemoglobin dan kapasitas vital paru 



ditingkatkan, maka semakin tinggi pula kontribusinya untuk peningkatan 

kemampuan oksigen maksimal. 

B. Implikasi 

Implikasi atau arah tidak lanjut dari makna yang tersimpul dari hasil 

penelitian ini adalah pentingnya dilakukan upaya peningkatan kadar 

hemoglobin dan kapasitas vital paru yang bertujuan untuk peningkatan 

kemampuan oksigen maksimal atlet. Upaya-upaya tersebut antara lain: 

1. Upaya meningkatan Status Gizi 

Gizi diartikan sebagai suatu proses organisme menggunakan 

makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, 

penyerapan, trasnsportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran 

zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi 

normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. Zat gizi adalah 

rangkaian unsur makanan yang diperoleh dari bahan makanan hewani 

dan nabati yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Zat makanan ini tidak langsung dipergunakan tubuh tetapi 

melalui proses pencernaan dan penyerapan. Status gizi adalah keadaan 

tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. 

Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik dan lebih. Status gizi 

merupakan keadaan tubuh yang menggambarkan status kesehatan 

seseorang atau masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari akibat 

interaksi makanan, tubuh dan lingkungan. Status gizi adalah hasil dari 



keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan 

kebutuhan tubuh zat tersebut. Status gizi optimal terjadi apabila tubuh 

memperoleh zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga 

memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan atas kemampuan kerja 

dan kesehatan secara umum. 

2. Upaya meningkatan Kadar Hemoglobin 

Sebagaimana diketahui bahwa jenis pertandingan pencak silat 

terbagi 4 kategori yaitu kategori tanding, kategori tunggal, kategori ganda, 

dan kategori regu. dalam kategori masing-masing pertandingan pencaksilat 

ditampilkan waktu selama 3 menit. Gerakan yang dilakukan dengan 

intensitas yang tinggi, sehingga atlet akan cepat mengalami kelelahan. 

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa untuk menampilkan masing- 

masing kategori dengan kadar hemoglobin yang bagus atlet hams 

memiliki dayatahan yang bagus. 

Untuk meningkatkan kadar hemoglobin yang perlu diperhatikan 

adalah nutrisi yang bervariasi, makanan yang mengandung zat besi seperti 

daging sapi, hati, telur, sayuran benvarna hijau, kacang polong, dan biji- 

bijian. Secara teratur memeriksakan darah yang meluputi kadar 

hemoglobin, ha1 ini penting karena atlet yang memerlukan dayatahan 

melakukan latihan yang lama, sehingga sangat berpengaruh terhadap 

kondisi sel-sel darah. Menurut Hairy (2003:119) cara lain yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kadar hemoglobin adalah membawa atlet 

ke tempat ketinggian lebih dari 5000 kaki (1524 meter). Karena pada 



ketinggian tersebut udara sangat tipis, maka molekul oksigen per unit 

volume menurun, walaupuan persentase oksigen tetap sama dengan apa 

yang ada pada ketinggian rata-rata permukaan laut, yaitu 20,93. 

Kondisi demikian, atlet yang ingin memperoleh jumlah molekul 

oksigen yang sama dengan di tempat ketinggian rata-rata permukaan laut, 

maka atlet harus menghirup lebih banyak udara. Orang yang biasa tinggal 

diketinggian rata-rata permukaan laut kemudian berlatih atau bertanding di 

ketinggian 5000 kaki, maka performa aerobiknya sangat menurun. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya tekanan persial oksigen. Rendahnya tekanan 

pesial oksigen menyebabkan terjadinya hypoxia, yaitu suatu keadaan 

kekurangan oksigen. 

3. Upaya meningkatkan Kapasitas Vital Paru 

Volume paru dan kapasitas fungsi paru merupakan gambaran fungsi 

ventilasi sistem pernapasan. Dengan mengetahui besarnya volume dan 

kapasitas fungsi paru dapat diketahui besarnya kapasitas ventilasi. Volume 

paru selama pernapasan berlangsung, volume selalu berubah-ubah. 

Dimana mengembang sewaktu inspirasi dan mengempis sewaktu 

ekspirasi. Dalam keadaan normal, pernapasan terjadi secara pasif dan 

berlangsung hampir tanpa disadari. Beberapa parameter yang 

menggambarkan volume paru adalah: 

a. Volume Tidal (Tidal Volume=TV), adalah volume udara masuk dan 

keluar pada pernapasan. Besarnya TV orang dewasa sebanyak 500 

ml. 



b. Volume Cadangan Inspirasi (Inspiratory Reserve Volume=IRV), 

volume udara yang masih dapat dihirup kedalam paru sesudah 

inspirasi biasa, besamya IRV pada orang dewasa adalah 3000 ml. 

c. Volume Cadangan Ekspirasi (Ekspiratory Reserve Volume=ERV), 

volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru sesudah 

ekspirasi biasa, besarnya ERV pada orang dewasa adalah 1 100 ml. 

d. Volume Residu (Residual Volume=RV), udara yang masih tersisa 

didalam paru sesudah ekspirasi maksimal. TV, IRV dan ERV dapat 

diukur dengan spirometer, sedangkan RV=TLC-VC. 

Kapasitas Fungsi Paru 

Kapasitas fungsi paru merupakan penjumlahan dari dua volume paru 

atau lebih, yang terrnasuk pemeriksaan kapasitas fungsi paru-paru adalah: 

a. Kapasitas Inspirasi (Inspiratory CapacipIC)  adalah volume udara 

yang masuk paru setelah inspirasi maksimal atau sama dengan 

volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal (IC=IRV+TV). 

b. Kapasitas Vital (Vital Capacity), volume udara yang dikeluarkan 

melalui ekspirasi maksimal setelah sebelumnya melakukan inspirasi 

maksimal. Kapasitas vital besamya sama dengan volume inspirasi 

cadangan ditambah volume tidal (VC=IRV+ERV+TV). 

c. Kapasitas Paru Total (Total Lung Capacity=TLC) adalah kapasitas 

vital ditambah volume sisa (TLC=VC+RV atau TLC=IC+ERV+RV) 

Kapasitas Residu Fungsional (Functional Residual CapacipFRC) 



adalah volume ekspirasi cadangan ditambah volume sisa 

(FRC=ERV+RV). 

Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan (respirasi) dan 

berhubungan dengan sistem peredaran darah (sirkulasi), Fungsinya adalah 

menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. atau 

prosesnya disebut "pernapasan eksternal" 

Perubahan paru terdapat kenaikan volume pernafasan permenit. Hal 

ini disebabkan oleh karena kenaikan frekuensi pernafasan maupun volume 

tidal. Pada atlet didapatkan volume dan kapasitas vital paru yang lebih 

besar dibandingkan dengan non atlet, ha1 ini disebabkan oleh karena 

bertambahnya dataran untuk berdifusi. Saat bernafas normal dalam 

keadaan istirahat udara dihirup 0,5 liter (500 cm3) udara setiap kalinya, ini 

disebut juga volume alun nafas (tidal volume at rest). Pada awal dan akhir 

bernafas norma terdapat cadangan yang cukup bermakna. 

Pada akhir ekspirasi normal banyak udara yang keluar dari paru. 

Udara ekspirasi tambahan disebut volume cadangan ekspirasi. 

Kemampuan paru- jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri untuk 

menyampaikan atau mengirim sejumlah oksigen dan zat-zat gizi ke 

seluruh sel yang membutuhkan untuk memenuhi tuntutan aktifitas fisik 

yang berlangsung dalam waktu yang lama. Waktu seseorang bernapas, 

sebagian udara/atmosfir yang mengandung oksigen diserap oleh paru 

kemudian berdifusi dari alveoli ke pembuluh darah kapiler di paru dan 



selanjutnya diangkut oleh plasma serta hemoglobin yang dikandung oleh 

darah merah ke jantung. 

Selama melakukan latihan fisik, dibutuhkan sejumlah energi yang 

lebih besar untuk memenuhi tuntutan energi. Sebagai akibatnya, jantung 

paru, pembuluh darah dan darah hams membawa lebih banyak lagi 

oksigen untuk mensuplai energi yang diperlukan agar kegiatan dapat 

berlangsung. Selama melakukan aktivitas fisik yang berlangsung dalam 

waktu lama, seseorang yang mempunyai dayatahan pada tingkat tinggi 

mampu untuk mensuplai sejumlah besar oksigen ke jaringan-jaringan 

dengan relatif mudah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang memiliki 

dayatahan rendah hams bekerja lebih keras, karena untuk mensuplai 

sejumlah oksigen kejaringan-jaringan rendah, akibatnya kelelahan cepat 

timbul. Jadi untuk meningkatkan kapasitas vital paru diperlukan latihan. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka diajukan beberapa 

saran: 

1. VOz maksimal sangat mempengaruhi tingkat kebugaran setiap orang untuk 

dapat menjalankan aktivitas sehari-hari temtama bagi atlet guna meraih 

prestasi maksimal. Latihan teratur dan terprogram hams dilakukan untuk 

menjagaVOz maksimal karena dengan berhenti berlatih, kondisi tubuh 

akan menurun dalam waktu tertentu. 

2. Rendahnya status gizi dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan V02  

maksimal, untuk itu perlu ditingkatkan konsumsi makanan atlet melalui 



nutrisi yang bervariasi dan makanan yang mengandung zat-zat sesuai 

dengan yang dibutuhkan atlet. 

3. Kadar hemoglobin yang tinggi menyediakan oksigen lebih banyak, 

sehingga dapat meningkatkan dayatahan seseorang. 

4. Rendahnya kadar hemoglobin dapat mengakibatkan rendahnya 

kemampuan VOz maksimal, untuk itu perlu ditingkatkan konsumsi 

makanan atlet melalui nutrisi yang bervariasi dan makanan yang 

mengandung zat-zat besi. 
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Lampiran 1 

Data Status Gizi, Kadar Hemoglobin, Kapasitas Vital Paru dan Kemampuan Oksigen Maksimal 

Narna 1 Responden 
status Kadar Kemampuan Oksigen 

Kapasitas Vital Paru 
gizi Hemoglobin Maksimal 

' lrvandi -&I--- 
9 1 

4000,00 
1 ~ -  ~ Aprianto -. 12,O - ~ 

~ 40,s 

4 I Pin0Yudhi.W 9 2 3 100.00 39,s . . 

5 , Pandi i 
. - ~ - 

90 
8 

i4oo,oO 38,l 
~ - 

1 6 Hajar Aswad - 79 - 12,7 41,4 

Rahmat Nafsir - - 
7 3 
- .. . - .~ - -  

4700,oo 
l P ~  47,l 

- ~ 

i Deni Mario 
- ~ 

90 4000,OO 
, - 1 42,4 

Marshal Faisal 9 8 3300.00 - - . . , -  . 
3 6 ' 10 Saripal Efendi 

- 
100 

- I - 43,9 

I Suparto 8 7 
l1 , Alfansus , 

-- - . . . I .~ 
50,2 

12 Fikri Wahyudi 92 1 13,3 
- -- - -  I - .  

2700.00 40,8 
1 - - -- 

13 ' Sukri Mianto 90 I 13.3 1 3000,OO 47.1 

i 14 Ari lrfan 8 I 3h00,00 36.4 
- 

15 Yosep Tia J 83 13,4 3300,OO 1- -~ - .  , - 
41,4 

L~ ~- ~ I 
Rengga 1 l6 Ultiawa 

I I 
- ~- I 

Muharnad 8 8 -~JZ~O.OO I 1 l7 Saleh 
I 

-- - ~ . - , --- ~ 13,9 , -. . ~~ 1 ~- 43,9 ~ - 

I 
! 

18 4400.00 llham Efendi i 8; 

Anton 
19 8 7 I 

Yus~erman I 14.0 

Bastian i 21 Wahyudi / 97 
4000.00 

I 

, -~ -- - . ~- ~. - _ I  - -  .- 
45,5 

. . - - . . - , 

I Jurnlah 

I :  MEAN 

S d 
- 

rnax 

niln 
- 

MEDIAN - 
MODUS 



Lampiran 2 

Uji Normalitas Status Gizi (XI) 

Lo < L, = 0,155 < 0,190 = Data Normal 

I - - -  l ~ - - ~  - 

Keterangan: 
Z i = Skor baku 
F = Frekuensi skor baku 
Fk = Frekuensi kumulatif skor baku 
F (Zi) = Peluang skor baku 
Sn (Xi) = Proporsi skor baku 
Lo = Harga mutlak Sn (Xi) - F(zi) 
Lt = Nilai kritis uji Lillifo 

~-~ - ~ 

f 

~ - - 

79 1 

- -  ~ ..-. 

3 8 1 1 3 -1,24 0,3925 0,1075 , 0,1429 ~ - - - - - . . 0,0354 0.0354 1 
-. - - . - , - - - - - - 

4 8 3 1 4  _ .. 0.0117 0,0117 ' 
-~ - - _ , - -  -- ~ - .  

0,2381 -0,091 9 
, - -~ - - - - . ~ 0.0919 - - I 

-0.27 0.1064 0,3936 0,2857 -0,1079 0.1 079 I 

~ - -- l ~ - ~  
8 8 0,0752 

~ 7 ~- - -  

9 8 8 -0,0276 0,0276 - .  - .  

10 88 , 
- ~- -- ,~ . ~- ---. 

0.0200 
, - -  

11 90 1 I 11 -0.0594 ' 0,0594 

fk 

1 1  - - - 

2 

- -  - .  - - -  ~ ,~--~7 Foi- 

zi , Peluang 

-. ~ -2,53 ' 0,4943 

f(zi) -- 1 S(q) - F zi)-S Xi 
--- 0,0057 0,0476 . 0,0419 . . .. 0,0419 . .. . . 

0,0358 0,0358 -1,56 0,4406 0,0594 0,0952 



Lampiran 3 

Uji Normalitas Kadar Hemoglobin (X2) 

Lo < L, = 0,155 < 0,190 = Data Normal 
Keterangan: 

No 

1 

2 

Z i 
F 
Fk 
F (Zi) 
Sn (Xi) 
Lo 
L, 

3 12,O 1 3 -1.00 0,3413 0 , 1 5 8 7  0,1429 -0,0158 0.01 58 

4 
-- -- - ~ ~- -- -~ .. 

5 

0.0953 
- ~ - 

7 -- 13, l  2 9 1 0.00 ; -0,0714 0.0714 
I 

. - -  . -~ 0,1555 
0,0422 

- - - .  0.1 1 0 9  1 

L t a b e l  2,190 _ -  1_. , ~ .  -~ 

0,155 
~- 

- fk zi .~ 

1 -1,91 

~- 2 -1,64 ~ .- 

= Skor bakc~ 
= Frekuensi skor baku 
= Frekuens~ kumulatif skor baku 
= Peluang skor baku 
= Proporsi skor baku 
= Harga mutlak Sn (Xi) - F(zi) 
= Nilai kritis uji Lillifo 

X f ~ 
. Peluang - - -. 

0,4719 
f(zi) 

0,0281 11,O 

11.3 . -- 
0,4495 -- ' 0,0505 I . --_  . 

1 

1 . 

S ( z )  F(zi)-S(Xi) 
0,0476 i 0,0195 

I - ~ ( z i ) - ~ ( z i ) /  
0,0195 

0,0952 0,0447 
- !  

0,0447 - - - - - -- - . . 



Lampiran 4 
Uji Normalitas Kapasitas Vital Paru (X3) 

Keterangan: 
Z i 
F 
Fk 
F (Zi) 
Sn (Xi) 
Lo 
Ll 

Lo < L,= 0.121< 0.190 = Data Normal 

= Skor baku 
= Frekuensi skor baku 
= Frekuensi kumulatif skor baku 
= Peluang skor baku 
= Proporsi skor baku 
= Harga mutlak Sn (Xi) - F(zi) 
= Nilai kritis uji Lillifors 



Lampiran 5 
Uji Normalitas Kemampuan Oksigen Maksimal (Y) 

._ -- . I  
M e a n  43 I 

S d 4,1 
- - . _ -_-  .. ..~ . . ~ , -  . 

0,190 L-eSL _ . . - - , -  - ~ 1 Lo 
, - - 1  ~- ~ . 1 -  . 0,131 

Lo < L1 = 0,131 < 0,190 = Data Normal 
Keterangan: 

Zi 
F 
Fk 
F (Zi) 
Sn (Yi) 
Lo 
Lt 

= Skor baku 
= Frekuensi skor baku 
= Frekuensi kumulatif skor baku 
= Peluang skor baku 
= Proporsi skor baku 
= Harga mutlak Sn (Yi) - F(zi) 
= Nilai kritis uji Lillifors 



Lampiran 6 

Analisis Pengujian Linieritas dan Keberartian Regresi XI dengan Y 
Status Gizi Memberikan Kontribusi yang Berarti Terhadap Kemampuan 

Oksigen Maksimal 

NO 

- 

1 8 8 40,s 3564,OO 
- ~ ~~ -- -- . . - - -- -~ 

I 
88 40,8 3590,40 

Kemampuan 
Status Gizi Oksigen 

-- - 
Maksimal 

XI 
. . 

Y 

x12 1 I i XIY 

I 
- -. , - . . . . . - . 



( C Y ) ( C X ~ )  - ( C X ) ( C X Y )  
I<onstanta rcgresi (a)  = 

n C X 2  - (XX)Z 

l2CXY - ( C X ) ( C Y )  
Koefisien regresi (b)  = 

?2CXL - ( C X ) 2  



Uji Linearitas 

Kadar Hemoglobin (XI)  dengan Kemampuan Oksigen Maksimal (Y) 

Besaran-besaran Junilah I<nadrat yang dipcrlukan dalani pcngujian Linearitas 
dan Kebel-srtian Regresi $' = a + b X ,  

J I <  (T) = XY' = 39119,58 

J K  (S) = J K  (T) - J K  (a) - J K  (b/a) = 3355,21 

TABEL PERHITUNGAN JUMLAH KUADRAT GALAT 

-17.1 
~ - -  

2 I 40.8 1 ' 1664.64 ~ 1664.64 - - ~  - - - - -  ~- ~~ 0 
40.50 

- ~- - - 
0 

.- .- - . .  .- ---- ~~. 0.98 
86 

1 47,l  -~ - 0,oo 
8 7 40.0 

1664 64 1664,64 . . I  -2 ---. ~ .~ . 0,oo 

.~ 4447,25 - 4427.41 - - - - -. . - . . . - . . -.. - 
i 19.85 , 

43.90 I 
0 0 0 '  - -_ ---,-I 

91 

. 

21 JUMLAH KUADRAT GALAT ~ - . . - . . . 106,62 ) 

Keterangan: J K  (S) = Junilah Kuadl-at Sisa 
J K  ('I'C) = Jc~nilah I<uad~-at  'Tuna Cocol< 
J K  (C) = Jumlali I<uadrat Galat 
J K  (a) = Jumlah  I<uadrat Koefisien (a) 
J K  (b/a) = Junilah I< i~ad~-a t  Regrcsi ([]/a) 



Total 1 N 1 xy2 I z y 2  I i 

----- Daftal- - ANAVA - Regresi - Linear - -  - Sederhana - q = a - + --- bX1 
- .  

l ~ o e f i s i e n  -- ( a a  - I I JK (a)  JK(a) 1 
- -  -~ ~ - -~ -~ - - - -- 

i , Tuna cocok JK (TC) S'TC = JK(TC)/k-2 s~~~ ; JK(TC)I~-2 

G a l a t  JK(G) sZG = JK(G)/n-k sZG ; JK(G)/n-k 

Sumber 
Variasi 

Daftar ANAVA Regresi Linear Sederhana q = 18,2 + 1,9 X I  
- I r - -  I 

- - - - - - - -- 

~ U M B E R  - 1  1 I - -  f t  

-- JK 1 KT DK F 

1 1 0.80 - ~ f i : ~ ! a )  -1 - ? - -  7 - -1'' 1 , ~ -1 5,72 ~ 4,38 
Regresi signifikan 

1 Sisa - ,- I ~ 1384  - -- - -  , - - -  1 . (berarti) - 
1 i 

VARlASl 

Total 
- - 

Koefes~en (a) 

~ i - ~ ~ ~ ~  cornk 1 lf (13-~41 p 3 1 0 3  / - 1 ~  4 0,86 3,5r , Regresi linear ! 
Galat 10 1.35 15,23 1 

I<csinipulan berdasarkan 'I'abel di atas untul< uji linearitas diperoleh oleli FI,,,,,,, 
(3,25) < F~,,I,,I (3,57) al-tinya val-iabcl k a d a ~  hemoglobin ( X I )  bcl-hubungan secara 
linear dengan I<ernanipuan oksigen maksimal (Y) 
Untul< uji I<ebet-al-tirin reg[-esi dipel-ole11 FI,,~,,,,, (3,25) > Ft,,l,rl (1.,38) at-tinya status gizi 
meniberil<an I<ont~-ibusi yang bel-arti tcrhadap I<eni;tnipuan olcsigen niaksinial. 

Dk 

21 

1 

JK 
30 1 10.58 

' 5'3 I ..30 

KT / ' Fh ; a=0.05 KESIMPULAN 
I 
I 

1 

4 

I I 

1 
I 



Lampiran 7 

Analisis Pengujian Linieritas dan Keberartian Regresi X2 dengan Y 
Kadar Hemoglobin Memberikan Kontribusi yang Berarti Terhadap 

Kemampuan Oksigen Maksimal 

Kadar Hemoglobin i Oksigen 

.. 
Maksimal 

, . .  



( x y ) ( x x 2 )  - (CX)(CXY) 
K o n s t a n t a  I -egres i  ( a )  = 

r1CX2 - (CX)' 

nXXY - (XX)(CY) 
I<oefisien regrcsi (b) = 

?2CX2 - 



Uji Linearitas 

K a d a r  Hemog lob in  (X2) d e n g a n  Kernampiran Oksigen Maks ima l  (Y) 

Bcsaran-besaran jumlali Kuadrat yang d i p c r l ~ ~ k a n  dalam p c n g ~ ~ j i a n  Linearitas 
dan  Keberal-tian Regresi 7 = a + h X ,  

JK (T) = C Y ~  = 39119,58 

(LY)' - ( 9 0 Z . I ) '  
JK ( a )  = - - 

2 1 
= 38777,42 

JK (S) = JK (T) - JK (a) - JK (b/a) = 391 19,58 - 38777,42 - 79,21 = 262 ,95  

TABEL PERHITUNGAN JUMLAH KUADRAT GALAT 

13, l  ~ - 20,48 

13,2 8 
40.80 

133. - -- - 5208,Ol -~ 5150,16 ~ 57,85 
13,4 3486,37 3486,13 , 

11 1 4.7.00 
I 

14,O 12 2 46,8 50,60 

14,2 
- - ~  - 

13  .. 1 . . 47,4 
- - . -- - - 2246.76 ~- -~ 2246,76 . ~ .. . - .  0.00 

15,8 14 1 45,s 2070,251 2070.25 

-- . 21 I - -  ~ JUMLAH KUADRAT .. . - GALAT - . . . . - - 1  
106 62 

_(XI) -- 
11 - ,O 

JK (TC) = JK(S) - JK(G) = 262,95 - 106,62 = 156 ,34  
Keterangan: j K  (S) = Jumlali Kuadrat Sisa 
j I<  (TC) = Jumlah  Kuadrat l 'una Cocok 
J K  (G) = J u m l a l ~  Kuadrat Galat 
J K  (a) = junilah I<uadl-at Koefisicn (a)  
] I <  ( h /a )  = Jumlali I < L I ~ ~ I - a t  Kcgl-csi (b /a )  

KELOMPOK - . ~ ~~ 

~ 

-- 1 

11,3 2 1 . 
12,O 3 1 

Ni - ~ -  

1 

12, l  2 3s. I0 30.50 -- .  - 301 - 1,86 3010,88 - - - - - - 0.984 . .  41 - -  + - I 

. - ( 9  , - 

~~~ 1664,64 1664,64 

1640,25 1640.25 

40,8 
40.50 

~~ ~- 

i  - -. 
40.50 - 

- - ( i 2 n i  . - - -. -. 2yi2- - . . ( ~ ~ i ) ' / n i  . -. - - -. ~ 
~ 

-~ 1640.25 1640,25 



Daftar ANAVA Regresi Linear Sederhana 9 = a + bX1 

1 Total 
. -. - . - - . - - 

L ~ o e f i s i e n  -- ( a )  1 I 1 J K  !a) 1 . -  JK(a) - - ] 

I 1 ?"a cocok = JK(TC)R-2 sZTC : JK(TC),~-2 
- - - - . . . . . . 

Galat N-K = JK(G)ln-k sZG ; JK(G)/n-k 

regresi (bla) 

Sisa 

Tuna Cocok -- --- . 12 156.34 13.03 1 0,86 3,57 ~ Regres~ l~near 
Galat 1 7 1 0 6 6 2  15.231 

I 
~ - .  

N-2 

Daftar - .  ANAVA Regresi Linear Sederhana 9 = 18,2 + 1,9 XI 

Kesinipulan berdasarl<an Tabel di a tas  untul< uji linearitas diperoleh oleh FI,,~,,,,, 
(0,86) < Ft.,l,,.l (3,57) artinya vat-iabel I<adar hemoglobin (Xi) berhubungan secara 
lineal- dengan I<eniampuan oksigcn nial<simal ( Y )  
IJntul< uji Iccberartian rcgl-csi diperoleli FI,,,,,,,~ (5,72) > FL.,1,,.l (4.38) artinya kadar 
hemoglobin member-iltan Itontribusi yang berarti  terhadap Itemampuan oksigen 
nial<sinial. 

JK (bla) s',,, =JK(b/a) 
- . -  --.- I sZreg : JK(b/a) 

JK(S) SZre, = JK(S)/n-2 SZre, ; JK(S)/n-2 1 

JK KESIMPULAN 

3 9 1 1 9 5 8  

38777 42 - -  - 

7 9 2 1  79,21 Regres~ s ~ g n ~ f ~ k a n  

262 95 - 13,84 - (berart~) -* - 

SUMBER 
VARlASl Dk - - 

Total - ' 21 

Koefes~en (a) - - - -  

& r e ~ ~  (bla) 

S ~ s a  - - 

1 

1 

19 



Lampiran 8 

Analisis Pengujian Linieritas dan Keberartian Regresi X3 dengan Y 
Kapasita Vital Paru Memberikan Kontribusi yang Berarti Terhadap Kemampuan 

- . . .- . - Oksigen Maksimal P -  - -  

Kemampuan 
Kapasitas Vital ~ 

Maksimal x3* 
y2 



( C Y ) ( C X 2 )  - ( X X ) ( C X Y )  
Konstanta regresi (a)  = 

n C X 2  - ( E X ) '  

1zCXY - ( C X ) ( X Y )  
Koefisicn rcgt-csi (b)  = 

n C X 2  - ( C X ) '  



Uji Linearitas 
Kapas i tas  Vital P a r u  (X3) d e n g a n  K e m a m p u a n  Oksigen Maksirnal (Y) 
Desaran-besaran Jumlali I<uadrat yang dipcrlukan dalani pengujian Linearitas dan 
I<eberartian Regt-esi 9 = a + bX2 

J K  (T) = XYZ = 39119,58 

( c Y ) ~  
J K  ( a )  = - 

n 

JK (S) = JK (T) - JK ( a )  - J I <  (b/a) = 391 19,58 - 38777,42 - 79,06 = 2 6 3 , l  

TABEL PERHITUNGAN JUMLAH KUADRAT GALAT 

1 (x2) / KELOMPOK ! ni ! (L- 

4700 1 15 1 1 / 47,l  / 1 / 1 2218.41 1 2218,41 1 0 -- 
I 121  i JUMLAH KUADRAT GALAT - - - 

71,OO , 
- 

]I< (TC) = Jl<(S) - jl<(C) = 263,l- 71 = 1 9 2 , l  

I<eterangan: 
jI< (S) = junilali I<uadrat Sisa 
J I <  (TC) = junilali I<uad~-at Tuna Cocok 
j1< (C) = junilali I<uadl-at Galat 

J K  (a) = Jumlali Kuadrat Koefisien (a )  
J K  (b/a) = Jumlali I<uacirat Kegresi (b/a)  



-- - Daftar ANAVA Regresi Linear Sederhana q = a + bXz 
7 -- I ~ u m b e r  ~ a r i a s i  I DK I JK KT F 

1 Total I N I 1 y 2  1 IY I 

1 Tuna cocok 
- - 

1 K-2 1 JK (TC) 1 s~~~ = JK(TC)Ik-2 
. ,  ~ - ~ I  sZTc : JK(TC)R-2 

Koefisien ( a )  
-- - - - . - - - I regres (bla) 

Sisa 

i Galat I N-K I JK(G) sZG = JK(G)/n-k I s2, ; JK(G)/n-k 

Daftar ANAVA Regresi Linear Sederhana q = 29,8 + 0,004 X j  

-- 

I 
- - - - - 

I 

N-2 

Regresi ..~ (bla) - - 79296_179'06 1 5.71 4,38 1 Regresi signifikan (berarti) 
Sisa 263.10 i 13.85 ' I 

t Tuna Cocok 
Regresi linear 

Galat 

-- - - . JK(a) J K  (a). I - - - -~ - 

JK (bla) : s2,,, =JK(b/a) 

JK(S) s*,,, = JK(S)ln-2 

I<esimpulan berdasarl<an 'I'abcl di atas  i~ntu l t  uji lincaritas diperoleh oleh I:I,,,,,,, (1,25) < 

I;,;,I,,.I (3,57) artinya variabel lapas i tas  vital ~ ~ I - L I  ( X L )  bel.hubungan sccara linear dengan 
I < c n i a n ~ p ~ ~ n n  oksigcn ( Y ) .  
Untul< uji keberartian I-egl-esi dipel-oleh FI,,,,,,,, (5,7 1 ) > Ft;,bel (1.,38) artinya kapasitas vital 
paru nieniberil<an I<ontribusi yang bcrarti tcl-l~adap kemampuan olcsigen nial<simal. 

- - - - . - . 

s2,,, ; JK(b/a) 
s2,,, ; JK(S)/n-2 



Lampiran 9 

Analisis Pengujian Linieritas dan Keberartian Regresi XI dan Regresi X q  dengan Y 
Kadar Hemoglobin dan Kapasitas Vital Paru Secara Bersama-sama Memberikan 

Kontribusi yang Berarti Terhadap Kemampuan Oksigen 





Dengan dipet-olehnya liarga-11arga Icoefisien regersi ini, malca persamaan regresi 
untulc data  diatas  adalah: 

lJji I<eberartian I-cgrcsi ganda 

Kesinipulan: Regresi linear ganda kadar  lienloglobin (X1) dan kapasitas vital paru 
(X.) te rhadap  Icemampuan olcsigen mal<simal (Y)  berarti  (signifilcan atau nyata). 
Untulc uji Iceberat-tian regresi diperoleh F I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (5,76) > I:t.,bel (3,551, artinya Icadar 
henloglobin dan kapasitas vital paru secara bersama-sama memberikan kontribusi 
yang berarti  t e rhadap  I<emampunn olcsigen rnaksinial. 

Korelasi Tunggal XI dan Y 

Dengan a = 0,05  dan dl< = n - 2, dipet-oleh nilai r t a l )e l  = 0,4.5, yaitu dari 1 - a atau 0,95 
sebagai dl< penibilang dan n - 2 (19) sebagai penyebut yang dilihat pada tabel r .  
Kriteria Pcngujian adalah: 

Ho diteritiia jilca : ~ I I I L L I I I ~  > t-tr,hcl (bet-arti nienyatalcan bahwa terdapat  
I i ~ ~ b u n g a n  antat-a variabel) 



Ha ditcrinia jika : rllit1111:: < rt~[~?l(beral-ti  nienyatakan bahwa tidak tet-dapat 
hubungan an tara  vat-iabel) 

Oleli karena I-hitun:: (0,48) > rtal~el (0,45) nialta tlo diterinia dan Ha ditolalt. 

I<esinipulan : 
Bahwa te rdapat  hubungan antara variabel bebas dengan variabel teriltat. 

Pengujian Signifikansi Koefisien Korelasi (Distribusi T) 

Dengan cu = 0,05 dati dl< = n - 2, diperolcli nilai t~lbrl = 1,73, yaitii dari 1 - a atau 0,95 
sebagai dk  pcnibilang dan n - 2 (19)  scbagai pcnyebut  dililiat pada tabel t. 
I<ritet-ia Peng~tjiati adalah:  

Ilo diterinia jilta : tlllt~111:: > tt.il)e~ (berarti  menyataltan bahwa terdapat  
Iiubungan an tara  variabel) 

Ha ciitcrinia jilta : t111tu11:: < t t , ~ l ~ ~  (bet-arti nienyataltan bahwa tidak terdapat  
I i ~ ~ b u n g a n  atitara variabcl) 

Olcli Itarena tllitunfi (2,4) > ~ I , I L > ~ I  (1,73) nialta H o  ditct-inia dan Ha ditolalt. 

I<csiml~ulnn: 
Bahwa terdapat  hubungan yang signifiltan antat-a variabel bebas dengan vat-iabel 
tcril<at. Dengan Itata lain tcrdapat  Iiubungan yang bet-at-ti antara Itadar hernoglobin 
dengan Itemanipuan oltsigen nialtsinlal. 

Meliliat scbcrapa besat- kontribusi/sumbangan yang dibcriltan adalah sbb:  

Dapat disimpulkan baliwa kontribusi/sumbangan yang diberiltan dari 
variabel bebas te rhadap  variabel tcriltat scbcsar  23,2%. 



Lampiran 10 
Korelasi Tunggal X2 dan Y 

Dengan a = 0,05 dan  dk  = n - 2, diperoleh nilai rt;~L~el = 0,45, yaitu dari 1 - a atau 0,95 
sebagai dk  penibilang dan n - 2 (19)  sebagai penyebut  yang dilihat pada tabel r. 
I<riteria Pengujian adalah: 

Ho diterima jilta : rliitulig > I.tal,el (berarti  menyataltan bahwa terdapat  
hubungan an tara  variabel) 

Ha diterinia jilta : rhitllng < rtabel(berarti menyataltan bahwa tidak terdapat  
hubungan an tara  variabel) 

Oleli Itarena I-liitung (0 ,48)  > rtabel (0,45) rnalta Mo diterima dan Ha ditolalt. 

I<csinipulan : 
Baliwa te rdapat  hubungan anta1-a vat-iabel bebas dengan vat-iabel tet-iltat. 

Pengujian Signifilcansi Koefisien Korelasi (Distribusi T) 

Dengan a = 0,05 dan dl< = n - 2, dipcroleh nilai t!,~brl = 1,73, yaitu dari 1 - a atau 0 ,95  
sebagai dl< penibilang dati n - 2 (19) scbagai pcnycbut dilihat pada tabel t. 
Kt-itct-ia Pengujian ada l a l~ :  

1-10 ditct-inia jilta : tli~tung > tt,lI>rI (bcrarti  mcnyatakan bahwa terdapat  
hubungan an tara  variabcl) 

Ha ditct-ima jilta : t l l~t~~ng < ttabel (berarti  menyatakan bahwa tidak terdapat  
hubungan an tara  variabel) 

Oleh Itareria t111tu11g (2,4) > tt,lI,el (1,73) malta Ilo diterima dan Ila ditolalt. 

Kcsimpulan: 
Ualiwa te rdapat  hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel 
teriltat. Dengan Itata lain tet-dapat hit bung an yang berarti  an tara  lapas i tas  vital paru 
dengan I temampi~an  oltsigen nialtsimal. 

Melihat sebet-apa besar  Itontribusi/sut~ibangan yang diberiltan adalah sbb:  



Dapat disimpull<an bahwa I<ontribusi/s~lnibangan yang diberikan dari variabel 
bcbas terliadap variabcl terikat scbcsar  23,l'Yo. 

Lampiran 11 

Pengujian Independensi antar Variabel Bebas 

Dengan u = 0,05 dan dl< = n - 2, diper-olch nilai r~.1b(31 = 0,45, yaitu dari 1 - a atau 0,95 
sebagai dk pembilang dan  n - 2 (19) sebagai penyebut yang dilihat pada tabel r. 
I<ritet-ia Pengujian adalah:  

o Ho diterima jika : ~ I I I L U I I ~  > rLal,el (bet-arti menyatakan bahwa tel-dapat 
hubungan antara variabel) 

o Ha diterima jika : rhlt~~~lg < rtnl~e~(be~-arti  nienyatakan bahwa tidal< tel-dapat 
hubungan antara variabel) 

Oleh karena 1-llltung (0,19) c rtnbel (0,45) maka I lo ditolak dan I-la diterima. 

Kesinipulan : 

Bahwa tidak tcrdapat  hubungan yang signifikan antara variabel bebas X 1  
dengan variabel bebas X2. 

Pengujian Signifilcansi Koefisien Korelasi (Distribusi T) 

Dengan a = 0,05  dan dk = n - 2, diperoleh nilai tt,lbrl = 1,73, ya i t i~  dari 1 - u 
atau 0,95 scbagai dl< pcnibilang dan n - 2 (19) scbagai pcnyebut dilihat pada tabel t. 
I<r~teria Pengujian adalah: 

o Ho diterima j~lca : ~ I I I ~ L I I I ~  > ~ L A L I C I  (berarti menyatakan bahwa terdapat  
hubungan antara val-iabel) 

o Ha ditcrirna jika : t~i~tung c ttnl~rl (berarti  menyata lan  baliwa tidak terdapat  
hubungan antat-a variabel) 

Ole11 I<arcna t~i~rung (0,82) < tt;lhc~ (1,73) niaka 110 ctitolak dan tIa diterima. 

I<esimpulan: 
Bahwa tidak terdapat  hubungan yang signifikan antara variabel bebas XI 

dengan variabcl bebas X 2 .  Dengan kata lain dapat  diartikan tidak terdapat  
kontatuinasi hitbungan antara variabel bebas dalam kaitannya dengan var-iabel 
terikat. . 



Dapat disinipuli<an bahwa I<ontribusi/sumbangan yang diberilcan dari 
variabel bebas secara bersama te rhadap variabel terilcat sebesar  39%. 
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