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ABSTRAK 

 

STUDI KEMAMPUAN DAYA TAHAN (CARDIOVASCULAR RESPIRATORY 

ENDURANCE) PADA ATLET  KLUB BOLA VOLI PUTRI  

SE- KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

GIA ANGGUN WIJAYA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan umum atlet putri klub bola 

voli di Kota Bandar Lampung. Sebagai bahan untuk penyusunan program latihan 

untuk meningkatkan daya tahan. Penelitian menggunakan metode gabungan 

(mixed methods) yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling 

melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk 

memperkuat analisis penelitian. 

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah atlet voli putri Kota Bandar 

Lampung, dengan jumlah sampel sebanyak 60 atlet yang diambil dari populasi 

atlet putri bola voli Kota Bandar Lampung. Teknik pengambilan data untuk 

kuantitatif menggunakan tes Balke atau lari 15 menit dan untuk data kualitatif 

menggunakan metode angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 43,3% atlet dalam klasifikasi sedang, 

33,3% dalam klasifikasi baik, 15% dalam klasifikasi kurang, dan 8,4 % dalam 

klasifikasi sangat baik. Jika dilihat lebih luas klub-klub bola voli yang berada di 

Kota Bandar Lampung 1) memiliki catatan prestasi yang baik dalam kejuaraan 

daerah dan provinsi, 2) daya tahan tubuh atlet rata-rata dalam klasifikasi sedang 

dan baik hal ini sesuai dengan frekuensi latihan atlet, 3) sesuai dengan keseharian 

atlet mayoritas atlet mengkonsumsi makanan yang  mencukupi dalam standar gizi. 

 

Kesimpulan penelitian ini atlet yang memiliki daya tahan tubuh yang baik 

berpengaruh terhadap catatan prestasi pada masing-masing klub dan atlet yang 

memiliki daya tahan tubuh yang baik maupun baik sekali berhubungan erat 

dengan frekuensi latihan atlet, pola makan dan istirahat atlet, begitu pun 

sebaliknya atlet yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang tidak teratur dalam 

frekuensi latihan, pola istirahat maupun pola makan. 

 

Kata Kunci: atlet, cardiovascular, daya tahan, endurance, voli. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Permainan bola voli merupakan cabang olahraga yang banyak digemari oleh 

semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai 

lanjut usia.  Mulai dari perkampungan, pedesaan sampai perKotaan.  

Demikian pula halnya di Kota Bandar Lampung, hal tersebut ditandai dengan 

banyak berdirinya klub-klub bola voli baik di sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat.  Dalam melakukan aktivitas olahraga seseorang juga harus 

memiliki kondisi fisik yang baik sehingga mampu melakukan aktivitas 

olahraga yang dilakukannya tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, 

sebaliknya apabila seseorang memiliki kondisi fisik yang kurang baik apalagi 

buruk maka seseorang akan kesulitan dalam melakukan aktivitas olahraga 

tersebut sehingga menyebabkan kelelahan yang berlebihan.  Menurut 

Syafruddin dalam Pitdin Ahmadi (2014:3) ”kondisi fisik umum adalah 

merupakan kemampuan dasar untuk mengembangkan kemampuan prestasi 

tubuh yang terdiri dari komponen kekuatan, kecepatan, daya tahan dan 

kelentukan” 

 

Permainan bola voli bila sudah dimainkan sangat terlihat sekali pemain 

melakukan aktivitas gerak yang membutuhkan kecepatan, misalkan pada saat 
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melakukan smash bola, memerlukan kekuatan pada saat melakukan smash 

bola dengan keras, memerlukan daya tahan tubuh yang tinggi ketika bermain 

dalam tempo yang cukup lama.  Apalagi ketika permainan bola voli 

dimainkan dengan tiga kemenangan (three winning set) atlet yang daya tahan 

tubuhnya baik akan terlihat lebih sigap dalam mengambil bola pada saat 

permainan berlangsung walaupun memakan durasi waktu yang cukup 

panjang, sedangkan atlet yang daya tahan tubuhnya rendah akan mudah lelah 

dan cenderung kalah dalam pertandingan.  Salah satu unsur kesegaran 

jasmani yaitu daya tahan (endurance) sangat berperan pada olahraga bola 

voli, dan untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang baik seorang atlet harus 

melalui proses latihan .  Dimana tujuan latihan adalah membantu atlet 

meningkatkan keterampilan dan potensi semaksimal mungkin.  Pengukuran 

daya tahan dapat dilakukan dengan cara mengukur konsumsi oksigen 

maksimal (VO2max).  VO2 max adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat 

dikonsumsi selama aktivitas berlangsung sampai akhirnya terjadi kelelahan.  

Menurut Guyton, dalam Yan Syantica (2013:3) “VO2Max ini disebut tenaga 

aerobik maksimal yang menunjang seseorang dalam melakukan aktivitas 

jasmaninya”. 

 

Pengukuran nilai VO2Max ini rupanya dapat digunakan untuk menganalisis 

efek dari suatu program latihan fisik.  Pada anak yang sedang mengalami 

perkembangan, latihan fisik dapat memberikan manfaat yang sangat baik 

untuk kesehatan.  Agar efektif, latihan fisik sebaiknya bersifat endurance 

(ketahanan) dan meliputi durasi, frekuensi, dan intensitas tertentu.  Latihan 

yang dilakukan sejak masa pertumbuhan (menginjak remaja) akan memberi 
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peningkatan kapasitas maksimal paru adalah dalam pengambilan oksigen 

maksimum (VO2Max) menjadi lebih besar.  Anak-anak yang terlatih 

olahraga secara teratur dan terus menerus, terutama olahraga aerobik akan 

berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan transport oksigen dan akan 

meningkatkan VO2Max 10% sampai 20%.  Bentuk olahraga yang dapat 

meningkatkan kapasitas transport oksigen, antara lain: lari, renang, 

bersepeda, sepakbola termasuk bulutangkis dan sejenisnya (Sharkey & Brian 

J, 2003: 68).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernapasan 

mempunyai peranan yang sangat penting di samping daya jantung dan 

peredaran darah dalam pencapaian kebugaran aerobik. 

 

Berdasarkan observasi awal, yaitu pada saat peneliti mengamati pertandingan 

yang diikuti oleh seluruh atlet putri klub bola voli di Kota Bandar Lampung 

yang diselanggarakan di GOR Saburai, terlihat sekali bahwa atlet khususnya 

untuk atlet putri bola voli sering mengalami kelelahan pada saat latihan 

maupun bertanding.  Hal ini tentunya akan menggangu terhadap kemampuan 

saat atlet melakukan latihan ataupun bertanding sehingga kemampuan atlet 

tidak akan maksimal.  Untuk mengetahui kebugaran aerobik seseorang dapat 

dilakukan dengan tes.  Akan tetapi untuk atlet putri di Kota Bandar Lampung 

belum terdokumentasi tentang tes yang baik untuk mengukur daya tahan 

aeorbik atlet.  Pelatih belum mempunyai data tentang kemampuan daya tahan 

aerobik atlet, padahal dengan mengetahui status VO2Max atlet yang 

dilatihnya, diharapkan pelatih lebih siap dalam menyusun program-program 

latihan. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Studi Kemampuan Daya Tahan (Cardiovascular Respiratory 

Endurance) Pada Atlet Klub Bola Voli Putri Se-Kota Bandar Lampung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diajukan masalah 

seperti berikut : 

1. Masih sedikit pelatih yang menyadari betapa pentingnya data tentang daya 

tahan umum atlet voli puteri di Kota Bandar Lampung untuk mendukung 

pencapaian prestasi khususnya dalam bola voli. 

2. Minimnya kesadaran para atlet, khususnya atlet pelajar bola voli tentang 

manfaat daya tahan umum untuk menunjang aspek fisik dalam permainan 

bola voli. 

3. Apakah atlet bola voli hanya membutuhkan daya tahan saja dalam 

menunjang aspek fisiknya? 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Penelitian dibatasi pada daya tahan umum atlet putri klub bola voli di Kota 

Bandar Lampung serta beberapa faktor latar belakang yang mempengaruhi  

daya tahan tubuh atlet. 
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D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimana gambaran daya tahan umum pada atlet bola voli putri 

di Kota Bandar Lampung, dan bagaimana profile atlet itu sendiri? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran daya tahan pada atlet putri klub bola voli 

di Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi klub dan Pelatih 

Dengan diadakannya pengukuran tentang daya tahan atlet voli puteri di 

Kota Bandar Lampung, maka pelatih akan mengetahui kemampuan atlet 

khususnya daya tahan umum, sehingga pelatih lebih siap dalam menyusun 

program-program latihan  

2. Bagi Dispora Kota Bandar Lampung 

Memberikan gambaran tentang daya tahan aerobik pada atlet putri klub 

bola voli di Kota Bandar Lampung, sehingga atlet yang daya tahan 

aerobiknya baik akan dibina menjadi sebuah tim untuk Kota Bandar 

Lampung.   
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3. Bagi Program Studi Penjaskes 

Sebagai salah satu acuan dalam bahan pengkajian terhadap daya tahan 

aerobik cabang olahraga bola voli. 



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kondisi Fisik 

 

1. Pentingnya Kondisi Fisik Bagi Seorang Atlet Voli 

Banyak pelatih dan pecinta olahraga bola voli yang mengharapkan 

peningkatan kemampuan atlet, oleh karena harapan pelatih tersebut timbul 

persoalan mendasar yaitu bagaimanakah cara meningkatkan kemampuan 

atlet dalam penguasaan keterampilan cabang olahraga, sehingga alokasi 

waktuyang tersedia dan sarana pada satu klub dapat diefektifkan 

penggunaan serta tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. 

 

Dalam rangka usaha meningkatkan prestasi olahraga yang ditekuni, 

seorang atlet perlu sekali memperhatikan faktor-faktor penentunya.  

Faktor-faktor tersebut diantaranya: (1) kondisi fisik atau tingkat kebugaran 

jasmani, (2) kemampuan teknik atau kemampuan yang dimiliki, (3) 

masalah lingkungan, (4) mental, (5) pelatih. 

 

Menurut Bompa (1994) dalam bahwa komponen dasar dari biomotor 

olahragawan meliputi kekuatan, fleksibilitas, koordinasi, kecepatan dan 

daya tahan.  Berdasarkan karakteristik tersebut, maka permainan bola voli 

harus melatih komponen itu, tentunya melalui proses latihan, di mana 
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tujuan latihan adalah membantu atlet meningkatkan keterampilan dan 

potensi yang semaksimal mungkin. 

 

Komponen-komponen kondisi fisik yang perlu dipersiapkan seorang atlet 

bola voli diantaranya adalah kecepatan, kekuatan, koordinasi, daya tahan 

dan fleksibilitas.  Misalkan pada saat melakukan smash, maka atlet 

memerlukan kekuatan dan kecepatan untuk bisa melakukan smash dengan 

keras, seorang pemain bola voli juga harus memiliki daya tahan tubuh 

yang kuat ketika bermain dalam tempo yang cukup lama.  Dengan 

demikian para pemain bola voli harus mempersiapkan serta melatih 

komponen-komponen kondisi fisik agar dapat bermain bola voli dengan 

baik. 

 

Menurut Suharno (1983: 68) untuk dapat menguasai permainan bola voli 

dengan baik dan sempurna, maka diperlukan penguasaan teknik dasar 

secara baik pula.  Adapun teknik dasar dalam bermain bola voli adalah : 

(1) service, (2) passing, (3) umpan (set-up), (4) smash (Spike), (5) 

Bendungan (Block) 

 

Seorang atlet yang memiliki teknik dan taktik yang bagus dalam 

permainan yang tidak dapat direalisasikan atau diterapkan dengan baik 

dalam permainan apabila tidak memiliki tingkat kondisi fisik yang baik.  

Oleh karena itu dalam olahraga voli unsur kondisi fisik sangat menentukan 

keberhasilan dalam pertandingan.  Untuk pertandingan yang dilakukan 

dalam waktu yang tidak bisa ditetapkan, apalagi untuk tiga kemenangan, 

pemain voli bisa bermain sampai lima set pertandingan daya tahan seorang 
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atlet sangat dibutuhkan.  Untuk melakukan serangan dan pertahanan 

dibutuhkan kecepatan yang baik, melakukan smash dan passing yang baik 

dibutuhkan kekuatan otot bahu serta untuk mengambil bola dari lawan 

pada saat melakukan passing dibutuhkan kelincahan otot kaki juga sangat 

dibutuhkan dalam permainan voli.  Oleh karena itu kondisi fisik sangat 

dibutuhkan dalam permainan voli. 

 

2. Pengertian Kondisi Fisik 

Kondisi fisik ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuan seseorang dapat 

diketahui sampai sejauh mana kemampuannya sebagai pendukung 

aktivitas menjalankan olahraga.  Menurut Nuril Ahmadi (2007: 65) 

kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaanya, Sejalan dengan pendapat Sajoto (1988: 57), kondisi fisik 

adalah salah satu prasarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan 

prestasi seorang atlet, bahkan sebagai landasan titik tolak suatu awalan 

olahraga prestasi. 

 

Dari pendapat keduanya dapat disimpulkan bahwa di dalam usaha 

peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus 

dikembangkan.  Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika 

memulai latihan sejak usia dini dan dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar latihan.  

Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan cara penilaian yang 

berbentuk tes kemampuan.  Tes ini dapat dilakukan di laboratorium 
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ataupun di lapangan.  Meskipun tes yang di lakukan di laboratorium 

memerlukan alat-alat yang mahal, tetapi kedua tes tersebut hendaknya 

dilakukan agar hasil penilaian benar-benar objektif.   

 

Kondisi fisik yang baik mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya 

atlet mampu dan mudah mempelajari ketrampilan yang relative sulit, tidak 

mudah lelah ketika mengikuti latihan atau pertandingan, program latihan 

dapat di selesaikan tanpa adanya banyak kendala serta dapat dapat 

menelesaikan latihan yang berat.  Kondisi fisik sangat diperlukan oleh 

seorang atlet/siswa, karena tanpa didukung oleh kondisi fisik yang prima 

maka pencapaian prestasi puncak akan mengalami banyak kendala dan 

mustahil dapat meraih prestasi tinggi.  Sekarang ini telah muncul suatu 

istilah yang lebih populer dari physical build-up, yaitu physical 

conditioning yaitu pemeliharaan kondisi/keadaan fisik.  Kondisi fisik 

adalah suatu prasarat yang sangat diperlukan dalah usaha dalam 

peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai 

keperluan dasar yang tidak dapat di tawar-tawar lagi.   

 

Kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting dalam program 

latihan bagi pemain bola voli.  Program latihan kondisi fisik haruslah 

direncanakan secara sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan 

kondisi fisik dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga 

dengan demikian dapat mencapai prestasi yang lebih baik 

(http://www.brianmac.demon.co.uk).   
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3. Komponen Kondisi Fisik 

Kondisi fisik identik dengan aktivitas fisik tentu saja memiliki komponen 

yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seseorang dikatakan 

baik atau tidak kondisi fisiknya.  Komponen tersebut berhubungan dengan 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki tubuh manusia.  Dari 

beberapa komponen kondisi fisik yang ada, terdapat 5 komponen kondisi 

fisik yang paling dominan hampir di setiap cabang olahraga, komponen ini 

biasa disebut komponen biomotorik.  Komponen biomotorik menurut 

Bompa (1994: 10) ada 5 komponen, yaitu: 

a. Kekuatan, adalah 

Strength adalah segala bentuk Komponen kondisi fisik seseorang 

tentang kemampuanya dalam menggunakan otot untuk menerima 

beban sewaktu bekerja.  Kekuatan adalah kekuatan otot yang banyak 

di gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama otot tungkai yang 

harus menahan berat.   

b. Daya Tahan, adalah 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan secara maksimum yang di kerahkan dalam waktu sependek-

pendeknya.   

c. Kecepatan, adalah 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

secara berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang 

sesing-singkatnya.   
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d. Kelentukan, adalah 

Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan tubuh 

bagian-bagian tubuh dalam suatu ruang gerak yang seluas mungkin, 

tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot di sekitar 

persendian.   

e. Koordinasi.   

kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja dengan tepat dan 

efisien.  koordinasi ini menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor 

yang terjadi pada suatu gerakan. 

Komponen kondisi fisik (Bompa, 1994: 29) sebagai komponen 

kebugaran biomotorik dimana komponen kebugaran motorik terdiri 

atas dua kelompok komponen, masing-masing adalah kelompok 

kebugaran jasmani, yaitu: (1) kebugaran otot, (2) kebugaran 

kardiovaskular, (3) kebugaran keseimbangan jumlah dalam tubuh dan 

(4) kebugaran kelentukan.  Kelompok komponen lain dikatakan 

sebagai kelompok komponen kebugaran motorik yang terdiri dari: (1) 

koordinasi gerak, (2) keseimbangan, (3) kecepatan, (4) kelincahan, (5) 

daya ledak otot.   

 

4. Cara Meningkatkan Kondisi Fisik 

Program latihan fisik harus ditata dirancang dan dilakukan secara baik dan 

sistematis agar bisa meningkatnkan kebugaran jasmani dan kemampuan 

biomotorik yang dibutuhkan.  seorang atlet sebelum diterjunkan dalam 

suatu gelanggang pertandingan, harus sudah dalam kondisi fisik yang baik 

dalam menghadapi intensitas kerja yang tinggi dan segala macam stress 
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yang akan dihadapinya.  Tanpa persiapan kondisi fisik yang seksama dan 

serius sebaiknya atlet dilang untuk mengikuti sebuah pertandingan.  dalam 

memberika latihan-latihan kondisi fisik tekanan tekanan harus banyak 

diberikan pada perkembangan tubuh secara keseluruhan dan teratur dan 

intensitasnya bisa ditingkatkan.  mengenai latihan kondisi fisik ini 

Harsono dalam Pitdin Ahmadi (2014) mengemukakan kembali 

bahwa:”saat-saat paling berbahaya dalam latihan, biasanya dalah pada tiga 

atau empat minggu pertama dan musim latihan, karena biasanya saat itu 

atlet belum memiliki kekutan, kelentukan, daya tahan, dan keterampilan 

yang cukup.  Dia juga belum cukup lincah untuk melakukan gerakan- 

gerakan, sehingga kekakuan gerakan sering dapat menyebabkan cidera 

otot dan sendi.  Ini berarti bahwa kondisi fisiknya masih jauh dibawah 

kondisi fisik yang diperlukan untuk suatu latihan yang diperlukan untuk 

suatu latihan yang berat atau pertandingan” 

 

Melalui latihan yang dilakukan secara berulang-ulang yang intensitas serta 

kompleksitasnya sedikit demi sedikit ditingkatkan, maka lama kelamaan 

atlet akan menjadi lebih pegas, lebih lincah, lebih kuat, lebih terampil, dan 

dengan sendirinya pula akan menjadi lebih efektif dan efisien.   

 

a. Kekuatan 

1) Pengertian 

Kekuatan adalah kapasitas kontraksi dari otot, yang merupakan 

gerakan otot dari gerakan pertamanya sampai jarak gerakan 

sepenuhnya dan mengulangi.   
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2) Bentuk Latihan 

Dengan menggunakan Berat Badan Sendiri: 

 Bench Press (beban 80% berat badan) 

 Curl (Punggung menempel pada dinding) 

 Press Up lengan sebagai penopang dan punggung lurus 

 Press Up pada Ujung jari 

 Press Up slapping chest: Press Up sambil memukul dada 

 Press Up clapping hands: Press Up sambil bertepuk tangan.   

 Press Up with feet raised: Press Up seperti latihan 1 sambil 

mengangkat 1 kaki.   

 Knee raise (angkat lutut), tidur terlentang tingkai lurus kedepan 

dengan kedua lengan disamping badan.  Bawa kedua lutut 

kedada kembalikan ke posisi semula.   

 Sit-up 

 Diagonal Sit-up 

 Standing squats 

 

Latihan dengan kawan sebagai beban latihan 

 Separate Wrist: berdiri berhadapan, pegang pergelangan tangan 

kawan lalu berusaha memisahkan kedua pergelangan kawanmu.   

 Separate Legs 

 Clap hands: berpasangan tidur terlentang, kepala bersentuhan 

dengan terentan 
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b. Kecepatan 

1) Pengertian 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan 

gerakan secara berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam 

waktu yang sesing-singkatnya.   

 

2) Bentuk Latihan 

a)  Balap sepeda (b) Pukulan dalam tinju (c) Panahan (d) Running 

Speed Drills (e) Running on the spot (voli di tempat, angkat 

lutut tinggi) (f) Speed Assisted Work (bevoli menuruni bukit) (g) 

Speed Resisted Work (bervoli mendaki bukit) (h) Speed 

Endurance Work (memukul serta melompat-lompat dalam 

waktu yang singkat) (i) Metode Sprint terdiri: 

 Accelaration Sprints (meningkatkan kecepatan bervoli) 

 Hollow Sprint (bentuk latihan kecepatan) 

 Repetion sprint (Kecepatan voli yang konstan) 

 

c. Kelincahan 

1) Pengertian 

Kelincahan adalah berhubungan dengan cara mengubah arah posisi 

tubuh dengan kecepatan dan kecepatan tinggi.  Kelincahan adalah 

kemampuan seseorang mengubah posisi tertentu.  Seseorang yang 

mampu mengubah posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi 

dengan koordinasi yang baik.   
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2) Bentuk Latihan 

a. Agility Run, (b) Zig-zag Run, (c) Lari bolak balik (Shuttle Run), 

(d) Illionis Agility Run 

 

d. Keseimbangan 

1) Pengertian  

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan organ-organ syaraf otot, seperti handstand atau 

mencapai keseimbangan sewaktu seseorang sedang berjalan 

kemudian terganggu (misalnya tergelincir dan lain-lain).   

 

2) Bentuk Latihan 

a. Naik sepeda dengan melewati balok kayu.   

b. Berdiri pada balok yang berukuran 10 x 10 cm dan balok di 

taruh di atas permukaan air.   

c. Berdiri dengan kaki dengan mengangkat sebelah kanan atau kiri 

secara bergantian 

 

e. Kelentukan (fleksibilitas) 

1) Pengertian 

Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan 

tubuh bagian-bagian tubuh dalam suatu ruang gerak yang seluas 

mungkin, tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot di 

sekitar persendian.  (menurut Johnson dan Nelson 1969) 
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2) Bentuk Latihan 

a. Peregangan Statis (dengan gerak yang perlahan tetapi dilakukan 

terus menerus 

b. Peregangan Balistis (peregangan yang dilakukan dengan gerak 

memantul-mantulkan).  Semuanya meliputi: 

 Leher, Bahu dan dada, Lengan bahu dan dada, Lengan dan 

bahu, Otot belakang bawah (lower back), Pantat dan 

panggul, Otot belakang bawah dan perut, Otot pangkal paha, 

Otot pangkal paha panggul paha bagian dalam, Otot paha 

belakang (hamstring), Otot paha depan (Quadriseps) dan 

ankle, Otot paha depan dan panggul, Otot betis dan tungkai 

bawah 

 

f. Daya tahan (Endurance) 

1) Pengertian  

Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan secara maksimum yang di kerahkan dalam waktu 

sependek-pendeknya.   

2) Bentuk Latihan 

a.  Latihan daya tahan Aerobik Yang meliputi: 

 Lari terus menerus untuk waktu yang lama (long Continous 

Running).   

 Bentuk latihan yang berlangsung lama dan terus menerus ini 

meningkatkan kemampuan menghirup oksigen dan 

memungkinkan metabolisme berlangsung lebih efesien 
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 Latihan interval (latihan dengan metode interval) 

 

Latihan interval adalah metode latihan daya tahan yang biasa 

dipakai di berbagai cabang olahraga seperti berenang, 

bersepeda, dan kebanykan olehraga permainan.  Latihan interval 

memiliki perbandingan periode kerja dan istirahat yang cukup.  

Sebagai contoh seorang perenang dengan program latihan 10 x 

100 meter sprint dengan istirahat berenang perlahan sepanjang 

kolam, yang berukuran 50 meter, antara setiap jarak 100 meter 

sprint tersebut.  Dengan latihan yang efektif periode istirahatnya 

dapat di buat lebih singkat.   

b.  Daya Tahan Otot (Muscular Endurance) 

c.  Merencanakan tes daya tahan otot, seperti: 

 Maximum Press Ups 

 Abdominal curl Conditioning test yaiti sit up yang progresif.   

 

g. Ketepatan (Accuracy) 

1) Pengertian 

Akurasi adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan-gerakan 

bebas terhadap suatu sasaran.  dapat berupa sasaran atau objek 

langsung yang harus dikenai oleh salah satu bagian tubuh.   

 

2) Bentuk Latihan 

a.  Bermain Basket dengan Memasukan bola kedalam keranjang 

b.  Memanah, Konsentrasi dalam membidikik anak panah dan 

menarik busur panahnya.   
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h. Reaksi (Reaction) 

1) Pengertian  

Reaksi adalah kemampuan gerak yang ada, pada manusia dalam 

melakukan aktifitas fisik dan ini merupakan wujud dari 

kemampuan organ-organ tubuh memenuhi kebutuhan dan 

menggunakan oksigen sehingga memungkinkan melakukan 

aktivitas fisik terus menerus tanpa istirahat, serta kemampuan 

membuang dan menghambat bertambahnya konsentrasi asam laktat 

di dalam tubuh.   

 

2) Bentuk Latihan 

Dribling bola pada permainan basket, mengoper bola pada teman, 

berarti secara reflek menerima bola untuk dimasukkan kedalam 

ring basket 

 

i. Koordinasi 

1) Pengertian 

Koordinasi adalah yang berhubungan dengan kemampuan untuk 

menggunakan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran, 

bersama-sama dengan tubuh tertentu di dalam melakukan kegiatan 

motorik dan harmonis dan ketepatan tinggi 

2) Bentuk Latihan 

Naik turun bangku mengikuti irama yang teratur sebanyak 120 kali 

permenit selama 5 menit.  Gunanya untuk melatih kemampuan 

belajar yang bersifat sensomotorik 
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j. Power 

1) Pengertian 

Kesanggupan atau kemampuan dari tubuh manusia untuk 

melakukan penyesuaian untuk melakukan penyesuaian atau 

adaptasi terhadap beban fisik yang di hadapi tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berarti, dan memiliki kapasitas cadangan untuk 

melakukan aktifitas berikutnya.   

 

2) Bentuk Latihan 

a.  Sesi latihan dasar plyometrik 

Sesi latihan inin di dahului oleh pemanasan berlangsubg 15-20 

menit yang di lakukan dengan progress latihan yang teratur dari 

latihan sederhana ke latihan dengan tuntutan plyometrik yang lebih 

kompleks.  Coba lakukan 3-5 set latihan plyometrik dengan 8-12 

repetisi yang terus menerus untuk setiap latihan, berikan 1-2 menit 

istirahat anatara tiap set latihan: 

 Standing broad jump (mengukur gertak eksplosif tubuh) 

 Vertical jump (dengan meraih titik tertinggi dengan ujung jari 

tangan) 

 Medicine Ball Throw (mengetahui kekuatan tubuh bagian atas) 

 Hopping adalah melompat mendarat dengan kaki yang sama, 

gunakan kedua kaki.   

 Knee tuck adalah latihan melompat dengan membawa lutut ke 

dada setinggi mungkin.   

 Skipping adalah voli angkat lutut setinggi mungkin.   
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(http://imankoekoeh.  blogspot.  co.  id/2013/12/komponen-kondisi-

fisik-dan-bentuk.  html) 

 

B. Hakikat Daya Tahan (Endurance) 

 

Daya tahan merupakan salah satu komponen biomotor utama/dasar dalam 

setiap cabang olahraga.  Komponen biomotor daya tahan pada umumnya 

digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani 

(physical fitnes) olahragawan.  Menurut Sukadiyanto (2005: 57) pengertian 

daya tahan ditinjau dari kerja otot adalah kemampuan kerja otot atau 

sekelompok dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengertian daya tahan 

dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka 

waktu tertentu.  Berdasarkan dua pengertian tersebut maka daya tahan 

didefinisikan sebagai kemampuan peralatan organ tubuh untuk melawan 

kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja.   

 

Menurut Bompa (1994: 288-289) ada dua jenis daya tahan, yaitu: (1) daya 

tahan umum, dan (2) daya tahan khusus.  Ditinjau dari lama kerja/jangka 

waktu daya tahan dibedakan menjadi: (1) daya tahan jangka panjang, (2) daya 

tahan jangka menengah, (3) daya tahan jangka pendek, (4) daya tahan otot, 

dan (5) daya tahan kecepatan ketahanan berdasarkan atas penggunaan sistem 

energi dibedakan menjadi ketahanan aerobik, ketahanan anaerobik alaktik, dan 

ketahanan anaerobik laktik.  Aerobik adalah aktivitas yang memerlukan 

bantuan oksigen (O2).  Anaerobik adalah aktivitas yang tidak memerlukan 

bantuan oksigen.  Anaerobik laktik cirinya selama aktivitas berlangsung 
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menghasilkan asam laktat, sedang yang alaktik tidak menghasilkan asam 

laktat selama berlangsung aktivitas (http://www.  brianmac.  demon.  co.  uk).   

 

Ketahanan aerobik adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi beban 

latihan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) menit secara terus menerus.  

Ketahanan anaerobik laktik adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi 

beban latihan dengan intensitas maksimal dalam jangka waktu antara 10 detik 

sampai 120 detik.  Sedang ketahanan anaerobik alaktik adalah kemampuan 

seseorang untuk mengatasi beban latihan dengan intensitas maksimal dalam 

jangka waktu kurang dari 10 detik (http://www.  brianmac.  demon.  co.  uk).   

 

Menurut Sukadiyanto (2005: 58) tujuan dari latihan daya tahan adalah untuk 

meningkatkan kemampuan olahragawan agar dapat mengatasi kelelahan 

selama aktivitas berlangsung.  Kelelahan yang dimaksud adalah kelelahan 

baik secara fisik maupun psikis.  Latihan daya tahan akan berdampak pada 

kualitas sistem kardiovaskuler, pernafasan dan system peredaran darah.  

Faktor utama keberhasilan dalam latihan dan pertandingan olahraga 

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan olahragawan dalam menghambat proses 

terjadinya kelelahan.  Olahragawan yang memiliki daya tahan yang baik tentu 

akan mampu melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti 

dalam jangka waktu relatif lama.  Menurut Sukadiyanto (2005: 58) beberapa 

keuntungan yang diperoleh olahragawan yang memiliki kemampuan daya 

tahan yang baik diantaranya atlet akan mampu; (a) menentukan irama dan pola 

permainan, (b) memelihara atau mengubah irama dan pola permainan sesuai 

dengan yang diinginkan, dan (c) berjuang secara ulet dan tidak mudah 

http://www.brianmac.demon.co.uk/
http://www.brianmac.demon.co.uk/
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menyerah selama bertanding hubungan antara ketahanan dan kinerja 

(penampilan) fisik olahragawan di antaranya adalah menambah: kemampuan 

untuk melakukan aktivitas kerja secara terus-menerus dengan intensitas yang 

tinggi dalam jangka waktu yang lama, kemampuan memperpendek waktu 

pemulihan (recovery) terutama pada cabang olahraga pertandingan dan 

permainan, kemampuan untuk menerima beban latihan yang lebih berat, lebih 

lama, dan bervariasi. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi latihan ketahan menurut Bompa (1994) 

yang dikutip oleh Sukadiyanto (2005: 61) yaitu sistem pusat saraf, kemauan 

olahragawan, kapasitas aerobik, kapasitas anaerobik, dan kecepatan cadangan.  

Sedangkan Fox L Bowel (1993) menambahkan faktor yang mempengaruhi 

latihan ketahanan adalah intensitas, frekuensi, durasi latihan, faktor keturunan, 

usia dan jenis kelamin.  Metode latihan ketahanan adalah suatu cara yang 

dilakukan untuk meningkatkan ketahanan olahragawan.  Sasaran dalam 

melatih komponen biomotor ketahanan selalu melibatkan kebugaran energi 

dan kebugaran otot, sehingga sasaran latihannya tidak dapat dipisahkan secara 

mutlak keduanya.  Dalam melatih ketahanan dengan sasaran kebugaran energi, 

maka pertahapan yang dilakukan menurut piramida latihan.  Oleh karena 

unsure ketahanan merupakan komponen biomotor dasar yang melandasi 

latihan untuk mengembangkan berbagai kemampuan biomotor yang lain.  

Menurut Sajoto (1998: 8) daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus menerus dalam waktu 

yang relatif lama dengan beban tertentu.  Daya tahan sering juga disebut 

endurance.  Daya tahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
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a. Daya tahan umum, yaitu kemampuan seseorang dalam mempergunakan 

sistem jantung, paru-paru dan peredaran darah secara efektif dan efisien 

untuk menjalankan kerja secara terusmenerus yang melibatkan kontraksi 

sejumlah otot dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang cukup lama.   

b. Daya tahan otot, yaitu kemampuan seseorang dalam mempergunakan 

ototnya untuk berkontraksi (bekerja) secara terus-menerus dalam jangka 

waktu yang cukup lama dengan jumlah beban tertentu.   

 

Sedangkan menurut Amung Ma’mun (2003: 16), daya tahan adalah keadaan 

atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa 

mengalami kelelahan yang berlebihan setelah melakukan pekerjaan tersebut.  

Jadi dapat dimengerti bahwa dari dua macam daya tahan tersebut, daya tahan 

umum memiliki tingkatan yang lebih tinggi atau lebih berat daripada daya 

tahan otot.   

 

C. Hakikat VO2Max 

 

1. Pengertian VO2Max 

VO2Max atau tenaga aerobik maksimal atau disebut juga penggunaan 

oksigen maksimal adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat 

menggunakan oksigen selama berolahraga (Brooks dan Fahey, 1985: 78) 

sejalan dengan pendapat tersebut dalam artikelnya Rahmat Hermawan 

(majalah Gelora Sportif 2003) menyebutkan, Vo2max adalah kemampuan 

paru-paru menyerap atau menampung oksigen secara maksimal.   
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Dari kedua pendapat dapat disimpulkan bahwa VO2Max adalah Daya 

aerobik maksimum menggambarkan jumlah oksigen maksimum yang 

dikonsumsi per satuan waktu oleh seseorang selama tes, dengan latihan 

yang semakin lama semakin berat.   

 

Fungsi kardiovaskuler menentukan besarnya VO2Max, yang selanjutnya 

menentukan kapasitas kerja fisik atau kebugaran.   

 

Salah satu cara penting untuk menentukan kebugaran kardiovaskuler 

adalah mengukur besarnya VO2Max.  Oleh karena itu VO2Max atau 

kapasitas aerob bukan hanya sekedar parameter metabolisme melainkan 

merupakan ukuran handal dalam kebugaran jasmani (Brooks dan Fahey, 

1985: 81).   

 

Kemampuan atau kapasitas seseorang untuk menggunakan O2 sebanyak-

banyaknya (kapasitas aerob maksimal atau VO2Max merupakan indikator 

tingkat kebugaran jasmani seseorang antara curah jantung maksimal 

dengan kapasitas aerobik maksimal terdapat korelasi yang tinggi sehingga 

Astrand dan Rodahl dalam Suharno (1981: 8) menyatakan kapasitas aerob 

maksimal adalah kapasitas fungsional dari sirkulasi.  Tenaga aerobik 

maksimal berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain.  Nilai 

VO2Max bersifat relatif terhadap berat badan.  Beberapa faktor yang 

mengakibatkan VO2Max adalah sebagai berikut: (a) Fungsi paru jantung, 

(b) Metabolisme otot aerobik, (c) Kegemukan badan, (d) Keadaan latihan, 

(e) Keturunan (Suharno, 1981: 12).  Kebugaran jasmani erat hubungannya 

dengan VO2Max, karena VO2Max itu adalah tempo tercepat dimana 
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seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga.  Fungsi 

kardiovaskuler menunjukkan besarnya VO2Max yang selanjutnya 

menentukan kapasitas kerja fisik atau kebugaran.   

 

Salah satu cara penting untuk menentukan kebugaran kardiovaskuler 

adalah dengan mengukur besarnya VO2Max.  Jadi seseorang yang 

mempunyai VO2Max yang baik maka dalam penggunaan oksigen akan 

lebih baik sehingga kebugaran jasmani akan baik pula, maka VO2Max 

juga mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang.   

 

Kebugaran jasmani erat hubungannya dengan VO2Max karena VO2Max 

itu adalah tempo tercepat dimana seseorang dapat menggunakan oksigen 

selama berolahraga.  Fungsi kardiovaskuler menunjukkan besarnya 

VO2Max yang selanjutnya menentukan kapasitas kerja fisik atau 

kebugaran.  Jadi seseorang yang mempunyai VO2Max yang baik maka 

dalam penggunaan oksigen akan lebih baik sehingga kebugaran jasmani 

akan baik pula.  Maka VO2Max juga mempengaruhi kebugaran jasmani 

seseorang (http://www.  brianmac.  demon.  co.  uk).   

 

Oksigen dibutuhkan oleh otot dalam melakukan setiap aktivitas berat 

maupun ringan.  Semakin banyak oksigen yang diasup/diserap oleh tubuh 

menunjukkan semakin baik kinerja otot dalam bekerja sehingga zat sisa-

sisa yang menyebabkan kelelahan jumlahnya akan semakin sedikit.  

VO2Max dapat diukur dengan banyaknya oksigen dalam liter per menit 

(l/min) atau banyaknya oksigen dalam mililiter per berat badan dalam 

kilogram per menit (ml/kg/min).   

http://www.brianmac.demon.co.uk/
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Semakin tinggi VO2Max, seorang atlet yang bersangkutan juga akan 

memiliki daya tahan dan stamina yang istimewa.  Sebagai pertimbangan 

dalam mengukur VO2Max, tes harus diciptakan sedemikian rupa sehingga 

tekanan pada pasokan oksigen ke otot jantung harus berlangsung maksimal 

(http://www.  brianmac.  demon.  co.  uk).   

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai VO2Max 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai VO2Max dapat 

disebutkan sebagai berikut (http://www.  brianmac.  demon.  co.  uk).   

1) Umur 

Penelitian cross-sectional dan longitudinal nilai VO2Max pada anak 

usia 8-16 tahun yang tidak dilatih menunjukkan kenaikan progresif 

dan linier dari puncak kemampuan aerobik, sehubungan dengan 

umur kronologis pada anak perempuan dan laki-laki.  VO2Max 

anak laki-laki menjadi lebih tinggi mulai umur 10 tahun, walau ada 

yang berpendapat latihan ketahanan tidak terpengaruh pada 

kemampuan aerobik sebelum usia 11 tahun.  Puncak nilai VO2 

dicapai kurang lebih pada usia 18-20 tahun pada kedua jenis 

kelamin.  Secara umum, kemampuan aerobik turun perlahan setelah 

usia 25 tahun.  Penelitian dari Jackson AS et al.  menemukan bahwa 

penurunan ratarata VO2Max per tahun adalah 0.  46 ml/kg/menit 

untuk pria (1.  2%) dan 0.  54ml/kg/menit untuk wanita (1.  7%).  

Penurunan ini terjadi karena beberapa hal, termasuk reduksi denyut 

jantung maksimal dan isi sekuncup jantung maksimal. 

2) Jenis kelamin 
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Kemampuan aerobik wanita sekitar 20% lebih rendah dari pria pada 

usia yang sama.  Hal ini dikarenakan perbedaan hormonal yang 

menyebabkan wanita memiliki konsentrasi hemoglobin lebih rendah 

dan lemak tubuh lebih besar.  Wanita juga memiliki massa otot 

lebih kecil daripada pria 25.  Mulai umur 10 tahun, VO2Max anak 

laki-laki menjadi lebih tinggi 12% dari anak perempuan.  Pada umur 

12 tahun, perbedaannya menjadi 20%, dan pada umur 16 tahun 

VO2Max anak laki-laki 37% lebih tinggi dibanding anak 

perempuan.  Sehubungan dengan jenis kelamin wanita, wanita yang 

mendapat latihan fisik sedang, melakukan pengukuran serum 

estradiol dan progesteron untuk memantau fase-fase menstruasi.  

Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa VO2Max absolut 

meningkat selama fase folikuler dibanding dengan fase luteal.   

3) Suhu 

Pada fase luteal menstruasi, kadar progesteron meningkat.  Padahal 

progesteron memiliki efek termogenik, yaitu dapat meningkatkan 

suhu basal tubuh.  Efek termogenik dari progesteron ini rupanya 

meningkatkan BMR, sehingga akan berpengaruh pada kerja 

kardiovaskuler dan akhirnya berpengaruh pula pada nilai VO2Max.  

Sehingga, secara tidak langsung, perubahan suhu akan berpengaruh 

pada nilai VO2Max.   

4) Keadaan latihan 

Latihan fisik dapat meningkatkan nilai VO2Max.  Namun begitu, 

VO2Max ini tidak terpaku pada nilai tertentu, tetapi dapat berubah 
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sesuai tingkat dan intensitas aktivitas fisik.  Contohnya, bedrest 

lama dapat menurunkan VO2Max antara 15%-25%, sementara 

latihan fisik intens yang teratur dapat menaikkan VO2Max 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 nilai 

VO2Maxnya.   

 

D. Pengertian Permainan Bola Voli 

 

Pada dasarnya permainan bola voli adalah permainan tim atau regu yang 

dimainkan oleh enam orang dalam satu tim.  Meskipun sekarang sudah mulai 

dikembangkan permainan bola voli dua lawan dua dan satu lawan satu yang 

lebih mengarah kepada tujuan olahraga prestasi seperti voli pantai.  Aturan 

dasar lainnya, bola boleh dimainkan atau dipantulkan dengan temannya secara 

bergantian tiga kali berturut-turut sebelum diseberangkan ke daerah lawan.  

Tinggi net dalam melakukan permainan bola voli ini untuk putri adalah 2.  24 

meter dan untuk putra 2.  43 meter.  Menurut Suharno (1981:1), permainan 

bola voli adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh anak-anak sampai orang 

dewasa baik wanita maupun pria.   

 

Pada awalnya permainan bola voli adalah memasukkan bola ke daerah lawan 

melewati suatu rintangan berupa tali atau net dan berusaha memenangkan 

permainan dengan mematikan bola itu di daerah.  Saat ini permainan bola voli 

yang digunakan sudah mengacu pada peraturan internasional, bahwa 
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permainan bola voli adalah olahraga beregu, dimainkan dua regu di setiap 

lapangan dengan dipisahkan oleh net.  Lapangan bola voli berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter.  Lapangan 

dikelilingi daerah bebas selebar 3 (tiga) meter.  Untuk kompetisi internasional 

yang resmi daerah bebas tersebut minimal berukuran 5 (lima) meter.   

 

Permainan bola voli harus dilakukan dengan dipantulkan.  Syarat pantulan 

bola harus sempurna tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.  

Masing-masing tim dapat memantulkan bola sebanyak-banyaknya tiga kali 

dan setelah itu bola harus diseberangkan melewati net ke daerah permainan 

lawan.  Untuk memantulkan bola dapat menggunakan seluruh tubuh.  Seperti 

dikemukakan Amung Ma’mun dan Toto Subroto (2001: 37) bahwa, “Semula 

bagian tubuh yang sah untuk memainkan bola batasannya dari lutut ke atas.  

Sekarang seluruh bagian tubuh diperkenankan untuk memainkan bola”.  

Untuk mencapai keterampilan bermain bola voli harus menguasai teknik 

dasar bola voli.  Barbara Viera dan Bonnie (2004: 2) mengemukakakn bahwa 

permainan bola voli dimaikan oleh dua team dimana di dalam lapangan yang 

berukuran 9 meter persegi bagi setiap team dan posisi ke dua team dipisahkan 

oleh net.  Pada umumnya permainan bola voli merupakan permainan beregu 

namun sekarang permainan bola voli dibagi menjadi dua macam yaitu 

permainan bola voli pantai yang beranggotakan 2 orang dan permainan bola 

voli indor yang beranggotakan 6 orang.   

 

Bermain bola voli merupakan salah satu bentuk latihan yang banyak diminati 

oleh atlet.  Latihan bermain biasanya dilakukan pada akhir suatu sesi latihan.  
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Latihan ini dilakukan 2-3 set dalam suatu latihan.  Tiap set dalam permainan 

bola voli biasanya mencapai waktu antara 20 sampai 25 menit sehingga atlet 

sangat membutuhkan kondisi fisik yang baik, contohnya kecepatan dalam 

tehnik smash, kelincahan pada saat menerima bola dari lawan dan yang 

paling terpenting daya tahan untuk permainan bertahan pada saat bertanding 

maupun latihan.  Pada atlet yunior kemampuan untuk bermain masih sangat 

kurang, dikarenakan masih banyak atlet yunior saat bermain terlihat pasif dan 

kurang memperhatikan tugas untuk menjaga daerah lapangannya.  Keadaan 

ini terlihat dari masih banyaknya atlet hanya melihat temannya dalam 

melakukan serangan maupun dalam keadaan bertahan.   

 

Dalam latihan bermain seharusnya seluruh pemain selalu aktif dan selalu 

bergerak pada saat bermain agar selalu siap dalam keadaan bertahan maupun 

menyerang.  Kekompakan dalam menjaga daerah masing-masing sangat 

diperlukan agar bola tidak mati di daerah lapangan sendiri.  Hal semacam ini 

harus selalu diperhatikan karena ini dapat berpengaruh pada saat 

pertandingan.  Bola Rally dalam permainan bola voli waktunya hanya sekitar 

tujuh sampai delapan detik, selanjutnya bola mati yang waktunya sekitar tiga 

kalinya.  Dengan demikian energi akan tercukupi oleh sistem fosfagen.  

Waktu antara bola mati sampai servis, time out, istirahat antar set panjangnya 

tiga kali waktu rally, sehingga dimanfaatkan dengan baik sistem fosfagen 

akan sudah pulih kembali, tanpa terjadi akumulasi laktaat yang berarti 

(Pranatahadi, 2012:http://staff.uny.ac.id/dosen/drssebastianuspranatahadi-

mkes.).   
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1. Daya Tahan Dalam Olahraga Bola Voli  

Olahraga bola voli merupakan olahraga yang mengerahkan kemampuan 

fisik yang tinggi dikarenakan gerakan-gerakannya sangat kompleks, 

sehingga menuntut kerja dari berbagai sistem yang terkait dengan fisik 

akan lebih berat.  Salah satu komponen kondisi fisik yang perlu 

dipersiapkan seorang atlet bola voli adalah daya tahan (endurance) Daya 

tahan ini diperlukan untuk memberikan kemampuan dalam melakukan 

aktivitas yang relatif lama tanpa merasa lelah yang berlebihan baik itu 

dalam kinerja otot (daya tahan lokal) maupun kinerja jantung (daya tahan 

umum).  Seperti yang diungkapkan Harsono dalam Pitdin Ahmadi (2014) 

mengenai pengertian daya tahan adalah Kemampuan untuk bekerja (atau 

berlatih) dalam waktu yang lama.  Pada olahraga bola voli daya tahan ini 

diperlukan untuk mempertahankan kondisi tubuh secara fisik (sistem 

faaliah) agar mampu melaksanakan permainan bola voli dalam waktu yang 

lama, apalagi permainan olahraga bola voli ini tidak dibatasi oleh waktu.   

 

2. Tehnik Dasar Permainan Bola Voli 

Berkaitan dengan teknik dasar bola voli Aip Syarifuddin dan Muhadi 

dalam Yan Syantica Putra (2013)  menyatakan, “Teknik dasar permainan 

bola voli merupakan permainan untuk melakukan bentuk-bentuk gerakan 

yang berhubngan dengan permainan bola voli”.  Adapun macam-macam 

teknik dasar bola voli menurut Suharno (1981:17) yaitu: “(1) pasing atas, 

(2) pasing bawah, (3) set-up (4) bermacam-macam servis, (5) bermacam-

macam smash (spike), (5) bermacam-macam block (bendungan)”.   
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E. Kajian Penelitian Yang Relevan 

 

Penelitian yang mengenai kondisi fisik sudah banyak dilakukan.  Beberapa 

hasil temuan penelitian yang menarik dan dimiliki relevansinya yang dekat 

pada penelitian ini akan diungkapkan kembali sebagai berikut:  

Studi yang dilakukan oleh Pitdin Ahmadi (2014) berjudul “Studi Analisis 

Kondisi Fisik (Vo2max) Atlet Futsal SMAN 1 Putri Hijau Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun Ajaran 2013-2014”.  Penelitian ini jenis penelitian 

deskriptif, yang bertujuan mengetahui kondisi fisik atlet futsal SMAN 1 Putri 

Hijau seperti apa adanya tanpa memberikan perlakuan terlebih dahulu 

masalah yang terjadi pada atlet futsal SMAN 1 Putri Hijau adalah 

menurunnya tingkat kondisi fisik atlet futsal SMAN 1 Putri Hijau.  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kondisi fisik atlet futsal 

SMAN 1Putri Hijau yang berkenaan dengan daya tahan aerobik atau 

VO2Max populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet futsal SMAN 1 

Putri Hijau yang berjumlah 20 orang.  Pengambilan data dilakukan dengan 

cara melakukan bleep tes atau MFT.  Dari analisis data diperoleh daya tahan 

aerobic atau VO2Max rata - rata yang dimiliki oleh atlet Futsal SMAN 1 Putri 

Hijau 36,35 dikategorikan sedang.   

 

Berdasarkan dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada 

penelitian yang meneliti tentang masalah kondisi fisik pada cabang olahraga 

futsal sebelumnya sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mencoba 

meneliti kembali tentang kondisis fisik terutama VO2Max pada cabang bola 

voli. 



34 

  

F. Kerangka Berfikir  

 

Daya tahan merupakan salah satu komponen biomotor utama/dasar dalam 

setiap cabang olahraga.  Komponen biomotor daya tahan pada umumnya 

digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani 

(physical fitnes) olahragawan.  VO2Max adalah volume maksimal O2 yang 

diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif.  

VO2Max ini adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam 

liter per menit atau milliliter/menit/kg.  Agar tampil maksimal dalam 

pertandingan bola voli dibutuhkan kondisi fisik yang baik, dengan demikian 

untuk mencapai prestasi bola voli yang maksimal, kondisi fisik di atas harus 

dalam keadaan yang prima.  Untuk memperolah kondisi fisik yang prima 

diperlukan latihan yang terprogram dengan baik.  Unsur kondisi fisik dalam 

olahraga bola voli tersebut adalah daya tahan, daya ledak otot tangan, 

kecepatan dan kelincahan.  Agar lebih jelas gambaran kondisi fisik yang 

berperan penting untuk atlet bola voli di Kota Bandar Lampung dapat dilihat 

melalui tes balke.   



 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian  

 

 Penelitian menggunakan metode gabungan (mixed methods) yang dilakukan 

secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil 

studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis 

penelitian.  Pendekatan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melalui pendekatan metode gabungan (mixed methods) antara metode 

deskriptif kuantitatf dan deskriptif kualitatif, Dalam penelitian deskriptif, 

peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakukan-perlakukan 

tertentu terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek 

komponen atau variabel berjalan apa adanya. 

 

B. Populasi dan sampel 

 

1. Populasi  

Populasi menurut Arikunto (1998: 102) adalah “keseluruhan subyek 

penelitian.  Apabila seseorang yang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi”.  Populasi penelitian ini adalah atlet putri klub bola di Kota 

Bandar lampung yang berjumlah 60 atlet putri .   
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2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi (Sugiyono, 2007: 56),Menurut Arikunto (1997: 108) Sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.  Apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua.  Sebaliknya jika subjeknya 

lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mengikutsertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel 

yang berjumlah 60 atlet .  Jadi penelitian ini disebut sebagai penelitian 

populasi dengan teknik pengambilan data total samping. 

 

C. Definisi Oprasional Variabel Penelitian 

 

Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu 

peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. 

Menurut Suharsimi Arikunto, (2006: 118) “Variabel adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.   

 

Tes Balke adalah tes daya tahan aerobik dengan berlari selama 15 menit dan 

dihitung jarak tempuhnya kemudian dikonversikan ke dalam rumus, satuan 

ml/kg/min tes ini digunakan untuk mengetahui VO2Max seseorang.  

Biasanya tes ini banyak dipakai untuk olahraga seperti bola voli, sepak bola, 

futsal dan lainnya. 
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D. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:149), Instrumen adalah alat pada waktu 

penelitian menggunakan suatu metode.  Instrumen akan menentukan 

keberhasilan suatu penelitian .  Tes adalah instrumen atau alat yang berfungsi 

untuk mengumpulkan data yang berupa pengetahuan maupun keterampilan 

yang dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa.  Sedangkan pengukuran 

merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu 

untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar . 

 

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data melalui tes & pengukuran dan angket, dalam hal ini tes yang digunakan 

yaitu tes Balke lari 15 menit.  Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong 

(2005;34) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.  Metode kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 

Tes yang digunakan untuk daya tahan (endurance) adalah lari 15 menit satuan 

meter atau tes Balke.  Alat yang digunakan adalah stopwatch, lapangan, 
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lembar penilaian.  Pelaksanaannya atlet berlari dengan jarak maksimal selama 

15 menit dalam satuan meter.  Semakin jarak yang ditempuh selama 15 menit 

itu jauh menunjukkan daya tahan atlet semakin baik, begitu juga semakin 

sedikit jarak yang ditempuh menunjukkan daya tahan atlet kurang baik.  Tes 

Balke adalah salah satu tes untuk mengukur VO2Max seseorang , peserta tes 

jarak yang ditempuh oleh peserta tes dimasukan oleh dalam rumus yang telah 

dimodifikasi oleh Horwill (1994) : 

VO2 = 0.172 x (meter / 15 - 133) + 33.3 

 

Jika ingin mengetahui kategori tingkat kebugaran jasmani yang dimiliki 

cocokan dengan tabel kebugaran dalam kategori Balke berikut: 

Age Very 

Poor 

Poor Fair Good Excellent Superior 

13-19 <25 25 - 30 31 – 34 35 - 38 39 - 41 >41 

20-29 <24 24 - 28 29 – 32 33 - 36 37 - 41 >41 

30-39 <23 23 - 27 28 – 31 32 - 36 37 - 40 >40 

40-49 <21 21 - 24 25 – 28 29 - 32 33 - 36 >36 

50-59 <20 20 - 22 23 – 26 27 - 31 32 - 35 >35 

60+ <17 17 - 19 20 – 24 25 - 29 30 - 31 >31 

Sumber : Ismaryati (2008). Tes dan Pengukuran 

 

Selain data yang diperoleh dari tes balke yang sudah dijelaskan diatas, 

metode yang digunakan untuk proses dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan angket dan proses trianggulasi metode, yaitu: 

1. Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.  

Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah dan responden, tanpa merasa khawatir bila 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Responden&action=edit&redlink=1
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responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan.  Disamping itu, responden mengetahui 

informasi tertentu yang diminta.  Dalam hal ini peneliti menggunakan 

angket untuk memperoleh dan menggali latar belakang dan data atlet  

 

2. Proses trianggulasi 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data dengan cara yang berdeda.  Sebagaimana dikenal, dalam 

penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, 

dan dokumentasi.  Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal 

dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 

menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.  

Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan 

untuk mengecek kebenarannya.  Selain itu, peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran 

informasi tersebut.  Melalui berbagai perspektif atau pandangan 

diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.  Karena itu, 

triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh 

dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.  Dengan 

demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau 

naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu 

dilakukan.  Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 

a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan 

itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara (interviuwer) 

yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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yang memberikan atas itu.  Wawancara digunakan oleh peneliti 

untuk menggunakan menilai keadaan seseorang.  Dalam wawancara 

tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk 

kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik.  Metode 

interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua 

orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) 

dilakukan secara berhadap-hadapan (face to face).  Dalam hal ini 

peneliti menggunakan proses wawancara untuk menggali secara 

lebih luas aktifitas fisik dan tehnik yang di alami oleh atlet bola voli 

Kota Bandar Lampung. 

b. Pengamatan/observasi, observasi merupakan suatu penyelidikan 

yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan 

menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang 

berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.  

Dalam penelitian ini diteliti secara langsung bagaimana tingkat 

kebugaran jasmani/ daya tahan atlet voli putri Kota Bandar Lampung 

dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa gambar, 

dan cacatan berkala. 

c. Dokumentasi, Teknik atau studi dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk 

juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-

hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.  

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama 

karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan 
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rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik 

mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Tes Balke atau lari 15 menit ini tergolong mudah pelaksanaannya karena 

memerlukan peralatan yang sederhana, antara lain: 

a. Lapangan atau lintasan lari yang jaraknya jelas atau tidak terlalu jauh, 

maksudnya adalah lintasan dapat dilihat dengan jelas oleh pengetes. 

b. Penanda jarak atau bendera kecil untuk menandai jarak lintasan 

c. Stopwatch atau alat pengukur waktu dalam satuan menit 

 

Data yang diperoleh oleh peneliti melalui tes dan pengukuran terhadap 

variable yang terdapat dalam penelitian berupa tes balke.   

Pelaksanaan tes sebagai berikut: 

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

selama 15 menit. 

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

pencatat waktu mulai meng-“ON”kan stopwatch. 

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

bersamaan dengan itu stopwatch dimatikan dan peserta menancapkan 

bendera yang telah disiapkan sebagai penanda jarak yang telah 

ditempuhnya. 

Pengetes mengukur jarak yang ditempuh peserta tes yang telah ditempuh 

selama 15 menit, dengan meteran.  Untuk menghitung besarnya VO2Max. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Sesuai dengan tujuan serta pertanyaan penelitian yang diajukan, maka 

pengujian data dari tes balke yang telah diperoleh akan dianalisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif (tabulasi frekuensi).  Dengan cara 

mendeskripsikan hasil penelitian yang diperolehdari berbagai pengukuran 

(tes) terhadap tingkat kondisi fisik dan analisis yang menggunakan rumus 

seperti dikemukakan Sudjana dalam Pitdin Ahmadi (2014)  sebagai berikut:  

P = f/n x 100%  

Keterangan: P = persentase  

F = frekuensi (skor yang diperoleh)  

N = jumlah sampel tes 

 

Analisa data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam 

suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.  Sedangkan metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Dalam proses analisis data terhadap komponen-komponen utama yang harus 

benar-benar dipahami.  Komponen tersebut adalah reduksi data, Kajian data 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  Untuk menganalisis berbagai data 

yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik.  Metode ini digunakan 

untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik 

yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara 

runtut atau dalam bentuk naratif.  Analisis data dilakukan secara induktif, 

dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, 
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mempelajari fenomena yang ada di lapangan.  Analisis data dalam penelitian 

kualitaif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data 

Menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

Penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.   

2. Reduksi data  

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian.  Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti 

untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Penyajian data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, 

atau garfis, sehingga data dapat dikuasai. 

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi  

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, 

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya.  Jadi 

dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan.  Verifikasi dapat 

dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian 
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data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan 

terkait.  Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan 

wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data.  Karena 

data-data, pengumpulan penyajian data, Reduksi data, kesimpulan-

kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data. 

 

Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data.  Apabila ketiga hal 

tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.  

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode 

pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis 

data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. 

 

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan 

dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan 

memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang 

diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya, deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 



 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan 

fakta yang ada, dan memberikan rekomendasi atau saran sebagai pertimbangan 

dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun kesimpulan dan 

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

 

Dari penjelasan deskripsi dan analisis hasil penelitian pada bab 4, maka 

dengan ini penulis menyimpulkan bahwa kemampuan daya tahan tubuh atlet 

putri klub  bola voli Kota Bandar Lampung dengan masing-masing jenjang 

umur dengan rincian sebagai berikut: 

1. Kuantitatif 

a. Kemampuan daya tahan atlet putri Kota Bandar Lampung mayoritas 

berada pada kalsifikasi sedang . 

b. Atlet pada kelompok  umur 13-19 tahun jenjang pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

perguruan tinggi, memiliki kemampuan daya tahan pada klasifikasi 

sedang,. 

c. Atlet pada kelompok umur  20-29 tahun yang sudah bekerja memiliki 

kemampuan daya tahan tubuh pada klasifikasi baik. 
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2. Kualitatif 

a. Mayoritas pekerjaan orang tua atlet adalan PNS dan wiraswasta, 

dengan penghasilan yang cukup, dengan begitu dapata disimpulkan 

bahwa atlet dalam kategori cukup dalam gizi. 

b. Dengan mayoritas daya tahan atlet voli dalam klasifikasi sedang, 

berpengaruh terhadap catatan prestasi atlet Kota Bandar Lampung  

yang  cukup berprestasi namun belum maksimal. 

c. Frekuensi  latihan, pola makan, dan pola istirahat berpengaruh besar 

terhadap daya tahan atlet, dan atlet yang memiliki kemampuan daya 

tahan yang baik bahkan baik sekali memiliki frekuensi latihan yang 

rutin, pola makan dan istirahat yang teratur, begitupun sebaliknya. 

 

B. Saran  

 

Pada bagian ini merupakan bentuk pertanggung jawaban penulis untuk tidak 

hanya mengamati atau sebagai evaluator belaka, namun turut serta 

memberikan masukan berupa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain: 

1. Ditujukan untuk para atlet Kota Bandar Lampung  

Untuk meningkatkan nilai vo2max karena kemampuan daya tahan tubuh 

yang tinggi sangat penting bagi seorang atlet, selain untuk kepentingan 

sehari-hari dalam bertanding atlet yang memiliki daya tahan tubuh yang 

baik tidak akan mudah lelah dan tetap terjaga staminanya walaupun 

memakan waktu yang panjang. 
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2. Ditujukan untuk para pelatih klub bola voli Kota Bandar Lampung 

Untuk lebih kompak dalam melatih atlet voli putri Kota Bandar Lampung, 

dan lebih  giat mencari bibit-bibit atlet sebagai aset Kota Bandar Lampung 

sehingga atlet yang sudah dilatih akan menghasilkan prestasi khususnya 

untuk provinsi Lampung. 

3. Ditujukan untuk Dinas pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung  

Untuk lebih diperhatikan tentang ketersediaan sarana dan prasarana 

terhadap klub-klub yang ada di Kota Bandar Lampung guna mendukung 

proses pencarian bibit bibit atlet voli putri  Kota Bandar Lampung yang 

memiliki bakat di bidang olahraga terutama bola voli. 

4. Ditujukan untuk peneliti pemula agar tidak menggunakan metode 

gabungan dalam melakukan penelitian, karena metode kuantitatif dan 

kualitatif adalah dua metode yang berbeda kutub, dimana metode 

kuantitatif menjawab dari hipotesis dan metode kualitatif menciptakan 

hipotesis untuk dilakukan penelitian lanjut, sehingga untuk 

menggabungkan kedua metode tersebut bukan hal yag mudah. 
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