
1 
 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prestasi olahraga merupakan suatu nilai yang sangat tinggi bagi bangsa. 

Prestasi olahraga di Indonesia secara makro masih belum menunjukkan 

perkembangan yang menggembirakan. Dilihat dari segi peringkat, perolehan 

medali pada sejumlah kegiatan perlombaan seperti Sea Games, Asean Games, 

Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Provinsi serta kejuaraan dunia 

untuk masing-masing cabang olahraga prestasinya perlu ditingkatkan (Paulus, 

2003). 

 

Dalam meningkatkan prestasi dan kemampuan seorang atlet, maka salah satu 

kuncinya adalah melakukan latihan secara rutin. Cabang olahraga yang perlu 

ditingkatkan salah satunya adalah renang dan lari cepat. Dalam melakukan 

renang dan lari cepat dibutuhkan koordinasi gerakan lengan dan tungkai 

untuk memungkinkan seseorang tersebut dapat bergerak maju. Pada olahraga 

renang dan lari cepat selain kordinasi anggota gerak, juga dibutuhkan 

kecepatan yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik (Herry, 2009). 

 

Provinsi Lampung selama ini memfokuskan pada  olahraga angkat besi dan 

angkat berat, dimana setiap Pekan Olahraga Nasional, Lampung hanya 
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membawa kurang lebih 40 orang dan hanya setengahnya mendapatkan medali 

emas. Hal ini tidak sebanding dengan cabang olahraga lainnya seperti renang 

dan lari cepat. Akibat ketidakseimbangan dari segi latihan atlet dan perhatian 

pemerintah Provinsi Lampung, maka prestasi olahraga dan perolehan medali 

Povinsi Lampung menurun menjadi posisi ke sepuluh yang sebelumnya 

berada di posisi delapan (Sukarta, 2012). 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Permaesih dari Universitas Airlangga 

pada tahun 2002 menyatakan bahwa untuk melatih keselarasan melakukan 

latihan dalam meningkatkan prestasi olahraga yang perlu diperhatikan adalah 

kapasitas difusi paru. Karena umumnya seorang atlet yang melakukan 

olahraga secara rutin maka kapasitas vital paru nya lebih baik dari pada 

seorang atlet yang tidak melakukan latihannya secara rutin. Hal ini 

dikarenakan suatu latihan akan memungkinkan meningkatnya pemakaian 

oksigen permenit hingga mencapai suatu angka maksimal. Sehingga masalah 

ini dapat terjadi akibat perubahan fungsi kardiorespirasi yang menjadi salah 

satu faktor keunggulan seorang atlet. 

 

Perubahan pada latihan olahraga juga dapat ditemukan pada tekanan darah, 

termasuk juga perubahan tekanan arteri rata-rata. Tekanan darah rata-rata 

inilah yang merupakan hasil perkalian curah jantung dengan tahanan perifer. 

Nilai tekanan darah tersebut dapat berubah sesuai dengan faktor yang 

berpengaruh padanya seperti curah jantung, isi sekuncup, denyut jantung, 

tahanan perifer dan sebagainya maupun pada keadaan olahraga, usia lanjut, 
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jenis kelamin, suku bangsa, iklim, dan penyakit jantung atau pembuluh darah 

(Ibnu, 2006). 

 

Hasil evaluasi mengenai fungsi paru pada atlet dan non atlet pria muda dan 

tua yang memberikan hasil dari pemeriksaan spirometer bahwa kapasitas 

vital paru pada atlet tua meningkat secara signifikan dibanding dengan non 

atlet yang tua, serta faal paru atlet tua lebih rendah dibanding dengan yang 

muda (Hagberg, 2008). Pada penelitian mengenai maximal respiratory 

pressure dikalangan perenang dan pelari. Kajian ini menunjukkan perenang 

mempunyai maximal respiratory pressure yang lebih tinggi dari pelari 

(Cordain, 2006). 

 

Selain itu sebuah penelitian menyatakan bahwa perubahan fisiologis  pada 

tubuh seseorang yang berolahraga memiliki kaitan yang erat dengan jenis 

olahraga yang dilakukan (Cordain, 2006). Whisnu dari Universitas Negeri 

Semarang melakukan penelitian di tahun 2011 dan meyatakan bahwa terdapat 

korelasi antara tekanan darah dan kapasitas vital paru yang di pengaruhi oleh 

latihan olahraga. 

 

Berdasarkan beberapa penyebab dan pendapat yang telah di kemukakan 

tersebut, maka inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan suatu 

penelitian mengenai perbandingan kapasitas vital paru dan tekanan arteri rata-

rata pada atlet pria dengan cabang olahraga renang dan lari cepat persiapan 

pekan olahraga provinsi 2013 di Bandar Lampung. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana 

perbandingan kapasitas vital paru dan tekanan arteri rata-rata pada atlet pria 

cabang olahraga renang dan lari cepat persiapan pekan olahraga provinsi 

2013 di Bandar Lampung. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan kapasitas vital paru dan tekanan arteri rata-rata 

pada atlet pria cabang olahraga renang dan lari cepat persiapan pekan 

olahraga provinsi 2013 di Bandar Lampung. 

 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui nilai  kapasitas vital paru dan tekanan arteri rata-

rata pada atlet pria cabang olahraga renang persiapan pekan olahraga 

provinsi 2013 di Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui nilai kapasitas vital paru dan tekanan arteri rata-

rata pada atlet pria cabang olahraga lari cepat persiapan pekan 

olahraga provinsi 2013 di Bandar Lampung. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menambah pengatahuan masyarakat agar dapat meningkatkan 

pengetahuan dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan 

dalam melatih olahraga. 

b. Bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan mengenai ilmu fisiologi olahraga. 

c. Dapat memberikan masukan bagi pelatih, dalam hal ini adalah 

penyusunan metode latihan guna peningkatan kualitas atlet, khususnya 

pada sistem respirasi dan kardiovaskular sehingga dapat 

meningkatkan prestasi atlet. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai 

landasan untuk penelitian yang lebih lanjut. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Teori 

Olahraga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik bagi atlet maupun 

non-atlet. Dilihat dari tujuannya, maka olahraga dapat dikelompokkan 

menjadi olahraga untuk kesehatan, olahraga prestasi, dan olahraga 

rekreasi (Bompa, 2009). Olahraga yang dilakukan secara rutin dan 

terprogram dapat dilakukan 2 kali dalam semiggu. Olahraga bertujuan 

untuk membangun keterampilan, membutuhkan persyaratan refleks 

yang cepat, kecepatan berfikir dan ketepatan mengumpan (Suswono, 



6 
 

2009). Atlet yang melakukan olahraga prestasi dengan berbagai cabang 

olahraga memerlukan kemampuan maksimal dari komponen kebugaran 

jasmani spesifik, terutama yang memberikan sumbangan terbesar pada 

pencapaian prestasi maksimal yang meliputi daya sistem 

kardiorespirasi, kekuatan, daya ledak otot, kecepatan, dan fleksibilitas, 

kapasitas aerobik ditambah dengan komponen kelincahan dan waktu 

reaksi  (Bompa, 2009) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori menurut Suswono (2009). 

  

2. Kerangka Konsep 

Latihan olahraga membutuhkan kondisi stamina yang prima, salah satu 

yang dibutuhkan adalah suplai oksigen yang cukup. Sistem yang sangat 

berpengaruh pada saat  seseorang melakukan olahraga adalah sistem 

kardiorespirasi, hal ini dikarenakan sistem kerja aliran darah sangat 

membutuhkan suplai oksigen yang memadai. Seperti contohnya 

olahraga renang, akibat besarnya masa pada air umumnya perenang 

memiliki ketahanan kardiorespirasi yang lebih baik (Fox, 2006). 
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Gambar 2. Berbagai Hubungan Antar Variabel. 

F. Hipotesis 

Berdasarkan beberapa penelitian serta kerangka teori yang sudah dijelaskan di 

atas maka dapat diturunkan suatu hipotesis bahwa: terdapat perbedaan antara 

kapasitas vital paru dan tekanan arteri rata-rata pada atlet pria cabang 

olahraga renang dan lari cepat. 
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