
 
 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prestasi olahraga memiliki nilai yang sangat tinggi bagi suatu bangsa. Prestasi 

olahraga di Indonesia secara makro belum menunjukkan perkembangan yang 

menggembirakan. Dilihat dari segi peringkat, perolehan medali pada 

kegiatan-kegiatan seperti: Sea Games, Asean Games, dan Olimpiade, PON, 

Pekan Olahraga Provinsi serta pada kejuaraan-kejuaraan dunia untuk masing-

masing cabang olahraga prestasinya perlu ditingkatkan (Paulus, 2003).  

 

Peningkatkan prestasi dan kemampuan seorang atlet, salah satu kuncinya 

adalah dengan melakukan latihan dengan baik setiap harinya. Cabang 

olahraga yang perlu ditingkatkan prestasinya adalah renang dan lari sprint. 

Renang adalah cara melakukan gerakan lengan dan tungkai maka koordinasi 

dari kedua gerakan tersebut yang memungkinkan orang berenang maju di 

dalam air (Heri, 2009). Lari sprint adalah berlari dengan kecepatan maksimal 

sepanjang jarak yang harus ditempuh dengan jarak 100 m, 200 m, dan 400 m 

(Irianto, 2002). 
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Olahraga renang dan lari sprint mempunyai kaitan yang erat dengan sistem 

respirasi dan muskuloskeletal, Yaitu VO2 maks dan daya ledak otot. VO2 

maks adalah jumlah maksimum oksigen dalam mililiter yang dapat 

digunakan dalam satu menit per kilogram berat badan (Buddy , 2003). Daya 

ledak adalah kekuatan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam 

waktu yang sangat cepat ( Kirkendall, 2003).  

 

Penelitian yang berhubungan dengan VO2 maks dan daya ledak otot, salah 

satunya yang dilakukan oleh Cooper (1970) yang meneliti hubungan antara 

olahraga dengan kesegaran jasmani. Didapatkan bahwa orang-orang  yang 

mempuyai daya tahan yang tinggi karena melakukan olahraga, ternyata paru-

paru mereka mempunyai kesanggupan untuk menampung 1, 5 lebih banyak 

udara  dari pada orang biasa  (Gilmore,  1981). Permaesih et al, (2002) yang 

meneliti kapasitas difusi paru orang terlatih, misalnya atlet olahraga renang 

lebih baik dari pada orang yang tidak melakukan olahraga renang. Latihan 

akan memungkinkan meningkatnya pemakaian oksigen per menit, sampai 

tercapai suatu angka maksimal. Hal ini terjadi karena perubahan fungsi 

kardiorespirasi, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keunggulan seorang atlet . 

Menurut Radcliffe dan Farentinos (1985), pada penelitiannya mengatakan 

daya ledak adalah faktor utama dalam pelaksanaan segala macam 

keterampilan gerak dalam berbagai cabang olahraga. Penelitian lain 

menerangkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara daya ledak otot 

tungkai dengan kemampuan lari 100 meter pada siswi SMK Negeri 6 
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Makassar. Hasil yang diperoleh  apabila dikaitkan dengan kerangka berpikir 

maupun teori-teori yang mendasarinya, maka daya ledak tungkai yang paling 

baik mutlak dimiliki oleh seorang pelari atau siswi, karena dengan daya ledak  

tungkai yang baik seseorang dapat berlari dengan cepat (Juhanis, 2005). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Maqsalmina (2007) menjelaskan 

bahwa lari sprint yang dilakukan secara teratur selama 12 minggu dapat 

meningkatkan nilai VO2 maks pada siswa SSB Tugu Muda Semarang 

kelompok usia 12-14 tahun. Bafirman (2008) pada penelitian nya 

mendapatkan bahwa olahraga renang khususnya gaya dada 50 m sangat 

membutuhkan daya ledak otot tungkai. dipengruhi oleh beberapa faktor yaitu 

kekuatan otot, kecepatan kontarksi otot, panjangnya otot pada waktu 

kontraksi. 

Berdasarkan uraian diatas, VO2 maks dan daya ledak otot memiliki hubungan 

yang erat dengan aktivitas atlet renang dan lari sprint. Daya ledak otot sangat 

dibutuhkan kedua atlet tersebut untuk menunjang kemampuan fisik atlet yang 

nantinya akan berpengaruh pula pada nilai VO2 maks atlet yang ikut 

meningkat. Korelasi antara VO2 maks dan daya ledak otot yang baik dapat 

menunjang prestasi atlet dalam berbagai perlombaan. Keadaan inilah yang 

menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian mengenai 

perbandingan antara VO2 maks dan daya ledak otot  atlet pria cabang 

olahraga renang dan lari sprint pada persiapan pekan olahraga provinsi di 

Bandar Lampung. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka secara umum 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah perbandingan nilai VO2 maks dan daya ledak otot atlet 

renang dan lari sprint? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbandingan VO2 maks dan daya ledak otot atlet pria 

cabang olahraga renang dan lari sprint pada persiapan Pekan Olahraga 

Provinsi di Bandar Lampung. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui nilai VO2  maks dan daya ledak otot pada atlet 

renang. 

b. Untuk mengetahui nilai VO2 maks dan daya ledak otot pada atlet lari 

sprint. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu fisiologi 

khususnya dibidang faal olahraga yang berhubungan dengan VO2 maks 
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dan daya ledak otot serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat 

selama perkuliahan. 

b. Bagi institusi/masyarakat: 

1. Dapat menambah kepustakaan dalam lingkungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

2. Memberikan masukan bagi pelatih, dalam hal ini berupa penyusunan 

metode latihan guna peningkatan kemampuan para atlet, khususnya 

yang mengarah kepada taktik dan strategi bertanding. 

3. Bagi institusi pendidikan, diharapkan dapat memberikan sumbangan     

pengetahuan mengenai ilmu faal olahraga. 

4. Bagi atlet dapat memberikan pengetahuan tentang metode latihan 

yang baik untuk menunjang kemampuan pada saat pertandingan. 

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, 1994). Olahraga ini bertujuan untuk membangun keterampilan, 

membutuhkan persyaratan refleks yang cepat, kecepatan berfikir dan 

ketepatan mengumpan (Susworo, 2009). Sebagai olahraga prestasi, atlet 

dengan berbagai cabang olahraga khususnya renang dan lari sprint, 
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memerlukan kemampuan maksimal dari komponen kebugaran jasmani 

spesifik, terutama yang memberikan sumbangan terbesar pada pencapaian 

prestasi maksimal, yaitu daya tahan jantung paru, kekuatan, daya ledak 

otot, kecepatan, dan fleksibilitas, kapasitas aerobik,VO2 maks ditambah 

dengan komponen kelincahan dan waktu reaksi (Bompa,1999). 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Modifikasi pengaruh olahraga terhadap daya ledak otot dan VO2 maks  (Bompa,1999) 

 

 

 

2. Kerangka Konsep 

          Variabel Independen              Variabel dependen 

 

 

      
Gambar 2. Hubungan variabel independen dan dependen  
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F. Hipotesis 

Berdasarkan konsep yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan suatu 

hipotesis bahwa terdapat perbedaan antara VO2 maks dan daya ledak otot 

pada atlet pria dengan cabang olahraga renang dan lari sprint. 


