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KATA l'ENGANTAR 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan kontinyu terhadap 

perubahan 10 kemampuan fisik atlet bola vo[i yunior. Pentingnya penelitian ini 

bahwa dengan diketahuinya pengaruh latihan kontinyu terhadap kemampuan fisik, 

dapat dijadikan dasar bagi para pelauh. khususnya pelatih olahraga bola voli dalam 

ha! memilih metode latihan yang tepat. Dengan demikian prestasi bola voli akan 

optimal. 
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ABSTRAK 

PENGARUH LATIBAN KONTINYU TERHADAP PERUBARAN IO 
KEMAJ\.iPUAN FISIK A TLET BOLA VOLi YUNIOR 

Oleh: 
Sb. Pranatabadi, M. Kes & Fauzl, M. Si 

FD< UNY 

Penelitian ini benujuan untuk mengetahui pengaruh latihan kontinyu terhadap 
IO perubahan kemampuan fisik atlet bola voli yunior. Kemampuan fisik adet meliputi 
kekuatan otot tungkai, kekuatan otot punggung, kekuatan tangan, power tungkai, 
kecepatan reak:si, keseimbangan, kelentukan togok, kelincahan, dan V02max. 

Penclitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasi yang digunakan 
adalah atlel yunior yang tergabung di klub bola voli Yuso Sleman. Sampel dipilih 
secara purposive dengan ciri-ciri atlet yunior, berjenis kelamin laki-laki, aktif 
berlatih, dan bersedia menjadi sampel. Frekuensi latihan 3 kali penninggu, dilakukan 
selama 24 sesi. 

Has ii penelilian menunjukkan ada pengaruh yang signifi.kan latihan kontinyu 
terhadap kelruatan otot tungkai, tidak ada pengaruh yang signilikan lalihan kontinyu 
terhadap kekuatan otot punggung, tidak ada pengaruh yang signifikan latihan 
kontinyu terhadap kekuatan otot tangan (puff), tidak ada pengaruh yang signifikan 
latihan kontinyu terhadap kekuatan otot tangan (push), lidak ad.a pengaruh yang 
signifika.n latihan kontinyu terhadap power tungkai, tidak ada pengaruh yang 
sig.nifikan latihan kontinyu terhadap kecepatan reaksi, tidak ada pengaruh yang 
sig.nifikan lalihan kontinyu terhadap keseimbangan, ada pengaruh yang signifikan 
latihan kontinyu terhadap ke!entukan togok, ada pengaruh yang signifikan latihan 
kontinyu tcrhadap kelincahnn, ad.a pengaruh yang signifikan latihan kontinyu 
terhadap V02max. 

Kata kunci: pengaruh, latiban kontinya, atlct, yunior 
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RABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masah1h 

Pennainan bola voli merupakan cabang yang sangat populer dan saat ini 

tercatat sebagai olahraga yang menempa1i urutan kedua paling digemari di tanah 

air. Hal mi dnpat dilihat dari banyaknya lapisan masyarakat, dari anak-anak 

sampai orang dcwasa, lak:i-laki maupun perempuan bennain bola voli. 

Meningkatnya animo masyarakat terhadap pennainan bola voli tersebut 

merupakan darnpak dari mcningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

berolahraga. 

Penampilan auer bola voli yunior putra Daerah lstimewa Yogyakarta 

(DIV) pada Kejumas tahun 2009 di Bo.Ji mcnunjukkan hesil yang kurang 

memuaskan. Tim DrY hanya menempati rangking rv, lebih memprihatinkan lagi 

pada Kejumas tahun 2010 di Jakarta, tim bola voli yunior putra DIY gugur di 

babak penyisihan. Pada pertandingan yang sangat menentukan tim DlY 

dipcrmalukan Iim yunior Sumatera Selatw,. Menuru1 pengamatan pclatih, tim 

DrY bcgiru kele!ahan dan drop dalrun hal kondisi fisik. Hal ini mcnunjukkm, 

kemampuan dan kondisi fisik atlet DrY masih di bawah kemampuan atlet dari 

daerah Jain dan kondisi ini mungkin yang mcnjadi salah satu pcnycbab mengapa 

prcstasi bola voli di Daerah lstimcwa Yogyakarta. khususnya yunior dalam kurun 

waktu dua tahun terakhir kurang mampu bcrprestasi secara maksimal. 
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Penandingan bola voli memerlukan persiapan-persiapan yang matang. 

Seorang pemain selain harus matang dalam teknik, harus meagerti taktik dan 

strategi, dapat mernbaca kekuatan lawan, dan di mana \etak kclemahannya, tetapi 

harus tahu seberapa besar kesegaranjasmani yang dimitiki. Salah satu komponen 

pcnting dan komponen kescgaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan 

adalah daya tahan kardiorespirasi. Menurut Djoko (2000) daya tahan paru dan 

jantung atau disebut juga cardio respiratory endurance adalah kemampuan 

fungsional paru dan jantung mensup!ai oksigen untuk kerja otol dalam waktu 

yang lama. Sescorang yang memiliki daya tahan paru jannmg baik, tidak akan 

ccpat kclelahan setelah mclakukan scrangkasan kerja. Kualitas daya tahan paru 

jantung diukur dengan V02max, yakni banyaknya oksigen maksimum yang 

dapat dikonsumsi dalam sateen ml/Kg BB!Menit. Dalam pennainan bola voli 

kemampuan daya tahan aerobik yang bnik atau VOzmax yang tinggi sangat 

dipriorita.skan, apabila kedua tim bola voli dalam kemampuan yang hampir sama, 

maka kalah atau menang ditentukan oleh kondisi fisilcnya dan mental seorang 

pemam. 

Guna mendukung peningkatan prestasi khususnya cabang olahraga bola 

voli tidak lepas dari proses pembinaan seorang atlet terutama da!am ha! kesegaran 

jasmani pcmain bola voli. Sementara pembinaan olahraga bola voli belum 

terprogram secara khusus, latihan hanya mengandalkan ketrampilan bennain saja 

dan tidak mempertimbangkan kesegaran jasmani para atlet. Seorang atlet bola 

voli sangat pcnting memiliki derajat kesegoran jasmani yang prima, sebab 
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peningkatan kcsegaran jesmani bcrtujuan menuajaag aktifitas olahraga dalam 

rangka mencapai prestasi prima (Suhamo, 1984: 8). 

Kemampuan fisik pada dasamya sangat mempcngaruhi penampilan 

scscorang, baik di dalam latihan maupun pcnandingan. Kondisi fisik adalah satu 

persyaratan yang sangat pmting dalam usaha pcningkatan prestasi scorang atlet, 

bahkan dapat dikatakan sebagai kcperluan mendasar sebagai titik tolak suatu 

awalan olahraga prestasi (Sajoto, 1998: 57). Mclalui proses pclatihan fisik yang 

terprogram baik, pemain bola voli harus mcmilik:i kualitas kebugaran jasmani 

yang bcrdampak positif pada kebugaran mental, psikis, yang akhimya 

berpengaruh langsung pada penampilan teknik berrnain. 

Kapasitas aerobik maksimal juga dapal digunakan scbagai indikator 

kesegaran jasmani seseorang, bahkan bagi para atlet yang mengutamakan 

endurance dalam penampilannya scperti dayung, balap scpeda atau pclari jauh, 

kapasitas aerobik maksimal yang dimiliki dapat menggambarkan tenaga 

maksimal yang dapat dikerahkan secara malcsimal peda waktu berlombe. 

Pcngertian daya tahan ateu endurance adalah kcmampuan pcralatan organ tubuh 

olahragawan untuk mclawan kclclahan sclama berlangsungnya aktivitas atau 

kcrja (Sukadiyanto, 2005: 57). Menurut Nossek (1982: 69) endurance atau daya 

tahan adalah kcmampuan scseorang untuk melawan terhadap kelelahan pada 

kinerja yang panjang. 

Menurut Birch, McLaren & George (2005: 32) latihen daya tahan ada[ah 

jenis latihan untuk meningkatkan pcngembangan acrobik serat oto1 dan biasanya 
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dilakukan dalam waktu yang lama, dengan intensitas yang relatifrendah. Latihan 

dnya tahan dapat dilakukan secara terus-menerus atau terputus-putus. Untuk 

meningkatkan VOimax/kapasitas aerobik maksimal banyak metode latihan yang 

dapat digunakan, antara lain mctode kontinyu dan interval. Latihan kontinyu 

biasanya untuk membentuk daya tahan umum. Banyak pelatih di Sleman yang 

melatih daya tahan aerobik. Bolavoli merupakan olahraga intermitten atau 

berselmg antara anaerobik dan aerobik. 

Menu rut Rush at! ( 199(1: 195) baik latihan kontinyu maupun interval dapnt 

mcningkatkan \f02max/kapasitas aerobik rnaksimal. Latihan kontinyu melibatkan 

jantung dan paru dan muskuJoskeletal akan mempengaruhi unsur kemampuan 

fisik lainnya. Kcmampuan fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kekuatan otot tungkai, kckuatan otot punggung, kekuatan tangan, power tungkai, 

kecepatan rcaksi, keseimbangan, kelentukan togok, kelincahan, dan Y02max. 

Kcbanyakan pelatih meningkatkan daya tahan dengan kontinyu dan mereka susah 

diubah agar menggunakan interval. Untuk iru perlu bukti nyata agar mereka 

yekin. schingga mau bcrubah. Dengan latihan kontinyu sangat dimungkinkan 

komponen·komponcn selain daya tahan akan berkembang bahkan malah 

menurun. Sehubungan dengan kajian tcntang pengaruh latihan kontinyu terhadap 

perobahan fisik masih belum jelas, maka penelitian ini perlu segera untuk 

dilakukan. 



t 

I 
5 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi, dan pembatasan 

masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian lni adalah sebagai berikut: 

Apakah latihan kontinyu berpengaruh terhadap perubahan kemampuan fisik 

(kekuatan otot tungkai, kekuatan Not punggung, kekuatan tangan, power tungkai, 

kecepatan reaksi, kescimbangan, kelentukan togok, kelincahan, dan \IQ2max) 

atlet bola voli yunior? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di alas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian adalah unruk mcngetahui pengaruh latihan kontinyu terlladap 

perubahan kemampuan fisik (kekuatan otol tungkai, kekuatan otot punggung, 

kckuatan tengan, power tungkai, kecepatan reaksi, keseimbangan, kelentukan 

togok, kelincahan, dan Y02max) atlet bola voli yunior. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi para pclatih dalam mcmilih latihan aerobik untuk 

mcningkatkan kemampuan fisik (kekuatan otot nmgkai, kekuatan otot punggung, 

kekuatan tangan, power tungkai, kccepatan reaksi, keseimbangan, kelentukan 

togok, kel incahan, dan Y02max) atlct bola voli yunior melalui latihan kontinyu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUST AKA 

A. Kajiao Teori 

DaJam kajian teori berikut ini akan diuraikan lcbih dahulu pemahaman 

tentang lanhan, latihan aerobik, kapasitas vital paru, V02max, dan pennainan 

bola voli. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami pengertian tentang latihan 

aerobik terhadap Y02max atlet bola voli yunior. 

1. Latihan 

Training is usually defined as systematic process of repetitive, 

progressive exercises, having the ultimate goal of improving athletic 

performance (Born pa, l 999: [ ). Artinya bahwa latihan biasanya 

didcfinisikan sebagai suatu proses sistemaris yang dilakukan secara 

berulang-ulang, prog:resif, dan mcmpunyai tujuan untuk meningkatkan 

penampilan fisik. Menurut Sukadiyanto {2005: 6) bahwa latihan adalah suatu 

proses penyempumaan kemampuan berolahraga yang berisikan rnateri toori 

dan praktek, menggunrkan mctode dan aturan pelaksanaan dengan 

pendckatan ilmiah, memakai prinsip pendidikan yang terencana dan teratur, 

sehmgga tujuan lanhan dapat tcrcapai tepat pada waktunya. Dari pendapat di 

alas dapat disimpulkan bahwa latihan merupakan suatu proses yang 

srstematis, tcrencana, tcrprogram, terukur dan teratur, serta memilik:i suaru 
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tujuan yaitu untuk rneningkatkan kemampuan, keterampilan, dan penampilan 

fisik dalam berolahraga. 

Sasaran dan tujuan latihan secara garis besar yaitu untuk (a) 

mcningkatkan kuahtas fisik desar secara umum dan menyeluruh, (b) 

mengembangkan dan meningkatkan potensi fisik yang khusus, (c) 

menambah dan menyempumakan teknik, (d) mengembangkan dan 

menycmpumakan strategi, taktik dan pola berrnain, (e) meningkatkan 

kualitas dan kemampuan pstkis olahragawan dalam bertanding 

(Sukadiyanto, 2005: 9). 

Agar lauhan yang dilakukan dapat mencapai tujuan dan sasarannya 

maka latiban yang dilakukan harus sesuai dengan dosis yang tepat. Dosis 

latihan terdiri dari intensitas, frckuensi, durasi, dan model latihan 

(Siswantoyo, 2008: 127). Menurut Sadoso (1992: 23) latihan olahraga harus 

meliputi empat macam, yaitu: (I) intensues latihan, (2) lamanya latihan, (3) 

frekuensi latihan, dan (4) macam aktivuas latihan, yang masing-masing 

dapat diternngkan scbager benkut: 

a. lntensitas lanhan 

lntensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas (mutu) 

suatu rangsang atau pembcbanan (Sukadiyanto, 2005: 24). Kualitas 

yang menunjukk.an berat ringannya latihan disebut sebagai intensitas. 

Besarnya inrcnsitas bergantung pada jenis dan tujuan latiban. Latihan 

acrobik menggunakan patokan kcnaikan detak jantung seperti yang 
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dinyatakan Djoko (2000: 14) secara umum intensitas [atihan kebugaran 

adalah 60 %-90 % detak jantung maksimal dan secara khusus besamya 

intcnsitas latihan bergantung pada tujuan latihan. lntensitas Jatihan 

untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi yaitu antara 75 %-85 % 

denyut jantung malcsimal, sedangkan untuk proses pembakaran lemak 

antara 65 %- 75 % denyut jantung maksimal. 

Bompa (1990: 78) dalam bulrunya Theory and Methodology of 

Training, membuat katcgori intensitas berdasarkan kinerja maksimwn, 

sebagai berikut: 

Tabel t 
Kategori lntensitas Berdasarkan Kinerja Maksimum 

Kategori Intensitas % Kinerja Maksimum 

Sangat Rendah 30-50 

Rend ah 50- 70 

Sedang 70-80 

Sub Maksimal 80-90 

Maksimal 90-100 

Super Maksimal JOO- 105 

Sumber: Bompa ( 1990: 78) 

Sharkey (2003: 114) membagi rntensitas pelatihan aerobik ke 

dalam 3 kelompok yakni intensitas rendah, scdang dan intensitas tinggi 

berdasarkan % dctakjantung rnaksirnum (DJM). 



I 

- 

I 

I 

9 

Tabd2 
Tingkat lntensltas Berdasarkan •;. Detak Jantung Mak51mum 

Tingkat lntensitas % Dctak Jantung Maksimum 

Rendah 60-75 

Sedang 70-8.S 

Tmggi 75.90 

Sumber: Sharkey (2003: 114) 

b. Durasi latihan 

Durasi merupakan ukuran yang menunjukkan lamanya proses 

latihan dalam sctiap pertemuan. Menurut Sukadiyanto (2005: 28) durasi 

adnlah ukuran yang menunjukkan lamanya waktu perangsangan 

(lamanya watu latihan). Durasi dapat disajikan dalam istilah waktu. 

jarak atau kalori (Sharl:cy, 2003: II I). Latihan yang benar diharapkan 

dapat memberikan pengaruh yang baik peda peningkatan sistem 

kardiorespirasi. Mcnurut Djoko (2000: 17) untuk meningkatkan 

kcbugaran paru jatung dan pcnurunan berat bOOan diperlukan waktu 

bcrlatih 20-60 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa durasi latihon untuk 

mcningkatkan kemampuan kardiorcspirasi adalah 20-60 menit pada 

sctiap sesi latihan. 

c. Frckucnsi latihan 

Frekuensi adalah jumlah latihan yang dilakukan dalam periode 

waktu tcrtcnnr. Pada umumnya periode waktu yang digunakan unruk 

menghirung jumlah frekuensi tersebut adalah dalam satuan mingguan 
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(Sukadiyanto, 2005: 29). Dalam mclakukan latihan unruk meningkatkan 

kemampuan kardiorespirasi sebaiknya frekuensi latihan dilaksanakan 

paling sedikit tiga kali dalam satu minggu. 

Menurut Giam (1993: 16) bahwa frekuensi latihan yaitu 3 

sampai 5 kali seminggu (dua hari sckali, apabila latihan dilakukan tiga 

kali seminggu). Untuk mcningkatkan kebugaran memerlukan waktu 

latihan 3-5 kali per minggu (DJoko, 2000: 13). 

d. Macam aktivitas latihan 

Lauhen olahraga yang mengikutsertakan seluroh badan, 

misalnya jalan kakj. jogging. lari, berenang, bersepeda, dan senam 

aerobik dapal mcnmgkatkan kemampuan kardiorespirasi. 

Lalthan yang tcpat hcndaknya menerapkan prinsip-prinsip dasar 

latihon guna mencapai kincrja fisik yang maksimal bagi seseorang. Prinsip- 

pnnsip dasar larihan yang efckti f adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip beban berlebih (Overload) 

Suharjana (2007: 88) menyatakan bahwa prinsip beban 

berlebih pada dasarnya menekankan beban kerja yang dijalani hruus 

melebihi kemampuan yang dimiliki, karena itu latihan harus mencapai 

ambang rangsang. Bcban latihan harus mencapai atau melampaui 

scdikit di etas ambang rangsang (Sukadiyanto, 2005: 17). Apabila 

tubuh sudeh mampu mengadaptasi beban latihan yang diberikan, maka 

beban bcrikutnya harus ditingkatkan sccara bertahap. 
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Hal itu berrujuan agar sistem fisiologis dapat ruenyesuaikan 

dengan tuntutan fungsi yang dibutuhkan untuk meningk:atkan 

kemampuan. Jacli dalwn membuat dan melaksanakan sebuah program 

latihan hams berpegang pada prinsip overload untuk dapat 

meningkatkan kemampuan secara penodik. 

b. Prinsip kekhususan (Specifity) 

Setiap bentuk latihan yang dilakukan olahragawan memiliki 

tujuan yang khusus dan akan direspon secara khusus pula oleh 

olahragawan, sehingga materi latihan harus dipilih sesuai dengan 

cabang olahraganya (Sukadiyanto, 2005: 18). Program latihan yang 

baik harus dipilih secara khusus sesuai dengan kebutuhan cabang 

olahraga dan penandingan yang akan dilakukan. 

Latihan yang k.husus untuk satu cabang olahraga atau 

pertandingan. mengarah kepada perubahan-perubahan morfulogik dan 

fungsional drkaltkan dengan spesifikasi cabang olahraga yang 

bersangkutan (Bompa, 1994: 9). 

c. Prir,sip individual 

Menurut Bompa (1994: 13) individualisasi dalam latihan 

adalah suaru kebutuhan yang utama dari suatu hentuk usaha latihan 

bagi setiap atlct dalam pclaksanaannya kurang memperhatikan proses 

latihan, dalam latihan harus menyenangkan bagi setiap individu 
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untuk kecakapannya, potensinya, sena mempelajari sifat secara 

khusus dari setiap cabang olahraga. 

Dalam merespon beban latihan untuk setiap olahragawan 

tentu akan berbeda-beda, sehingga beban latihan bagi setiap orang 

tidak dapat disamakan. Beberapa faktor yang menyebabkan 

perbedaan kemarr.puan dalam merespon beban latihan, di antaranya 

ada!ah foktor ketunman, kenrntangan gizi, waktu istirahat dan tidur, 

kebugaran, tingkungan, saku cidera, dan mouvest (Sukadiyanto, 

2005: 14). Oleh karena itu, dalam menentukan beban latihan harus 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dan udak 

boleh disamaratakan. 

d. Prinsip bchan latihan bersifat progresrf 

Menurut Sukadiyanto (2005: 18) latihan bersifat progresif, 

artinya dalam pelaksanaan latihan dilakukan dari yang mudah ke 

yang sukar, sederltana ke komplcks, umum ke khusus, bagian ke 

keseluruhan, ringan kc bcrat, dan dari kuantitas kc kualitas, serta 

dilaksanakan ajcg, maju dan berkelanjutan. 

Scscorang yang melakukan latihan, pemberian beban harus 

ditingkatkan secara bertahap, teratur dan aJeg hingga mencapai beban 

maksimum (Bompa, 1994: 30). Jadi dapat disimpulkan bahwa daJam 

proses latihan harus dilak:ukan secara koatiyu dan meningkat 

melanjutkan latrhan sebelumnya. 
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e. Prinsip kemhali asal (Revervible) 

Mcnurut Djoko (2004: 12) banwa kebugaran yang telah 

dicapai seseorang akan berangsur-angsur menurun bahkan bisa h.ilang 

sama sekali, jika latihan tidak dikerjakan secara teratur dengan 

takaran yang tepat. Prinsip kembali asal mempunyai arti apabila 

olahragawan berltenti dari latihan dalam waktu tertentu, bahkan 

dalam waktu lama, maka kahtas organ tubuhnya akan mengalami 

pcnurunan fungsi secara otomatis (Sukadiyanto, 2005: :21). 

Kemampuan 0101 yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun 

bahkan brsa hilang sama sekali jika tidak latihan (Suharjana, 2007: 

89). Jadi dapat drsimpulkan hahwa adaptasi yang terjadi sebagai 

akibat dari Iauhen akan berangsur-angsur mengalami penurunan 

bahkan hilang apabila latihan tidak drlakukan secara teratur sesuai 

takaran latihan. 

Suatu proses latihan memililci tujuan untuk meningkatkan kualitas 

fisik dasar secara umum dan menyeluruh. Kualitas fisik dasar ini ditentukan 

oleh kebugamn encrgi yang meliputi sistem aerobik dan anaembik. Selain itu 

juga ditentukan oleh kebugaran 0101 yang meliputi daya tahan, kckuatan. 

kecepatan, power, kclcntukan, kcscimbangan dan koordinasi. Oleh karena 

itu diperlukan suatu proses latihan kcbugaran yang sistcmatis, terencena, 

tcrprogram, terukur dan teratur, agar kcbugaran cnergi dan kebugaran otot 

dapat meningkat. Seperti pcndapat Djoko (2000: I 0) bahwa latihan 
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kebugaran merupakan suatu proses sistematis menggunakan rangsang gerak, 

benujuan meningkatkan atau mempertahankan kualitas fungsional tubuh 

yang meliputi kualitas daya tahan paru jantung, kekuatan dan daya tahan 

otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. 

Setiap bentuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik itu suatu 

pckerjaan atau latihan olahraga memerlukan energi (tenaga). Energi yang 

dipcrlukan rersebut dapat dipero[eh dari dalam tubuh berupa hasil 

metabolisme dari makanan. Apabila energi dari dalam tubuh mengalami 

kekurangan maka diperlukan bantuan energi dari Juar berupa oksigen yang 

diperoleh melalui pemafasan. Dcmikian halnya dalam bola voli juga 

membutuhkan energi, baik itu dari dalam maupun dari luar tubuh berupa 

suplai oksigen yang diambil oleh paru-paru dan dipompakan oleh jantung ke 

seluruh janngen tubuh. 

Pada dasamya ada dua sistem energi yang diperlukan dalam seuep 

aktrvitas gerak manusia. yaitu sistem energi aerobik dan sistem energi 

anaerobik. Sistem energi aerobik merupak:an sebuah sistem dalam tubuh 

manusia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam beraktivitas dengan 

bantuan oksigen yang diperoleh melaJui sistem pemafasan. Sistem anaerobik 

adalah suatu sistem dalam pcmenuhan kebutuhan energi manusia saat 

beraktivitas dengan tidak memerlukan bantuan oksigcn, akan tetapi 

menggunakan energt yang tclah tersrmpan pada otot yang dipero]eh dari 

proses metabolisme dalam tubuh. 
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Menurut Sukadiyanto (2005: 34) sistem energi anaerob dapat 

dikelompokkan menjedi dua sistem yaitu anaerob aJaktik dan anaerob laktik. 

Sistem anaerob alaktik adalah sistcm ATP-PC dan sistem anacrob laktik 

adalah sistem gtokilisrs anaerob (asam laktat). Sistem ini dalam pemenuhan 

kcbutuhan energinya tidak memerlukan bantuan oksigen. Dengan kata lain 

dapat disirnpulkan bahwa ATP merupakan sumber energi pertama yang 

dtpakai dalam sctiap bcntuk aknvitas kerja oror. 

Menurut Sukadiyanto (2005: 35) ada beberapa ciri sistem energi 

anaerob alaktik yaitu: (I) intensitas kerja maksimal, (2) lama kerja kira-kira 

sampai 10 detik, (3) irama kerja eksplosif (cepat mendadak), dan (4) 

aktivitas kerja menghasilkan adhenosin diphospat (ADP}+energi. Sedangkan 

sistem anaemb laktik memiliki ciri-ciri, yaitu: (I) intensitas kerja maksimal, 

(2) lama kerja antara 10-120 detik, (3) irama kerja eksplosi( dan (4) 

aktivitas mcnghasilkan asam laktat dan cncrgi. 

Sctclah proses pemenuhan kebutuhan energi berlaagsung selama 

kurang lebih 120 detik. maka asam laktat sudah tidak dnpat ditoleransi lagi 

karena mengganggu ATP-a�e. Oleh karena itu, diperlukan pasokan oksigen 

untuk mcmbantu proses pembentukan energi dari glukosa darah. Oksigen 

diperoleh melalui proses pemapasan dengan cara menghirup udara yang ada 

di sekitar manusia. Adapun ciri-ciri sistem aerob, yaitu: (1) intensitas kerja 

scdang, (2) lama kerja lebih dari 3 menit, (3) irama gerak kerja lancar dan 
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terus-menerus, dan ( 4) selama aktivitas menghasilkan karbondioksida dan air 

(Sukadiyanto, 2005: 37). 

2. Latiban Aerobik 

Hampir pada semua cabang olahraga, latihan fisik yang pertama lcali 

dilakukan 00.atah membentuk ketahanan umum yang bagus melalui latihan 

acrobik, sehingga dapat scbagai landasan pada pengembangan unsur-unsur 

yang lain. Fondasi aerobik adalah kemampuan peralatan organ tubuh 

olahragawan dalam mcnghirup. mcngangkut, dan menggunakan oksigen yang 

diperlukan selama aktivitas berlangsung. Latihan aerobik adalah )atihan yang 

mcnggunakan oksigcn untuk memproduksi sebagian besar energi yang 

dibutuhkan oleh tubuh {Department of the Anny, l 999: 2·0). 

Pada latihan aerobik bertujuan untuk mempersiapkan sistcm sirkulasi 

dan respirasi, serta penyediaan sumber energi untuk aktivitas dengan 

intensitas yang tinggi dan berlangsung lama. Selama lallhan aerobik 

maksimum, seseorang yang berlatih mengalami peningkatan konsumsi 

okstgen maksimaJ (V02max) (Department ofthe Anny, 1999: 2-0). Selain itu 

pada latihan aerobik akan mcngcmbangkan stamina sistem energi untuk 

scrabut otot merah (slow-1u11ch/lambat). 

Garis besar aturnn komponcn latihan aerobik yang baik dilakukan 

dengan cam: intcnsitas rendah, durasinya lama, tanpa waktu recovery dan 

interval (bila ada dalam waktu singka!), dan menggunakan beban yang 

bcrvariasi (misal lari lintas alam, naik turun bukit). Department of the Anny 
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(I 999: 2·0) menyatakan unruk latihan kemampuan kardiorespirasi 

memburuhkan waktu yang panjang, berirama, menggunakan kelompok otot 

yang luas. 

a. Macam-macam Metode Latihan Aerobik 

Dalam memilih metode latihan yang cocok disesuaikan dengan 

sasaran [atiban, aktivitas cabang olahraga, macam gerak, dan lamanya 

waktu pertandingan. Menurut Rushall & Pyke (Sukadiyanto, 2005: 67) 

beberapa rnetode latihan dan prediksi peningkatan sistem energi dapat 

dikelompokkan menjads: (I) metode latihan kontinyu (continous 

nmning), (2) fartlck, dan (3) interval. 

I) Metode latihan Kontinyu 

Pada umumnya aktivitas dari mctode Jatihan kontinyu adalah 

pembenan beban yang berlangsung lama. Panjang pendeknya waktu 

pembebanan cergantung dari kenyataan (realita) lamanya aktivitas 

cabang otahraga yang dilakukan. Semakin lama waktu yang 

diperlukan o!eh cabang olahraga, semakin lama waktu yang 

diperlukan untuk pemberian beban atau latihan, demikinn sebaliknya 

Merode latihan kontinyu dengan menggunakan bentuk berlari, 

berenang, atau bcrscpeda dan mcnempuh jarak yang jauh. Dalam 

metode kontinyu ada dua macam, yaitu: latihan kontinyu dengan 

intcnsitas tinggi (ccpat) dan intensitas rcndah (larnbar). Latihan 

menggunakan intcnsnas tinggi antara 80-90% dari denyul jantung 
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maksimal (denyut jantung 160-180 kali/menit) kira-kira 

menggunakan V02max 70-80%, dengan sasaran meningkatkan 

kemampuru, ambang rangsang aerobik (anaerobic threshold). Bahan 

yang digunakan aclalah gula darah yang dioksidasi dengan 02. 

Lauhan menggunakan intensitas rendah antara 70-80% dari denyut 

jantung maksima! (denyut jantung 140-160 kali/menit) kira-k.ira 

menggunakan V02max 55- 70%, dengan sasaran meningkatkan 

kemampuan aerobik. Bahan yang digunakan adalah asam lemak dan 

gula darah yang dioksidasi dengan Qi. Adapun menu program latihan 

untuk menmgkatkan ketahanan aerobik dengan metode kontinyu 

(dengan bcntuk berhui tcrus-mcnerus) dapat dirinci sebagai bcnkut: 

Tat>el 3 
Menu Program Latihan Metode Kontinyu 

Tujuan Meningkatkan ketahanan aerobik 
Mctodc Lari kontinyu (continou.s ninning) 
Intensitas 70-80% kemampuan maksimal 
I ram a Sedang (k:ecepatannya) 
Denyut jantung 140-160 kali/menit 
Durasi >30 menit 
Frekuensi 3 kali/minggu 
Periodisasi Transisi sampai dengan persiapan Awai 

Sumber. Sukadiyanto (2005. 68) 

2) Mctodc Fartlek 

Metode fartlek lebih drkenal berasal dari Swedia yang artlnya 

ndalah memainkan kecepatan. Ada dua macam fartlek, yaitu 
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imcnsues tinggi dan intensitas rendah. Fartlek adalah benruk 

aktivitas lari (scperti Hollow sprint) yang dilakukan dengan cara 

jalan,Jogging, sprint, dan jalan secara terus-menerus. 

Untuk mcmbedakan antara rnetode fartlek dengan intensites 

tinggi dan rendah, terutama pada bentuk rangkaian latihan yang 

dilakukan. Pada metode fartlek intensitas rendah bentuknya lari 

dengan jalen. jogging, diselingi sprint, dan jalan secara terus 

menerus. Scdangkanfartfek dengan intensitas tinggi hanya dilakukan 

dengan cam jogging yang diselingi lari cepat (sprint). Selain itu 

durasi, jarak, dan waktu lari cepat juga merupakan pcmbeda antara 

yang intensitas tinggi dan rendah. 

3) Metodc Latihan Interval 

Metode latihan interval merupakan metode yang paling 

populer untuk rneningkatkan kualitas fisik para olahragawan. Pada 

metode interval lebsh mengutamakan pemberian waktu pemulihan 

(interval) pada saat antar set, dengan bentuk aktivitnsnya antara lain 

berlari atau berenang. Sasaran utama dari latihan interval adalah lebih 

pada kebugaran energi. 

Latihan acrobik terpurus-putus (interval) dengan intensitas 

tinggi meningkatkan Y02mro:. lebih tinggi dibandingkan latihan 

dengan intcnsitas sedang [Helgerud, Hoydal, Wang, et al, 2007: 665). 
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Lauhan interval dibedakan menjadi tiga macam, yaitu latihan 

interval jarak jauh (panjang),jarak menengah, dan jamk peodek. 

a) Latihan Interval Jarak Jauh {Panjang) 

Bentuk aktivias latihan interval jarak jauh tergentung dari 

selera dan jenis kegiatan cabang olahraga yang dilakukan 

Artinya, jenisnya dapat berbentuk lari, berenang, atau bersepeda. 

Jadi untuk sctiap cabang olahra:ga memiliki macam dan metode 

yang berbeda, tetapi pclaksanaannya terep mengacu psde 

pedoman dan aturan menu program untuk interval jarak panjang. 

Adapun menu program latihan untuk latihan interval jarak 

panjang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 
Menu Program Latihan Interval Jarak Jauh 

Intcnsitas 85-90% maksimal (DJ. 180-200 kali/menit) 
Durasi 2-5 rneoit 
Recovery 1:1 sampai 1:2(DJ. 130-140kali/menil) 
Interval 2-8 menit 
Repetlsi 3-12 ka!i 
Sumbcr: Sukadiyanto (2005: 72) 

b) Latihan Interval Jarnk Mencngah 

Letak perbedaan antara program latihan interval jarak 

panjang dan jarak menengah adalah pada durasinya. Dcngan 

pcrbedaan durasi akan berpengaruh pula terhadap intensitas 
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latihannya. Berikut menu program untuk latihan interval jarak 

menengah. 

Tabel 5 
Menu Prognm Latihan Interval Jarak Mentngab 

lntensitas 90-95% maksimal (DJ. 180-200 kali/menit) 
Durasi 30 dctilc-2 menit 
Recovery I :2 sampai I :3 (DJ. 130-140 kaJi/menit) 
Interval 2-6 menit 
Repetist 3-12 kali 

Sumber: Sukadiyanto (2005: 73) 

c) Latihan Interval Jarak Pendek 

Pada latihan interval jarak pendek durasi latihannya 

lebih pcndek daripada yang jarak menengnh, sehingga 

intcnsnasnya juga berbeda. Berikut menu program \atihan 

interval jarak pend ck. 

Tabel 6 
Menu Program Latihan JntervalJarak Pendek 

lntensitas >95% maksimal (DJ. >190 kali/menit) 
Durasi 5-JOdetik 
Recovery I :3 sarnpai I :5 (DJ. 130-140 kaJi/menit) 
Interval 2-6 menit 
Rcpetisi 5-20 kali 

Sumber. Sukadryantc (2005: 73) 

b. Dampak Latihan Aerobik atau Ketabanan 

Sctiap bentuk latihan yang dijalankan dengan bcnar dan tcpat, tentu 

akan memberikan dampak yang baik pula terhadap keadann fisiologis 

maupun psikologrs olahragawan. Dampak dari latihan kctahanan adalah 
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(Brearley, 2001: 3). 

Lauhan kctahanan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan 

jumlah serabut otot, baik pad a jenis otot cepat maupun otot lambat. Namun 

pada jenis otot lambat tcqedr perubahan ukuran yang bertambah besar, 

seclang ur-ruk jenis otot cepat ukurannya tetap. Latihan aerobik memberikan 

kemampuan peningk:atan aerobik, kemampuan meningkatnya 

mengkonsumsi oksigen, serta pemanfaatan karbohidrat dan lemak untuk 

pemenuhan proses metabolisme. Dengan meningkatnya kemampuan 

aembik ada dua ha! penting dalam proses adaptasi sci, yaitu: meningk:atnya 

jumlah dan ukuran mitokondria dalam otot, dan meningkatnya konsentrasi 

cnzim-enzim yang melibatkan reaksi aerobik dalam mitokondria. 

Mitokondria adalah partikuler utama, karena mengandung beberapa enzim 

yamg mempengaruhi konsumsi oksigen, dan merupakan keturunan dari ibu 

perubahan pada otot-otot rangka (.f!teletal muscle). Dengan demikian 

pengaruh dari latihan pada komponen biomotor ketahanan dapat mencalrup 

peningkatan terhadap kebugaran energi dan kebugaran otot. 

Perubahan konsentrasi mioglobin dalam otot ditunjukkan oleh 

peningkatan jumlah mioglobin. Mioglobin adalah senyawa yang 

mcnyimpan oksigen dan mirip dengan hemoglobin. Fungsinya sebagai 

sarana yang mengantar dau menyebarkan oksigen dari membran sel kc 

dalam mitokondria yang rnemerlukan oksigcn. 

Perubahan dalam oksidasi karbohidrat dan [emak ditunjukkan oleh 
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dampak terhadap proses transportasi dan penggunaan encrgi oleh kcrja 

otot, sci utama dan adaptasi anatomi, yang mencakup pcninglcatan ulcurnn 

dan jumlah mitokondria, kcpadatan kapiler, kadar hemoglobin, dan 

pembesaran ventrikel kiri. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap 

pcningkatan V02max (Whyte, 2006: 16). Meourut Astrand & Rodahl 

(I 986: 3 7) latihan daya tahan menyebabkan pcningkatan kadar enzim 

mitokondria, sclain itu juga mcningkatkan jumlah dan volume mitokondria 

di semua tipe scrabut otot. 

Latihan intensitas rendah dengan durasi kurang lebih 30 menit, 

frekucnsi 3 kali per minggu, dan menggunakan kira-kira 500.4 pemakaian 

oksigen mnksimal. akan meningk:itlcan 5-100/o pemakaian oksigen 

maksrmal, setelnh 6 sampai dengan 12 minggu (Astrand & Rodahl, 1986: 

453). 

c. Prognm1 Lalihan Aerobik dalam Penelitian 

Tabel 7 
Program Latihan Metode Kontinyu 

Tujuan Meningkatlcan ketahanan aerobik 
Mctodc Lari kontin fco11tinous runnin 
lntensitas 60- 70'/o kememouan maksimal 
I ram a Sedena (kecepatannya} 
Denvnt Jantung 140-160 kali/menit 
Durasi JO menit 
Frekucnsi 3 kali/min 
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Tabel 8 
Program Latihan Metode Interval 

Tuiuan Meninakatken kctahanan acrobik 
lntensitas 70-80%, maksimal (DJ. 160-180 kali/mcnit} 
Durasi 5 menit 
Recove I :2 rDJ. 130-140 kali/mcnit) 
Reoctisi 6 kali 
Frekuensi 3 kalilmino<>u 

3. Kapasitas Vital Paru 

Kapasitas vital paru adalah jum[ah udarn maksimal pada ekspirasi k�at, 

setelah inspiran maksimal (Junusul, 1989: 123). Sedangkan menurut Pcan::e 

(2002: 221) kapasitas vital vaitu volume udara yang dapat dicapai masuk dan 

kcluar paru pada pcnarikan nafas dan pengcluaran nafas paling kuar. Guyton 

(1997: 6) mendefinisrken Lapnsitas vital adalah volume cadangan inspirasi 

ditambah volume tidal dan volume cadangan ckspirasi ini adalah jumlah udara 

maksimum yang dapat dikcluarkan dari paru seseorang setelah mengisi sampai 

batas maksimum dan k.cmudian mengeluark:an sebanyak-banyaknya. 

Kcadaan paru secara umum merupakan bawaan dari dalam kandungan 

yang pada pericembangannya alcan mengalami latihan scsuai proses rcspirasi 

yang dilnkukan. Paru dapat dikembangkempisan oleh: (!) gerakan naik turon 

diafragma untuk memperbesar atau memperlcccil rongga dada, (2) elcvasi dan 

depresi iga-iga untuk meningkatkan dan menurunkan diameter ontero-posterior 

rongga dad a (Guyton, 1997: 597). 
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Berbagai macam volume dan kapasitas paru tidak hanya dipcngaruhi 

olch ukuran dan pcngembangan tubuh, tetapi juga oleb posisi tubuh. Apabila 

seseorang dalam keadaan berbaring, sebagian besar volume akan menurun. Hal 

ini disebabkan olch dua faktor. Pertama, organ-organ yang ada di dalam rongga 

perut cenderung mendorong diafragma dan sebagai akibatnya akan 

mempengaruhi gravitasi pada posisi telentang, don kedua. karena terjadi 

peningkatan volume darah pulmoncr sebagai hasil dari pcrubahan tckanan 

tekanan hemodinamik (Junusul, 1989: 126). 

Kapasitas vital dipengaruhi oleh posisi tubuh. kekuatan otot-otot 

pcmapasan, kemampuan paru dan rongga dada untuk berkembang. Bila 

dikaitkan dengan usia dan pertumbuhan, seseorang dengan usia semakin tua, 

kemampunn kontraksi ototnya menurun tcnnasuk otot-otot pemapasannya. Hal 

ini berpcngaruh pada kcmampuan paru unruk menampung udara, terapi apabila 

rongga dado terbcnam dalam air. seperti penimbangan berat badan dalam air, 

maka kapasitas vital sedikit menunm. Kapasitas vital paru rata-rata pada pria 

dewasa muda kira-kira 4,6 liter dan pacla wanita dewasa muda kira-kira 3,1 

liter, meskipun nilai-nilai ini jauh lebih besar pada orang dengan berat badan 

yang sarna dengan orang lain. Orang tinggi kurus biasanya mempunyai 

kapasitas vital yang lebih besar daripada orang gemuk, den seorang atlct yang 

terlatih mempunyai kapasitas 30-40% di atas normal, yaitu 6-7 liter (Guyton, 

l 997: 6). Kapasitas vital peda pria normalnya 4-5 liter, sedangkan kapasitas 

vital pad a wanita nonnalnya 3-4 liter (Pearce, 2002: 221 ). 
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Untuk mengetahui kapasitas vital paru seseorang dapat dilakukan 

dengan menggunakan a.lat yang dinamakan spiromcter. Spirometer yang 

digunakan dalam pcnelitian ini terbuat dari semacam logam dengan ska.la 500- 

7000 liter. Spiromcter ini digunaken dengan cara memasukan air ke dalamnya 

sesuai dengan suhu air untuk menentukan pede skala bcrapa jarum penunjuk 

hams diletakan. Cara mengctahui bcsar kapasitas besar kapasitas vital, testec 

bcrdiri tegak dengan menghirup napas maksimal (inspirasi maksimal) 

kemudian mengcluarlcan napas secara maksimal (ckspirasi maksimal). 

Tabel 9 
Norma Penllalan dan Klasifikasi KVP Putra (satuan: UBPTS) 

No Klasifikasi Nila I 

I Baik Seka.Ji >4,48 

2 Baik 3,91-3,47 

3 Se<iang 3,05-3,90 

4 Ku rang 2,48-3,04 

s Kurang Sekali < 2,47 

Sumber: Puskesjasrek {Sugiarte & Nanang Indardi. 2007: 639) 
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Tabel 10 
Norma Pcnilaian dan Klasifikasl KVP Putrl (satuan: UBPTS) 

No KJaslfikasi Nila I 

I Baik Sekali >J,47 

' Baik 2,98-3,46 

3 Sedang 2,24-2.97 

4 Ku rang 1,75-2,23 

5 Kurang Sekali < !,74 

Sumbcr: Puskesjasrek (Sug,arto & Nanang Indanh, 2007: 639) 

4. Konsumsi Oksigen Maksimal ('V02max) 

a. Pengertian 

Scbcnamya istilah maximal oxygen consumption. maximal 

oxygen intake, dan maximal aerobic power mcmpunyai pengertian yang 

sa.ma, yaitu perbedaan yang tcrbesar antara oksigcn yang dihisap masuk 

kc dalam paru dan oksigen yang dihembuskan kc luar paru (Junusul, 

1989: 186). Menurut Janssen (1993; 26) V02mu: adalah ambilan 

oksigen selama kerja (eksersi) mnksimum. Kcbugaran aerobik 

merupaknn istilah Jain dari daya tahan paru jantung (cardiorespiratory 

endurance) atau cardiovascular fitness atau aerobic fitness, yakni 

kemampuan fungsionaJ paru jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot 

dalam waktu lama (Wilmore & Costill, 1988: 12). · 
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Wilmore. Costitl, & Kenney (2004: 237) menyatakan bahwa 

V02max adalah indikator pahng tepat unruk kapasitas daya tahan 

kardiorespirasi dan pcningkatan Y02max yang paling besar adalah 

akibat dari !atihnn daya tahan. Fox (1988: 692) mendefinisikon 

cardiorespirmory endurance sebagai kemarnpuan paru dan jantung 

untuk mengambil dan mentransport sejumlah oksigen untuk aktivitas 

fisik yang memerlukan kerja 0101-0tot besar seperti lari, renang dan 

bersepeda dalam jangka walctu lama. 

Penycrapan oksigen maksimal (maximum oxygen uplllke) adalah 

indikator utama daya tahan, karcna merupakan kemampuan maksimal 

atlet unruk memanfutkan oksigen (Whyte, 2006: 15-16). Sharkey (2003: 

351) mengartikan kebugaran aerobik scbagai kernampuan maksimal 

fungsi katdiorespirasi untuk menghirup, mengodarlcan dan 

memanfaatkan oksigen. Sedangkan menurut Corbin & Lindsey (1997; 

54) cardiomscular endurance adalah kemarnpuan jantung, pembuluh 

darah, darah dan sistem pemafasan untuk mensuplai bahan khususnya 

oksigen pada otot dan kcmampuan 0101 untuk mcnggunakan ha.ban 

baker pada aktivitas yang tcru� menerus. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kcbugaran aerobikJlconsumsi oksigcn maksimal merupakan kemampunn 

fungsi paru jantung untuk mcnghirup a tau mcngumbil sejumlah oksigen, 

mengodarlcan atau mentransport scna mcmanfaatkannya untuk proses 
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pembentukan energi. V02max dinyatakan dalam liter/menit. Kinerja 

pada tingkat V02max hanya dapat dipertahankan untuk jangka waktu 

yang sangat pendek dan paling lama beberapa menit. Apabila terdapat 

suatu pemyataan V02max: 3 1/menit. artinya seseorang dapat 

mengkonsumsi oksigen secara maksimaJ 3 liter per men it. 

Maximal aerobic power seringkali disebut penggunaan oksigen 

maksimal, adalah tempo tercepat di mana seseorang dapat menggunakan 

oksigen selama olahraga. Harns diketahui bahwa V02max mengacu 

pada kecepatan pemakaran oksigen, bukan sekedar banyaknya oksigen 

yang dipakai. Sebagai contoh. sesungguhnya setiap orang sanggup 

untuk mcmakai 5 liter oksigen bila diberi waktu yang cukup panjang, 

namun kebanyakan dari olahragawan yang dilatih dengan ketahanan 

nnggr dapat menggunakan oksigen sebanyak 5 liter dalam satu menit 

(Pate, Rotella. & Mc. Clenaghan, 1993: 256). 

Bukan merupakan ha] yang luar biasa apabila konsumsi oksigen 

bisa memngkat sebanyak 10 atau bahkan 20 kali apabila seseorang dari 

keadaan istirahat (sekitar 0,25 1/menit) menjocli 2,5 sampai 5 1/menit 

kalau melakukan lanhan daya tahan yang beret. Bagi seorang 

pcrempuan dewasa. konsumsi oksigen sekitar 2,3 llmenit, sedangkan 

laki-laki dapar mengkonsumsi oksigen sekitar 3,4 1/menit dalam ha! 

latihan maksimal Nagle (Junusul, 1989: 187). 
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Selama eksersi (kerja) Vo2max, pasokan energi adalah aerobik 

dan aneerobik. kerena kapasitas pasokan energi anacrobik terbatas. 

scseorang yang dites segern akan merasa dipaksa untuk berlari atau 

bersepcda lebih lambat. Oleh karena itu. tingkat beban endurance hruus 

bcrada di bawah tingkat \IQ2max. Karena pengaruh latihan V02max 

akan naik, tetapi yang lebih penting OOalah fakta bahwa latihnn juga 

mcmpengaruhi pasokan energi. Metabolisme anaerobik bekerja pada 

perscntase V02max yang lcbih tinggi. lni berarti bahwa karena 

pcngaruh latihan, Jaktat terbentuk pada beban kcrja yang sesuai dengan 

pescntase vozmex yang lebih tinggi. Jacli latihan itu sendiri 

meningkatkan \102max, dan juga sengat meningkalkan pcrsenta.se 

\102m;u, sehinga cksersi dapat dipertahankan untuk waktu yang lama 

(Janssen, 1993; 26). Menurut Sukadiyanto (2005: 76) sasaran latihan 

untuk \IQ2max adalah agar olahragawan memiliki ketahanan yang lebih 

baik dan mampu bekcrja dcngan intcnsitas tinggi yang Jcbih lama. 

b. Faktor-faktor yang Mempcngaruhi V02max 

Pate, Rotella, & Mc. Clenaghan (1993: 256) mcnyatakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi V02max adalah fungsi 

cardirepiratnry, metabolisme ctor ecrobik, kegcmukan badan, keadaan 

latihan dan keturunan. Sclain faktor-faktor tersebut, Junusul (1989: 188) 

rnenyatakan fungsi fisiologis yang tcrlibat di datam kapasitas konsumsi 

oksigcn maksimal (V02max) adalah (I) jantung, paru, dan pembuluh 
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darah harus berfungsi dengan baik, schinga oksigen yang dihisap dan 

masuk kc paru dnn selanjutnya sampai kc darah, (2) proses penyampaian 

oksigen kc jaringan-jaringan olch sel-sel darah merah harus nonnal; 

yakni fungsi jantung, volume darah, jumJah sel-sel darah mcrah dan 

konsentrasi hemoglobin sena pembuluh darah harus mampu 

mengalirkan darah dari jaringan-jaringan yang tidak aktifke otot yang 

sedang aktif yang membutuhkan oksigen lebih besar, (3) jaringan- 

jaringan, tcrutama otot harus mempunyai kapasitas yang normal untuk 

mempcrgunakan oksigen yang disampaikan, metabolisme dan fungsi 

mitokondria harus nonnal. 

Beberapa faktor yang dapat mempcngaruhi V02max ndalah fungsi 

paru jantung (kardiorespirasi), mctabolismc otot acrobik. kcgemukan badan, 

keadaan latihnn dan kctunman (Pate, 1993: 256-257). 

Menurut Junusul (I 989: 188) bahwa fungsi fisiologis yang 
ter!foat di dalam kapasitas konsumsi oksigen maksimal (Y02ma:r;) 
adalah: (I) jantung, peru. dan pcmbuluh darah harus berfungsi 
dengan baik. schingga oksigen yang dihisap masuk kc paru dan 
selanjutnya sampai ke darah. (2) proses pcnyampaian oksigen ke 
jeringen-jaringan oleh sel-sel darah merah harus normal; yakni fungsi 
jantung, volume darah, jumlah sci-sci darah merah dan konscntrasi 
hemoglobin serta pembuluh darah harus mampu mcngalihkan darah 
dari jaringan-jaringan yang tidal: aktifke otot yang sC<iang aktif yang 
mcmburuhkan ok:sigen lebih besar. (3) jaringaa-jaringan terutama 
otot, harus mempunyai kapasitas yang normal untuk mempergunakan 
oksigen yang disampaikan kep&danya, metabolismc dan fungsi 
mitokondria harus normal. 
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c. Pengukuran Konsumsi Oksigen Makslmal (V02max) 

Untuk menentukan besamya kapasitas aerobik maksimal sccara 

akurat dipcrlukan pengulcuran oksigen yang digunakan malcsimaJ secara 

lnngsung yang harus dilakukan dalam sebuah laboratorium dengan 

peralatan dan tim ahli yang kompeten dan tekun Sastropanular (Sugiarto 

& Nanang, 2007: 637). Untuk keperluan evaluasi bcrkala, penggunaan 

alat ini terlalu mahal dan kurang praktis. Pertimbangan inilah yang 

mcndasari diguakan tes lapangan scderhana mcskipun hasilnya hanya 

bcrupa taksiran kapasitas aerobik maksimal saja. Perlu dijelaskan bahwa 

harga taksiran ini lidak sama persis dengan basil pengukuran secarn 

langsung, tctapi diusahakan yang cukup memadai dan atau setara 

harganya. Salah saru bentuk res lapangan yang digunakan untuk 

mengetahui vozmax adalah tes bleep {Mullislage Fitness Tes1). Bentuk 

tes bleep iru mempunyar bcberapa kelcbihan, di antaranya data V02max 

lebih akurat apabila dibandingk:an dengan tes lapangan lainnya dan 

dapat dilaksanakan secara massal. Dibanding tes Cooper dan Balke, 

pelaksanaa.'l tcs ini relatif lebih mudah dan menggunakan area atau 

daerah yang tidak luns. 
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Tabel II 
Norma Tingkat Kebugamu Aerobik (V02max) 

PRIA WANITA 

(U1ia Th.) STATUS {U1ia Th.) 

20 • 29 JO - 39 40 - 49 50 + lO - 29 30 -39 4-0 - 49 50+ 

> 5S >" >50 >48 '"""'= >49 >4' >43 >40 

50-54 47-51 45-49 43-47 S&'!, Baik 4448 4044 38-42 36-39 

45-49 42-46 4044 38-42 Baik 39-43 36-39 34-37 32-35 

4044 37-41 35-39 33-37 ,.,.,, 34-38 31-35 29-33 27-31· 

36-39 33-36 31-34 29-32 Cukur 30-33 27-30 25-28 23-26 

31-35 28-32 26-30 24-28 Ku1W1g 25-29 22-26 20-24 18-22 

<30 <27 <25 < 20 Kurtn1 S. < 24 < 21 < 19 < 17 

Sumbcr: Coker (DJoko, 2009. 49) 

5. Pcrmainan Bola voli 

a. Sejarah Perrnalnan Bola voli 

Bola voli diciptakan tahun 1895 oleh William G. Morgan di 

Holyoke, Massachusetts, USA. Morgan adalah scorang iostruktur 

pendidikan jesment di YMCA, bola voli diciptakan untuk membcrikan 

solusi altematif olahraga yang tidak terlalu keras {seperti bolabasket) 

bagi pengusaha lokal. Dalam satu abad, bola voli bcrkembang sebagai 

salah satu olahraga populcr di dunia d1111 dimainkan olch banyak 

orang. 
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The Federation Internationale de Vo/Jeybo.ll (FIVB), sebagai 

badan intemasional olahraga bola voli telah mencata1 lebih dari 500 

juta orang di dunia bcnnain bola voli. Bola voli merupakao olahraga 

"seumur hid up", yaitu olahraga yang dapal dimainkan anak mud a dan 

orang lanjut, laki-laki dan peranpuan, orang normal dan cacat, dan 

sebagai olahraga rekreasi maupun prestasi, scrta dapat dimainkan di 

dalam ruangan maupun di luarruangan. 

Perrnainen bola voli pcrtamakali dibcri nama "mintonette", 

karcna scdikit banyak mengadobsi dari olahraga bulutangkis. Pada 

tahun 1896 namanya diubah menjadi "volleybalr, setelah Alfred T. 

Halstead dari Springfield College memberikan komentar pada scbuah 

pamcran olahraga baru yang para pesertanya "memvoli" bola kcmbali 

dan sebagainya. Pada tahun 1951 kata majemuk "volleybalr dicetak di 

Amerika Serikat untuk penama kalinya. 

b. Energi Domlnan Permainan Bola votl 

Dari sudut pandang fisiologi, olahraga bola voli dinyatakan 

sebagai olahraga power tinggi, yang mempunyai cnergi predominan 

anaerobik untuk mendnpalkan poim. Aturan pennainan dan struklur 

pertandingan mengkondisjkan atlet bola voli mengalami serangan yang 

benilang-ulang, namun juga mempunyai kesempatan untuk pemulihan 

antar rally. 
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"Mesa kerje," didclinisikan scbagai total waktu sclama 

pcrtandingan di mana bola dalam pennainan, biasanya sedikit lcbih 

pcndek daripada "pcmulihan atau istirahat, � yang didcfinisikan scbagai 

total waktu selama pertnndingan di mana bola tidak dalam pcnnainan. 

Adcnosin trifusfat (ATP) adalah energi utama dalam tubuh 

manusia. Nutrisi yang dikonsumsi oleh atlet dipccah oleh sistem 

pencemaan menjadi z.at yang digunakan oleh sci untuk menghasilkan 

ATP melalui serang.k:ai:m jalur biok:imia yang saling terkait. ATP 

digunakan tubuh secara wnum dan dengan otot rangka terutama untuk 

mcnghasilkan encrgi yang diperlukan untuk berlari, melompat, dan 

kcterampi)an khusus dalam bola voli. 

Pcnnintaan cnergi mcnentukan bagaimana ATP digunakan oleh 

tubuh, sedangkan latihan mempengaruhi regulasi proses biok:imia yang 

digunakan oleh sel untuk mcmproduksi, mcnyimpan, dan 

menclistribusikan ATP. Olch karena itu, metode latihan seorang atlct 

harus dirnneang untuk meningkatkan baik ketcrscdiaan encrgi dan 

cfisiensi pemanfaatan ATP di sctiap jenis olahraga. 

Rata-rata pennainan bola voli pcrempuan perguruen tinggi 

dcngan sistem reli berlangsung 20 menit, dnn total pertandingan 

bcrlangsung I jam 38 mcnit. Sedangkan untuk Jaki-laJc:i berlangsung 

rata-rata 24 menit dan IOtal pcrtnndingan sekitar I jam 29 mcnil Studi 

menunjukkan bahwa pcriode latihan dalam bola voli berlangsung dari 
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4 sampai JO denk (dengan rata-rata sckitar 9 dctik). dcngan interval 

pcmulihan antara 10 sampai 20 detik (rata-rata sek.itar 12 detik) 

(Reeser & Bahr, 2003: 15). Berdasarlcan kenyataan ini, rasio antara 

waktu kerja dan istirnhat adalah I: 1.3 dan dalam pertimbnngan 

intcnsitas dan power dituntut sclama bekerja, seorang atlet bola voli 

yang berlatih dcngan baik diharapkan dopat memanfaatkan sistem 

fosfat bcrenergi tinggi (ATP-CP) dan glikolisis anaerob untuk 

menghasilkan ATP saat bcnnain. 

Sistem ATP-CP digunakan sebesar 90% dari waktu periode 

kerja, dan hanya 100/o energi yang dibutuhkan untuk melakuJcan 

pekcrjnan intensitas tinggi yang disediakan oleh glilcolisis 

anaerobik. Namun, waktu relatif lama yang tersedia untuk pemulihan 

antarpoin (serta sclama pergantian pemain dan timeouts) 

memungkinkan atlet untuk mengisi lcembali cadangan ATP dan 

phosphocreatine untuk mengantisipasi penampilan berilrutnya dengan 

kcrja intensitas tinggi. KebutuhM cncrgi kescluruhan olahraga bola 

voli Indoor (1ennasuk kerja dan istirahat) dipenuhi olch kombinasi dari 

semua tigajalur energi, yaitu: sistcm ATP-CP (40%), sistcm glikolitik 

anacrobtk (10%), dan mctabolisme acrobik (50%) Gionet (Reseer & 

Bahr, 2003: 15). 

Kondisi aerobik adalah ha! ynng penting dalam rangka untuk 

mempen.iapkan atlet bola voli yang berprestasi, sehingga diperlukM 
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latihan yang 1epat (Resccr & Bahr, 2003: IS). Seorang atlet yang 

memiliki dasar kondisi aerobik yang solid akan mampu menghasilkan 

encrgi mclalui jatur aetobik pada intensitas tinggi, dan meningkatnya 

ambang anaerobik. Atlct yang terlatih akan pulih dengan cepar selama 

waktu istirahat, baik dalam pertandingan maupun an tar set. 

c. Atlet Bola voli Yunior 

Menunn Reeser & Bahr (2003; 153) ... (''Yunior" is def med by 

the FIVB as }'!?Unger than age 2 I for males and younger than age 20 

for females, while "Youth" is def med as younger than age /9 for 

males and younger :han age 18/or males) ... 

"Yunior" didcfinisikan oleh FIVB adalah lebih muda dari 

umur 21 untuk putra dan lebih muda dari umur 20 untuk putri, 

sedangkan "Remaja" didcfinisikan lebih muda dari umur 19 untuk 

putra dan lcbih muda dari umur 18 untuk putri. Di Indonesia batas 

umur untuk kejuaraan nasional tingkat yunior adalah 19 tahun untuk 

putra dan 18 tahun untuk putri, ha] ini ditetapkan untuk mengantisipasi 

pada waktu kejuaraan bola voli yunior dunia. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

I. Penclitian olch Suhardi (2007) yang berjudul Pengaruh Bentuk Latihan Fisik 

dan Denyut Nadi Defleksi terhadap Perubahan V02max (Eksperimen di FlK 

VNNES). Kesimpulan yang didapat drui penclirian ini adalah (I) Ada 

pcngaruh yang signifikan antara bentuk Jatihan fisik terhadap V02max (sig= 
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0,002), (2) Ada pengaruh yang signifikan antara lingkat ONO terhadap 

V02max (sig= 0,027), dan (3) Ada interaksi antara latihan fisik dengan 

DND terhadap V02max (sig• 0,052). 

2. Peneli1ian oleh Sigi1 Nugroho (2009) yang berjudul Pengaruh Latihan Sirkuit 

(Circuit Training) Terhadap \I02max dan Keterampilan Bulutangkis 

Mahasiswa PKO Fil< UNY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan 

siriruit dapat meningkalkan kemampuan konsumsi oksigen maksimal 

(Y02max) dan tidak terdapat pcrbedaan antara kelompok eksperimcn 'dan 

kelompok kontrol dengan p 0,711, meningkatkan keterampilan servis pcndek 

(short se-ve) dan tidak tcrdapat perbedaan artlara kclompok cksperimen dan 

kclompok kontrol p 0,226. mcningkatkan keterampilan servis panjang (long 

serve) dan terdnpat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan 

ke[ompok kontrol p 0,013 dan meningkatkan keterampilan Job (forehand 

clear) dan terdapat pc-rbedaan antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol dengan p 0,029. 

3. Penclitian oleh Tri MwtanlO (2005) yang bcrjudul Survei K.apasitas Vitnl Peru 

dan V02max pocla Pemain Scpakbola Persatuan sepakbola Kabupaten Blora 

Tahun 2005. Hasil penelitian bahwa rata-rala kapasitas vital paru pemain 

sepakbola Persikaba Blora 200412005 mencapai 3,506,67 ml, dengan 

kapasitas vital maksimal 4,300,00 ml clan minimal 2,600,00 ml Sedangbn 

V02max rate-rare mencnpai 41,66 dengan maksimal S 1,36 dan minimal 34,84. 

Dalam pembahasan peda kapasitas vital pruu katcgori baik 3 pemain (ID%), 
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ketegori sOOang 21 pcmain (700/e) dan kategori kurang 6 pemain (20%). Hasil 

ini menunjukkan kapasitas vital paru pada pemain Persikaba Tahun 2005 rata· 

rata dalam kategori sedang. Sedangkan pada Vozmax kategori bagus 5 pemain 

(16,67%). kategori cukup 25 pcmain (83,33%). Hasil ini menunjukkan 

V02max peda pemain Persikaba Tahun 2005 rata-rata dalam kategori 

sedang. 

4. Pcnditian oleh M. Nasution (2005) yang berjudul Pcngaruh Latihan 

Kontinyu dan Interval tcrhadap Ketebalan Lcmak pada Mahasiswa PIK. 

Hasil penelitian (I} Pcngaruh latihan kontinyu terhadap ketebelan Jcmak 

dipcroleh F.....,. sebesar 13,377 (Prob.s 0,00), (2) Pengaruh latihan interval 

terhOOap ketebalan lemak diperoleh F1w1..,sebesar 21,800 (Prob.- 0,00), dan 

(3) Perbedaan pcngaruh latihan kontinyu dan interval terhadnp ketebalon 

lcmak diperolch Fi.,...., sebesar 12,659 (Prob.- 0,00), sodangkan Flllbcl pada 

d.b. 5: 84 (5: 100 sebagai angka korcksi di atasnya) sebesar 2,30. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa: (I) Ada pengaruh Jatihan kontinyu terbadap 

ke1ebalan lemak, (2) Ad11 pengaroh latihan interval terhadap ketebalan 

lemak, (3) Ad11 perbed11an pengaruh latihan kontinyu dan interval terhadap 

ketebalan lemak. 

5. Penclitian oleh Sugiarto dan Nannng lndardi (2006) yang bcrjudul Korelasi 

antara \/Q2max dan Vital Capacity dengan Ketahanan Menyelam pada 

Mahasiswa IKORA Angkatan 2006. Hasil penelitian: \/Q2max dan Vital 

Capacity memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahan menyelam 
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pada mahasiswa (KORA angkatan tabun 2006, yaitu sebesar 0,399, (2) 

Secara stimultan areu bersama-sama sumbangan V02max dan Vital 

Capacity dengan kctahanan menyelam sebcsar 15,9%, artinya masih ada 

84, I% dipengaruhi oleh variabel lain. 

6. Penelitian oleh Suharjana (2003) yang berjudul Pengaruh Latihan Kontinyu 

dan Interval terhaclap Kapasitas Aerobik. Hasil penclitian menunjukkan 

bahwa: (I) Ada pcngaruh yang signi6kan antara latihan kontinyu tcrhadap 

kapasitas aerobik. (2) Ada pcngaruh yang signifikan antara latihan interval 

terhadap kapasitas aerobik. (3) Ada perbedaan efoktifitas antara latihan 

kontinyu dengan latihan irtcrval tcrbadap kapasitas aerobik. Latihan kontinyu 

lcbih efcktifdari latihan interval tcrhadap kapasita.s acrobik. 

7. Adapun pcnclitian yang relevan dengan penggunaan instrumen res multistage 

untuk mengukur kapesnas vozmex adalah penetitian Leger, LA, (1988: 93- 

IOI) dcngan judul "The muhlstage 20 meter sh111tle nm test for aerobic 

fitness". A maximal nmllistage 20 m shuule run test m:is designed to 

determine the maximal aerobic power of schoolchildren, healthy adults 

attending fitness class and athletes performing in sports with frequent stops 

and starts (e.g. barkctball.fencing and so on). S11bjects run bad and forth on 

a 20 m course and nmsl touch the 20 m line; at the same time a sound signal 

is emitted from a prerecorded tape. Frequency of the sound signals is 

increased O 5 km h-1 each minute from a starting speed of 8.5 km h-1. When 

the subject can no longer follow the pace, the last stage number announced is 
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used lo predict maximal oxygen uptake (VOlmax) (Y, ml kg-I min-J)from the 

speed (X. km h-1) corresponding to that stage (speed - 8 + 0.5 stage no.) and 

age (A. year): Y - 31.025 + 3.238 X - 3.248A + 0.fjJ6AX. r .. 0.71 with /88 

boys and girls aged 8-19 years. To obtain this regression, the test !.\.US 

performed individually. Right upon termination VOZ Wll.!' measured ·with four 

20 s samples and VOlmax was estimated by retro extrapolating the 02 

recovery curve at time zero of recovery. For adults, similar measurements 

indicated tliat the same equation could be used keeping age constant at 18 (r 

- 0.90, n • 77 men and \\Vmen /8-50 years old). Tut-retest reliability 

coefficients were 0.89 for children {139 boys and girls 6-16 years old) and 

0.95 for adults (8/ men and womc11. 20-45 years old). 

Dari uraian tcrscbut dapat disimpulkan secara singkat bahwa 

kemampuan dalam mclakukan tcs multistage (lari bolak balik) pada jarak 20 

meter merupakan desain yang tepat unruk mengetahui kemampuan 

kardiorcspirasi (kapasitas V02max) untuk anak-anak sekolah, dewasa dan 

atlet. Tes ini dilakukan pada jarak 20 meter dcngan mcngikuti pita suara pada 

kaset. Penelitian ini menunjukkan hesil bahwa tes multistage ini dapat 

digunakan olch orang dewasa berusia 18·50 tahwt dcngan rcliabilitas 0,90. 

Selain itu juga dapat digunakan untuk anak-anak yang berusia 6-16 tahun 

dengan reliabilitas 0,89. 
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C. Kerangka Pikir 

Latihan kontinyu lari 30 menir. 24 kali, 3 kali penninggu. Bentuk Jatihan 

tersebut akan mcmberikan beban tcrhadnp jantung, paru, darah, pembu\uh darah, 

dnn mitokondria. Scmua komponen tersebut akan mengalami peningkatan ukuran 

dan jumlahnya, sehingga V02max akan mengalami peningkatan. Aktivitas 

latihan kontinyu dengan lari hampir mempcrgunakan scmua otot yang ada di 

tubuh, terutama otot tubuh bagiao bawah dan tubuh bagian alas. Pada otot tubuh 

bagian bawah, tcrutama otor tungkai akan mendapat beban latihan, begitu pula 

untuk otot Jengan dan tangan serta otot punggung, sehingga kekuatan 0101 

tungkai dan kekuatan otot tangan (pull & push). serta kekuatan otot pungung 

akan meningkat. lntensitas latihan akan mcmberikan pengarub pada power 

tungkai, kecepatan rcaksi, keseimbangan, dan kcliocahan. Strelching di awal dan 

di akhir latihan atau treatment mcrnberikan peningk:atan pada kelentukan togok. 

D. llipotcsis Penclitian 

Adapun hipotcsis pcnclitian yang diajukan berdasarkan kajian teori dan 

pcnelitian yang relcvan adalah: 

I. Ada perbcdaan kekuatnn otot tungkai sebe[um & sesudah latihan kontinyu. 

2. Ada peibedaan kckuatan otol punggung sebelum & sesudah latihan 

kontinyu. 

3. Ada perbedaan kekuatan otot tangan (Jmlf) sebelum & scsudah latihan 

kon1inyu. 
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4. Ada pcrbcdaan kckuatan otot tangan (push) scbelum & sesudah latihan 

kontinyu. 

5. Ada perbedaan power tungkai scbclum & scsudah latihan kontinyu. 

6. Ada perbedaan keccpatan reaksi scbelum & scsudah latihan kontinyu. 

7. Ada pcrbedaan keseimbangan scbelum & scsudah latihan kontinyu. 

8. Ada pcrbcdaan kelcntukan togok sebelum & sesudah latihan kontinyu. 

9. Ada perbcdaan kelincahan sebelum & sesudah latihan kontinyu. 

I 0. Ada perbcdaan V02max sebelum & sesudah latihan kontinyu. 



44 

BABUI 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Oesain Pcnclitian 

Mctodc yang aknn digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 

ekspcrimen. Dalam bemuk yang sederhana penelitian eksperimen mempunyai tiga 

crri, yaitu: (I) suatu variabel bebas yang dimanipu!asi, (2) semua variabcl lainnya, 

kecuali variabel bebas yang drpertahankan tetap, dan (J) pengaruh manip'!lasi 

variabel bebas terhadap variabel terikat Donald Ary, Jacobs, & Razavich 

(Sukadiyanto, 2004: 138). 

Untuk itu dalam pene!itian ini memiliki variabel terikat, yaitu kcmampuan 

fisik (kekuatan otot tungkai, kekuatan otot punggung, kekuatan tangan, power 

tungkai, kecepatan reaksi, keseimbangan, kelentukan togok, kelincahan, dan 

V02max), sedang sebagai variabel bcbasnya adalah perlakuan yang berupa 

latihan latihan kontinyu. Adapun rancangan eksperimen yang diterapkan pretest 

postest group design. 

8. Populasi dan Sampd Penelitian 

Popu[asi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet bola voli yunior yang 

tergabung dalam klub bola voli YUSO Sleman. Telcnik pengambilan sampel 

secara purposive sampling. Knteria: atlct yunior usia 16-19 tahun lak.i-laki, aktif 

dan sanggup menjadi sampcl. 



45 

C. Definlsi Operasional Variabel Penelitian 

Variabcl bebas yang berupa perl.akuan dalam penelitian ini adalah latihan 

aerobik, dengan mctode kontinyu. Adapun variabel terikatnya adalah kemampuan 

fisik yang tenliri dari unsur kekuatan otot tungkai, kekuatan 0101 punggung, 

kekuatan tangan, power tungkai, kecepatan reaksi, keseimbangan, kelentukan 

togok, kclincahan, dan \I02max. 

Latihan l,;ontinyu adalah latihan dengan dengan bcntuk aktivitas berlari 

terus-menerus tanpa isurahat dengan intensitas 70%-SOOA, detak jantung maksimal 

atlet dan dilakuknn sclnma 30 menit. 

Sepu]uh kemampuan fisik atlet adalah sepuluh item komponen fisik atlet 

yang diukur dengan alat scsuai dengan proscdur dan satuan yang sudah 

ditctapkan. Komponen fisik tersebut meliputi: kekuatan 0101 tungkai, kekuatan 

otct punggung, kekuatan tangan, power tungkai, kecepatan reaksi, keseimbangan, 

kelentukan togok, kclincahan. dan V02max. 

D. Teknik dan lnstrumen Pcngumpulan Dain 

I. Teknlk Pengumpulan Data 

Berdasarkan variabcl yang diteliti, data yang dikumpulkan meliputi 

kekuatan otot tungkai, kekuatan otot punggung, kekuatan tangan, power 

rungkai, kecepatan rcaksi, keseimbangan, kelentukan togok, kclincahan, dan 

Vo2max. 
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2, lnstrumen Peogumpulan Data 

lnstrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Adapun alat yang dipakai dalam mengumpulkan data 

adaiah sebagai benkut. 

NO ITEM YANG DI TES ALATTES 
1. V02max Cosma! Pro 900 
2. Kekuatan Otot Tungkai/Togok Leg Dvnamometer TKK Back D 
3. Kekuatan Otot Pun11:l.'UOg BackD amometer TKK Back D 
4. Kekuatan tanean (Pull & Push 1 Pull and Push amometer 
5. Power Tunzkai JurnoDFTKK.5114 
6. Keceeatan reaksi WBR TKK.1264-11 
7. Keseimbanoan Balance -I TKK 5407 
8. Kelentukan togok Sit and Reach 
9. Kclincahan Side Sten Agi\iry 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data scbagm uji prasyarat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

! . Uji nonna!itas dilakukan untuk mengetahui apakah data mempunyai sebaran 

yang berdistribusi nonna!. Uji yang digunakan ada!ah uji Kolmogorov 

Smimov. 

2. Uji homogenitas vanans dilakukan untuk menguji kesamaan vanans data 

kelompok eksperimcn. Uji homogenitas menggunakan uji Levene S Test. 

3. Uji-t untuk menguji hipote:.is peneliuan. 
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BABIV 
lIASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini drlaksanakan tiga kali penninggu dilakukan di stadion atleuk 

FIK UNY. yartu pada hari senin, kamis, dan sabtu. Sampcl penelitian adalah atlct 

bolavoli yunior putra klub YUSO Sleman. Pengambilan pre-test atau tes awal 

pad a tanggal l 7 Maret 20 I l dan post-test atau tes akhir pada tanggal 19 Mei 

2011. scdangkan proses latihan dilakukan pada tangga1 19 Maret 2011 hingga 

tanggal 17 Mei 20! I sebanyak 24 kali latihan. Hasil tes kemampuan fisik 

(kekuatan otot tungk:ai, kclruatan otot punggung, kekuatan tangan, power tungkai, 

kccepatan reaksi, keseimbangan, kelentukan 1ogok, kelincahan, dan Y02rnax) 

atlet bolavoli yunior yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berilrut: 



48 

' 
� 

12.S .,. 
l6.4 .,, ... .. , 
17.4 .,, 
"' "" 39.2 

'" 12.5 
36.7 

""' ""' 47.4 
48.7 , .. �, 
l7.4 
42.4 
48.S ., ' .,. �, 
47.4 ••• .,. .,. 
]4.6 
JR.I 

• 
1 
' " " " " " " " " •• •• 
" " •• " " •• 
" " " " " " '" " " " " " sc 

" •• 
" 

J •• • t ] . 
" " " " � 

" • ., 
-a.s 
� 

" ., 
� �· •• ... , 
•• 
" •• � 

4B 
"'' " 

• ' ., ]; 
61 0306 12 
73 Olli 41 
7J 0224 16 
69 0 29<1 8J 
69 0.2H 127 
5' 02112 120 
61 0262 14 
69 0.246 14 
71 0291 '12 
SO O J,66 2J 
61 0.271 46 
66 0 229 226 
S6 0 278 1111 
65 0110 2S 
15 0270 114 
61 0.277 96 
76 0.209 118 
74 0251 21 
68 0 268 28 
61 0.278 J.4 
62 0 2$3 107 
5" 0.285 SS 
61 0.247 21 
71 O.JO!l 15' 
S6 0254 4 
62 0247 6 
60 025' JS 
67 0291 68 
65 0.286 14 
66 0 216 112 
5' 0.261 87 
59 0278 86 

.] . - I I •• 

'" 

Item Pen ukuran 

" " " " •• " ' " " ' •• w 
"' " " " " ., 
" " 

118 90.! 22 
7R 49.S JS 

IH.5 IJJ 29 
.'ll..S 40 JS 
.11.s 110 n 
89 Sl.S J2 

107 207 46 
209 189.! 40 
190 14l JS 

98.5 11., 2.'! 
121 S 18U JO 
202 lH J.4 

19S 161 12 
66S ns JS 

182! 611 42 
!!2.S 128.S 29.S 

14.'l 11! J.4 
158 9-4.'! 26 

66! 91.'l IS 
1°'5 99 40 
129 S !09.S M, 

116 7) 10 
107.S 121 .'! Jl 
116.S I°' JI 

!64 IOS 25 
81 SO JO 

287 142 JO 
JOO IS7 S 21 
235 102 aa 
232 100 JS 
173 102 10.S 
2% 113 JS 

Nama 

DomarA"1 
Balm Prama"' 
YWiHlrUnlo 
AndibAdnan 
PmwoWi -1<0 
A Sumantn 
Pernbn n� 
F11ul Sat,�nto 
Akbsamll Tho bi 
Sa A�W,..,..o 
II ham Pnbodl 
A ntoll Y udanlo 
A. Bnl Vond, Y 
Fa Altfi- M- A<leMul ..t, 
Nlrlotbon, 

I. l!a-1..,,bo.n• 
2. A-n• Sin ih 
J. E- Bnh111U1 
4 S<,f\,., Wal, 
s e.,,.. S<Eowvi 
6 AnfE Puta Y...Sho. 
7 Y..:lhi Pruet 
11. A Alhhanta 

� 1·:::z. n 

"· IS Khim Ch&ndra 

No 

Tabcl 4.1 
Data Tes Awai (Pre-test) Kemampuan Flsik Atlet Bolavoli Yunior 

" 

••• n. 
ts, 

" '" n. 
21. 

" 
zs. 
"· H. 

"· ao 
n. 
" 



49 

Tabel 4.2 
Data Tes Akhlr (Post-test) Kemampuan Flslk Atlet Bolavoli Yunlor 

Item Pen ukuran 

• ! i, ,- ! o1 j No Nama s I • • i it ;� •• • IJ .- • ; :i ' '. • l I l ' ! 'i • -� • • !! I ! .i ;j f •• •• • �. 
r. ·- UB.S "·' "" •• " 0.276 " • .. }1.1 

' ' s, • ••• • '" "' " o.m .. •• " '" ,. ERBnha"'° ••• ' .• "'' lU •• ··� " .. " l7.I 

• ., W1hvo 2!l S 12! S •• " " ON• " )S.S " •B.7 

' B..u5«>1wm " UIS ... •• .. om '"' • " ••• • Anl"'-Yidha " ,,., '" "' • •m "' "·' ll ,,, 
' '""' ,,,, ll6.S .,, n .. mn ll "' " .., 
• ' , ...... ... 2JU " " " 0.271 •• '" " ••• • 1.ahoAn,;lmW. ''"' '"' " �· " o,, % �., " SU 
ie. Moula Hilda "' .... " " " on, • • " " . 
" w .. '" 142.S '" '" .. .,., " "' " �· " 1-Me,s.M "" ms " 12.S " 0.227 "' '" " "·' u s s • t9S.S ... "' " .. o.271 " •• " "' . ••• lb.•MouW'la ue.s .. '" "·' •• "'' •• "' " �, 
u. Khlril Chandra . .. ,., " " •• o= " '"' " ••• •• o- ' "' "' " " .. 0.270 " .. •• 42.4 
n. ........... ... '"' " '" " 0.,.. • 4U " "" " Yul1H- "' 95.S " "' .. ••• " • •• 41.7 
••• A..ilb AdllUI '" 91.S " 14.S .. 0.]10 " •• •• "' " Pur,10 Wo INlrl«> "' 112.S •• "·' "' om • • •• "' n. ' ·-" ue "" ... , '" " 0.25] '" .. " �, 
ll. ,anbn ....... ... " '" • " o, •• % "' n ••• u. F1 .... S.1 ,n 111.S "' '" ., .,,, " • " "'·' " ....... • "' '" " '" " c.n I ... l7.S " '" " s, AMW1- 16B "' " "' •• O lSS • ... n "·' " Hhmi Prib•h ., ' • "' " " om ' 47.J " "·' " A.....,y.-.., ••• ••• " " • 0.20 " " " "' "· A an(��v....,v "" tJH '" •• .. .,,, .. " " •• ,. Fo /\ltll'"""' "" ... " " .. "" " •• " •» 
"· MIIM"W1""' "' '" " •• " 0211 "' " " .,, 
" 1'deM� od• "' '" '"' " • 0."I " "' " '" " N1rf1dlfllti ,.., 

'" " •• " 0271 " '" " '" 



50 

Tal,el 4.3 
Rata-rata Hasil Tes Kemampuan Fisik AtJet Bolavoli Yunior 

No Kcmeonen Flsl k Pre- Test Post-Test 
I. Kekuatan Otot Tunzkei 149.51 165.69 
2. Kckuatan Otot Punazur 111.36 119.98 
3. Kekuatan Otot Tanean rum 31.03 31.98 
4. Kekuatan Otot Tamzan Push) 23.31 25.84 
5. Power Tunakei 64.50 62.00 
6. Keceoaten Reaksi 0.271 0.272 
7. Kescimbanoan 64.00 62.66 
8. Kelentukan Toaok 42.78 44.83 
9. Kelincahan 17.125 21.00 

10. v02max 40.99 42.97 

8. Uji Prasaral Anallsls Data Penelitian 

Setelah data terlcumpul, sebclum dilalcukan pengujian hipotesis terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyara1. Pengujian tcrhadap data bertujuan untuJc 

membantu hasil analisis agar lebih mendekati kcpada hasil yang lcbih baik. 

Oalam penelitian ini terdapat dua pengujian, yaitu: (I) Uji Ncrmalites, dan (2) 

Uji Homogenitas. 

I. Uji Normautas 

Uji nonnalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

bcrasaJ dari populasi yang berditnbusi nonnal. Tcknik uji norrnalitas y11I1g 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smimov pada taraf 

signifikansi a: 0.05. Berdasarkan hasi! perhitungan nilai statistik dan nilai 

probabilitas komponcn fisik atlet adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Rangkuman Hasll UJI Nonnalltas 

Komponcn Flsik Hasil Analisis Ketcrangan Status 
Statistik 5111. Nonnalltas 

Kekuatan Otol Tungkai 0.540 0.932 o>0.05 Nonnal 
Kekuatan OtOI Pufl&ltUlla 0.862 0.448 p>0.05 Nonnal 
Kekuatan Otot Tangan (Pull) 1.1.17 0.151 n>0,05 Nonna! 
Kekuatan OIOI Tangan (Pu�) 0.755 0.619 o>0.05 Normal 
Pcwe- Tungbi 0.682 0.741 o>0.05 Nonna! 
Kecqiaum Reaksi 0.590 0.877 p>0.05 Nonna! 
Keselmbangan 1.006 0264 p>0.05 Normal 
Kclcnrukan Toaok 0.890 0.407 o>0.05 Normal 
Kctincahan 1.302 0.067 o>0.05 Normal 
v02max 0.799 0.545 o>0.05 Nonna! 

Pada label 4.4 terlihat bahwa nilai signifikansi atau probabililas untuk 

scmua komponen fisik lebih besar dari 0.05. Kesimpulannya adalah scmua 

data komponen fisik dalam penelitian mi bcrasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Kcsimpulan ini mcmberikan implikasi bahwa nnalisis 

statistika parametrik dopat digunakan unruk menguji hipo1esis yang diajukan 

dalam penelitian ini, sehingga syerat pertama untuk pengujirut hipotesis telah 

tcrpenuhi. 

2. Uji Homogenhas 

Salah satu pcrsyaratnn yang harus dipenuhi dnlnm melakukan annlisis 

varians adalah melakukan pengujian terhadap variansi populasi. Pengujian 

homogenitas antar kelompok mengggunnknn UJt Levene Test pada taraf 

signifikansi a: 0.05. 
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Tabel 4.5 
Rangkuman Basil Ujl Homogenitas 

Komponen Flsik Hasil Analisis Keterangao Status 
Statistik Sig. 1n1 Homogenltas 

Kckuatan Owt Tungka, 0.522 0.473 p>0.05 Homogen 
Kckuatan Otot Punggung 0.250 0.619 p>0.05 Homogen 
Kcku.atan Owe Tangan (Pull) 0.492 0.486 o>0.05 Homczen 
Kckuatan Owt Tengan {Push) 0.740 0.393 o>0.05 Homogen 
PowerTungkai 0.719 0.400 p>0.05 Homogen 
Keccpatan Reaks, 0.060 0.807 p>0.05 Homo gen 
Kesetrnbengan 0.363 0.549 o>0.05 Homogen 
Kclentukan Togok 0.915 0.343 o>0.05 Homogen 
Kchncahan 0.031 0.860 o>0.05 Homogen 
\i02max 0.046 0.831 p>0.05 Homo gen 

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa ni]ai signifikansi ateu pmbabilitas untuk 

semua komponen fisik lebih besar dari 0.05. Kesimpulannya adalah scmua 

data nilai komponen fisik dalam pene!itian ini berasal dari populasi yang 

mempunyai varians sama (homogen). Selanjutnya berdasarkan hasil ujr 

persyaratan, yartu uji nonnalitas dan uji homogenitas dan terbukti memenuhi 

pcrsyaratan, rnaka pengujian terhadap hipotesis yang diajukan telah 

terpenuhi dan dapat dilakukan. 

C. Pengujian Hipotesis Peoelitian 

Hipotesis diuji dengan menggunakan teknik uji-t (Paired Sample T Test). 

Selanjutnya hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji-t dapat 

dirangkum dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6 
Rangkuman Hasil Perhitungan Uji-t 

Komponen Fisik Basil Analisis Keterangan 
T SI!!, 1n1 

Kekuatan Otot Tungkai -2.081 0.046 n<0.05 
Kekuatan Otot Punacuna -1.278 0211 0.05 
Kekuatan Otot Tanzan (Pull) -1.457 0.155 o>0.05 
Kekuatan Otot Tamrnn (Push) -2.420 0.220 o>0.05 
Power Tunzkai 1.838 0.076 n>0.05 
Keceoatan Rcaksi -0.139 0.891 n>0.05 
Keseimbangan 0.284 0.778 n>0.05 
Kelentukan To k -2.835 0.008 o<0.05 
Kelincahan -6.184 0.000 o<0.05 
v02max -9.185 0.000 p<0.05 

Berdasarkan tabel 4.6 pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut: 

I. Peogaruh Latihan Kontinyu terhadap Kekuatan Otot Tungkai 

Dari hasil pcrhitungan diperoleh harga t= -2.081 dan nilai probabilitas 

0.046, karena nilai pmbabilitas <0.05 maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis 

no] diterima. Oleh karena iru hipotesis altemati[ yang menyatakan ada 

pengaruh Jatihan kontinyu terhadap kekuatan otot tungkai, diterima pada taraf 

signifiknnsi a - 0.05, dan teruji kebenarannya da!am penelitinn ini. 

2. Pengaruh Latihan Kontinyn terhadap Kekuatan Otot Pungguog 

Dari hast] pertutungen diperolch harga t= -1.278 dnn nilai probabilitas 

0.21 !, karena nilai probabi!itas >0.05 rnaka hipotesis altematif ditolak dan 

hipotesis no] ditcrima. Oleh karena itu hipotesis nol yang menyatakan tidak 

ada pengaruh latihan kontinyu terhadap kekuatan otot punggung, diterima 

pad a taraf sjgnifikansr a= 0.05. 
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3. Pengaruh Latlhan Kontlnyu terhadap Kekua tan Otot Tan1an (Pull) 

Dari hasil pcrhitungan diperoleh harga I""' -1.457 dan nilai probebilites 

0.155, karena nilai probabilitas >0.05 maka b.ipotesis altematif ditolak dan 

hipotcsis no] diterima. Oleh karena itu hipotesis ool yang menyatakan tidal:. 

ede pengaruh \atihan kontinyu terhadap kckuatan otot tangzm. (pull), diterima 

pada tamf signifikansi er- 0.05. 

4. Pengaruh Lntiban Kontioyu terhadap Kekuatan Otot Tangan (Push) 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga 1- -2.420 dan nilai probabi\it� 

0.220, karcna mlai probabilitas >0.05 maka hipotesis alternatif ditolak dan 

hipotesis no] diterima. O[eh karcna itu hipotesis no! yang menyatakan tidak 

ada pengaruh latihan kontinyu terhadap kekuatan otot tangan (push), diterima 

pnda taraf signifikansi a= 0.05. 

5. Pengaruh Latihan Kontinyu terhadap Power Tungk.ai 

Dari hcsil perhitungan dipcroleh harga t= 1.838 dan nilai probabilitas 

0.076. karena nilai probabilitas >0.05 maka hipotesis altcmatif ditolak dan 

hipotcsis nol diterima. Oleh karcna itu hipotcsis nol yang menyatakan tidak 

ada pengaruh latihan kontinyu tcrhadap kekuatan otot tungkai, diterima pada 

taraf signifikansi a» 0.05. 

6. Pengaruh Latihan Kontinyu terhadap Kecepatan Reaksi 

Dari hasil perhitungan diperolch harga t- -0.139 dan nilai probabilitas 

0.891. karena nilai probahilitas >0.05 maka hipotcsis allcmatif ditolak dan 

hipotesis nol ditcrima. Olcb karena itu bipotcsis nol yang menyatakan tidak 
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ada pengaruh latihan kontinyu terhadap kecepatan reaksi, diterima pada taraf 

signifikansi a= 0.05. 

7. Pengaruh Latlhan Kontinyu terhadap Kescimbangan 

Dan hasil pcrhitungan dipcrolch harga t= 0.284 dan nilai probabilitas 

0.778, karena nilai probabilitas >0.05 maka hipotesis altematif ditolak dan 

hipotesis no! drtenma. Oleh karena itu hipotesis no\ yang menyatakan tidak 

ada pengaruh latihan kontinyu terhadap keseimbangan, diterima pada taraf 

signifikansi a= 0.05. 

8. Peogaruh Latihan Kontinyu terhadap Kelentukan Togok 

Dari hasil perhitungan rhperolch harga t= -2.835 dan nilai probabilitas 

0.008, karena ni!ai probabilitas <0.05 maka hipotesis no! drtolak dan hipotesis 

altematif ditcrima. Oleh karena itu hipotesis alternatif yang menyatakan acla 

pengaruh Jarihan kontinyu tcrhadap kelentukan togok, diterima pada taraf 

signifikansi a= 0.05, dan teruji kebenarannya dalam penelilian ini. 

9. Pengaruh Ladhan Kootinyu terhadap Kelincahan 

Dari basil perhitungan diperoleh harga t= -6.184 dan nilai probabilitas 

0.000, karena nilai probabilitas <0.05 maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis 

a!tematif diterima. Oleh karena itu hipctcsis altematif yang menyatakan ada 

pengaruh latihan kontin)ll terhadap kelincahan, diterima pada taraf 

signifikansi a» 0.05, dan teruji kebenarannya dalam penelitian ini. 
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10. Pcngarub Latihan Kontinyu terhadap V02max 

Dari hasil pcrhitungan diperoleh harga t= ·9.185 dan nilai probabilitas 

0.000, karena nilai probabilitas <0.05 maka hipotesis nol ditolak dan hipotcsis 

altematif diterima. Oleh karcna itu hipotesis altematif yang menyarakan ada 

pengaroh latihan kontinyu terhadap vozmex, diterima pad a tamf signifikansi 

er= 0.05, dan teruji kebenarannya dalam peneliuan ini. 

D. Pcmbahasan 

I. Pengaruh Latlhan Kontinyu terhadap Kekuatan Otot Tungkai 

Hasil penehtian menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan 

tidak ada pengaruh latihan kontinyu terhadap kekuatan otot tung.k:ai ditolak. 

Dengan demikian hipotesis altematif yang menyatakan ada pengaruh latihan 

kontinyu terhadap kekuatan otot tungkai diterima. Nilai rata-rata basil tes awal 

(pre-test) berbeda signifikan dengan basil tes akhir (posMest). Dapat 

drmengerti bahwa latihan kontinyu dilaksanakan dengan aktivitas lari. 

Gerakan !ari dominan mcnggunakan otot tubuh bagian bawah, tcrutama otot 

tungkai, ha] mi menjadi wajar apabila kekuatan otct tungkai meningkat. 

2. Pcngaruh Latihan Kontinyu terhadap Kekuatan Otot Punggung 

Hasrl pcnclitian menunjukkan bahwa hipotesis altematif yang 

menyatakan ada pengaruh latihan kontinyu terhadap kekuatan otor punggung 

dnolak. Dengan demrkian hipotesis nol yang mcnyatakan tidak ada pengaruh 

latihan kontinyu terhadap kekuatan otot punggung diterima. Nilai rata-rata 

hasil tes awal (pre-test) tidak berbeda srgnifikan dengan hasil tes akhir (post- 
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test). Latihan kontinyu dilaksanakan dengan aktivitas bcrlari, sehingga lebih 

ban yak melibatkan otot-otot tub uh bagian bawah. Otot punggung tidak ban yak 

meodapat pcmbcbanan untuk alctivitas, schingga kekuatannya tidak 

meningkat. 

3. Peogaruh Ladban Kontioyu terhadap Kekuatim Otot Tangan (Pull) 

Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa hipotesis altematif yang 

menyataka.n acla pengaruh latihan kontinyu terhadap kckuatan otot tangan 

(puff) ditolak. Dengan demikian hipotcsis nol yang menyatakan tidak· ada 

pengaruh latihan kontinyu terhaclap kekuatan otot taogan (pull) diterima. Nilai 

rata-rata basil tes awal (pre-le.fl} tidak berbeda signifikan dcngan hasil res 

akhir (pou-test). Aktiviras lari menuntut pcrgerakan ayunan lengan dnn 

t.angan. namun dengan intensitas yang rendah gerakan lengan dan tangan tidak 

akan memberikan peningkatan pndn kekuatan tangan. 

4. Pengaruh Latihan Kontinyu terhadap Kekuatan Otot Tangan (Push) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis altematif yang 

menyatakan ado pcngaruh lanhan kontinyu terhadap kekuatan otot tangan 

(rmsh) ditolak. Dcngan dcmikian hipotesis no] yang mcnyatakan tidak ada 

pengaruh latihan kontmyu terhadap kekuatan 0101 tangan (push) diterima. 

Nilai rata-rata hasil tcs awal (pre-le.fl) tidak berbeda signi6kan dengan hasil 

tes akhir (post-test). Pada aktivitas lari, posist tangan \ebih banyak mengepal 

dan tidak bcrgerak. sehingga posisi ini tidak menyebabkan kckuatan otot 

tangan meningkat. 
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S. Pengarnh Latihan Kontinyu terhadap Power Tungkal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis altematif yang 

menyatakan ada pcngaruh latihan kontinyu terhadap power tungkai ditolak. 

Dengan demrkran hipotesis nol yang mcnyatakan tidak ada pengaruh latihan 

kontinyu tcrhadap power tungkai di1crima. Nilai rata-rata hasil tcs awal (pre 

test) tidak berbeda signifikan dengan basil tes akhir (post-test). Power 

merupalcan gabungan antera kekuereo dengan k:ecepatan, aktivitas latihan 

kontinyu cendcrong lambat. Hal ini tentu tidak melibatkan kecepatan, 

sehingga tidak mcningkatkan power. 

6. Pengaruh Latihan Kontinyu terhadap Kec:epatan Reaksl 

Hasil penchtinn menunjukknn bahwa hipotesis altematif yang 

menyatakan ada pengaruh latihan kontinyu tcrhadap kecepatan reaksi ditolak. 

Dengan demikian hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pcngaruh latihan 

kontinyu terhadap kecepatan reaksi diterima. Nilai rata-rata hasil tes awal 

(,pre-1es1) tidak berbe<la signifikan dengan hasil tes akhir (post-test). Latihan 

kontinyu yang dilaksannkan cenderung dengan gerakan lambat dan konstan. 

Kecepatan reaksi mcrupnkan gerak sccara cepat terhadap suatu rangsang yang 

ada, tentunya gerak ini mcmbutuhkan suatu kccepatan. Dalam aktivitas berlari 

dengan intensitas rendah unsur kecepatan kurang mendapatkan rangsangan. 

7. Pengaruh Latihan Kontinyu terhadap Kesclmbangan 

Hesil penelitien menunjukkan bahwa hipotesis altematif yang 

menyatakan ada pengaruh latihan kontinyu terbadap keseimbangan ditolak. 
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Dcngan demikian hipotesis no! yang menyatakan tidak ada pengaruh latihan 

kontinyu terhadap keseimbangan diterima. Nilai rata-rata hasil tes awal (pre- 

test) tidak bcrbeda signifikan dengan hasil res akhir (post-test). Keseimbangan 

merupakan gerakan untuk tetap memposisikan tubuh tetap stabil. 

Kcseimbangan lebih banyak dipcngaruhi oleh otot perut dan punggung, 

aktivitas lari kurang memberikan rangsang pada kedua kelompok otot 

tersebut, sehingga dengan aktivitas Jari kekuatan kedua otot tersebut tidak 

banyak meningkat. 

8. Pengaruh Latihan Kontinyu terhadap Kelentukan Togok 

Hasil penelitian mcnunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak 

ada pengaruh latihan kontinyu terhadap kelentukan togok ditolak. Dengan 

demikian hipotesis altematif yang mcnyatakan ada pengaruh latihan kontmyu 

terhoclap kelcntukan togok diterima. Ni]ai rata-rata hasil tes awal (pre-test) 

berbcda signifikan dcngan hasrl res akhir (post-test). Sebelum dan sesudah 

latihan kontinyu dilaksanakan stretching, ha! ini memberikan pengaruh 

terhadap meningkatnya kckntukan togok. 

9. Pengaruh Latlhan Kontinyu terhadap Kelincahan 

Hasr! penelitian menunjukkan bahwa hipotesis no! yang menyatakan tidak 

ada pengaroh latlhan kontinyu terhadap kelincahan ditolak. Dengan demilcian 

hipotesis alternatif yang menyatakan ada pengaruh latihan kontinyu terhadap 

kelmcahan ditcrima. Nilai rata-rata hasil tcs awal (pre-test) berbeda signifikan 

dengan basil tes akhrr (post-test). Dalam pelaksanaan latihan kontinyu, 
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gernkan Jari yang dilakukan sccara positif mendukung kcmampuan untuk 

mcrubah arah dan terjaga kcscimbangan tubuhnya. 

10. Pengaruh Latihan Kontinyu terhadap V02max 

Hasil pcnchtian mcnunjukkan bahwa hipotcsis nol yang menyatakan 

tidak ada pengaruh latihan kontinyu terhadap V02max dito[ak. Ocngan 

demikian hipotesis altematif yang menyatakan ada pcngaruh latihan kontinyu 

tethadap v'02max ditcrima. Nrlai rata-rata basil tes awal (pre-test) bcrheda 

signifikan dengan basil res akhir (post-test). Latihan kontinyu dalam penelitian 

ini dilaksanakan dengan intensitas rendah dengan durasi yang panjang, hal ini 

akan merangsang kemrunpunn krudiorespirasi untuk dapat menyesuaikan 

dengan beban yang dibcrikan. Sehingga kemampuan kardiorespirasi akan 

meningkat sesuai dengan tuntutan dari sistcm perlalcuan yang diberikan. 
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BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pengaruh Jatihan kontinyu terhadap komponen fisik atlet bolavolijunior 

adalah scbagai berikut. 

I. Ada pengaruh yang signifikan larihan kontinyu terhadap kekuatan otot 

tungkai. 

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan kontinyu terhadap kekuatan 

otot punggung. 

3. Tidak ada pengaruh yang stgniflkan latihan kontinyu terhadap kekuatan 

otot tangan (pull). 

4. Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan kontinyu terhadap kekuatan 

otot tangan (push). 

5. Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan kontinyu terhadap power 

tungkai. 

6. Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan kontinyu terhadap kecepatan 

reaksi. 

7. Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan kontinyu terhadap 

keseimbangan. 

8. Ada pengaruh yang signifikan latihan kontinyu terhadap kelentukan 

togok. 

9. Ada pengaruh yang signifikan latihan kontinyu terhadap kelincahan. 

I 0. Ada pengaruh yang signifikan !atihan kontinyu terhadap V02max. 
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8. Kcterbatasan Penclitian 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan dengan seksama dan 

berhasil mengetahui bahwa latihan kontinyu mempunyai pengaruh terhadap 

komponcn fisilc atlet bolavoli junior, namun ha! ini tidak terlepas dari 

kcterbatasan dan kelcmahan. Kelemahan yang ada disebabkan oleh beberapa 

ha] yaitu sebagai berilrut: 

I. Pene!iti mengalami kesulitan untuk mengontrol aktivitas peserta di luar 

penelitian, karena peserta tes tidak diasramakan, sehingga peneliti hanya 

mengarahkan agar pescrta mengatur pola makan dan istirahat. 

2. Pada saat melakuk.an penelitian ada beberapa peserta yang melakukan 

latihan kurang sungguh-sungguh. Oleh karena ttu peneliti memberikan 

pengarahan dan pengertian kcpada peserta tes untuk dapat latihan dengan 

sungguh-sungguh agar peneliuan mi dapat mencapai hasil yang 

maksimal, karena mengingat pentingnya penelitian ini. 

3. Keadaan fusilitas lapangan terbuka sehingga faktor dari luar seperti 

angin, cuaca, hujan dan panas dapat mempengaruhi penelitian ini, 

sehingga harus sclalu dibenkan motivasi kepada peserta tes agar dapat 

latthan dengan optimal mesktpun tcrkendala faktor tersebut. 

4. Terbatasnya jumlah sampel penelitian dan faktor-faktor lain di Juar 

kemampuan untuk mcngatasi. 
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C. Saran 

Atas dasar hasil penelitian ini, make saran-saran yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

I. Pada penelitian lanjut scbaiknya melibatkan sampel yang lebih besar. 

2. Penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabcl yang lebih spesifik 

dan dengan dosis latihan yang bervariasi. 
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Lampl ran 
Pelaksanun Perlakuan Latihan Kontinyu 

Sampcl penelitian diberikan perlakuan latihan kontinyu dengan takaran 

sebagai berikut: 

Program Latihan Kontinyu 

Metode Lari kcntinvu tcorainous runnin-' 
Inten.sitas 70-80% kemamnuan maksimal 
Denvut Jantuno 140-160 kali/menit 
Durasi 30 menit 
Frekuensi 3 kali/min"' ... u 

I. Tahap Peniapan!Pemanasan: 

a) Stretching statis dan dinamis, lcrutama pada otot tungkai (hamstring, 

quadriceps. gastrocnemius. soleus) dan peregangan sendi lutut, 

panggul scrta pergelangan kaki. 

b) Bcrdiri posisi siap di lintasan lari. 

2. Tahap Pclaksanaan/Lalihan Inti: 

a) Sctelah aba-aba "Yak" dari pctugas, subyek berlari sesuai dengan 

kecepatan dan detak jrntung yang telah ditentukan. 

b) Setiap 5 mcnit petugas akan memberikan kesempatan untuk 

mcnghitung dcnyut nadi (subyek berhcnti sejenak: sclama IO dctik). 

c) Jika dcnyut jantung melebihi dari zona latih.an, subyek dipersilakan 

menurunkan keccpatan berluri, begitu scbaliknya, jika denyut jantung 

kurang dari zona latihan (denyut jantung 140-160 kali/meni1), subyek 

dipersilakan menambah kecepatnn berlari. 
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quadriceps. gastrocnemius, soleus) dan peregangan sendi lutut, 

panggul serta pegelangan kaki. 

b) Selanjutnya minum seculrupnya dan istirahatlah. 

penguluran terutama pada otot tungkai (hanutring, a) Lakukan 

d) Subyek tcrus berlari (selama 30 menit) sampai ada aba-aba "Stop" dari 

petugas. 

3. Tahap Akhir/Pendinginan: 
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