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PENGARUH LATlHAN REBAN DENGAN METODE SUPER SETTERHADAP
DAYA TAHAN KARDIORESPlRASI (V02 MAX), PERSENTASE LEMAK

DAN IMT MAHASISWI IKOR AGKATAN 2014

Oleh:
Ahmad Nasrulloh, dkk.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan
beban dengan metode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi (V02 max),
persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor agkatan 2014.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain the one gr01J,P

pretest-pasttest design 9 Populasi penelitian adalah mahasiswa IKOR angkatan 2014.
Sampel dalam penelitian ini melibatkan selunlh mahasiswi prodi IKOR FIK lINY
angkatan 2014 sebanyak 12 orang. Instrumen yang digunakan adalah menggunakan
multistage test dan omron kadara scan body composition Teknik analisis data
menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah data mel11punyai sebaran yang
berdistribusi normal. Uji homogenitas variant untuk menguji kesamaan variansi data
kelompok eksperimen. Uji t untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabel
antara pretest dan posttest pada kelompok eksperimena

Berdasarkan hasil analisis uji t V02 max diperoleh nilai t hitung sebesar
13,396 dengan rJlai signifikansi sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih keciI
dari 0,05 (p<0,05), maka dapat disimpulkan ada perbedaml yang signifikan V02 max
saat pre test dan post test. Hasil analisis uji t % lemak diperoleh nilai t hitung sebesar
2,587 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025, karena nilai lebih kecil dari 0,05
(P<O,05), maka dapat disimpulkan. ada perbedaan yang signifikan % lemak saat pre
test dan post test. Sedangkan h~il analisis uji t pada IMT diperoleh nilai t hitung
sebesar 4,051 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, karena nilai signifikansi sebesar
0,002 lebih kecil dari 0,05 (P<O,05), maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang
signifikan IMT saat pre test dan post test. Jadi 11asil penelitian ini ini dapat
disimpulkan hahwa ada pengaruh yang' signifIkan latihan beban dengan metode super
set terhadap daya tahan kardiorespirasi (V02 max), persentase lemakdan IMT
mahasiswi Ikor agkatan 2014. .

Kata kunci: latihan behan, metode super set, daya tahan kardiorespirasi (V02 max),
%lemak, IMT
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DAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebugaran jasmani merupakan salah satu fakta kunci dari kesehatan

seseorang, dimana seseorang akan dapat memperoleh kesehatan apabila sudah

memiliki kebugaran jasmani yang baik. Djoko Pekik Irianti (2004: 2) mengatakan

bahwa kebugaran fisik (physical fitness), merulakan kemampuan seseorang

mela.kukan kerja sehari-hari secara efisien tanpatimbul kelelahan yang berlebihan

sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Apabila seseorang mampu

untuk melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien

dalam waktu lama tanpa merasakan kelelahan yang berarti, dan masih memiliki

tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas lain, maka orang tersebut dapat

dikatakan bugar.

Asupan makanan yang seimbang dan latihan olaQraga yang tepat dapat

menjadi modal utama untuk membangun kebugaran jasmani.. Miller, et..al, (2013:

e81692) pembatasan energi ditambah latihan olahraga lebih efektif daripada

melakukan pembatasan energi saja untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular,

kekuatan otot, dan meningkatkan hilangnya massa lemak dan menjaga massa otot,

tentlmya hal ini tergantung pada jenis latihan yang dilakukan. Pembatasan energi

ditambah latihan olahraga lebih efektif daripada penlbatasan energi saja untuk

meningkatkan kebugaran kardiovaskular, kekuatan otot, dan menurunkan massa

lemak dan menjaga massa otot. Perlunya pembatasan asupan energi yang

dikonsumsi ditambah dengan latihan olahraga yang tepat akan' lebih efektif untuk

meningkatkan daya tahan kardiores£irasi, kekuatan otot dan pengurangan

persentase lemak (komposisi tubuh) dan pada hanya dengan pembatasan asupan

energi saja. Hal ini tergantung pada bentuk latihan olahraga yang dilakukan.

Latihan fisik yang dilakukan oleh seseorang akan bermakna apabila dalam

penyusunan program latihan memenuhi prinsip latih~ dan komponen latihan.

demikian halnya pada saat melakukan latihan beban juga harns memperhatikan

prinsip latihan dan komponen latihan tersebut~ Latihan beban merupakan latihan

yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat untuk
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menambah kekuatan fungsi otot guna memperbaiki kondisi fisik, mencegah

terjadinya cedera atau untuk tujuan kesehatan. Latihan beban dapat dilakukan

dengan menggunakan beban dari, berat hadan sendiri (beban dalam) atau

menggunakan beban luar yaitu beban bebas (free weight) seperti dumbell, barbell,

atau mesin beban (gym machine). Bentuk latihan yang menggunakan beban dalam

yang paling banyak digunakan seperti chin-up, plJsh-up, sit-up, ataupun back-up,

sedangkan menggunakan beban luar sangatlah banyak dan bervariasi sesuai

dengan tujuan latihan. Ada beberapa metode yang sering digunakan pada saat

melakukan latihan beban yaitu super set, compound set, set system, set block, tri

set, giant set, pro set, pyramid, dan circuit weight training system.

Ada beberapa aWi berpendapat bahwa latihan beban tidak dapat

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan daya tahan

kardiorespirasi (V02 max). Seperti dikatakan oleh Riganas et.al (2008: 285),

latihan kekuatan otot tidak muncul untuk meningkatkan V02 max, sensasi dyspnea

selama latihan, atau kinerja dayung di pendayung terlatih. Latihan kekuatan otot

tidak muncul untuk meningkatkan V02 max, selama latihan, atau kinerja dayung

7 pada pendayung terlatih. ,Akan tetapi menurut pendapat Holviala, et.al, (2012:

1342) relative terjadi perubahan pengambilan oksigen maksimal dalam tes

ergometer sepeda (V02 max) setelah periode pelatihan selama21 minggu terhadap

kekuatan, daya tahan, dan kelompok-kelompok pelatihan gabungan dan kelompok

kontrol, V02 max meningkat 12,5% di ET dan 9,8% di SET (p <0,001). Penelitian

tersebut membuktikan bahwa latihan beban, latihan daya tahan 'dan kombinasi

antara latihan beban dan daya tahan dapat memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan V02 max.

Baechle (2014: 1) mengatakan bahwa latihan beban dapat membantu untuk

mencegah dan mengelola diabetes tipe 2 dan meningkatkan kesehatan jantung

dengan menurunkan tekanan darah dan memiliki efek positif untuk mengontrol

kolesteroI dan tingkat lipoprotein. Ketika melakukan angkat beban intensitas

sedang (40-60 persen dari 1 R..M), lebih banyak pengulangan (15 atau lebih), dan

waktu istirahat yang sangat singkat antara set (30 sampai_60 detik), dapat terjadi

peningkatan penyerapan oksigen sebanyak 5 % (BaecWe 2012: XV).
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Komposisi tubuh yang ditunjukan dengan persentase lemak dalam tubuh

hendaknya tennasltk dalam kategori normal. Apabila seseorang memiliki tingkat

persentase lemak yang berlebih, maka dapat dikatakan tidak bugar. Ada banyak

cara yang sering dilakukan Ulltuk mengurangi lemak dalam tubuh seperti dengan

diet, konsumsi suplemen, minum obat pelangsing dan olahraga. Chonniak et, al

(2004: 426) mengatakan bahwa program latihan_ beban dikombinasikan dengan

mengkonsumsi minuman pemulihan pasca latihan yang mengandlmg creatine,

protein, asam amino, dan karbohidrat tidak mengubah berat badan, persentase

lemak tubuh, FFM, atau lemak massa dibandingkan dengan isocaloric, hanya

mengontrol karbohidrat. Latihan beban yang dikombinasikan dengan

mengkonsumsi minuman creatine, protein, amino acids, and carbohydrate tidak

dapat memberikan pengaruh terhadap berat hadan dan persentase ·lemak. A,rila

(2010: 523) mengatakan bahwa kombinasi resistensi intensitas sedang pada

program latihan penurunan berat badatl dapat secara signiftkan mengurangi massa

lemak tubuh dan komposisi· pertengahan paha, kekuatan, dan kualitas otot pada

orang dewasa yang rnemiliki kelebihan berat badan dan o.besitas pada orang yang

7 lebih tua..

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sangat diperlukan aktivitas fisik

untuk dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi (V02 max) danmellurunkan

persentase lemak dan IMT. Kebanyakan orang melakukan latihan beban masih

belum memperhatikan komponen latihan dengan baik. Padahal dalam melakukan

latihan beban hendaknya memilih metode latihan yang tepat supaya latihan yang

dilakukan dapat memberikan makna terhadap tujuan latihan. Oleh karena itu

peneliti bennaksud untuk memberikan beberapa perlakuan dalam melakukan

latihan beban dengan memperhatikan komponen latihan seperti frekuensi,

intensitas, repetisi, set, irama latihan, recovery antar set dan metode latihan beban.

Adapun secara singkat dapat dikatakan bahwa peneliti bermaksud mengkaji

. tentang latihan beban dengan metode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi

(V02 max), persentase lemak dan IMT mahasiswiIkor agkatan 2014.
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B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang dapat

diidentiftkasi sebagai berikut:

1. Diperlukan program latihan yang tepat untuk meningkatkan daya tahan

kardiorespirasi (VOl max)dan persentase lemak dan IMT.

2. Salah satu metode latihan beban yan.g belum sering digunakan adalam metode

super set.

3. Belum pengaruh latihan beban dengan metode super set terhadap daya tahan

kardiorespirasi (VOl max), persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor agkatan

2014.

C. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, keterbatasatl waktu, biaya, dan lain

sebagainya, dalatn hal ini peneliti membatasi masalah yaitu" Pengaruh latihan

beban dengan nletode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi· (V02 max),

persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor agkatan 2014".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut: "Adakah pengaruh latihan beban dengan metode super set

terhadap daya tahan kardiorespirasi (V02 max), persentase lemak dan IMT

mahasiswi Ikor agkatan 2014?".

E. Tujuan Penelitian

Penelitian illl bertujuan untuk mengetahui " Pengaruh latihan beban dengan

metode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi (VOl max), persentase

lemak dan IMT mahasiswi Ikor agkatan 2014".

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk

memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan

dengan metode latihan beban.
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b. Penelitian ini diharakpan mampu nlembuktikan secara signiflkan Pengaruh

latihan beban dengan nletode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi

(V02 max), persentase lemak dan IMT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa dapat rnengetahui seberapa besar pengaruh latihan beban

dengan metode super set daya tahan kardiorespirasi (V02 max), persentase

lemak dan IMT.

b. Bagi instruktur fitness dapat digunakan sebagai acuan untllk mernbuat

program latihan

c. Bagi prodi Ikor dapat menambah khasanah linieritas keilmuan terhadap

kompetensi lulusan.

d. Bagi masyarakat dapat digunakan ~ebagai acuan program latihan untuk

meningkatkan daya tahan kardiorespirasi (V02 max), dan menurunkan

persentase lemak dan IMT.

e. Bagi mahasiswa prodi Ilmu Keolahragaan, hasil penelitian dapat digunakan

sebagai acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

khususnya di bidang kebugaran jasmani.
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BABII

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Daya Tahan Kardirespirasi

Dwyer (2008: 4) mengatakan bahwa kebugaran kardiorespirasi

berhubungan dengan kemampuan otot besar untuk melakukan gerakan secara

dinamis, pada saat latihan dengan intensitas sedang .. sampai latihan intensitas

tinggi dalam waktu yang lama. Sedangkan pendapat Deuster (1997: 4)

mengatakan bahwa kebugaran kardiorespirasi adalah kemampuan jantung,

pam-pam dan pembuluh darah untuk mengangkut oksigen dan menghapus

produk linlbah dari otot dellgan berolahraga.

Daya tahan kardiorespirasi mengacu pada kemampuan pam-pam,

jantung, dan pembuluh darah untuk memberikan sejumlah oksigen yang

- cukup ke sel-sel untuk memenuhi tuntutan aktivitas fisik yang berkepanjangan

(Werner, 2011: 176). Nieman (1993: 25) berpendapat bahwa daya tahan

kardiorespirasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melanjutkan

atau bertahan dalam tugas-tugas berat yang "fuelibatkan kelompok otot besar

dalam waktu yang lama. Daya tahan kardiorespirasi dapat diartikan sebagai

kemampuan jantung yang melibatkan pam-pam, pembuluh darah, dan

kelompok otot besar dalam melakukan aktivitas kerja yang ringan sampai

intensitas kerja yang berat dalam waktu yang relatif lama.

Sistem kardiorespirasi terdiri sistem kardiovaskular dan sistem

pemapasan. Kardiorespirasi merupakan system kerja fungsi faal tubuh

manusia yang meliputi sistem kardiovaskuler dan respirasi.

a. Sistem Kardiovaskuler

Jantung mempakan organ berongga, berotot dan berbentuk

kerucut yang terletak diantara pam-pam kiri dan kanan, di daerah yang

disebut mediastinum, di belakang badan sternum, dan dua pertiganya

terletak disebelah kiri (Waston, 2002: 245). Adapun fungsi jantung

menurut Sherwood (2001: 257) adalah sebagai pompa yang melakukan

tekanan terhadap darah untuk menimbulkan gradien tekanan yang



diperlukan agar darah dapat mengalir ke jaringan. Oleh karena itu dapat

dikatakan bahwa jantung adalah organ dalam tubuh manusia yang

berongga, berotot dan berbentuk kerucut dengan ukuran kira,-kira satu

kepalan tangan yang berfungsi untuk memompa darah dengan kandungan

oksigen tinggi ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah sebagai

energi dalam beraktivitas. Dengau kata lain sistem kardiovaskuler dapat

membantu menyatukan tubuh sebagai ~~tu kesatu~!1 dan sebagai alur

nutrisi serta oksigen yang berlangsung secara terns menerus melalui

darah, sehingga energi yang diperlukan oleh tubuh dalam periode tertentu

dapat dipertahankan serta mengeluarkan limbah en.ergi.

Jantung merupakan organ berotot yang terbentuk dari otot-otot

bergaris seperti otot rangka, otot ini sering dinamakan otot jantung. Otot

jantung ini meskipun men)Terupai otot rangka, akan tetapi memiliki sistem

kerja yang berbeda. Otot rangka bekerja dipeng3:ruhi oleh kehendak,

sedangkan otot jantung tidak dipengarulli oleh kehendak. Seperti pendapat

Junusul (1989: 146) jaringan otot jantung memiliki sifat authorhytmicity

yang artinya jantung berkontraksi tidak memerlukan adanya impuls dari

syarat: kontraksi otot jantung disebabkan oleh gelombang depolarisasi

yang berasal dari bagian kecil pada jaringan kllUSUS di atrium yang

dinamakan Sino Atrial (S-A) node atau pacemaker. Otot jantung ini

, mempunyai tingkat ketebalan yang bervariasi yaitu paling tebal pada

ventrikel kiri, lebih tipis pada ventrikel kanan dan paling tipis adalah pada

atrium.

Secara anatomis jantung terbagi manjadi empat ruang yaitu

atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel. Atrium kanan

menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh melalui vena

kava superior dan inferior, kemudian darah bergerak ke ventrikel kanan

dan dipompakan ke pam untuk dibersihkan. Sedangkan atrium kiri

menerima darah yang kaya akan oksigen dari vena pulmonaris, kemudian

darah masuk ke ventrikel kiri dan dipompakan ke seluruh jaringan tubuh.
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Jantung berkontraksi sekitar 70-80 kali permenit sepanjang hidup, akan

tetapi frekuensinya berbeda-beda tergantung usia, emosi, latihan fisik dan

lain-lain. Dari proses berkontraksinya otot ini dapat diketahui dari luar

yaitu melalui perhitungan denyut nadi. Temp~t terbaik untuk menghituIlg

denyut nadi adalah pada pergelangan tangan, sisi kiri dada, di daerah

terletaknya jantung dan di samping tenggorokan (Janssen, 1993: 27).

Frekuensi dellyut nadi ini dapat digunakan sebagai indikasi kemampuan

jantung dalam memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, sehingga dapat

dikatakan pula bahwa dengan melihat frekuensi denyut jantung dapat

digunakan untuk mengetahui kebugaran jantung. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa semakin sedikit frekuensi denyut jantung istirahat per

menit, maka semakin bugar jantungnya. Demikian pula sebaliknya

semakin banyak frekuensi den)'ut jantung istirahat per menit menunjukkan

bahwa kebugaran jantungnya mengalami penurunan.

Ivlenurut Waston (2002: 257), ada beberapa faktor yang

mempengaruhi frekuensi denyut jantung yaitu (1) istirahat dapat

menurunkan frekuensi denyut jantung,",~jsedangkan. latihan fisik dapat

meningkatkan frekuensi denyut jantung. (2) Peningkatan USIa dapat

menurunkan frekuensi denyut jantung, seperti pada bayi frekuensi denyut

jantung antara 120-140 per menit saat lahir dan frekuensi ini akan

menurun seiring peningkatan usia. (3) Seorang wanita memiliki frekuensi

denyut jantung sedikit lebih cepat dibanding pria. (4) Emosi dan eksitasi

akan mempercepat frekuensi denyut jantung. Jadi dapat disimpulkan

bahwa pada saat istirahat denyut jantung akan mengalami penurunan,

sedangkan pada saat latihan akan mengalami peningkatan yang dapat

melatih daya taban jantung dalam berdenyut. Apabila seseorang sering

melakukan latihan fisik denyut jantung istirahat juga mengalami

penurunan.

Kerja jantung dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom. Nervus

vagus memperlambat frekuensi denyut jantung dan menyebabkan

penurunan kekuatan kontraksi melalui hantaran impuls ke nodus

12



sinuatrial. Saraf simpatis mempercepat frekuensi denyut jantung dan

memperkuat kontraksi. Persyarafan ganda terhadap. kerja jantung ini

dikoordinasikan oleh pusat jantung di medula oblongata otak. Frekuensi

denyut jantung ini juga berpengaruh terhadap tekanan darah yaitu apabila

frekuensi denyut jantung mengalami peningkatan, maka tekanan darah

juga meningkat.

b. Sistem Respirasi

Respirasi atau pemapasan adalah pertukaran gas yang terjadi

antara organisme tubuh dengan lingkungan sekitarnya (Junusul, 1989:

118). Respirasi ini melibatkan seluruh proses yang menyebabkan

pergerakan secara pasif oksigen (02) dari lingkungan sekitarnya (lldara)

ke panl-pam dan dilanjutkan ke seluruh jaringan tubuh guna menunjang

proses metabolisme, serta pergerakan secara pasif karbondioksida (C02)

yang merupakan sisa metabolisme dan jaringan kemudian keluar ke

udara. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dan respirasi adalah

untuk rnendapatkan (02) dari udara yang dialirkan ke seluruh jaringan

tubuh agar dapat membantu dalam ptoses metabolisme energi dan

membawa keluar C02 yang dihasilkan oleh sel.

Waston (2002: 296) mengatakan bahwa organ-organ sistem

pemafasan terdiri dari: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus,

alvioli dan duktus alviolaris. Dari fungsi organ-organ pemapasan terSebtlt

menghasilkan mekanisme pemapasan yaitu inspirasi dan ekspirasi.

Inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar yang kaya oksigen ke

dalam pam. Proses ini terjadi sebagai akibat dan pergerakan diafragma

dan berkontraksinya otot-otot intercostalis. Sedangkan ekspirasi

merupakan proses keluarnya karbondioksida dari pam-pam. Pada saat

ekspirasi ini terjadi karena diafragma rileks, sehingga kembali ke bentuk

aslinya. Selain itu otot-otot interkostalis juga rileks dan tulang rusuk

kembali seperti semula, sehingga udara yang ada di dalam pam-pam dapat

dikeluarkan. Jadi dapat dikatakan bahwa otot diafragma dan interkostalis

memberikan peranan penting dalam proses ini.
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Setelah mengetahui mekanisme pemapasan, maka perlu

dipelajari tentang proses pertukaran gas. Proses inspirasi merupakan

memasukan oksigen ke dalam paru-pam yang kemudian terjadi pertukaran

gas oksigen dengan karbondioksida. Hasil dari proses pertukaran ini yang

berupa oksigen akan di bawa keseluruh jaringan tubuh sebagai energi.

Sedangkan gas karbondioksida yang dibawa oleh sel darah merah berupa

hasil metabolisme akan dikeluarkan oleh paru~paru disebut ekspirasi.

Kemudian ditukarkan dengan oksigen ya.ng diambil da.ri udara luar, dan

seterusnya siklus berjalan.

Secara umum proses respirasi dapat dibagi menjadi tiga bagian.

yaitu pemapasan luar (external respiration), pemapasan dalam (internal

respiration), dan pemapasan seluler (cellular respiration). Pemapasan

luar adalah proses pengambilan oksigen dari udara masuk ke dalam alvioli

pam dan selanjutnya masuk ke dalamdarah. Perna-pasan dalam yaitu

proses berjalannya oksigen ke seluruh jaringan tubuh yang dibawa oleh

darah, sedangkan pemapasan selular merupakan proses penggunaan

oksigen oleh sel-sel tubuh yallg dapat menghasilkan energi, air dan

karbondioksida. Karbondioksida yang bergerak secara difusi dari jaringan

ke darah kemudian dibawa oleh darah ke pam-pam untuk ditukarkan lagi

dengan oksigen dan mengeluarkan karbondioksida ke udara luar. Proses

pertukaran udara luar dengan udara di dalam pam ini disebut ventilasi

pam.

Dalam proses pemapasan dikontrol oleh sistem saraf pusat

yang terletak di medula oblongata. Akumulasi karbondioksida di dalam

darah menstimulasi kemoreseptor di arteri-arteri besar. Impuls

dihantarkan ke sarafpusat pemapasan, dari saraf pusat pemapasan dikirim

ke diafragma dan otot interkostalis, sehingga otot berkontraksi dan terjadi

inspirasi.

Adapun cara yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui

daya tahan kardiorespirasi seseorang maka harns dapat diketahui

konsumsi oksigen maksimal atau kapasitas V02 max. Konsumsi oksigen
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maksimal atau kapasitas V02 max adalah ambilan oksigen selama eksersi

maksimum (Janssen, 1993: 26). Pate (1993: 255) menyatakan bahwa

tenaga aerobik mak~imal seringkali disebut penggunaan oksigen maksimal

adalah tempo tercepat di mana seseorang dapat menggunakan oksigen

selama berolahraga. Kualitas daya tOOan paru jantung dinyatakan dengan

besarnya V02 max atau jmnlah oksigen maksimum yang dikonsumsi

secara maksimal dalam satuan ml/kg.bb/menit (Djoko.Pekik Irianto, 2000:

72)~

Neiman (1993: 47) mengatakan bahwa pengambi.lan oksigen

maksimal (V02 max) didefmisikan sebagai tingkat terbesar di mana

oksigen dapat dikonsumsi selama latihan. Istilah maximal oxygen

consum.Lvtion, maximal oxygen intake, dall maximal aerobic power

mempunyai pengertian yang sarna, yaitu perbedaan yang terbesar antara

oksigen yan.g dihisap masuk ke dalam paru dan oksigen yang

dihembuskan ke luar pam (Junusul Hairy, 1989: 186). V02 max

dinyatakan dalam liter/menit. Kinerja pada tingkat V02 max hanya dapat

dipertahankan untuk jangka waktu yang··::'sangat pendek dan paling lama

beberapa menit (Janssen, 1993: 26).

Santosa Giriwijoyo (2007: 393), ambilan oksigen maksimal

adalah ukuran mengenai kemampuan gabungan dati otot-otot yang

berkontraksi untuk mengkonsumsi oksigen bagi keperluan mengolah

sumber energi dengan kemampuan kemo-hidro-limfatik, sistem respirasi

dan sistem kardiovaskuler. Maximal aerobik power sering kali disebut

penggunaan oksigen maksimal, adalall tempo tercepat dimana seseorang

dapat menggunakan oksigen selama olahraga. V02max mengacu pada

kecepatan pemakaian oksigen, bukan sekedar banyaknya oksigen yang

dipakai. Sebagaicontoh, sesungguhnya setiap orang sanggup untuk

memakai 5 liter oksigen bila diberi waktu yang cukup panjang untuk itu.

Jadi dapat dikatakan bahwa ambilan oksigen maksimal (V02 max) ukuran

kemampuan otot yang berkontraksi untuk mengkonsumsi oksigen yang

diperoleh dati sistem respirasi dan kardiovasculer (kardiorespirasi).
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2. Komposisi Tubuh

\Vinnick (2014: 15), berpendapat bahwa komposisi tubuh dalam

komponen kebugaran fisik yang berhubungan dengan kesehatan yang

melibatkan derajat kerampingan tubuh untuk kebugaran. Komposisi tubuh

mengacu pada persentase relatif berat badan yang gemuk dan lemak jaringan

bebas (Dwyer, 2008: 4). Sedangkan Neiman (1993: 27), mengatak.an bahwa

komposisi tubuh mengacu padajumlah relatiflemak tubuh danjaringan tubuh

rampIng.

Komposisi tubuh digunakan dalam referensi untuk komponen lelnak

dan tanpa lemak dari tubuh manusia. Komponen lemak yang disebut massa

lemak atau persen lemak tubuh. Komponen non lemak adalah massa tubuh

tanpa lemak (Warner, 2010: 122). Komposisi tubuh meliputi dua hal yaitu

indeks masa tubuh dan presentase lemak tubuh. Komposisi tubuh juga

didefinisikan sebagai perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat

tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam persentase lemak tubuh.

3. Pengertian Latihan

Training is usually defined as systematic process of repetitive,

progressive exercises, having the ultimate goal of improving athletic

performance (Bompa, 1999: 1). "Modified definition of sports training of

Dietrich Herre states that trainning is a process ofsports perfection rules by

scientific, particularly pedagogic, principles. This process, whicJl is planned

and systematic, increases the readiness to perform and the performance

capacity ofa sportsman (Nossek, 1982: 9).

Latihan adalah suatu proses berlatih secara sistematis yang dilakukan

secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian bertambah. Menurut

Nossek (1982: 10), latihan adalah suatu proses atau peroiode waktu yang

berlangsung selama beberapa tahun sampai olahragawan mencapai standar

penampilan yang tinggi. Pada prinsipnya latihan adalah memberikan tekanan

fisik secara teratur, sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa, sehingga
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dapat meningkatkarl kemampuan fisik di dalam melakukan aktivitas (Fox et

all., 1993: 69)0

Menurut Sukadiyanto (2002: 5-6) istilah latihan berasal dan kata dalam

bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna seperti: practice,

exercises, dan training. Pengertian latihan yang berasal dari kata practise

adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan (kemahiran) berolahraga

dengan menggunakaIl berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dankebutuhan

cabang olahraganya.

Pengertian latihan yang berasal dari kata exercises adalah perangkat

utama dalam proses latillan harian untuk meningkatkan kualitas fungsi sistem

organ tubuh manusia, sehingga mempermudah olahragawan dalam

penyempumaan geraknya. Latihan exercises merupakan Inateri latihan yang

dirancang dan disusun oleh pelatih untuk satu sesi latihan atau saiu kali tatap

muka dalam latihan. Misalnya susunan materi latihan dalani satu kali tatap

muka pada umumnya berisikan materi, antara lain: (1) Pembukaan/pengantar

latihan, (2) Pemanasan (warming-up), (3) Latihan inti, (4) Latihan tambahan

(suplemen), dan (5) Cooling down/penutup.

Latihan yang berasal dari kata training adalah penerapan dari suatu

perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang berisikan

materi teon dan praktek, metode, dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang akan dicapai. Menurut Harre dalam Nossek yang dikutip oleh

Sukadiyanto (2002: 7-8) latihan yang berasal dari kata training adalah suatu

proses penyempumaan kemampuan berolahraga dengan pendekatan ilmiah,

memakai prinsip pendidikan yang terencana dan teratur, sehingga tujuan

latihan dapat tercapai tepat pada waktunya.

Menurut Bompa (1994; 3) latihan merupakan suatu kegiatan olahraga

yang sistematis dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara bertahap dan

perorangan, bertujuan membentuk manusia yang berfungsi fisiologis dan

psikologisnya untuk memenuhi tuntutan tugas. Latihan adalah suatu program

latihan fisik untuk mengembangkan seorang atlit dalam menghadapi

pertandingan penting (Fox, 1993: 693). Latihan itu diperoleh dengan earn
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menggabungkan tiga faktor yang terdiri atas intensitas, frekuensi, dan lama

latihan. Walaupun ketiga faktor ini memiliki kualitas sendiri-sendiri, tetapi

semua harns dipertimbangkan dalam menyesuaikan kondisi saat latihan.

4. Pengertian Latihan Beban

Selain aktivitas latihan diatas, latihan olahraga juga dapat dilakukan

dengan menggunakan latihan beban (weight training). Menurut Suharjana

(2007: 87) latihan beban (lveight training) adalah latihan yang dilakukan

secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat untuk menambah

kekuatan fungsi otot guna memperbaiki kondisi fisik atlet, mencegah

terjadinya cedera atau untuk tujuan kesehatan. Latihan beban dapat dilakukan

dengan menggunakan beban dari berat badan sendiri (beban dalam) atau

mellggunakan beban luar yaitu beban bebas (free weight) seperti dumbell,

barbell, atau mesin beban (gym machine). Bentuk latihan yang menggunakan

beban dalam yang paling banyak digunakanseperti chin-up, push-up, sit-up,

ataupun back-up, sedangkan menggunakan beban luar sangatlah banyak dan

bervariasi sesuai dengan tujuan latihan serta perkenaan ototnya.

Menurut Sadoso Sumosardjuno (1990: 39) latihan beban adalah· suatu

cara pemeliharaan kondisi badan dengan jalan gerakan yang berulang-ulang,

misalnya mengerutkan bisep, mengangkat bahu dengan beban· yang

submaksimal, dan lain-lain. Menurut Thomas R. (1999: 1) latihan beban

banyak digunakan oleh para penggemar kebugaran, bahkan menjadi daya tarik

bagi orang yang pemah pemah mengalami kelelahan/loyo, orang yang tidak

berenergi, dan orang yang tidak bugar.

Menurut Djoko (2000: 59) latihan beban merupakan suatu bentuk

latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan

dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan,

pengencangan otot, hypertrophy otot, rehabilitasi, maupun penanlbahan dan

pengurangan berat badan.

Menurut Djoko (2009: 65) latihan beban (weight training) disebutjuga

resistance training adalah salah satu jenis latihan olahraga yang menggunakan
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beban sebagai sarana untuk memberikan rangsang gerak pada tubuh. Pada

mulanya latihan beban dikembangkan untuk melatih otot terutama untuk

meningatkan kekuatan dall daya tahan serta hipertrofi otot. Dalam

perkembanganya weight training dapat dirancang untuk meningkatkan daya

tahan paru. jantung dan melnperbaiki komposisi tubuh.

Beban yang dipergunakan dapat berupa bobot barlan sendiri, dambel,

barbel ataupun mesin beban (gym lnachine). Menurut Thomas R. (1999:10)

peralatan latihan beban terdiri atas dua macam yaitu mesin (gym) dan beban

bebas (free weight). Yang dimaksud dengan mesin dan behan bebas adalah

sebagai berikut:

a. Mesin (gym)

Mesin (gym) terdiri atas dua jenis mesin latihan yaitu mesin pivot dan

mesin cam.

1) Mesin pivot merupakan peralataIl latihan beban yang memiliki satu

atau lebih tumpukkan behan, yang dilakukan dengan menarik atau

mendorong sebuah tuas beban yang berhubungan dengan sebuah titik

putar atau menggunakan katrol.

2) Mesin cam merupakan mesin dengan beban variabel yang memiliki

roda berbentuk elips, bentuknya tnembuat cam berfungsi sebagai

tumpukkan beban yang bergerak.

b. Beban bebas (free weight)

Peralatan beban bebas adalah barbell dan dumbell, harganya lebih

murah dari mesin, menawarkan lebih banyak variasi latihan danmembuat

latihan benar-benar bebas.

1) Barbell, digunakan untuk latihan dengan menggunakan dua lengan.

Barbell memberikan variasi latihan yang tidak mungkin diberikan pada

mesin. Barbell dilengkapi dengan lempengan beban dengan berat yang

bervariasi.

2) Dumbe11, digunakan untuk latihan dengan menggunakan satu atau dua

lengan. Alat ini lebih pendek dari barbell dan juga menawarkan banyak

variasi latihan.
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5. Metode Latihan Beban

Metode latihan. yang dapat digunakan dalarn melakukan latihan beban

diantaranya adalah metode super set, compound set, triset, gi~nt set,

pyramide, dan drop set (Stoppani, 2006: 76-95). Adapun penjelasan tentang

beberapa metode latihan beban dapat diuraian sebagai berikut:

1) Super Set

Super set adalah metode latihan yang saling berpasangan untuk

melatih kelompok otot agonis dan antagonis, seperti bisep dan trisep, dan

melakukan satu set untuk setiap kelompok otot secara berulang-ulang tanpa

istirahat antar latihan (Stoppani, 2006: 76). Djoko Pekik lrianto (2000: 33)

mengatakan bah\va sistem super set merupakan bentuk atau modullatiahan

den.gan cara tnelatih otot agonis dan antagonis (berlawanan) secara

berurutan. Contoh latihan untuk paha depan (Quadriceps) dilanjutkan otot

.paba belakang (Hamstring), biceps diteruskan dengaJ;1 triceps, otot perut

dilanjutkan otot punggung secara berurutan.

Metode super set ini menekankan pada latihan beban dengan fungsi

perkenaan otot yang saling berkebalikan" Adapun contoh penggunaan alat

yang saling berkebalikan adalah leg extension super set dengan seated leg

curl, leg press super set dengan lying leg curl, arm curl super set dengan

triceps pushdown, low pulley curl super set dengan triceps extension, chest

press super set dengan pull down, dan butterfly super set dengan rowing.

2) Compound Set

Metode latihan compound set hampir mirip dengan metode latihan

super set latihan berpasangan dengan dua latihan yang dilakukan berulang

ul~g pada kelompok yang sarna otot (Stoppani, 2006: 77). Jadi metode

latihan compound set merupakan latihan dengan melakukan dua jenis

latihan untuk satu kelompok otot yang sarna secara berturut-turut, namun

dengan jenis latihan yang berbeda untuk tiap setnya dan tanpa istirahat

antar set.

Latihan dengan sistem ini dapat memberikan respon yang maksimal

terhadap sekelompok otot yang dilatih sehingga potensi pengembangan
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otot lebih optinlal. Metode cOlnpound set ini menekankan pada latihan

beban dengan fungsi perkenaan sekelompok otot yang sama dengan

menggunakan alat yang berbeda. Adapun contoh penggunaan alat yang

berbeda namun fungsi perkenaan ototnya sarna adalah leg extension

compound set dengan leg press, seated leg curl compound set dengan lying

leg cllr', arm curl compound set dengan low pulley curl, triceps pushdown

compound set dengan trice]Js extension, chest press compound set dengan

butterfly, dan pull down compound set dengan rowing.

3) Triset

Stoppani (2006: 77), berpendapat bahwa metode latihan triset

merupakan pengembangan dan compound set, yaitu menggunakan tiga

latihan untuk kelompok otot yang sarna secara benl1ang tanpa istirahat

antara set, dibandingkan dengan compound set hanya dua latihan. Teknik

latihan dengan metode triset adalah latihan dengan melakukan tiga macIDn

latihan dalam 1 set. Misalnya incline dumbell curl, dumbell preacher curl,

dan hummer curl untuk melatih otot biceps.

4) Giant Set

Metode latihan giant set mirip dengan compound set dan latihan

triset dalam beberapa latihan yang dilakukan untuk satu kelompok otot

secara berulang-ulang tanpa istirahat antara set (Stoppani, 2006: 78).

Metode latihan dengan melakukan 4-6 macam latihan dan antara satu

latihan dengan latihan yang lain diselingi waktu istirahat yang sangat

sedikit. Beban yang dipakai merupakan beban yang cukup berate Misalnya

rangkaian chin! wide grip pulldown/ seated row/ barbell row/ t-bar row/

machine row.

5) Pyramide

Latihan dengan metode piramid adalah latihan dengan cara

menaikkan beban setelah selesai melakukan satu set. Seiring dengan

penambahan beban maka jumlah repetisi angkatan beban dikurangi. Husein

dkk. (2007: 60) berpendapat bahwa rnetode piramid merupakan salah satu

sistem latihan kekuatan yang dipandang memiliki efek paling baik dalam
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peningkatan kekuatan. Pada sistem ini atlet mengangkat beban dari

intensitas yang lebih rendah dengan u1angan banyak kemudian secara

berangsur menuju ke intensitas yang lebih tinggi dengan ulangan sedikit.

Mochamad Sajoto (1989: 119) berpendapat bahwa metode pyramide

system atau the pyramide system merupakan metode latihan yang diberikan

dengan penambahan heban tiap set dan diikutj dengan pengurangan jumlah

repetisi.

6) DropSet

Martyn (2000: 125), mengatakan bahwa drop set adalah set

tambahan yang dilakukan setelah menyelesaikan latihan dengan set seperti

biasa pada latihan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memaksa kerja otot

secara lebih untuk menembus hatas kemampuan normal. Latihan dengan

nletode drop set melibatkan pengurangan dalam jumlah berat yang

digunakan sehingga dapat melanjutkan ·untuk menyelesaikan repetisi pada

latihan yang diberikan (Stoppani~ 2006: 95). Latihan ini biasanya hanya

sebagai tambahan latihan saja. Drop set adalah teknik yang hanya bisa

dilakukan apabila telah mencapai set inti dengan beban terberat hingga

gagal-positif, kemudian tanpa istirahat langsung melakukan jenis latihan

yang sarna namun beban lebih ringal1 hingga gagallagi

6. Program Latihan Beban

Program latihan beban Inerupakan rancangan yang diperlukan

untuk memberikan· panduan pada pelaksanaan latihan beban. Dalam

penyusunan program latihan beban kendaknya memenuhi kaidah-kaidah

penyusunan program latihan beban yang tepat agar sasaran latihan dapat

tercapai. Beberapa hal yang harns diperhatikan dalam penyusunan program

latihan beban adalah dosis latihan dan komponen latihan harns terpenuhi.

Bompa (1999: 45-50) mengemukakan bahwa untuk menyusun program

latihan beban hendaknya memenuhi beberapa komponen yaitu volume,

intensitas atau beban latihan, jumlah latihan, jumlah repetisi, irama latihan,
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jumlah set, dan waktu istirahat antar set. Berikut ini adalah tabel variasi

program latihan beban:

Tabell. Vasiasi Program Latihan Beban

Program Repetisi Jumlah Istirahat Frekuensi
Latihan Set antar set (per
Behan I minggu)

Kebugaran 8-12 2-4 2-3 menit 2-3
Jasmani~

Daya 1'ahan 15-25 2-4 1-2 memt 2-3
Otot
Kekuatan 1-6 2-5 3 menit 2-3
otot
Body 8-20 3-8 >1 menit 4-12
Building

Surnber: VVerner(2010: 226)

Dari beberapa pendapat tentang dosis dan komponen latihan serta

beberapa referensi tentang progranl latihan yang sesuai untuk latihan beban

adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Program Latihan Beban

l\tletode Latihan Takaran Latihan Tujuan Latihan I
Beban

METODE SUPER Frekuensi: Meningkatkan Daya

SET:
3 kali/minggu

Tahan Kardiorespirasi
Intensitas: 40-60%

Chest press-Pull lRM (V02 Max), menurunkan
down, Butterfly- Repetisi: 15-25 kali

persentase lemak dan
Rowing, Leg Set: 2-4
extension-Seated leg Rec: 30detik antar IMT
curl, Legpress- set
Lying leg curl: Arm llama: Cepat
curl-Triceps
pushdown, Low
pulley curl-Triceps
extension,
Abdominal-Lower
Back, High Pulley
Crunches-Deadlifts
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B. Kerangka Berfikir

Ada banyak cara yang dilakukan untuk dapat menuingkatkan daya tahan

pam jantung, menurunkan persentase lemak dan IMT yaitu dengan latihan.

Latihan yang dilakukan agar bermakna harns mengikuti program latihan yang

tepatdan dengan metode yang sesuai. Program ini dilakukan dengan memadukan

prinsip latihan bebandengan prinsip latihan yang s~suai dosis latihan yang tepat.

Latihan beban dengatl metode super set ini diharapkan dapat menlberikan

kontribusi terhadap menuingkatkan daya tahan pam jantung, menurunkan

persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor angkatan 2014.

c. Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian yang ada pengaruh yang signifikan latihan

beban dengan metode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi (V02 max),

persentase lemak dan IMT mal1asiswi Ikor agkatan 2014.
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BABIII

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimen

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untu.k mencari

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang

terkendali (Sugiyono, 2013: 109). Zainuddin (1988: 56) berpendapat

bahwa penelitian eksperimental pada dasamya adalah ingin menguji

hubungan antara suatu sebab (cause) dengan akibat (effect). Sedangkan

Supranto (1997: 44), mengatakan bahwa eksperimen ialah usaha

pengumpulan data sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk

memperoleh suatu kesimpulan yang jelas terutama mengenai kebenaran

suatu hipotesis yang mencakup hubungan sebab dan akibat dengan

melakukan pengontrolan terhadap satu. variabel atau lebih yang

pengaruhnya tidak dikehendaki. Sehingga dapat dikatakan bahwa

penelitia-ll ini merupakan penelitian eksperimen karena penelitian ini akan

menguji hubungan sebab dan akibat tentang p~~garub. latihan beban

dengan metode super set terhadap daya tahan karqiorespirasi (V02 max),

persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor agkatan 2014.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan the

one-group pretest-posttest design. Menurut Leedy (1980: 169) the one

group pretest-posttest design is a type ofexperiment where a single group

has (1) a pre-experimental evaluation, than (2) the influence of the

variable, and, finally (3) a post-experimental evaluation. Dari pendapat

tersebut di atas dapat dikatakan bahwa the one-group pretest-posttest

design adalah sebuah bentuk penelitian eksperimen di mana satu·kelompok
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tersebut menjadi sebuah evaluasi sebelum eksperimen, kemudian

memberikan pengaruh pada variabel dan terakhir memberikan sebuah

evaluasi sesudah eksperimen. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil pretest

merupakan kontrol dari penelitian ini. Desain penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

01 p 02

Keterangan:

01 : Pre test (tes awal)

P : Treatment (perlakuan)

02 : Post test (tes akhir), Zaenuddin (1988: 71).

B. Tempat dan \Vaktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah difitness center yang ada di

GOR FIK UNY. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu

antara bulan Maret-Mei 2015 dengan frekuensi latihan tiga kali dalam satu

minggu, sehingga dapat diketahui bahwa pelaksanaan treatment ini dilakukan

sebanyak 24 kali tatap mllka.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi Ikor FIK UNY.

Sampel dalam penelitian ini·melibatkan seluruh mahasiswi prodi Ikor FIK

UNY angkatan 2014.

D. Dermisi Operasional Variabel

Latihan beban dengan metode super set yaitu latihan beban yang

dilakukan untuk melatih otot agonis antagonis yang saling berlawanan dengan

dosis latihan berupa freku;ensi: 3- kalilminggu, intensitas: 40-60 % 1RM,

jumlah set: 2-4 set, repetisi: 15-25 kali pengulangan, dan dilakukan

menggunakan alat Chest press-Pull down, Butterfly-Rowing, Leg extension

Seated leg curl, Leg press-Lying leg curl, Arm curl-Triceps pushdown, Low
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pulley curl-Triceps extension, Abdominal-Lower Back, High Pulley Crunches

Deadlifts.

Daya tahan kardiorespirasi adalah kemampuan jantung yang

melibatkan pam, pembuluh darah, dan kelompok otot besar dalam mensuplai

oksigen ke seluruh tubuh pada saat melakukan Iari bolak balik pada jarak 20

meter untuk mengukur tingkat efisiensi fungsi jantung dan paru-pam yang

ditunjukkan meialui pengukuran arnbilan oksigen maksimum (maximum

oxygen uptake) atau V02 nlax dengan multistage test.

Komposisi tubuh merupakan perbandingan berat tubuh berupa lemak

dengan berat tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam persentase lemak

tubuh dan dan IMT yang dapat diukur menggunakan alat berupa omron

karada scan body composition monitor.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengukur dalam penelitian ini adalah:

1. Multistage test

Multistage test atau sering disebut tes lari multitahap ini bertujuan

untuk mengukur tingkat efisiensi fungsi jantung d~n paru-pam yang

ditunjukkan melalui pengukuran ambilan oksigen ~aksimum (maximurtl

oxygen uptake). Instrumen ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kapasitas V02 max yang dapat digunakan paru untuk mengambil oksigen.

Data yang diperoleh dari tes inidapat menunjukkan seberapa besar

kemampuan kardiorespirasi.

Hasil yang dicatat adalah jumlah terbanyak dari level dan balikan

sempurna yang berhasil diperoleh dicatat sebagai score peserta tes. Adapun

pelaksanaatmya adalah peserta tes melakukan Iari boIak-baIik dengan

mengikuti aba-aba atau irama "tut" pada kaset/ CD dengan lintasan yang

berjarak 20 meter, pemhalikan lari hams melewati garis finish dan start dengan

mengikuti aba-aba dari tape recorder. Pastikan bahwa pita dalam kaset belum

mengalami peregangan (molor) dan kecepatan kaset bekerja secara benar'
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dengan ketelitian 0,5 detik. Kriteria untuk menghentikan yaitu apabila peserta

tes gagal mencapai jarak dua langkah menjelang garis ujung pada saat

terdengar sinyal "tut", peserta tes masih diberi kesempatan untuk meneruskan

dua kali lari agar dapat memperoleh lagi langkah yang diperlukan sebelum

ditarik mundur. (Protokol Tes Fisik Laboratorium PRI~1A, 2012: 40-41)

Gambar 14.

Lari Multistage (http://www.ptgear.co.uk)

2. Komposisi tubuh

Komposisi tubuh yang terdiri dari IMT (indeks massa tubuh) dan

persentase lemak. Alat yang digunakan adalah Omron karada scan body

composition monitor untuk mengukur komposisi tubuh yang terdiri dari IMT

dan persentase lemak. Langkah pertama~ petugas menyalakan tombol turn on,

kemudian memasukkan data usia, jenis kelamin, berat hadan dan tinggi hadan.

Cara pelaksanaannya adalah peserta berdiri diatas alat tanpa menggunakan alas .

kaki, tangan diangkat horizontal dan siku tetap lurus ke depan. Antara badan

dan lengan membentuk sudut 90 derajat kemudian tekan tombol start, tunggu

bebarapa saat maka akan muneul hasil yang dapat dibaca melalui monitor yang

terdiri atas persentase lemak dan body mass index (BMI). (Omron Instruction

Manual, 2013: 8)
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Gambar 15.

Omron karada scan body composition monitor

(http://www.omronhealthcare-ap.corrl)

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yangdigunakan dalam penelitian 1ill adalah

sebagai berikut:

1. Vji normalitas dilakukan- untuk mengetahui apakah data mempunyai

sebaran yang berdistribusi normal. Uji yang digunakan adalah uji

Kolmogorov Smirnov.

2. Vji homogenitas merupakan uji untuk mengetahui apakah variansi-variansi

dari sejumlah populasi sarna atau tidak (Budiyono, 2004: 175). Vji

homogenitas variant dilakukan untuk menguji kesamaan varians data

kelompok eksperimen pre test dan post test. Uji homogenitas

menggunakan uji Levene's Test dengan uji F.

3. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabel

antara pretest dan posttest pada kelompok eksperimen. Hasil analisis

dinyatakan terdapat perbedaan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (P <

0,05). Data yang diperoleh dari tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest)

akan .dianalisis secara statistik diskriptif menggunakan uji t dengan

menggunakan program SPSS komputer dengan taraf signiftkansi 5% atau

0,05.
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BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan difitness center di GOR FIK UNY.

2. Deskripsi Subyek

Subyek penelitian ini adalah mahasiswi prodi Ikor FIK UNY tahun

2014.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini merupakan hasil pengukuran terhadap pengaruh

latihan beban dengan metode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi

(V02 max), persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor. Pengukuran data

dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum perlakuan (pre test) dan sesudah

perlakuan (post test). Data penelitian dibuat analisis deskriptif dengan tujuan

untuk mempermudah penyajian data penelitian. Hasil analisis deskriptif pada

data sub penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikUt.

Tabel 1. Hasil Analisis DeskriptifData Penelitian

Data Min. Max. Mean Median Modus Std. Dev

V02 Max (pre test) 26,20 34,30 29,27 27,90 26,80 2,88

V02 Max (post test) 30,60 41,20 35,01 35,00 30,60 3,49

% lemak (pre test) 16,10 37,50 24,93 25,10 16,10 5,44

% lemak (post test) 16,60 28,40 22,77 24,35 16,60 4,09

IMT (pre test) 17,80 24,60 21,15 21,05 17,80 2,31

IMT (post test) 17,30 24,40 20,95 21,05 17,30 2,36

1. Deskripsi Data Pre Test V02 Max

Hasilanalisis data V02 Max pada ·saat pre test diperoleh skor

terendah adalah 26,20 dan skor tertinggi adalah 34,30. Hasil analisis

statistik deskriptif diperoleh rerata (M) = 29,27; Median (Me).= 27,90;

Mo.dus (Mo) = 26,80 dan Simpangan Baku (SB) = 2,88.
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Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi data V02 Max pada saat

pre test dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel2. Distribusi Frekuensi Data Pre Test V02 Max

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%)

32,8 - 34,4 3 25,00

31,2 - 32,7 I 0 0,00
I

29,5-31,1 2 16,7

29,7 - 29,4 2 16,7

26,20 - 27,8 5 41,6

Total 12 100,0
J

Histogram dari distribusi frekuensi data V02 Max pada saat pre test

adalah sebagai berikut.

6....------------------------

1\
v

Kelas Interval

26.2-27-8 'ZT.9-29.4 29.5-31.1 31.2-32.7 32.8-34.4

Ganlbar 1. Histogram Data Pre Test V02 Max

1

o

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, data V02

saat pre test sebagian besar pada interval skor 26,2-27,8.

2. Deskripsi Data Post Test V02 Max

Hasil analisis data V02 Max pada saat post test diperoleh

terendah adalah 30,60 dan skor tertinggi adalah 41,20. Hasil .analisis
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statistik deskriptif diperoleh rerata (M) == 35,01; Median (Me) == 35,00;

Modus (Mo) == 30,60 dan 8impangan Baku (8B) == 3,49.

Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi data V02 Max pada saat

post test dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabe13. Distribusi Frekuensi Data Post Test V02 Max

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%)

39,1 - 41,2 2 16,7

37,0 ~ 39,0 1 8,3

34,9 - 36,9 3 25,0

32,7 - 34,8 1 8,3

30,6 - 32,6 5 41,7

Total 12 100,0

Histogram dari distribusi frekuensi data V02 Max pada saat post test

adalah sebagai berikut.

6.,..-----------------------
5 -+----

-i 4......--
c
~ 3 -+---~
~

!u. 2 -1---

30.6-32.6 32.7-34.8 34.9-36.9 37-39 39.1-41.2

Kelas Interval

Gambar 2. Histogram Data Post Test V02 Max

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, data V02 Max pada

saat post test sebagian besar pada interval skor 30,6-32,6.

32



3. Deskripsi Data Pre Test 0A. Lemak

Hasil analisis data % lemak pada saat pre test diperoleh skor

terendah adalah 16,10 dan skor tertinggi adalah 37,50. Hasil analisis

statistik deskriptif diperoleh rerata (M) = 24,93; Simpangan Baku (SB) =

5,44; Median (Me) = 25,10; dan Modus (Mo) = 16,10.

Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi data % lemak pada saat

pre test dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel4, Distribusi Frekuensi Data Pre Test % Lemak

Kelas Interval Frekuensi Persentase (0/0)

33,3 - 37,5 1 8,3

29,0 - 33,2 1 8,3

24,7 - 28,9 5 41,7
.-

20,4 - 24,6 3 25,0 I

16,1 - 20,3 2 16,7

Total 12 100,0

Histogram dari distribusi frekuensi data % lemak pada saat pre test

adalah sebagai berikut.

6.....----------------------
5r---11.r-----

-in 4 -t----------.......,
C

~ 3 -+---------,
~

~
LL 21-~~~

1 -+---~

o -t----..p

16,1-20,3 20,4-24,6 24,7-28,9 29,0-33,2 33,3-37,5

Kelas Interva~...

Gambar 3. Histogram Data Pre Test % lemak
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, data % lemak pada

saat pre test sebagian besar pada interval skor 24,7-28,9.

4. Deskripsi Data Post Test % Lemak

Hasil analisis data % lemak pada saat post test diperoleh skor

terendah adalah 16,60 dan skor tertinggi adalah 28,40. Hasil analisis

statistik deskriptif diperoleh rerata (M) = 22,77; Simpangan Baku (SB) =

4,09; Median (Me) = 24,35; dan Modus (rvlg) = 16,60.

Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi data % lemak pada saat

post test dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel5. Distribusi Frekuensi Data Post Test % Lemak

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%fl
26,1- 28,4 1 8,3

23,7 -16,0 6 50,0

21,4 - 23,6 1 8,3
"-19,0 - 21,3 1 8,3

16,6 - 18,9 3 25,0

Total 12 100,0

Histogram dan distribusi frekuensi data % lemak pada saat post test

adalah sebagai berikut.

7-r----------------------
6-+--------------

aU) 5

;4-+-------------:::s! 3......---
u. 2 -+---1""06.....£

1-+--~

o -+-------1.....

16.6-18.9 19.0-21.3 21.4-23.6 23.7-26 26.1-28A

Kelas Interval
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Gambar 4. Histogram Data Post Test % lemak

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, data % lemak pada

saat post test sebagian besar pada intef'/al skor 23,7-26.0.

5. Deskripsi Data Pre Test IMT

Hasil analisis data IMT pada saat pre test diperoleh skor terendah

adalah 17,80 dan skor tertinggi adalah 24,60. Hasil analisis statistik

deskriptif diperoleh rerata (M) = 21,15; Simpangan Baku (SB) = 2,31;

Median (Me) = 21,.05; dan Modus (Mo) = 17,80.

Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi data IMT pada saat pre

test dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabe16. Distribusi Frekuensi Data Pre Test IMT

Kelas Illterval Frekuensi Persentase (%) I

23,4 - 24,7 3 25,0

22,0 - 23,3 1 8,3

20,6 - 21,9 3 25,0

19,2 - 20,5 2 16,7

17,8 - 19,1 3 25,0

Total" 12 100,0

Histogram dari distrihusi frekuensi data IMT pada saat pre test

adalah sebagai berikut.
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17.8-19.1 19.2-20.5 20.6-21.9 22.0·23.3 Z3A-24.7

Kelas Interval

Gambar 5. Histogram Data Pre rrest IMT

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, data IMT pada 8aat

pre test sebagian-besar pada interval skor 17,8-19,1,20,6-21,9 dan 23,4

24,7.

6. Deskripsi Data Post Test IMT

Hasil analisis data IMT pada saat post t~st diperoleh SkOi terendah

adalah 17,30 dan skor tertinggi adalah 24,40. Hasil analisis statistik

deskriptif diperoleh rerata (M) = 20,95; Simpangan Baku (SB) = 2,36;

Median (Me) = 21,05; dan Modus (Mo) = 17,30.

Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi data IMT pada saat post

test dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Data Post Test IMT

Kelas Interval Frekuensi Persentase (%)

23,0 - 24,4 3 25,0

21,6 - 22,9 1 8,3

20,2 - 21,5 4 33,4

18,7 - 20,1 1 8,3

17,3 - 18,6 3 25,0

Total 12 100,0
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Histogram dari distribusi frekuensi data IMT pada saat post test

adalah sebagai berikut.

5..,...----------------------
4r--------m~mr-----

.~ 3-+---~
Q)
:J
~! 2...-..-----c
LL

17.3-18.0 18.7-20.1 20.2-21.5 21.6-22.9 23.0-24.4

Kelas Interval

Galnbar 6. Histogram Data Post Test IMT

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui, data IMT pada saat

post test sebagian besar pada interval skor 20,2-21,5.

c. Basil Analisis Data Penelitian

Pengujian hip'?'tesis dilakukan dengan Uji t atau t test. Sebelumnya periu

dilakukan pengujian prasyarat analisis data "yaitu uji normalitas dan

homogenitas pada data penelitian.

1. Pengujian Prasyarat Analisis Data

a. Perhitungan Normalitas

Perhitungan nonnalitas dilakukan untuk menguji apakah d~ta

yang dianalisis mempunyai sebaran data yang berdistribusi normal

atau tidak. Perhitungan normalitas data dilakukan menggunakan uji

Kolmogorof Smirnov. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel di

bawah ini.
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Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Data Pretest

Data penelitian K'SZ p Ket.

V02Max (pre test) 0,924 0,360 Normal

V02Max (post test) 0,627 0,827 Normal

% lemak (pre test) 0,596 0,870 Normal

% lenlak (post test) 0,664 0,770 Normal
. c".,:,.,." y'-'

IMT (pre test) 0,484 0,973 I Normal

IMT (post test) 0,443 0,990 Normal

. Sumher: Data primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan normalitas

data pretes diperoleh niiai signiflkansi lebih besar dari 0,05 (p>O,05),

maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Attinya sebaran data penelitian ini memenuhi kriteria kurva

kenormalan data sebagai syarat analisis statistik parametrik.

b. Perhitungan IIomogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan varians

antara data sebelum dan sesudah perlakuan. Tes statistik yang

digunakan untuk menguji homogenitas varians adalah llji-F, yaitu

membandingkan varians terbesar dengan varians terkecil. Hasil uji

homogenitas adalah sebagai berikut.

a. Homogenitas Data V02Max

Tabe19. Hasil Uji Homogenitas Hasil Data Berat Badan

Data Test F hitung p Ket.

Pre test
V02Max 0,445 0,512 Homogen

Post test

Sumber: Data primer diolah.

Hasil uji homogenitas untuk menguji kesamaan varians

hasil pengukuran data V02Max hasil pengukuran pada saat pre test

dan post test diperoleh nilai F hitung sebesar 0,445 dengan nilai
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signifikansi sebesar 0,512. Oleh data nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05 (p>O,05), maka dapat dinyatakan bahwa data V02Max

hasil pengukuran pada saat pre test dan post test adalah homogen.

Artinya terdapat kesamaan varians antara data V02Max hasil

pengukuran pada saat pre test dan post test sehingga data

memenuhi syarat untuk analisis statistik parametrik..

b. Homogenitas Data % Lemak

TabellO. Hasil Uji Homogenitas Hasil Data % Lemak

Data Test F hitung p Ket.

Pre test
% Lemak 0,039 0,845 Homogen

Post test

Sumber: Data primer diolah.

Hasil uji honlogenitas unfuk menguji kesam~n varians

hasil pengukuran data % lemak hasil pengukurari pada saat pre test

dan post test diperoleh nilai F hitung sebesar 0,039 dengan nilai

signifikansi sebesar 0,845. Oleh data nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05 (p>O,05), maka dapat dinyatakan bahwa data % lemak

hasil pengukuran pada saat pre test dan post test adalah hOlnogen.

Artinya terdapat kesamaall varians antara data % lemak hasil

pengukuran pada saat pre test dan post test sehingga data

memenuhi syarat untuk analisis statistik parametrik.

c. Homogenitas Data IMT

Tabel 11. Hasil Uji Homogenitas Hasil Data IMT

Data Test F hitung p Ket.

Pre test
% Lemak 0,000 0,987 Homogen

Post test

Sumber: Data primer diolah.

Hasil uji homogenitas untuk menguji kesamaan varians

hasil pengukuran data IMT hasil pengukuran pada saat pre test dan
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post test diperoleh nilai F hitung sebesar 0,000 dellgan nilai

signifikansi sebesar 0,9870 Oleh data nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05 (p>0,05), maka dapat dinyatakan bahwa data IMT hasil

pengukuran pada saat pre test dan post test adalah homogen.

Artinya terdapat kesamaan varians antara data IMT hasil

pengukuran pada saat pre test dan post test sehingga data

memenuhi syarat untuk analisis statistik parametrik.

2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama penelitian ini berbunyi "Ada pengaruh yang

signifIkan latihan beban dengan metode super set terhadap daya tahan

kardiorespirasi (V02 max), persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor

agkatan 2014". Pengujian hipotesis menggunakan uji Paired Sample t

test. Hasil analisis data untuk pengujian hipotesis penelitian ini adalah

sebagai berikut.

a. Hasil Uji t Data Berat Badan

Hasi! uji t data V02Max adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji t Data V02Max Hasil Pengukuran Pre Test dan

Post Test

Data Test Mean t hitung p Ket.

Beratbadan Pre test 29,27
13,396 0,000 SignifIkan

Post test 35,01

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai t hitung sebesar

13,396 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai

signifikansi sebesar OjOOO lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), maka dapat

disimpulkan ada perbedaan yang signifikan V02Max saat pre test dan

post test. Hasil ini dapat diartikan ada pengaruh yang signiftkan latihan

beban dengan metode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi
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(V02 max) mahasiswi Ikor agkatan 2014, sehingga hipotesis penelitian

ini dapat diterima.

Perubahan V02Max hasil latihan beban dengan metode super

set secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

V02Max
36
35
34

33

.~ 32
.~ 31
N
.~ 30

29

28

27
26

Pretest Post test

Gambar 7. V02Max Hasil Latihan Beban Metode Super Set

Berdasarkan graftk di atas dapat terlihat terjadinya peningkatan

V02Max hasillatihan beban dengan metod~ super set yaitu dari 29,27

menjadi 35,01 yang secara statistik terbukti signifikan.

b. HasillTji t Data % Lemak

Hasil uji t data % lemak ~~sil latihan beban dengan metode

super set adalah sebagai berikut:

'"[abel 13. Hasil Uji t Data % Lemak Hasil Pengukuran Pre Test dan

Post Test

Data Test Mean t hitung p Ket.

%lemak Pre test 24,93
2,587 0,025 Signiftkan

Post test 22,77

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai t hitung sebesar

2,587 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025. Oleh karena nilai

signifikansi sebesar 0,025 Iebih kecil dari 0,05 (p<O,05), maka dapat

disimpulkan ada perbedaan yang signifikaii % lemak saat pre test dan
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post test. Hasil ini dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan latihan

beban dengan m.etode super set terhadap % lemak mahasiswi Ikor

agkatan 2014, sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima.

Perubahan % lemak hasillatihan beban dengan metode super set

secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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*' 23
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Gamb~8. % Lemak Hasil Latihan Beban Metode Super Set

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat terjadi perubahan %

lemak hasil latihan beban dengan metode super set yaitu dari 24,93

menjadi 22,77 yang secara statistik signifikan.

c. Hasil Uji t Data IMT

Hasil uji t data IMT hasillatihan beban dengan metode super set

adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji t Data IMT Hasil Pengukuran Pre Test dan Post

Test

Data Test Mean t hitung p Ket.

IMT Pre test 21,15
4,051 0,002 Signiftkan

Post test 20,95

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai t hitung sebesar

4,051 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena nilai

signiftkansi sebesar 0,002 lebih kecildari 0,05 (p<0,05), maka dapat
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2.1

disimpulkan ada perbedaan yang signifikan IMT saat pre test dan post

test. Hasil ini dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan latihan

beban dengan metode super set terhadap IMT Inahasiswi Ikor agkatan

2014, sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima.

Perubahan IMT hasil latihan beban dengan metode super set

secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

IM.T
21.2

21.15

21.1

f- 21. ..05

~

20.95

20.9

20.85

Pre test Post test

Gamb~r 9. IMT HasH Latihan Beban :lv1etode Super Set

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat terjadi perubahan IMT

hasil latihan beban dengan nletode super set yaitu dari 21,15 menjadi

20,95 yang secara statistik signifikan.

Persentase peningkatan atau penurunan hasil latihan beban

dengan metode super set dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabe! 15. Persentase Peningkatan dan Penurunan HasH Latihan Beban
dengan Metode Super Set

. Data Pre test Post test Pcnin~katan/penurun;;;l
V02Max 29,27 35,01 16,40 %
% lelnak 24,93 22,77 -9,49 %
IMT 21,15 20,95 -0,95 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui komponen V02 Max

mengalami peningkatan sebesar 16,40%. Komponen % lemak

mengalami penufunan sebesar 9,49% dan IMT juga mengalami

penurunan sebesar 0,95%.
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D. Pembahasan
Berdasarkan hasiI analisis uji t diperoleh niJai t hitung sebesar 13,396

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi sebesar

0,000 lebih keeil dari 0,05 (p<0,05), maka dapat disimpulkan ada perbedaan

yang signifikan V02 Max saat pre test dan post test. Hasil ini dapat diartikan

ada pengaruh yang signifikan latihan beban dengan metode super set terhadap

daya tahan kardiorespirasi (V02 max) mahasiswi Ikor agkatan 2014, sehingga

hipotesis penelitian ini dapat diterima. Senada dengan pendapatBaechle

(2012: XV) yang mengatakan bahwa ketika me!akukan angkat beban

intensitas sedang (40-60 persen dari 1 RM), lebih banyak pengulangan (15

atau lebih), dan waktu istirahat yang sangat singkat antara set (30 sampai 60

detik), dapat terjadi peningkatan penyerapan oksigen sebanyak 5 %.

Berdasarkan hasH analisis uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,587

dengan nilai signitikansi sebesar 0,025 sehingga p<0,05, maka dapat

disimpulkan ada perbedaan yang signifikan % lemak saat pre test dan post

test. Hasil ini dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan latihan beban

dengan metode super set terhadap % lemak mahasiswi Ikor agkatan 2014,

sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima. Senada dengan pendapat Park,

etal. (2015: 3) mengatakan bahwa kombinasi latihan aerobik berupa lari

dengan 40%-75% !vlHR dan latihan beban latihan arm curl: leg curl, leg

extension, squat, chest press, lOYal back, shoulder press, lat pulldown, back

extension dan sit up dengan 60 % - 70 % 1 RM, 8-10 repetisi dan 3 set dapat

menyebabkan penurunan yang signifikan pada % lemak tubuh (p <0,05).

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 4,051

dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, dengan p<O,05, maka dapat

disimpulkan ada perbedaan yang signifikan IMT saat pre test dan post test.

Hasil ini dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan latihan beban dengan

metode super set terhadap IMT mahasiswi Ikor agkatan 2014. Ap~bila dilihat

persentase peningkatan/ penurunannya komponen V02 Max mengalami

peningkatan sebesar 16,40%. Komponen % lemak mengalami penurunan

sebesar 9,49% dan IMT juga mengalami penurunan sebesar 0,95%.
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LAMPIRAN OLAR DATA

Descriptives

Statistics

V02Max pre V02Max post
N Valid 12 12

Missing 0 0
Mean 29.2750 35.0167
Median 27.9000 35.0000
Mode 26.80a 3D.60a

Std. Deviation 2.88038 3.49515
Minimum 26.20 30.60
Maximum 34.30 41.20

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
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Descriptives

Statistics

Lemak pre Lemak Post
N Valid 12 12

Missing 0 0
Mean 24.9333 22.7750
Median 25.1000 24.3500
Mode 16.10a 16.60a

Std. Deviation 5.44883 4.09148
Minimum 16.10 16.60
Maximum 37.50 28.40

a. Multiple nlodes exist. The smallest value is shown
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Descriptives

Statistics

IMT pre 11\,1T post
N Valid 12 12

Missing 0 0
Mean 21.1583 20.9500
Median 21.0500 21.0500
Mode 17.80a 17.30a

Std. Deviation 2.31888 2.36201
~J1inimum 17.80 17.30
Maximum 24.60 24.40

a. rvlultiple modes exist. The smallest value is shown

Uji Normalitas
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NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

V02Max pre V02Max post
N 12 12
Normal Parametersa,b Mean 29.2750 35.0167

Std. Deviation 2.88038 3.49515
Most Extreme Absolute .267 .181
Differences Positive .267 .181

Negative -.146 I -.103
Kolmogorov-Smirnov Z

.
924

1
.627

Asyrnp. Sig. (2-tailed) .360 .827

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Normalitas
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NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Lemak pre Lemak Post
N 12 12
Normal Parametersa,b Mean 24.9333 22.7750

Std. Deviation 5.44883 4.09148
Most Extreme Absolute .172 .192
Differences Positive .172 .167

Negative -.113 -.192
Kolmogorov-Smirnov Z .596 .664
Asymp. Sig. (2-tailed) .870 .770

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Normalitas
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NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

IMT pre IMT post
N 12 12
Normal Parametersa,b Mean 21.1583 20.9500

Std. Deviation 2.31888 2.36201
t\t1ost Extreme Absolute .140 .128
Differences Positive .122 .117

Negative ~.140 -.128
Kolmogorov-Smirnov Z .484 .443
Asymp. Sig. (2-tailed) .973 .990

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Homogeneity
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Test of Homogeneity of Variances

V02Max

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.445 1 22 .512

Homogeneity
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Test of Homogeneity of Variances

% Lemak

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.039 1 22 .845

Homogeneity
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IMT

Test of Homogeneity of Variances

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

.000 1 22 .987
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T-Test

Paired Samples Statistics

Std. Std. Error
Mean N Deviation Mean

Pair V02Max pre 29.2750 12 2.88038 .83149
1 V02Max post 35.0167 12 3.49515 1.00896

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.
Pair V02Max pre &

12 .909 .0001 V02Max post

Paired Samples Test

Paired Differences --
95%> Confidence

Interval of the
Std. Std. Error Difference

Mean Deviation Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed)
Pair V02Max pre-

-5.74167 1.48475 .42861 -6.68503 -4.79830 -13.396 11 .000
1 V02Max post
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T-Test

Paired Samples Statistics

Std. Std. Error
Mean N Deviation Mean

Pair Lemak pre 24.9333 12 5.44883 1.57294
1 Lemak Post 22.7750 12 4.09148 1.18111

Paired Samples Correlations

Pair 1 Lemak pre & Lemak Post
Correlation

.854

Paired Samples Test

Paired Differences
95% Confidence

Interval of the
Std. Std. Error Difference

Mean Deviation Mean Lovver I Upper t df Sig. (2-tailed)
Pair 1 Lemak pre - Lemak Post 2.15833 2.89057 .83443 .32175 J 3.99491 2.587 11 .025
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T-Test

Paired Samples Statistics

Std. Std. Error
Mean N Deviation Mean

Pair IMTpre 21.1583 12 2.31888 .66940
1 IMT post 20.9500 12 2.36201 .68185

Paired Samples Correlations

Pair 1 IMT pre & IMT post
Correlation

.997

Paired Samples Test

Paired Differences

950/0 Confidence
Interval of the

Std. Std. Error Difference

Mean Deviation Mean Lower I Upper t df Sig. (2-tailed)
Pair 1 IMT pre - IMT post .20833 .17816 .05·143 .09513 , .32153 4.051 11 .002
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DATA PENELITIAN

NO NIM NAMA LaveI Balikan
VO 2 max Pre VO 2 max Post

test test
1 14603141006 Rahayu Sustiwi 5 4 31 36.7
2 14603141009 Eva Yunita 4 2 26.8 31.8
3 14603141011 Ela Yuliana 4 5 27.9 34.3
4 14603141012 Milsa Nur Hasanah 4 2 26.8 32.1
5 14603141015 Queen Syafaati Hakiki 4 5 27.9 30.6
6 14603141025 Febrina VIda Malingga 5 1 29.9 36
7 14603141032 DESTA PANGESTI R 4 3 27.2 31.4
8 14603141038 MAYYAPRADIPTA K 5 9 32.9 37v8
9 14603144006 RAHAYU BEKTI S 6 4 34.3 41.2

10 14603144010 MIRA SA1~DRADEWI 6 1 33.2 40.1
11 14603144013 ASTI LESTARl 4 1 26.2 32.5
12 14603144018 lMA NANDASARl 4 3 27.2 35.7
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NO NIM NAMA Usia TB BB
o~ Lemak IMT~%Lemak IMT
Pre test Post testPre test Post test

1 14603141006 Rahayu Sustiwi 18 154 50.9 24.2 21.5 I 22.40 21.4

2 14603141009 Eva Yunita 19 152 56.9 37.5 24.6 28.40 24.4
3 14603141011 Ela Yuliana 17 157 55.5 27.2 22.5 26.10 22.3

4 14603141012 Milsa Nur Hasanah 18 154 56.8 26.5 24 26.00 23.7
5 14603141015 Queen Syafaati Hakiki 18 158 48.2 25.2 19.3 20.40 19.1
6 14603141025 Febrina DIda Malingga 19 147 40 21.3 18.5 17.10 18

i---

7 14603141032 DESTA PANGESTI R 19 155 49 29.2 20.4 25.20 20.4
8 14603141038 MAYYA PRADIPTA K 19 160 55.9 26 21.8 25.60 21.5
9 14603144006 RAHAYU BEKTI S 19 154 48.8 22.8 20.6 23.90 20.7
10 14603144010 MIRA SANDRA DEW! 20 156 45.8 18.2 18.8 16.80 18.7
11 14603144013 ASTI LESTARl 18 159 61 25 24.1 24.80 23.9
12 14603144018 lMA NANDASARI 19- 150 40.1 16.1 17.8 16.60 17.3
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BABV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab IV maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan beban

dengan metode super set terhadap daya tahan kardiorespirasi (V02 max),

persentase lemak dan IMT mahasiswi Ikor agkatan 2014. Apabila dilihat

persentase peningkatan/ penurunannya komponen V02 Max nlengalalni

peningkatan sebesar 16,40%~ sedangkan komponen % lemak mengalami

penurUllan sebesar 9,49% dan IMT juga mengalami penurunan sebesar 0,95%.
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1. Dr. Panggung Sutapa, M.S

2. Ahmad Nasrullohj M.Or

Wakq Dekan I Fakultas Ilmu Ke.olahragaan Universitas Negeri
Yogyakarta (FIK UNY) selaku .Penanggung Jawab Kegiatan,
selanjutnya disebut PlHAK PERTf\MA~·~·

Dasen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta
selaku ~elaksana I<.egiatan Penelitian Kelompok Berbasis Keahlian,
Selanjutnya disebut PlHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat .mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kelompok
Berbasis Keahlian, FIK lJNY Tahun 2015 sebflgaimana dalam Surat Keputusan Dekan No. 121 Tahun 2015,
dengan ketentuan sebagai berik~t:

Dengan personil peneliti: "
1. Ahmad NasrullohJ M.Or
2. Yudik PrasetyoJ M.Kes

19830626 200812 1 002
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Ille

Illd

Tujuan ...

Kegiatan Penelitian Kelompok Berbasis Keahlian FIK UNY Tahun 2015 bertujuan setiap Dosen bisa
menghasilkan K.arya Ilmiah untuk menunjang kegia~an Tri Dhanna Perguruan Tinggi

Pasal 2
Lingkup Kegiatan

(1) PlHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PlHAK KEDUA menerima dari PlHAK
PERTAMA, untuk melaksanakan kegiatan Peneliti~ Kelompok Berbasis Keahlian, FIK UNY Tahun 2015.

(2) PlHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan Penelitian Kelompok Berbasis Keahlian, FIK
uNy Tahun 2014 dan menyerahkan laporan kepada PI.HAK PERTAMA.

Pasa! 3
·Pembiayaan

Kegiatan Penelitian Kelompok Berbasis Keahlian, FIK UNY Tahun 2015 dibiayai dad Dana DIPA Universitas
Negeri Yogyakarta Tahun 2015, Nomor: DIPA.023~04.2.189946/2015 tanggal14 November201~.

(1) Biaya pe'laksanaan Penelitian Kelompok Berbasis Keahlian, FIK UNY sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh
Juta Lima Ratlls Ribu Rupiah ). Jumlah biaya tersebut akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PlHAK
KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:



(a) Tahap l'ertama sebesar 70% xRp.7.500.000,OO = Rp 5.250.000,00 dib,ayarkan setelah
penandatanganankontrak olehkedua belah .pihak.
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(2) RincianPenggunaan dana sebagai berikut:
(a) Biaya Operasional
(b) Biaya Pelaporan
(c) Biaya Manajemen

Jumlah

60%
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: 250/0
: 1000/0

Pasal4
Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian KelolTIpok Berbasis Keahlian, FIK UNY Tahun 2015 selama
8(delapan) bulan, sejak tanggal 9 i\1aret 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015.

PasaI5
Penyerahan Laporan

Pihak Kedua harus Inenyerahkan laporan kegiatan sebanyak 4 eksemplar selambat-Iambatnya tanggal
30 Oktober 2015 dengan [onnat cover sebagai berikut:

PENELITIAN DIBIAYAI DENGAN ANGGARAN DIPA UNY TAHUN 2015
SK. DEKAN NOMOR: 121 ,TAHUN 2015, TANGGAL6 Maret 2015

NQMOR PERJANJIAN: 233.l/UN34.16/PL/2015, TANGGAL 9 Maret 2015

Pasa16
B'ea Materai

Bea materai y~ng diperlukan untuk surat perjanjian,'ini menjadi tanggungjawab PlHAK KEDUA

Pasal7
Sanksi

PlHAK KEDUA bertanggung jawab atas seles~inya pelaksanaan kegiatan Penelitian Kelompok Berbasis
Keahliart, Fakultas Ilmu Keolahragaan UN'Y Tahun 2015 dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan dan apabil~

melampaui batas tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar 1°/00 (satu perrnil) setiap hari keterlambatan
dengan denda maksimal sebesar 50/0 (linia persen) dati nilai kontrak.

Pasal 8
Lain-lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian atau p'~rubahan-pe~ubahan yang dipandang perlu oleh
kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalatTI Surat Perjanjian Tambc1han (Addendum) danmerupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian.

Pasal9
Penutup

(a) Surat perjanjian ini disusun dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap
mempunyai kekuatan hukum yang sanla .

(b) Hal';'hal' 'yang belum diatut dalam Surat Perjanjian ini ditentukan oleh kedua be.lah pihak secara
mu~yawarah
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Ahma ,N rulloh, M.Or
NIP 19 30 26 200812 1 002

PlHAK PERTAMA
Wakil Dekan I
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan

Dr. Panggung Sutapa, M.S
NIP. 19590728 1986011 001



DAFTI~R HADIR SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN KEAHLIAN 2015 (PKR)

Hari, tanggal : Jum'at, 6 Maret 2015

Tanda tangan

12.

7.

5.

3.

1.

Nama

9. B. Suhartini, M.Kes

11 Eka Swasta Budayati, M.S
10. Hadwi Prihartanto, M.Se

8. Margono, M.Pd

6. Ahmad Nasrulloh, M.Or
7. Sigit Nugroho, M.Or

No.

4. Fatku rahman~rj_u_n_o'_M_.O_r_--+ --Jr-- ....-4--_-.:..J-PL.-I-I-- J
S. Cerika Rismayanti, M.Or

3. Eka Novita Indra, M.Kes

2. Drs. Dapan, M.Kes
1 Sulistiyono, M.Pd

Mengetahui :

Wakil Dekan I FIK UNY

Yogyakarta, .
Panitia Peyelenggara

Dr. Panggung Sutapa,M.S
NIP. 19590728 1986011001

#-:-
Saryono, M.Or
NIP.19811021200604 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOOYAKARTA

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Alamat: Kampus FIK. VNY J1. Kolombo 1; Telp, 513092

~-_..~-~~-~-------~----------~-----------~------------------~-------~------------~--

9. Peserta yang hadir

1. Nama Penelitian

2. Jurusan

3.. Fala:tltas

4. StatlLS Penelitian

5. JuduI Penelitian

6. Pelaksanaan

7. Tempat

8. Dipi~npin oleh
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1O. Hasil Seminar

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan

tam tulist seminar berkesempulan : Proposal Penelitian ter~ebut di atas ;

a. Diterima, tanpa revisilpembenahan

b. Dit,erima, dengan revisilpeoobenahan

c~ Dibenahi \Ultuk diseminarkan ulang

11. ~~:~f?~~~.l!~ ~.~: !.~L..~ .
. .~~~ ~:~: .
• 41'" -::" ., It c."' •••• • .. ••

SekTetaris Sidang~

~... h~~..J1.,~·

Ketua Sidang,

~
..~~ t!!.~.~ .



KEMENTERIAl\ PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS! rnOERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

iiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiilliiiiiiiiiliiiiiiilIiiiii1ilAiiiilam...a.t:iiiii;J;;;al.anii;;i;;K.o ombo No.1 Yogyakarta T·elp. 513092 : a: E

9..Peserta yang hadir

1. Nama Peneliti
2. Jurusan
3.. Fa1<.ultas
4. Jenis Penelitian
5. Judul Pellelitian
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8. Dipimpin oleh
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a. Diterim~ tanpa revisi/per lbenahan
b. Diterima, dengan revisi/p ~mbenahan

c. Dibenahi untuk diseminaJ kan ulang
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Oaftar Hadir Seminar Akhir Penelitian Keahlian Tahun 2015
Jum'at: 23 Oktober 2015
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Tanda tangan
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a. Nama
'---------4----I..~~-----.~--- _I

lOra. B. Suhartini, M.Kes

2 Agus Susworo 0 M., M.Pd

3 Fathan Nurcahyo, IVtOr

4 Hedi Ardiyanto H., M.Or

5 SUjarwo, M.Or

6 Margono M.Pd

7 Devi Tirtawirya, M.Or

8 Agung Nugroho AM., M.Si

9 Abdul Alim, M.Or

10 Fatkurahman Arjuna, M.Or

11 Nawan Primasoni, M.Or

12 Cerika Rismayanti, M.Or

13 Dra. Endang Rini Sukamti, rvl.S

14 Ahmad Nasrulloh, M.Or

15 Yudanto, M.Pd

16 Herka fv1aya Jatmika, M.Pd

17 Budi Aryanto, M.Pd

18 Nurhadi Santoso, ~/l.Pd

19 Erwin Setyo Kriswanto; M.Kes

20 Sigit Nugroho, M.or

21 Sulistiyono, fv1.Pd

22 Eka Novita Indra, M.Kes
23 Drs. Dapan, M.Kes

24 Yuyun A.ri Wibowo, M.Or

2S Drs. Subagyo Jrjanto, M.Pd

26 Tri Ani Hastuti, rv1.Pd
27 A. Edina listyorini, M.Pd

28 Indah Prasetyawati TPS.! M.Or
29 Drs. Hadwi Prihartanto, M.Sc

30 Danang Wicaksono, M.Or

31 Farida Mulyaningsih, f\ll.Kes

32 Komarudin, M A

33 Drs. Agus S. Suryobroto, M.Pd

34 Sudardiyono,M.Pd

35 Saryono, M.Or

36 Ch. Fajar Sri Wahyuni, M.Or

37 Faidillah Kurniawan, M.Or

38 Fauzi, M.Si

39 Ahmad Rithaudin, M.Or

40 ~~ur Indah Pangastuti, M.Or

41 Agus Supriyanto, M.Si
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c~
Dr. Panggung Sutap~ M.. S
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