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DAFTAR ISTILAH  

 

Aerob   : metabolisme yang menggunakan oksigen. 

AL   : antallekosit, jumlah lekosit /ml. 

Anaerob  : metabolisme tanpa oksigen. 

Antioksidan  : senyawa pemberi elektron. 

Energi Predominan : sumber energi yang paling banyak dipakai. 

Hematokrit  : volume sel darah /ml. 

Hemoglobin  : pengangkut O2 dalam sel darah merah. 

Hipoksia  : sel tubuh kekurangan oksigen. 

Iskemia   : sel tubuh kekurangan darah. 

LA   : lactic acid, asam laktat. 

Lipid   : lemak. 

Makrofag  : jenis sel darah putih  

MDA   : Malondialdehid, merupakan hasil peroksidasi lemak tak je 

     nuh membran sel, sebagai parameter tingkat kerusakan sel 

Mitokondria  : perangkat sel untuk oksidasi dalam sel. 

Netrofil  : jenis sel darah putih. 

Oksidan  : senyawa penerima elektron. 

Radikal bebas  : molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron yang  

tidak berpasangan pada lingkaran luarnya. 

Stress oksidatif : pembentukan oksidan dengan antioksidan tidak seimbang. 

Trauma mekanik otot  : kerusakan otot rangka akibat peristiwa mekanik saat terja 
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   di kontraksi otot pada saat peluncuran aktin sepanjang  

   miosin(sliding), pemukulan kepala jembatan silang  

   terhadap aktin(power stroke), pelepasan ikatankepala jemba 

   tan silang dari aktin (disconecting). 

Vo2maks.  : volume O2 maksimal yang dapat ditangkap, diedarkan,  

dan dikonsumsi oleh sel. 

Ventilasi paru  : aliran udara keluar masuk paru 
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SARI  

Kiyatno. 2008. Pengaruh  aktivitas fisik submaksimal, waktu pemberian 
antioksidan  vitamin dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot. 

 

 Studi Eksperimen Pada Mahasiswa JPOK-FKIP UNS. Surakarta. 
 

Disertasi. Program Studi Pendidikan Keolahragaan. Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Semarang. Promotor: Prof. Dr. Sugiyanto. Kopromotor 
: Dr. Tandiyo Rahayu, M. Pd, Anggota : Dr. dr. Muchsin Doewes, SU, 
MARS, AIFO.  

              
Kata kunci: Aktivitas fisik submaksimal, antioksidan vitamin, kebugaran, kondisi 

otot. 
 
Olahraga selain menimbulkan dampak positif bagi tubuh juga dapat  

menimbulkan dampak negatif terhadap otot antara lain perubahan kondisi otot 
atau kerusakan otot.   

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui perbedaan pengaruh utama 
ketiga variabel bebas  aktivititas fisik submaksimal, waktu pemberian antioksidan 
vitamin dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot (2) mengetahui  pengaruh 
interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu pemberian antioksidan vitamin 
dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot.                 

Jenis penelitian adalah kuantitatif memakai metode eksperimen dengan 
rancangan penelitian faktorial 2X2X2.  Populasi penelitian mahasiswa FKIP  
JPOK   semester III UNS Surakarta sebanyak 132 orang. Pengambilan  sampel  
secara random sebesar 40 mahasiswa dibagi menjadi 8 kelompok masing – 
masing  kelompok 5 mahasiswa.  Aktivitas fisik sub maksimal  terdiri  dari  waktu  
pendek (lari 800m)  dan waktu panjang (lari 1500m). Waktu  pemberian  
antioksidan vitamin terdiri dari  sebelum aktivitas fisik dan sesudah aktivitas fisik. 
Tingkat kebugaran berdasarkan VO2maks, yang didapatkan dari test lari 1 mil, 
terdiri dari tingkat kebugaran rendah (di bawah rerata) dan tingkat kebugaran 
tinggi  (di atas rerata). Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan 
pembacaan dokumen. Teknik analisis menggunakan uji ANAVA tiga jalan pada 
taraf signifikansi α = 0, 05 dilanjutkan uji Post Hoc dengan teknik Scheffe bila 
ada perbedaan. Uji Normalitas dengan metode uji Lilliefors dan uji homogenitas 
dengan metode uji Bartlett. 
 Hasil analisis data menunjukkan: 
(1).Terdapat perbedaan pengaruh  antara aktivitas fisik submaksimal waktu 
panjang, dengan aktivitas fisik submaksimal waktu pendek terhadap kondisi otot 
(Fh 42, 63 > Ft 4, 15) Hasil Post Hoc menunjukkan kondisi otot pada aktivitas 
fisik submaksimal waktu panjang lebih baik dibanding aktivitas fisik 
submaksimal waktu pendek (F.Sceffe 42,603 > Ft.4,15 ; MDA 196, 600 >< 222, 
830)            
(2). Terdapat perbedaan pengaruh antara waktu pemberian antioksidan vitamin 
sebelum aktivitas fisik dengan waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah 
aktivitas fisik terhadap kondisi otot (Fh 22, 052 > Ft 4, 15). Hasil Post Hoc 
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menunjukkan pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik kondisi otot 
lebih baik dibanding pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik 
(F.Sceffe 22,034 > Ft.4,15 ; MDA 193, 450 >< 225, 030)                            
(3). Terdapat perbedaan pengaruh  antara tingkat kebugaran rendah dengan tingkat 
kebugaran tinggi terhadap kondisi otot(Fh 61, 971> Ft 4, 15). Hasil Post Hoc 
menunjukkan tingkat kebugaran tinggi kondisi otot lebih baik dibanding tingkat 
kebugaran rendah (F.Sceffe 61,921 > Ft.4,15 ; MDA 200, 220 >< 218).              
(4) Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan waktu pemberian 
antioksidan vitamin terhadap kondisi otot (Fh 17, 892 > Ft 4, 15).                            
(5).Terdapat  interaksi  antara aktivitas fisik  submaksimal  dengan   tingkat 
kebugaran  terhadap kondisi otot (Fh 12, 147 >  4, 15)                                       . 
(6).Terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin dengan tingkat 
kebugaran terhadap kondisi otot (Fh 7, 819 > Ft 4, 15) 
(7).Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu pemberian 
antioksidan vitamin dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot (Fh 11, 111>:     
Ft. 4, 15)  
(8). Terdapat perbedaan pengaruh antara kombinasi aktivitas fisik submaksimal 
waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan 
tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik  submaksimal waktu 
panjang, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat 
kebugaran rendah terhadap kondisi otot (Fh 113, 61 > Ft 5, 32) Hasil Post Hoc  
menunjukkan,  aktivitas  fisik submaksimal waktu panjang,waktu pemberian 
antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah kondisi 
otot lebih baik dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu 
pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 
rendah (F.Sceffe 113,593 > Ft.5,32 ; MDA 48, 420 >< 65, 870)                           
(9).Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara kombinasi aktivitas fisik 
submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin  sebelum 
aktivitas fisik  dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik 
submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  sebelum 
aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi (Fh 3, 96 < Ft 5, 32).                      
(10).Tidak terdapat perbedaan pengaruh  terhadap kondisi otot antara kombinasi 
aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu  pemberian antioksidan vitamin  
sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas 
fisik submaksimal waktu panjang,waktu pemberian antioksidan vitamin  sesudah 
laktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah (Fh 1, 70 < Ft 5, 32)                    
(11).  Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 
aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin 
sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas 
fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  sesudah 
aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi  (Fh 0, 79 < Ft 5, 32) 
 Disarankan kepada atlet dan masyarakat pecinta olahraga, untuk 
meningkatkan prestasi olahraga dan tingkat kebugaran, setelah aktivitas fisik 
disarankan minum antioksidan vitamin untuk mencegah kondisi otot yang jelek 
atau kerusakan otot. 
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 Some sport activities can have either positive or negative effects to human 
body. One of profound effects is changing in muscle performance or muscle 
damage. 
 The aimeds of this study were : (1) To investigated the different effects of 
submaximal exercise, the timing of  vitamin antioxidants administration and 
fitness status toward muscle performance. (2) To determine interaction between 
submaximal exercise, the timing of vitamin antioxidants administration and 
fitness  status toward muscle performance. 
 This is a qualitative study with factorial research design of 2X 2 X2.  
Population contain 132 student who were in third semester at FKIP - JPOK  
Sebelas Maret University Surakarta. 40 subjects were equally divided into 8 group 
with 5 students each group. Sub maximal exercise performed 800 M (shorter time) 
and 1500 M (longer time) running.  The timing of vitamin antioxidants 
administration before and after exercise. Their fitness status was determined by 
measuring maximal aerobic power (VO2max.) with one mile running test. The 
fitness status divided into higher and lower fitness status. Interview, observation 
and documents were use to collect the data. All experimental data were analyzed 
via three way of ANAVA, if variance and statistical significance was set up at p < 
0.05 followed Post Hoc test by Scheffe’s method if there was statically difference. 
Normality was tested by Lilliefor’s and homogeneity sample were determined by 
using Bartlett’s method. 
 Based on the statistical analysis, this present study demonstrated eight 
hypotheses (Ho) was reject and three Ho was accepted. 
 (1) There is differential effect of sub maximal exercise with longer time and 
shorter time on muscle performance (observed F. 42. 63; critical F. 4, 15). Post 
Hoc tes findings that  muscle performance on sub maximal exercise with longer 
time is better than shorter time.(Sceffe F 42,603 > critical F.4,15 ; MDA. 196, 600 
>< 222, 830) 
 (2) There is differential effect on muscle performance when vitamin antioxidants 
were taken before and after exercise (observed F.22, 052; critical F.4, 15), which 
vitamin antioxidants were taken after exercise has a better muscle performance 
(Sceffe F 22,034 > critical F.4,15 ; MDA. 193, 450 >< 225, 030). 
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 (3). There is differential effect on muscle performance of higher fitness status 
with lower fitness status (observed F.61, 971; critical F.4, 15) which higher fitness 
status has a better muscle performance (Sceffe F 61,921 > critical F.4,15 ; 
MDA.200, 220 >< 218). (4). There is interaction between sub maximal exercise 
and administration of vitamin antioxidant affect on muscle performance. 
(observed F.17, 892 ; critical F. 4, 15). 
(5). There is interaction between sub maximal exercise and fitness status affect on 
muscle performance.(observed F. 12, 147 ; critical F. 4, 15). 
(6).There is interaction between the timing of vitamin antioxidants administration 
and fitness status affect on muscle performance. (observed F. 7, 819;             
critical F. 4.  15).  
(7) There is interaction between sub maximal exercise, the timing of vitamin 
antioxidants administration and fitness status on muscle performance(observed 
F.11, 111; critical F. 4, 15).  
(8). There is differential affects on muscle performance between shorter time sub 
maximal exercise, taking vitamin antioxidants before exercise and lower fitness 
status compare longer time sub maximal exercise, taking vitamin antioxidants 
before exercise and lower fitness status (observed F. 113, 61; critical F. 5, 32). 
Longer time sub maximal exercise, taking vitamin antioxidants before exercise 
and lower fitness status have better muscle performance compare to subjects who 
performed shorter time sub maximal exercise, took vitamin antioxidants before 
exercise and lower fitness status (Sceffe F 113,593 > critical F.5,32 ; MDA. 48, 
420 >< 65, 870). 
(9). There is no difference on muscle performance between subjects with shorter 
time sub maximal exercise who took vitamin antioxidant before exercise and 
higher fitness status compare to subjects who performed longer time sub maximal 
exercise, taking vitamin antioxidants before exercise and higher fitness status   
(observed F. 3, 96 ;  critical F. 5, 32). 
(10). There is no difference on muscle performance between subjects who doing 
shorter time sub maximal exercise, taking vitamin antioxidants after exercise and 
lower fitness status compare to subjects who performed longer time  sub maximal 
exercise, taking vitamin antioxidants after exercise and lower fitness status 
(observed F. 1, 70 ; critical F. 5, 32).  
(11). There is no difference on muscle performance between subjects who doing 
shorter time sub maximal exercise, taking vitamin antioxidants after exercise and 
higher fitness status compare to subjects who performed longer time sub maximal 
exercise, administration vitamin antioxidants after exercise and higher fitness 
status  (observed F. 0, 79;  critical F 5, 32) 
 It is recommended that to prevent muscle damage by submaximal exercise 
intensities should be prolong exercise followed by giving the vitamin antioxidants 
after exercise 
.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah. 
 

Sehat adalah modal dasar untuk menjaga kelestarian kualitas sumberdaya  

manusia. Sehat yang dimaksud adalah sehat secara fisik, mental dan sosial, yang 

diharapkan akan menghasilkan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya (KDI 

Keolahragaan 2000:11). Salah satu cara untuk mencapai sehat adalah dengan 

berolahraga, sehingga olahraga diperlukan untuk semua lapisan masyarakat.   

Program memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, 

memberikan arti bahwa olahraga itu bukan milik atlet saja melainkan seluruh 

lapisan masyarakat ikut terlibat mulai anak-anak sampai lansia. Secara umum 

kegiatan olahraga dapat di identifikasi menjadi olahraga pendidikan, olahraga 

kesehatan, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, olahraga kompetitif (KDI 

Keolahragaan 2000: 11).  

Dampak positif olahraga aerob tingkat sel pada otot rangka menurut Fox 

(1984: 231- 44) ialah jumlah mioglobin meningkat, jumlah dan ukuran 

mitokhondria meningkat, glikogen otot meningkat, enzim dan oksidasi lipid 

meningkat. Pada olahraga anaerob sistem fosfagen meningkat, ATP-PC, enzim 

glikolisis meningkat. Dampak positif olahraga tingkat sistem ruang ventrikel 

jantung bertambah  luas, isi sekuncup jantung(stroke volume) bertambah disertai 

penurunan denyut jantung istirahat. Volume darah yang beredar meningkat, kadar 

hemoglobin dan pembuluh darah kapiler yang terbuka meningkat. Secara umum 
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dampak positif olahraga ialah  menjadi lebih bugar, lebih cepat, lebih kuat, lebih 

sehat. 

 Selain menghasilkan dampak yang positif, menjadi lebih kuat,lebih cepat 

dan lebih sehat, masih jarang orang berpikir  tentang  dampak negatif olahraga 

terhadap kondisi otot, maka masih perlu diteliti. Kondisi otot  yang jelek adalah: 

perubahan sel otot yang terjadi akibat  trauma mekanik yang diikuti stress 

oksidatif karena serangan  radikal bebas selama dan sesudah olahraga yang berupa 

kerusakan otot. Olahraga yang kurang benar, tidak teratur dan dosis latihan yang 

kurang tepat, dapat mempengaruhi kondisi otot yang jelek atau kerusakan otot 

(Foss 1998:353).   

 Beberapa contoh dampak  negatif yang berupa perubahan kondisi otot atau 

kerusakan otot akibat  olahraga di masyarakat adalah sebagai berikut: 

1)  Program pemerintah untuk olahraga seminggu sekali setiap hari Jumat bagi 

PNS khususnya disambut dengan baik. Menurut pengamatan peneliti pada 

waktu melakukan olahraga, orang akan mengalami kepuasan, kesenangan, 

namun satu hari-dua hari berikutnya  tidak sedikit  para pelaku olahraga 

tersebut mengeluh nyeri di otot-otot, anggota tubuh sakit digerakkan, gerakan 

sendi menjadi terbatas, sehingga tidak dapat masuk kerja yang pada akhirnya 

menurunkan produktivitas kerja.  Gejala-gejala seperti ini disebut “delayed 

onset muscle soreness” atau DOMS (Foss 1998: 352). Penyebab timbulnya 

DOMS ini adalah karena trauma mekanik pada serabut otot dan radikal 

bebas.yang menyebabkan kondisi otot jelek atau kerusakan otot. 
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 2) Program pendidikan jasmani yang dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari 

sekolah dasar sampai SLTA dilakukan hanya sekali dalam seminggu, sering 

guru pendidikan jasmani memberikan beban latihan yang sama untuk semua 

peserta didik. Kondisi seperti ini menyebabkan tidak sedikit siswa pada hari 

berikutnya tidak masuk sekolah karena seluruh tubuhnya terasa sakit  dan 

nyeri. Pendidikan jasmani dengan frekuensi sekali seminggu dengan 

pemberian beban latihan yang sama untuk semua siswa dapat mengakibatkan 

kondisi otot jelek, karena motor abilities pada setiap individu tidak sama. 

Menurut Magill, R. A. (1984:257-79) setiap individu mempunyai general 

motor ability maupun specific motor ability yang berbeda antara individu yang 

satu dengan yang lain. Perbedaan inilah yang harus diperhitungkan dalam 

pembelajaran gerak, sehingga dosis latihan, tipe latihan untuk semua siswa 

tidak harus sama untuk menghindari kondisi otot jelek.  Siswa dengan motor 

ability yang rendah apabila diberi beban latihan  yang sama dengan siswa 

yang mempunyai motor ability tinggi akan mendapatkan kerusakan jaringan 

otot yang lebih besar (Haliwell, B. 1996:9-11). 

3)   Pembinaan atlet pada olahraga prestasi yang dilakukan  tidak sesuai dengan 

masa pertumbuhan dan perkembangan anak, akan merusak jaringan, sehingga 

pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. Pada pembinaan yang 

terlalu dini anak akan mencapai kematangan fisik dan fisiologis terlalu cepat. 

Anak seperti ini akan lebih cepat berhenti pertumbuhan dan perkembangan 

fisiknya. Anak akan menjadi pendek tubuhnya bila dibandingkan anak seusia 
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dia yang pertumbuhan dan perkembanganya normal (Haywood, K. M. 

1986:182). 

4)  Pada olahraga rekreasi, tujuannya bersifat rekreatif atau manfaat dari aspek 

jasmani dan sosio psikologis, tetapi tidak jarang yang mengalami kondisi otot 

jelek,  dengan keluhan nyeri dan sakit di otot-otot terutama pada perjalanan 

yang lama atau yang dilakukan sangat jarang.  

       Olahraga yang dilakukan hanya sekali seminggu, seperti program olahraga 

bagi PNS, program pendidikan jasmani, olahraga rekreasi (week end atlet) atau 

olahraga yang berlebihan selain memberikan manfaat yang menguntungkan juga 

akan memberikan pengaruh yang merugikan berupa kondisi otot yang jelek akibat 

trauma mekanik maupun stress oksidatif (Foss, 1998: 351- 2; Haliwell, B. 1996: 

1- 16). Pengaruh yang merugikan yang berupa perubahan kondisi otot ini belum 

banyak mendapatkan perhatian, maka masih perlu dilakukan penelitian.  

       Salah  satu penyebab timbulnya perubahan kondisi otot  pada olahraga 

ialah intensitas aktivitas fisik atau intensitas olahraga. Banyak cara untuk 

menentukan intensitas aktivitas fisik, misalnya dari prosentase kecepatan 

maksimal, prosentase kekuatan maksimal, prosentase denyut jantung maksimal 

atau berdasarkan energi predominan yang dipakai selama aktivitas fisik.  Banyak 

sedikitnya penggunaan oksigen tubuh erat kaitannya dengan pembentukan  radikal 

bebas yang mengakibatkan kondisi otot jelek setelah aktivitas fisik. 

 Berdasarkan energi predominan tersebut dipilih intensitas submaksimal. 

Aktivitas  fisik dengan intensitas submaksimal yang menggunakan sumber energi 

anaerob (asam laktat atau LA) dan aerob (O2) dengan waktu olahraga selama        
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1 sampai 6 menit menuntut kecepatan dan daya tahan aerob yang dominan dalam 

keberhasilan olahraga seseorang ( Fox, 1984:136 ; Bompa, 1990:184). Secara 

fisiologis intensitas aktivitas fisik submaksimal merupakan masalah yang 

kompleks, karena atlet harus mampu mengatur irama kecepatan dan daya tahan 

aerob. Dampak negatif otot banyak terjadi pada strenuous submaximal intensity 

(SSI atau waktu pendek) dan prolong submaximal intensity (PSI atau waktu 

panjang). Belum jelas mana diantara keduanya yang menyebabkan perubahan 

kondisi otot  paling besar, maka masih perlu diteliti. Bentuk aktivitas fisik yang 

dipilih pada intensitas submaksimal ini adalah lari 800 m (waktu pendek) dan lari 

1500 m (waktu panjang). Lari 800 meter dan lari 1500 meter keduanya termasuk 

intensitas submaksimal, namun prosentase predominan energi yang digunakan 

antara  LA (Lactic Acid) dengan O2 diantara keduanya berbeda. Pada lari 800 

meter , lebih banyak menggunakan LA dibanding O2. Pada lari 1500 meter lebih 

banyak menggunakan O2 dibanding LA. 

 Perubahan kondisi otot pada aktivitas fisik ini selain oleh faktor intensitas 

juga dipengaruhi oleh meningkatnya pembentukan  radikal bebas Kondisi otot 

yang jelek akibat serangan radikal bebas ini dapat diredam dengan pemberian 

antioksidan vitamin atau dengan meningkatkan pembentukan antioksidan endogen 

dengan cara olahraga yang benar.   

 Fenomena yang ada di masyarakat ada yang meminum C redukson, juice  

jeruk (suatu antioksidan) sebelum aktivitas fisik, selama aktivitas fisik atau 

sesudah aktivitas fisik. Pemilihan jenis antioksidan yang diminum dan pemilihan 

waktu kapan antioksidan itu paling efektif diberikan sebelum aktivitas atau 
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sesudah aktivitas fisik merupakan masalah yang penting, karena keduanya 

berhubungan erat dengan kapan timbulnya stress oksidatif yang berdampak pada 

perubahan kondisi  otot. Belum adanya laporan penelitian yang jelas mengenai 

masalah ini, maka waktu pemberian antioksidan dan jenis antioksidan yang 

diberikan masih merupakan permasalahan yang perlu untuk diteliti.   

Pembentukan radikal bebas meningkat 24 jam setelah aktivitas  fisik,  sehingga  

waktu pemberian antioksidan vitamin   sebelum aktivitas  fisik dan 20 jam setelah 

aktivitas fisik  dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini (Lenn, J. et al. 2002: 

225.) 

 Tingkat kebugaran seseorang yang berbeda, akan mengakibatkan 

perubahan kondisi otot yang berbeda  setelah melakukan olahraga . Tingkat 

kebugaran seseorang akan mempengaruhi  respon adaptasi mekanik maupun 

biokimia tubuh.  Salah satu cara untuk menilai tingkat kebugaran adalah dengan 

mengukur nilai VO2maks. Makin bugar seseorang maka nilai  VO2maks.nya 

makin tinggi.  

 Parameter VO2maks. dipilih sebagai parameter tingkat kebugaran karena 

VO2maks. menggambarkan kapasitas fungsional dari berbagai faktor tersebut.. 

Salah satu cara pengukuran VO2maks. dengan tes lari satu mil (Nieman 1993:58). 

Pengukuran VO2maks. memakai protokol lari 1 mil disesuaikan dengan aktivitas 

fisik yang diberikan pada penelitian ini yaitu lari cepat  2 X 800 m dan lari cepat 

1500m. Pada waktu olahraga kebutuhan energi akan meningkat yang berarti 

kebutuhan oksigen juga meningkat. Peningkatan VO2 ini akan mengakibatkan 

peningkatan radikal bebas, sebab selama proses oksidasi didalam mitokhondria    
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4 – 5 % dari oksigen tidak semuanya sempurna mengikat hydrogen untuk 

membentuk air tetapi akan membentuk senyawa radikal bebas yang 

mempengaruhi kondisi otot (Haliwell 1996: 186).  Dalam tubuh  terdapat 

kemampuan untuk menangkal serangan  radikal bebas dengan membentuk 

antibodi berupa antioksidan seperti superoksid dismutase (SOD), Glutation 

peroksidase (GPX), Katalase (Tarr, M.; Samson, F. 1997: 215). Perubahan 

kondisi otot  akan terjadi apabila terjadi ketidak seimbangan antara pembentukan  

radikal bebas dengan pembentukan antioksidan. Keseimbangan ini akan mudah 

dicapai seseorang dengan kebugaran yang tinggi atau olahraga yang teratur, 

sehingga mana yang memang perlu untuk menggunakan antioksidan vitamin 

apakah orang dengan tingkat kebugaran rendah atau tingkat kebugaran tinggi 

masih perlu diteliti. 

 Ketidak seimbangan antara pembentukan  radikal bebas  dengan 

pembentukan anti oksidan disebut stress oksidatif (Ross 1998: 243).  Stres 

oksidatif dapat mengenai dinding sel, DNA, dan protein yang menyebabkan  

kondis otot jelek.  (Haliwell B. 1996: 186 ; Ross 1998: 243) Malondialdehid 

(MDA) merupakan salah satu zat yang terbentuk dari proses oksidatif lemak dan 

dipakai sebagai indikator perubahan kondisi otot akibat dari perubahan dinding sel  

otot.  Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) merupakan metode 

pengukuran MDA  yang banyak digunakan (Haliwell, B. 1996: 188). 

 Dari uraian, olahraga yang dilakukan hanya sekali seminggu, seperti 

program olahraga bagi PNS, program pendidikan jasmani, olahraga rekreasi, 

(week end atlet) atau olahraga yang berlebihan dapat memberikan manfaat yang 
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menguntungkan tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi 

otot, berupa kerusakan otot. Kondisi otot yang jelek disebabkan trauma mekanik 

terhadap otot atau stress oksidatif karena meningkatnya pembentukan senyawa 

radikal bebas (Foss 1998: 351-2; Haliwell B. 1996: 1 - 16).  Dampak negatif 

terhadap kondisi otot yang jelek berupa kerusakan otot ini belum banyak 

mendapat perhatian, maka perlu dilakukan kajian lebih dalam melalui penelitian.   

1.2.  Identifikasi Masalah. 

       Dari latar belakang masalah  dapat diidentifikasi beberapa  masalah yang 

berhubungan dengan perubahan kondisi otot setelah aktivitas fisik seperti nyeri di 

otot, terbatasnya gerak persendian, terganggunya pertumbuhan dan perkembangan 

anak karena berbagai faktor. Secara umum pendidikan jasmani, olahraga 

kesehatan, olahraga rekreasi,  olahraga kompetisi dapat berdampak negatif 

terhadap kondisi otot yang berupa kerusakan otot, walaupun dengan tingkat yang 

berbeda. Perubahan kondisi otot itu berhubungan dengan  terbentuknya  radikal 

bebas, intensitas olahraga, frekuensi olahraga, kemampuan fisik yang berbeda, 

jenis olahraga, waktu pemberian beban latihan serta peranan antioksidan vitamin. 

         Dari uraian ini beberapa masalah yang teridentifikasi dari perubahan 

kondisi otot ialah: 

1).  Intensitas aktivitas fisik. 

        Intensitas aktivitas fisik mempengaruhi jenis energi predominan yang 

dipakai. Pada aktivitas fisik yang menggunakan intensitas submaksimal waktu 

pendek seperti lari cepat 800 m  energi predominan yang dipakai ialah: LA – 

O2. Intensitas sub maksimal adalah 80% - 90 % dengan waktu aktivitas fisik                
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1 menit- 6 menit. Perbandingan aerob (O2) 30 % dan anaerob 70 % (Bompa 

1990: 185). Makin lama waktu aktivitas fisik, aerob makin bertambah, 

anaerob makin berkurang. Pada lari 1500 m bila dibandingkan dengan lari 

cepat 800 m, aerob lebih besar dan anaeroh lebih kecil. Ini berarti pada lari 

cepat 800 m ini intensitas lebih besar,  pembentukan senyawa oksidan lebih 

besar dibanding lari 1500 meter. Pembentukan senyawa radikal bebas yang 

tidak diikuti pembentukan senyawa anti oksidan yang seimbang akan 

menimbulkan stress oksidatif dan dapat menimbulkan perubahan kondisi otot  

atau terjadi kerusakan otot. 

2).  Antioksidan vitamin  

        Sewaktu melakukan aktivitas fisik,  selain terbentuk senyawa  radikal 

bebas, tubuh akan membentuk antibodi berupa antioksidan endogen. Apabila 

terjadi ketidak seimbangan pembentukan radikal bebas dengan antioksidan 

(stress oksidatif) pemberian antioksidan eksogen akan membantu memulihkan 

keseimbangan radikal bebas dengan – antioksidan (Bendich, A.1991: 59-78). 

3). Tingkat kebugaran. 

        Telah diketahui aktivitas fisik yang teratur akan menurunkan resiko 

terjadinya penyakit sistem kardio vasa, kanker, osteoporosis (tulang keropos) 

dan diabetes militus. Olahraga yang teratur akan menurunkan jumlah jaringan 

lemak, perubahan profil lemak dan hormon,  serta profil pembentukan 

antioksidan (Ji. 1993: 225-31). 
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4). Terbatasnya gerak persendian 

        Perubahan kondisi otot menyebabkan rasa nyeri otot (soreness) 

sehingga gerak persendian menjadi terbatas yang mengurangi kwalitas gerak . 

5).  Nyeri otot. 

        Pada gerak otot atau kontraksi otot akan terjadi peristiwa peristiwa 

mekanik, elektrik maupun biokimiawi pada otot. Pada kontraksi dengan 

intensitas yang tinggi akan terjadi injury otot akibat trauma mekanik yang 

diikuti stress oksidatif sehingga timbul rasa nyeri (Guyton 1993: 173).   

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian. 

        Dari uraian secara operasional variabel, masalah penelitian dibatasi 

sebagai  berikut : 

1)  Pengaruh waktu pemberian antioksidan vitamin  terhadap  kondisi  otot. 

        Pemberian antioksidan vitamin digunakan untuk meredam aktivitas 

radikal bebas. Pada keadaan normal tubuh manusia selalu terbentuk  radikal 

bebas melalui proses respirasi. Namun pembentukan  radikal bebas ini selalu 

diimbangi dengan pembentukan anti bodi  terhadap radikal bebas berupa 

antioksidan yang seimbang. Apabila terjadi keseimbangan antara radikal 

bebas dengan antioksidan tidak menimbulkan perubahan kondisi otot. Tetapi 

apabila antara terbentuknya radikal bebas tidak seimbang dengan 

pembentukan antioksidan akan terjadi stress oksidatif yang menimbulkan 

perubahan kondisi otot berupa kerusakan otot.  

   Pada respirasi yang normal, selama proses oksidasi di dalam 

mitokhondria tidak semua oksigen sempurna mengikat hydrogen untuk 
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membentuk air (H2O).  Masih ada sekitar 4 % – 5 %  oksigen yang tidak 

sempurna ikatannya membentuk  radikal bebas oksigen (ROS). Pembentukan 

radikal bebas mulai meningkat setelah 24 jam aktivitas fisik , mencapai 

puncak setelah 48 jam – 72 jam dan kembali normal setelah 5 – 7 hari. Karena 

terbentuknya radikal bebas mempunyai waktu tertentu, maka saat memberikan 

antioksidan vitamin yang efektif merupakan masalah yang perlu diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan antioksidan vitamin  sebelum 

aktivitas fisik dan 20 jam setelah aktivitas fisik. Peneliti akan mencari 

perbedaan pengaruh waktu pemberian antioksidan vitamin terhadap variabel 

kondisi otot    

2)   Pengaruh aktivitas fisik submaksimal  terhadap kondisi  otot. 

        Aktivitas fisik submaksimal adalah aktivitas fisik dengan 

menggunakan intensitas aktivitas fisik 80 % - 90 % dari kapasitas maksimal 

dengan waktu latihan 1 – 6 menit (Bompa 1990: 187).  

  Dalam penelitian ini aktivitas fisik submaksimal terdiri dari waktu 

pendek dan waktu panjang. Aktivitas submaksimal waktu pendek berupa lari 

cepat 800 meter sebanyak 2 kali dengan waktu istirahat 1 : 3.untuk recovery. 

Aktivitas   fisik submaksimal waktu panjang  dalam penelitian ini berupa lari 

cepat 1500 meter satu kali. Kedua aktivitas fisik ini energi predominan yang 

digunakan sama-sama menggunakan sistem LA – O2, namun ada perbedaan 

jumlah O2 yang dipakai.  Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, berupa 

lari cepat 2 X 800 m (1 : 3) maka sistem LA lebih banyak dibanding sistem 

O2. Aktivitas  fisik submaksimal waktu panjang, berupa lari 1 X 1500 meter, 
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sistem O2 lebih banyak digunakan sebagai sumber energi dibanding sistem 

LA. Sistem LA digunakan terutama saat permulaan dan saat akhir lari cepat. 

  Perbedaan penggunaan sistem energi ini dugaan sementara peneliti 

akan mengakibatkan perbedaan kondisi otot  setelah aktivitas fisik 

submaksimal. Penelitian ini ingin mencari perbedaan pengaruh variabel bebas 

dalam hal ini pengaruh faktor intensitas aktivitas fisik sub maksimal  terhadap 

variabel tergantung yaitu kondisi otot .  

3)   Pengaruh tingkat kebugaran terhadap kondisi  otot   

        Faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran seseorang  

menurut Ganong (1998: 641-4) yaitu : 

 - Sistem respirasi : jumlah oksigen yang masuk ke paru 

 - Sistem pengangkut oksigen :  kadar hemoglobin darah 

 - Jumlah oksigen yang terlarut 

- Affinitas hemoglobin terhadap oksigen ialah: pH, suhu, 2,3 DPG.   

Tingkat kebugaran diukur dengan mengukur VO2maks. dengan metode 

lari 1 mil(Nieman 1993:58). Pemilihan VO2maks. sebagai parameter 

untuk mengukur tingkat kebugaran karena VO2maks. menggambarkan 

kemampuan kapasitas fungsional dari beberapa sistem yang berpengaruh 

terhadap tingkat kebugaran. Pengukuran VO2maks dengan memakai tes 

lari 1 mil karena disesuaikan dengan jenis aktivitas fisik pada penelitian 

ini yaitu lari cepat 2 X 800 meter (1 : 3) dan lari cepat 1500 meter.  

Tingkat kebugaran tinggi apabila nilai VO2maks. diatas rerata dan tingkat 

kebugaran rendah apabila nilai VO2maks. dibawah rerata. 
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1.4 Perumusan Masalah  

        Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1) Apakah aktivitas fisik submaksimal waktu pendek dan aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

kondisi otot? 

2) Apakah waktu pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas fisik dan 

setelah aktivitas  fisik memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kondisi 

otot?  

3) Apakah tingkat kebugaran rendah dan tingkat kebugaran tinggi memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap kondisi otot? 

4) Apakah terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan waktu 

pemberian antioksidan vitamin  terhadap kondisi otot? 

5) Apakah terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan tingkat 

kebugaran terhadap kondisi otot? 

6) Apakah terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin dengan 

tingkat kebugaran terhadap kondisi otot? 

7) Apakah terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu 

pemberian antioksidan vitamin  dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot? 

8) Apakah terdapat perbedaan kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik 
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submaksimal jangka panjang, pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas  fisik dan tingkat kebugaran rendah?  

9) Apakah terdapat perbedaan kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin  sebelum 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi? 

10) Apakah terdapat perbedaan kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin  sesudah 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  sesudah 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran  rendah? 

11) Apakah terdapat perbedaan kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin setelah   

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  setelah 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi?  

1.5 Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian secara rinci adalah untuk mengetahui:  

1) Perbedaan pengaruh aktivitas fisik submaksimal waktu pendek dengan 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang  terhadap kondisi otot 
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2) Perbedaan pengaruh waktu pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas 

fisik, dengan waktu pemberian antioksidan vitamin  sesudah aktivitas fisik  

terhadap kondisi otot 

3) Perbedaan pengaruh tingkat kebugaran rendah dan tingkat kebugaran tinggi  

terhadap kondisi otot 

4)   Interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan waktu pemberian   

antioksi dan vitamin terhadap kondisi otot 

5)   Interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan tingkat kebugaran 

terhadap kondisi otot 

6)  Interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin  dengan tingkat kebu 

garan terhadap kondisi otot. 

7)  Interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu pemberian antioksidan vita 

      min dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot 

8)  Perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik  

submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin  sebelum 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

9) Perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin  sebelum 

aktivitas fisik, dan tingkat kebugaran tinggi 
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10) Perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin  setelah 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  setelah 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

11) Perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik  

submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

1.6  Kegunaan Penelitian 

       Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun teoritik sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Praktis: 

       Penelitian ini bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif aktivitas fisik 

yang berupa kerusakan otot, sehingga dampak positif atau prestasi olahraga akan 

bertambah besar yang berguna untuk :  

1)  Pendidikan jasmani di sekolah. 

        Selain pengaruh yang menguntungkan, perlu disadari adanya pengaruh 

yang merugikan dari pendidikan jasmani ini antara lain  kondisi otot yang 

berupa kerusakan otot akibat trauma mekanis  maupun senyawa radikal  

sewaktu aktivitas fisik. Faktor resiko yang memberikan kontribusi  yang besar 

terhadap terjadinya kerusakan otot selain intensitas submaksimal dan tingkat 
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kebugaran adalah jenis otot dan jenis kontraksi otot. Jenis otot yang 

mempunyai resiko besar adalah otot putih yang berguna saat melompat atau 

lari cepat . Jenis kontraksi otot yang memberikan kontribusi besar terhadap 

kerusakan otot adalah kontraksi eksentrik yang terjadi saat latihan pleiometrik.  

2)  Pelatih fisik olahraga. 

         Dalam melatih atletnya  perlu diperhatikan frekuensi latihan, intensitas 

latihan, serta perbedaan kemampuan motorik individu. Latihan fisik yang 

benar dan tepat merupakan sumber yang baik untuk pembentukan antibodi 

tubuh yang berupa antioksidan sehingga mengurangi resiko terjadinya stress 

oksidatif, sehingga mempercepat recovery oksidatif yang berdampak 

peningkatan prestasi. 

1.6.2 Manfaat Teoritik. 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan masukan informasi yang  

berguna tentang konsep antioksidan vitamin, intensitas aktivitas fisik 

submaksimal, serta kondisi otot yang berupa kerusakan otot untuk kemajuan  ilmu 

keolahragaan khususnya fisiologi olahraga. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI,  KERANGKA BERFIKIR  

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

2.1  LANDASAN TEORI 

2.1.1   Kondisi Otot 

 Kondisi otot  adalah perubahan keadaan otot pada waktu otot dalam 

keadaan relaksasi atau otot dalam keadaan kontraksi akibat trauma mekanik atau 

stres oksidatif. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan struktur otot maupun 

fungsi otot. Perubahan ini dapat berupa perubahan yang baik misalnya 

vaskularisasi pada otot bertambah banyak, kontraksi otot menjadi lebih kuat, lebih 

cepat  atau struktur sel otot menjadi lebih baik. Perubahan yang jelek berupa 

kerusakan otot secara struktural pada sel otot seperti pada Z line, sarkolema, DNA, 

enzim, mitokhondria, dan sebagainya, atau secara fungsional kekuatan dan 

kecepatan kontraksi otot menjadi berkurang. Pada penelitian ini yang dimaksud 

kondisi otot adalah perubahan yang jelek pada otot berupa  kerusakan otot. 

       Bergerak merupakan kebutuhan hidup manusia. Untuk bergerak 

diperlukan beberapa alat gerak seperti otot rangka yang merupakan alat gerak 

aktif, tulang sebagai alat gerak pasif, sistem saraf yang memberikan signal pada 

otot untuk kontraksi dan ATP sebagai energi otot yang siap pakai.(Guyton 1993: 

173). 

       Otot rangka tersusun dari kumpulan beberapa fasikulus. Fasikulus terdiri 

dari beberapa sel otot. Sel otot mengandung mio filamen kontraktil tipis dan mio 
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filamen tebal. Filamen tipis terdiri dari aktin, troponin dan tropomiosin sedangkan 

filamen tebal mengandung miosin. Kontraksi otot terjadi akibat dari peluncuran 

filamen aktin sepanjang miosin sehingga terjadi pemendekan sarkomer. 

Pemendekan sarkomer otot akan menimbulkan gerak( Ganong 1998: 63).Selama 

gerak atau selama kontraksi otot akan terjadi peristiwa mekanik, elektrik maupun 

kimiawi sehingga mempengaruhi perubahan – perubahan kondisi otot. 

       Kondisi otot yang jelek adalah perubahan sel otot rangka yang terjadi 

akibat trauma mekanik yang diikuti stress oksidatif akibat serangan radikal bebas 

selama dan sesudah aktivitas fisik berupa kerusakan otot. Aktivitas fisik terjadi 

akibat  kontraksi otot rangka, yang merupakan alat gerak aktif. 

       Menurut Ganong (1998:62) kontraksi otot merupakan rangkaian peristiwa 

mekanik, elektrik dan kimia yang terjadi pada sel otot rangka. Rangkaian 

peristiwa ini terdiri dari 6 tahap yang disebut siklus cross bridges ialah: 

1) Ion Kalsium keluar dari sisterna masuk ke sitosol untuk mendorong troponin. 

2) Binding  aktin – miosin 

3) Power stroke : ialah pukulan kepala jembatan silang(cross bridge) terhadap 

aktin, sehingga terjadi peluncuran(sliding) filamen aktin sepanjang filamen 

miosin. 

4) Disconecting: pelepasan cross bridges dari ikatan filamen aktin 

5) Hidrolisis ATP 

6) Pompa Kalsium : pengembalian ion Kalsium masuk kembali kedalam sisterna. 
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Pemukulan kepala miosin terhadap aktin (power stroke), pergeseran aktin 

sepanjang miosin(sliding), dan pelepasan kepala miosin dari 

aktin(disconecting) merupakan peristiwa mekanik yang dapat menyebabkan 

perubahan kondisi otot atau kerusakan otot pada Z line, sarkolema, retikulum 

sarkoplasmik dan mitokhondria( Foss 1998: 281 ; Len, J et al 2002: 236). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Perubahan kondisi otot yang jelek atau kerusakan otot akibat peristiwa 

mekanik ini menyebabkan terjadinya injury  pada otot. Daerah injury ini akan 

mengeluarkan Chemo atract yang akan menarik sel antibodi tubuh yaitu lekosit 

netrofil dan monosit kedaerah injury tersebut. Lekosit netrofil dan monosit akan 

membentuk radikal bebas atau oksidan. Oksidan yang terbentuk berfungsi untuk 

membunuh bakteri yang menuju daerah injury dan untuk membersihkan debris. 

Dalam keadaan normal pembentukan oksidan ini akan diimbangi dengan 

pembentukan antioksidan endogen seperti SOD, GPx, Katalase. Apabila 

pembentukan antioksidan lebih sedikit dibanding terbentuknya oksidan maka akan 

 

Gambar 1    Sarkomer otot ( Ganong, 1998 : 62 ) 
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terjadi stress oksidatif, oksidan akan menyerang asam lemak tak jenuh 

(PUFA:,poly unsaturated fatty acid)  DNA, protein termasuk enzim, reseptor 

.mitokhondria.  

 Asam lemak tak jenuh merupakan komponen utama dari membran 

sel(sarkolema), serangan oksidan pada PUFA. akan terbentuk malondialdehid 

(MDA), sehingga MDA masuk ke darah mengakibatkan kadarnya dalam darah 

meningkat. Oksidan juga akan menyerang sel-sel sekitarnya, sehingga sel 

sekitarnya menjadi radikal bebas, demikian seterusnya sehingga terjadi reaksi 

berantai akibat dari stress oksidatif. Dari uraian ini perubahan kondisi otot atau 

kerusakan otot dapat ditimbulkan karena trauma mekanik dan stress oksidatif 

selama dan sesudah aktivitas fisik 

2.1.1.1 Kondisi Otot Akibat Trauma Mekanik 

 Kerusakan otot atau kondisi otot yang jelek yang terjadi pada olahraga 

dapat disebabkan oleh trauma  mekanik maupun radikal bebas. Kerusakan otot 

yang disebabkan oleh trauma mekanik terjadi pada: Z line, sarkolema, retikulum 

sarkoplasmik dan mitochondria ( Foss 1998: 281;  Lenn, J. et al 2002: 236). Jenis 

kontraksi otot, jenis otot akan berpengaruh terhadap tingkat dan jumlah 

kerusakaan otot.  

 Kontraksi otot eksentrik akan menimbulkan kerusakan otot yang lebih 

besar dibanding kontraksi otot yang konsentrik atau isometrik. Kerusakan otot 

juga dipengaruhi oleh kecepatan perpanjangan otot, lamanya latihan, serta tenaga 

maksimal kontraksi otot. Amstrong (1984: 529-38) pada pemanjangan otot yang 

lambat, siklus “cross-bridge” mampu mengikuti perubahan(irama) pemanjangan 
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otot, sedangkan pada pemanjangan otot yang terjadi secara cepat siklus “cross-

bridge” tidak mampu mengikuti sehingga terjadi kerusakan otot. Pada kontraksi 

otot eksentrik melibatkan jumlah motor unit yang lebih kecil dibanding kontraksi 

konsentrik, sehingga stress mekanik yang terjadi pada setiap serabut otot pada 

kontraksi eksentrik lebih besar, sehingga kerusakan besar. Kontraksi otot 

eksentrik terjadi pada waktu latihan pleiometrik, latihan dengan otot diberi beban. 

Namun kerusakan otot ini dapat diredam dengan pemberian antioksidan sehingga 

dapat berimbas pada peningkatan prestasi.  

 Pada binatang percobaan, jenis otot yang mengalami kerusakaan besar 

terjadi pada otot tipe I (tipe lambat, otot merah, slow twitch) sedangkan pada 

manusia kerusakan terbesar terjadi pada otot tipe II (tipe cepat, otot putih, fast-

twitch) (Lenn, J. et al. 2002: 234). Otot putih pada olahraga digunakan untuk 

loncat tinggi, loncat jauh, lari cepat sehingga pada olahraga ini kemungkinan 

kerusakan otot putih lebih besar, sehingga apabila kerusakanya dapat diperkecil 

akan berakibat peningkatan prestasi.   Kerusakan otot ini ditandai dengan gejala-

gejala rasa nyeri atau sakit di otot(soreness), terbatasnya gerak persendian, 

bengkak di otot  serta rasa panas di otot (Foss 1998: 351). Gejala-gejala kerusakan 

otot ini  akan menyebabkan  gerak atlet sangat terbatas sehingga menurunkan 

prestasi olahraga. 

 

2.1.1.2 Kondisi Otot Akibat Radikal Bebas 

 Elemen oksigen muncul dalam jumlah yang bermakna dalam atmosfer 

bumi sekitar 2,5 x 109 tahun yang lalu. Ketika atmosfir bumi berubah dari keadaan 
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sangat reduktif (highly reducing state) menjadi keadaan yang kaya oksigen 

(oxygen-rich state ) seperti yang dikenal sekarang, organisme anaerobik yang ada 

pada saat itu harus beradaptasi. Hasil adaptasinya ialah: berhasil, gagal atau mati 

atau mengundurkan diri dari lingkungan anaerobik (Gutteridge 1997: 198). 

 Organisme yang paling berhasil beradaptasi ialah organisme yang 

berevolusi dan mampu menyusun mekanisme pertahanan antioksidan yang 

memadai. Selain mampu bertahan, organisme tersebut sekaligus juga mampu 

menggunakan oksigen untuk memproduksi energi secara efisien dan 

menggunakan oksigen untuk reaksi oksidasi yang lain ( Knight J.A. 1999: 215 ) 

 Sebagian besar oksigen (> 95 %) mengalami metabolisme yang lengkap, 

sedangkan sisanya (- 5 %)menghasilkan semireduced oxygen species yang toksik, 

yang merupakan sumber potensi oxidative damage. Dalam keadaan olahraga 

jumlah molekul oksigen yang digunakan untuk oksidasi protein .meningkat. 

Sepanjang hidupnya manusia menghasilkan 3 - 5 ton hasil sampingan berupa 

oksigen yang toksik (Giugliano, et al .1996: 149) 

 Elektron dalam atom akan menempati daerah yang dikenal sebagai orbital. 

Setiap  orbital maksimum dapat ditempati oleh 2 elektron. Radikal bebas atau 

senyawa oksigen reaktif (Reactive Oxigen Species, ROS) didefinisikan sebagai: 

suatu  molekul atau senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron yang 

tidak berpasangan (Halliwel, B. 1992: 11) 

 Pada umumnya molekul pada orbital intinya mengandung elektron yang 

berpasangan, namun elektron itu bisa lepas, sehingga elektron itu tidak 

berpasangan dan ini dikenal sebagai radikal bebas.  Radikal bebas ini bersifat 
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independen tetapi sangat reaktif untuk dapat berikatan  dengan molekul lain yang 

memberikan elektronya (Ross 1998: 241). Dalam kepustakaan kedokteran 

pengertian  radikal bebas sering dibaurkan dengan oksidan karena keduanya 

memiliki sifat-sifat yang mirip. Aktivitas kedua senyawa ini sering menghasilkan 

akibat yang sama. Walaupun ada kemiripan dalam sifat-sifatnya namun dipandang 

dari sudut  ilmu kimia, keduanya harus dibedakan. Oksidan dalam pengertian ilmu 

kimia adalah senyawa penerima elektron, yaitu senyawa - senyawa yang dapat 

menarik elektron. Sifat radikal bebas yang mirip dengan oksidan terletak pada  

kecenderungannya untuk menarik elektron. Jadi sama halnya dengan oksidan, 

radikal bebas adalah penerima elektron. Radikal bebas adalah suatu oksidan tetapi 

tidak setiap oksidan adalah radikal bebas. Radikal bebas lebih berbahaya 

dibanding dengan oksidan yang bukan radikal bebas. Hal ini disebabkan oleh sifat 

radikal bebas reaktivitasnya yang tinggi dan kecenderungannya untuk membentuk 

radikal yang baru, yang pada gilirannya, apabila menjumpai molekul yang lain 

akan membentuk radikal baru lagi, sehingga terjadilah reaksi rantai (chain 

reaction). Reaksi rantai tersebut baru berhenti apabila radikal bebas itu dapat 

diredam. Senyawa yang penting yang dirusak oleh radikal ialah (Halliwell, B and 

Gutteridge, J.M 1996; 1-16): 

- Asam lemak, terutama asam lemak tak jenuh yang merupakan komponen 

penting dari membran sel. 

- DNA yang merupakan perangkat genetik sel. 

- Protein yang memegang peran yang penting seperti enzym,reseptor, antibody 

dan pembentuk matriks serta sitoskeleton. 



25 
 

  

Radikal bebas secara berkesinambungan dibentuk oleh tubuh melalui (Radak,et al 

1995: 129): 

1) Sebagai hasil reaksi redoks biokimiawi yang melibatkan oksigen, sebagai 

bagian dari metabolisme sel normal. Superoksida dibuat dengan  

menambahkan satu elektron pada molekul oksigen. Superoksida ini dibuat 

secara tidak sengaja, dimana banyak molekul dalam tubuh bereaksi langsung 

dengan oksigen untuk membentuk superoksida, seperti katekolamin, 

tetrahidrofolat.  Superoksida jenis ini tidak dapat dihindarkan. 

2) Proses Fagosit: sebagai bagian dari reaksi proses radang  yang terkontrol. 

Proses fagosit akan menghasilkan sejumlah besar superoksida sebagai bagian 

dari mekanisme yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme asing. Pada 

proses radang kronis, mekanisme perlindungan yang normal ini akan bersifat 

merusak. 

3) Sebagai respon terhadap radiasi, sinar ultra violet, polusi lingkungan, 

merokok, olahraga yang berlebihan dan iskemia. Radiasi elektromagnetik 

dengan panjang gelombang rendah (misal sinar gamma) dapat memecah air 

dalam tubuh untuk menghasilkan radikal hidroksil (OH*), radikal ini akan 

menyerang semua molekul yang berdekatan dengannya, sehingga dapat 

menimbulkan reaksi berantai. Sekali radikal bebas terbentuk, akan 

mengakibatkan terbentuknya radikal bebas baru dengan reaksi berantai. Setiap 

radikal bebas yang terbentuk tubuh, dapat memulai suatu reaksi berantai yang 

akan terus berlanjut sampai radikal bebas itu bertemu dengan radikal bebas 
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yang lain dan yang lebih penting radikal bebas itu dapat diredam oleh system 

antioksidan tubuh. 

 Kurang lebih 1-3 % oksigen yang dihirup dari udara digunakan untuk  

membuat superoksida.  Selama mengkonsumsi sejumlah besar oksigen, orang 

dapat menghasilkan lebih dari 2 kg superoksida dalam tubuh per tahunnya. 

Penderita radang kronis akan menghasilkan lebih banyak lagi 

(Witzum, J.L 1994: 793). 

 Radikal bebas adalah suatu molekul yang mempunyai jumlah elektron  

ganjil atau elektron tidak berpasangan pada lingkaran luarnya.  Elektron yang  

tidak mempunyai pasangan tersebut menyebabkan instabilitas dan bersifat reaktif.  

Hilang atau bertambah satu elektron menciptakan radikal bebas baru yang  

mengakibatkan perubahan secara fisik dan kimiawi. (Ong, N.O, et al .2001). 

Oksidasi adalah proses kimia dimana suatu molekul yang bereaksi mengambil 

elektron dari molekul lain. Reduksi adalah proses kimia dimana suatu molekul 

mendapat elektron dari molekul lain. 

 Radikal bebas diproduksi secara endogen dan diperoleh pula secara  

eksogen. Secara endogen radikal bebas diproduksi oleh : mitochondria, membran 

plasma, lisosom, retikulum endoplasma, inti sel. Secara eksogen radikal bebas 

berasal dari : asap rokok, polutan radiasi, obat-obatan, pestisida. 

  Sumber utama reaksi radikal bebas pada mamalia adalah pada rantai 

pernafasan mitokhondria, fagositosis, sintesis prostaglandin, system sitokrom P-

450, reaksi non enzimatik O2 dan radiasi ion (Landmesser ; Harrison, D.G, 

2001:2638) 
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Reaksi radikal bebas dapat dibagi menjadi tiga tahap ialah : 

- Tahap inisiasi : yaitu tahapan yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas. 

           Cu 

RH + O2   R+ + HO2
+  

- Tahap propagasi: yaitu tahap dimana radikal bebas cenderung bertambah 

banyak dengan membuat reaksi berantai dengan molekul lain. 

R+ + O2                          RO2
+   

RO2
+ + RH   R+ + ROOH 

- Tahap terninasi; apabila terjadi reaksi antara radikal bebas dengan radikal 

bebas lain atau antara radikal bebas dengan suatu senyawa  radikal(scavenger)  

R+ + R+          R : R    (Halliwell, B.1996: 11 ). 

 Radikal bebas akan merusak molekul yang elektronnya ditarik oleh 

radikal bebas tersebut sehingga menyebabkan kerusakan sel, gangguan fungsi sel 

bahkan kematian sel. Molekul utama didalam tubuh yang dirusak oleh radikal 

bebas adalah DNA, lemak dan protein. (Bagchi, D.; Garg, A.; Krohn, R.L. 2000: 

412). 

 Radikal bebas yang merusak DNA dapat mengganggu beberapa bagian 

DNA dan  menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, yang dapat 

mengakibatkan kanker. Radikal bebas yang merusak DNA dapat menyebabkan 

kerusakan oksidasi low density lipoprotein (LDL). Radikal bebas juga merusak sel 

endotel sehingga mengurangi kemampuan sel bereaksi cepat dan efisien untuk 

mempertahankan aliran darah yang optimum di organ-organ vital.  
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 Dalam keadaan fisiologis, radikal bebas yang secara normal terbentuk dari 

reaksi redoksi biologi akan dinetralisasi sebelum terjadi perusakan berat pada sel.  

Radikal bebas yang dihasilkan oleh metabolisme aerobik, radiasi, kimiawi dan gas 

atau auto oksidasi molekul sel cenderung menyebabkan peroksidasi lipid secara in 

vivo. Peroksidasi lipid adalah kerusakan yang terutama dialami oleh asam lemak 

tak jenuh ganda (polyunsaturated fatty acid –PUFA ) karena oksidasi sel. 

Kerusakan yang diakibatkan radikal peroksida itu merupakan reaksi berantai 

dengan dibentuknya peroksida  dan endoperoksida siklik dan malondialdehid 

(MDA). Lipid peroksida juga dapat mengadakan ikatan silang atau cross link   

dengan DNA selluler, yang mengakibatkan proses yang terjadi di inti sel 

terganggu (Rao, A.V; Agarval, S. 2000: 563). 

Contoh radikal bebas dan sifat-sifatnya sebagai berikut : 

1). Radikal hidroksil (OH* ) : oksidan paling kuat, masa paruhnya pendek, 

bereaksi ditempat terbentuknya, menyerang kebanyakan molekul biologi, 

menyebabkan reaksi berantai radikal bebas 

2)  Anion superoksid (NO*2) : tidak aktif, oksidan lemah, lebih kuat sebagai 

reduktan kompleks Fe, penting sebagai sumber (OH*) dan (H2O2) 

3) Nitrogen monoksida (NO*) : radikal fisiologis, mediator tonus pembuluh 

darah 

4) Peroksi nitrit (NO3 )  oksidan kuat, dihasilkan NO + O2 

5) Asam hipoklorit (HOCL)  diproduksi fagosit aktif dari H2O2.           

          Organisme aerobik dapat meredam dampak negatif oksidan dengan  

senyawa antioksidan. 
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 Menurut Clarkson (1995: 131-41) olahraga atau aktivitas fisik dapat 

meningkatkan pembentukan radikal bebas melalui: 

1).  Peningkatan reduksi oksigen dalam rantai respirasi dalam   mitokhondria. 

  Kebutuhan energi pada otot yang kontraksi berlebihan akan 

meningkat, berarti pemasukan elektron kedalam rantai respirasi pada 

mitokhondria juga meningkat. Dua sampai empat persen reduksi oksigen pada 

mitokhondria ini tidak sempurna  100 persen, sehingga terbentuklah  senyawa 

oksigen reaktif (ROS)  

 seperti : superoksida (O2*_ ), hidrogenperoksida (H2O2 ), radikal peroksil              

( OOH*  ), radikal hidroksil (OH*  ). 

  Secara singkat reduksi oksigen dalam mitokhondria dapat diringkas 

menjadi bertahap seperti berikut  (Tarr,  M; Samson,  F. 1997: 27) : 

- O2  +     e            O2 

- O2+ e + H                  OOH* 

- O2 + 2e + 2H                H2O2 

- O2+ 3e + 3H                   OH + OH 

- O2 + 4e + 4H                    2H2O 

 Sumber utama reduksi oksigen dalam mitokhondria terjadi didalam 

lapisan dalam membrane (inner membran) mitokhondria sewaktu terjadi 

fosforilasi oksidatif. Secara singkat timbulnya kebocoran elektron yang 

membentuk radikal bebas pada fosforilasi oksidatif diterangkan sebagai 

berikut:  
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 Pada fosforilasi oksidatif sintesa ATP dikaitkan dengan reduksi oksigen atau 

respirasi sel.,yang pada dasarnya adalah proses reoksidasi NADH oleh 

oksigen. Sintesa ATP pada fosforilasi oksidatif menggunakan sumber energi 

gradient proton yang terdapat pada dua larutan yang dipisahkan oleh membran 

dalam (inner membrane) mitokhondria. Sewaktu ion mengalir dari larutan 

kadar tinggi menuju larutan kadar rendah akan menimbulkan energi dan 

energi ini digunakan untuk sintesa ATP dari ADP. Kadar ion yang tinggi 

dipertahankan dengan pompa ion yang mengalirkan proton dari larutan kadar 

rendah ke larutan kadar tinggi. Aliran proton tersebut memerlukan energi yang 

didapat dari redoks pemecahan  ATP.         

  NADH +  H+ + ½ O2 ------------ NAD+ + H2O 

Energi yang timbul pada proses redoks digunakan untuk transfer ion H+ dari  

cairan intramitokhondria menembus inner membrane keluar dari 

mitokhondria. Lama kelamaan konsentrasi ion H+ diluar mitokhondria 

menjadi lebih tinggi dibanding konsentrasi ion H+ dalam mitokhondria, 

timbullah gradient konsentrasi yang mengakibatkan ion H+ mengalir dari luar 

mitokhondria masuk kedalam mitokhondria. Sewaktu terjadi aliran ini akan 

timbul energi yang digunakan sintesa ATP.Dalam mitokhondria, setiap satu 

mol ATP diperlukan transfer 2mol H +. 
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 AH2 + ½ O2  A + H2O 

 
  Energi 
 
   H+   dalam          H+ luar      H+ luar   >  H+ dalam 
 
       H+dalam      H+ luar 
 
  Energi 
 
 ADP + P         ATP + H2O  
 
 

 Sumber : Guyton 1993:231) 

Gb 2  Aliran Elektron pada Mitokhondria yang Membentuk Radikal 

Bebas 

 

    Pasangan redoks yang berperan pada mitokhondria adalah: 

- FMN (Flavin Mono Nukleotida)  yang terikat protein. 

- NHI (Non Heme Iron) Fe S yang terikat pada protein atau Iron Sulfur 

Protein.     

- Ko enzim Q. 

- Sitokrom- sitokrom: b, c1, c, a, a3. Sitokrom-sitokrom ini adalah protein 

yang mengandung Fe terikat pada inti porfirin. 

  Reaksi redoks pada FMN dan koenzim Q melibatkan ion hydrogen dengan 

reaksi sebagai  berikut: 

 - FMN + 2 H + 2 e-   FMNH2 

 Untuk koenzim Q reaksi berjalan dalam 2 tahap: 

- Q + H+ + e-      QH  
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 - QH + H+ + e-         QH2 

   Reaksi redoks pada NHI dan sitokrom melibatkan ion Fe 

- Fe3+ + e-   Fe2+ 

Pasangan – pasangan redoks tersebut berada dalam inner membrane 

mitokhondria 

  Arus elektron yang terjadi adalah: 

  - NAD       FMN      NHI Q / b        c1        c       a        a3         O2 

2)  Peningkatan hasil  metabolisme epinefrin dan katekolamin yang lain. 

 Pada waktu olahraga terjadi peningkatan aktifitas saraf simpatis, 

sehingga terjadi peningkatan metabolisme epinefrin dan katekolamin yang 

lain dengan O2 sehingga terbentuk radikal bebas. Pada olahraga waktu panjang 

katekolamin dalam plasma meningkat, sehingga terjadi rangsangan pada 

reseptor  beta adrenergic, terjadilah peningkatan metabolisme oksidatif 

terutama pada otot rangka dan otot jantung. Metabolisme ini untuk 

membentuk energi dari lipid, meningkatkan lipolisis melalui jalur beta 

oksidasi. Jalur beta oksidasi inilah  yang menghasilkan radikal bebas. Selain 

itu autooksidasi epinefrin menjadi adrenokrom akan terbentuk superoksida 

(O2
* )  (Simpson ; Luchessi. 1997:1206 ). 

3)   Peningkatan aktivitas makrofag dan lekosit setelah kerusakan otot. 

  Beberapa jam setelah terjadi kerusakan otot karena trauma mekanik, 

lekosit netrofil akan tertarik ke daerah yang rusak.  Jumlah lekosit netrofil 

makin  meningkat disertai melepaskan toksin dan radikal bebas. Netrofil tidak 

akan bertahan didaerah ini lebih dari satu hari, tetapi dilanjutkan oleh monosit 



33 
 

  

yang tertarik ke daerah otot yang rusak menjadi bentuk makrofag. Makrofag 

ini juga akan melepaskan radikal bebas (Clarkson, P.M. 1995: 138). 

 Netrofil memegang peran  yang penting sebagai pertahanan tubuh 

terhadap invasi bakteri atau virus. Sewaktu terjadi inflamasi atau muscle 

damage akibat stretching atau iskemia waktu otot kontraksi, respon 

pertahanan tubuh yang  pertama adalah netrofil tertarik kedaerah injury oleh 

faktor kemotaktik yang dilepaskan oleh sel yang rusak(damage). Netrofil 

kemudian melepaskan dua macam zat yaitu lisozim dan radikal bebas 

superoksida (O2
*). Lisozim bertugas membersihkan sel debris dan protein 

yang rusak, super oksida (O* ) berfungsi untuk mempagositosis bakteri atau 

virus. Gerakan netrofil kearah injury selain bermanfaat mengatasi inflamasi 

juga berakibat sekunder pembentukan radikal bebas superoksida (O2 * ).  

(Meydani, M;  Evans, W.J. 1993:187). 

Superoksida (O2
*) dibentuk oleh enzim mieloperoksidase dan NADPH 

oksidase 

Sekali radikal bebas terbentuk, akan mengakibatkan pembentukan radikal 

bebas baru dengan reaksi berantai.  (Pincemail, J. et al. 1990: 432 ). 

4)  Peningkatan aktivitas xantin oksidase. (XO ) 

    Xantin oksidase merupakan sumber utama pembentukan radikal bebas  

sewaktu terjadi iskemia dan reperfusi jantung. Sewaktu terjadi iskemia atau 

sewaktu kontraksi otot jantung energi dipenuhi dari pemecahan ATP menjadi 

ADP + AMP + energi untuk kontraksi.miokardium. Saat terjadi kekurangan 

oksigen atau iskemia AMP (Adenosine Mono Pospat)  diubah menjadi 
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hipoxantin –  xantin asam urat oleh xantin oksidase melalui rantai reduksi 

oksigen yang menghasilkan superoksida (O2
*). Makin lama iskemia, makin 

banyak terbentuk hipoxantin, makin banyak terbentuk radikal superoksida 

(O2
*). 

  Hipoxantin dan asam urat kadarnya dalam plasma dapat meningkat 10 x 

setelah olahraga intensitas tinggi. (Hellsten,  et al. 1993:197). Xantin oksidase 

ini dilepaskan oleh endotel sel otot yang sedang kontraksi. Demikian juga 

pada olahraga yang berat akan terjadi peningkatan aktifitas enzim xantin 

oksidase dan terjadi peningkatan lipidperoksidasi pada sel otot rangka,otot 

jantung dan liver. (Norman, B. et. al. 1987:503). 

 Pada waktu reperfusi atau oksigen tersedia cukup, xantin dehidrogenase 

dioksidasi menjadi xantin oksidase dan aktivitas mitokhondria meningkat 

yang akan meningkatkan terjadinya radikal bebas. Disini terlihat xantin 

dehidrogenase memegang peran besar terjadinya radikal bebas selama 

olahraga. Selama kecukupan oksigen atau selama suasana aerobik, ATP 

dibentuk dalam  mitokhondria melalui fosforilasi oksidatif yang menghasilkan 

radikal bebas dan hipoxantin-xantin dikonversi menjadi asam urat melalui 

xantin dehidrogenase. Apabila suasana kekurangan oksigen ( iskemia ) 

aktivitas enzim xantinoksidase meningkat yang meningkatkan terbentuknya 

radikal bebas oksigen (Kim, J.D, et al. 1996:123).   
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 ADENOSIN 

  Adenosin deaminase 

 INOSIN 

  Purin nukleosida fosforilase 

 HIPOXANTIN 

  Xantin oksidase 

 XANTIN 

  Xantin oksidase 

 ASAM URAT 

 

 Sumber :Guyton (1993: 216) 

 Gambar 3     Alur Pemecahan Adenosin  oleh Xantin Oksidase 

5)   Peningkatan aktivitas NADPH oksidase dan Citokrom p. 450 

   Apabila cukup tersedia oksigen maka NADPH oksidase mengkatalisa 

transfer satu electron dari NADPH berpindah ke O2, sehingga terbentuk  

superoksida  (O2
*) dan O2

* selanjutnya melalui dismutase menjadi H2O2.  

 Akibat akhir dari reaksi berantai ini adalah terputusnya rantai asam lemak 

tak jenuh (Poly Unsaturated Fatty Acid ; PUFA) menjadi berbagai senyawa yang 

bersifat toksis ( beracun ) terhadap sel antara lain : Aldehida seperti  

malondialdehida (MDA ), 9-hidroksinonenal ( HNE ) .Serta berbagai hidrokarbon 

seperti  etana (C2H6) dan pentana (C5H11) (Wijaya, A. 1996:83). 

 Semuanya ini mengakibatkan kerusakan membran sel yang parah dan  

membahayakan kehidupan sel. Berdasarkan inilah maka MDA banyak dipakai 

sebagai marker kerusakan sel akibat serangan radikal bebas pada lipidperoksidasi. 

Metode yang banyak dipakai untuk pemeriksaan MDA ini adalah berdasarkan 
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reaksi; satu molekul MDA dengan dua molekul TBA (thiobarbituric acid ) akan 

terbentuk TBARS ( thiobarbituric acid reactive substance )( Wijaya, A.1996:98 ). 

 Kebutuhan energi pada otot yang kontraksi berlebihan akan meningkat, 

yang berarti memerlukan pemasukan oksigen kedalam jaringan juga meningkat 

dan pemasukan elektron kedalam rantai respirasi pada mitokhondria juga 

meningkat. Peningkatan VO2 ini akan mengakibatkan pembentukan radikal bebas 

meningkat. Keadaan seimbang akan terjadi antara produksi radikal bebas dengan 

pertahanan antioksidan. Keseimbangan ini dapat hilang karena produksi radikal 

bebas yang berlebihan setelah latihan yang berlebihan atau tidak teratur atau 

karena defisiensi pada mekanisme pertahanan antioksidan. Akibat ketidak 

seimbangan antara radikal bebas dan antioksidan ini akan timbul stress oksidative 

yang dapat merusak membran sel, DNA, atau protein. 

 Menurut Foss (1998:351-2) jenis kontraksi otot akan berpengaruh besar  

terhadap tingkat dan jumlah kerusakan otot. Kontraksi otot eksentrik akan 

menimbulkan kerusakan otot yang lebih besar dibanding kontraksi otot yang 

konsentrik atau isometrik. Kerusakan otot juga dipengaruhi oleh kecepatan  

perpanjangan otot, lamanya exercise, serta tenaga maksimal kontraksi. Pada 

pemanjangan otot yang lambat, siklus “cross-bridge” mampu mengikuti   

perubahan ( irama ) pemanjangan otot, sedangkan  pada pemanjangan otot yang 

terjadi secara cepat  siklus cross-bridge tidak mampu mengikuti sehingga terjadi 

kerusakan otot. Pada kontraksi otot eksentrik, melibatkan jumlah motor unit yang 

lebih kecil dibanding kontraksi konsentrik, sehingga  stress mekanik  yang terjadi  

pada setiap serabut otot pada kontraksi eksentrik lebih besar. Pada binatang 
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kerusakan terutama pada otot tipe lambat (slow twitch) sedangkan pada manusia 

pada otot tipe cepat (fast twitch). 

 Pada beberapa olahraga akan diikuti peningkatan serum creatin kinase       

( CK ) dan serum laktat dehydrogenase ( LDH ). Peningkatan kadar enzym seluler 

dalam serum ini dapat dipakai sebagai indikator tak langsung dari permeabilitas 

sel karena kerusakan jaringan..Pada pemeriksaan dengan  mikroskop elektron, 

kerusakan terjadi pada Z-line (Z-line streaming), sarkolema, sarkoplasmik 

retikulum dan mitokhondria. Pembentukan radikal bebas dan selanjutnya 

pembentukan Lipid Peroksidasi ( LPO )  termasuk peroksidasi PUFA meningkat 

20 X  dari normal setelah kenaikan VO2 pada aktivitas dan ada korelasi yang 

positif  dengan kerusakan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan 

radikal bebas selama aktivitas lebih tinggi dibanding waktu istirahat. Pada 

aktivitas fisik terjadi peningkatan VO2, dan ini akan meningkatkan pembentukan 

radikal bebas oksigen ( ROS ). Dua sampai 4 % dari oksigen yang dikonsumsi 

oleh mitokhondria akan mengakibatkan terbentuknya radikal bebas oksigen           

( ROS )  pada sat terjadinya sistem transport elektron pada mitokhondria. Pada 

saat aktivitas fisik pada saat kontraksi otot dan pada perfusi selama relaksasi otot 

akan terjadi pembentukan radikal superokside (Halliwell 1996: 639-.45).. 

 Olahraga menyebabkan penurunan Nicotinamide Adenine Dinucleotide 

(NADH) dan penurunan kadar Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphat 

(NADPH), keduanya merupakan  kofaktor yang diperlukan scavenging enzym 

untuk memakan radikal bebas. 
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 Pada beban kerja yang maksimal terbentuknya asam laktat dari proses 

glikolitik juga akan menurunkan  kadar NAD dan NADP didalam sel  sehingga 

menurunkan fungsi enzym  antioksidan. Dari uraian ini aktivitas fisik dengan 

beban maksimal akan meningkatkan radikal bebas yang  selanjutnya 

meningkatkan lipid peroksidasi ( LPO ). Peroksidasi membran lipid dapat 

mengakibatkan berubahnya fungsi sel seperti meningkatnya permeabilitas 

membran sel, menurunnya transport Calsium dalam sarkoplasmik retikulum, 

perubahan fungsi mitokhondria, pembentukan bahan-bahan toksik metabolisme 

dan perubahan metabolisme glutathion intraselluler. (Dekkers,et al.  2003:  226-7) 

 Efisiensi system pertahanan antioksidan tergantung dari kecukupanya  diet 

vitamin dan intake mikro nutrien serta pembentukan antioksidan endogen. 

Aktivitas fisik merupakan pertahanan keseimbangan yang baik pada system 

pertahanan tubuh. Beberapa literatur menyebutkan bahwa asam urat, vitamin E, 

dan betacaroten serta asam ascorbat ( vitamin C ) berperan sebagai protektif 

antioksidan. Tocopherol scavenger’s dapat berubah dengan sendirinya menjadi 

radikal. Asamascorbat dapat mengurangi radikal bebas tocopherol untuk 

membentuk  tocopherol. Sedangkan radikal bebas  ascorbat yang terbentuk  dalam 

peristiwa ini  diubah kembali menjadi asam ascorbat oleh Nicotinamide 

Dinucleotide atau NAD. Makin tinggi intensitas aktivitas, beban mekanik 

terhadap otot makin tinggi, perubahan kondisi otot karena faktor mekanik maupun 

senyawa radikal bebas makin tinggi. Kerusakan otot yang terjadi selama dan 

segera setelah latihan fisik disebabkan oleh trauma mekanik pada otot, sedangkan 

kerusakan yang terjadi sesudahnya disebabkan oleh radikal bebas (Foss 1998: 
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351;  Evans, et al. 2003: 1892-9) Kerusakan otot mulai meningkat setelah 24 jam 

setelah latihan fisik dan mencapai puncaknya setelah 48-72 jam setelah latihan 

fisik  dan kembali normal setelah 168 jam setelah latihan fisik (Lenn, J. et al. 

2002: 25) 

2.1.2   Aktivitas  Fisik Submaksimal . 

Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang dilakukan terutama oleh 

kelompok otot-otot besar, merupakan bagian dari latihan fisik (Kent, M.1994:156) 

Latihan fisik atau training ialah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, dimana beban dan intensitas latihan makin hari makin 

bertambah sehingga pada akhirnya memberikan rangsangan secara menyeluruh 

terhadap tubuh dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik serta mental 

secara bersama-sama (Bompa 1990:178). Training dan conditioning sering 

diartikan sama, akan tetapi masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. 

Conditioning adalah proses latihan yang bertujuan terutama untuk pengembangan 

potensi sistem energi tanpa penekanan pada keterampilan atau penampilan 

sedangkan training adalah proses latihan yang menyangkut keduanya baik 

pengembangan system energi maupun penampilan (Mathews & Fox  1976: 241 ;  

Smith 1983: 157). Banyak cara untuk menentukan intensitas latihan, salah satu 

alternatif untuk menentukan intensitas latihan adalah berdasarkan system energi 

yang dipakai dalam kegiatan olahraga tersebut 

 Bompa (1990: 184) membuat klasifikasi intensitas aktivitas berdasar 

energi predominan menjadi lima daerah latihan sbb: 
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Tabel 1    Intensitas Aktivitas Fisik Berdasar Energi Predominan  

No. Zone Waktu Kerja     Tingkat  Sistem Energi       E r g o g e n e s i s (%) 

       Intensitas              Anaerob    Aerob  

   1.  1 – 15 dtk.    Batas     ATP – PC         100-95         0-5 

      kemampuan 

   2. 15-60 dtk.     Maksimal     ATP-PC-LA.        90-80  10-20 

3. 1 – 6 menit   Submaksimal     LA – O2      70-(40-30)     30-(60-70)                  

4. 6-30 menit     Menengah          O2      10-(40-30)       90-(60-70)) 

   5. > 30 menit     Rendah                 O2  5    95   

 

Sumber: Bompa 1990:184  

 Zone intensitas yang ketiga disebut zone submaksimal yang melibatkan 

aktivitas olahraga dengan jangka waktu 1-6 menit dengan predominan energi LA 

(asam laktat) dan O2, dengan ergogenesis berkisar antara 70 % anaerob ( LA ) dan 

30 % aerob. Ditinjau dari prosentase penampilan maksimal berkisar antara 80 % - 

90 % dari kapasitas maksimal. Makin berat intensitas, maka energi yang 

digunakan  anaerob ( LA ) makin tinggi dan aerob ( O2 ) makin rendah disebut 

strenuous submaximal intensity ( waktu pendek ). Apabila intensitas makin ringan 

maka energi yang digunakan aerob ( O2 ) makin tinggi dan  anaerob ( LA ) makin 

rendah disebut prolong submaximal intensity ( waktu panjang ). Olahraga pada 

intensitas ini memerlukan kecepatan dan daya tahan yang prima untuk mencapai 

keberhasilan dalam olahraga misalnya cabang olahraga  renang, kano, mendayung 

untuk nomor 400 meter, lari cepat 800 meter atau lari 1500 meter. Daerah zone ini 
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benar-benar kompleks ditinjau  dari predominan energinya. Dalam menit—menit 

pertama aktivitas, energi dipenuhi dari proses aerob, dan diakhir aktivitas atlet 

akan meningkatkan kecepatanya, sehingga energi dipenuhi dari proses glikolisis 

yang anaerob, sehingga terjadi timbunan asam laktat. Disini atlet dituntut untuk 

mengatur  iramanya dari permulaan sampai  akhir aktivitas fisik.. 

Tabel  2    Intensitas Aktivitas Fisik untuk Kecepatan dan Kekuatan  
 
    NOMOR      Prosentase  penampilan             Intensitas. 

            Intensitas  Maksimal 

          1             30-50%               Rendah 

          2            50-70%               Sedang 

          3            70-80%              Menengah 

          4            80-90%            Submaksimal 

          5            90-100%              Maksimal 

          6           100-105%                      Supermaksimal. 

 

 

Sumber: Foss (1998: 285) 
 

Tabel 3    Intensitas Aktivitas Fisik Berdasarkan Denyut Jantung Kerja  

 

Daerah   Intensitas  Denyut jantung/menit 

         1   Rendah  120-150 

         2   Menengah  150-170 

         3   Tinggi   170-185 

         4   Maksimal  >185 

Sumber :  Nieman (1993:117) 
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Tabel  4     Intensitas Aktivitas Fisik  Berdasarkan Denyut Jantung Istirahat 

 

         Low   Average 

 

Frekuensi         3                  3 – 4 

Intensitas (%HRR)    50-60                 60-75 

Time(min/session)    10-20                20 –30 

 

Sumber : Bompa (1990:185) 

 Latihan fisik pada prinsipnya adalah memberikan tekanan atau stressor 

pada  tubuh secara teratur, sistematik dan berkesinambungan sedemikian rupa 

sehingga meningkatkan kapasitas fungsional tubuh dalam melakukan kerja. 

Latihan fisik  harus diawali dengan peregangan otot dan ligament kemudian 

dilanjutkan dengan pemanasan, latihan inti dan cooling down. Peregangan 

bertujuan untuk menjaga kelentukan dan mencegah cedera, sedangkan pemanasan 

bertujuan untuk  mempersiapkan sirkulasi darah serta mengoptimalkan temperatur 

sehingga reaksi enzimatik berjalan dengan baik. Menurut Smith (1983:160) 

latihan fisik dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni: 

1)   Program latihan anaerob atau sprint 

 Suatu latihan yang diselesaikan dalam waktu singkat dikerjakan berulang-

ulang  dengan intensitas yang relatif tinggi. 

2)   Program latihan aerob atau daya tahan. 

 Suatu latihan yang dilakukan terus menerus dalam waktu lama dengan 

intensitas  yang relatif rendah. 
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3)   Program latihan  berbeban 

 Suatu latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, termasu 

latihan mengangkat beban, latihan isometrik, isotonik, isokinetik dan latihan 

menahan sejenisnya. 

Adapun tujuan latihan menurut Haree (1981:342) adalah: 

1)   Mengembangkan kepribadian 

2)  Kondisioning: dengan sasaran utama untuk meningkatkan power, kecepatan  

dan daya tahan. 

3)   Meningkatkan teknik dan koordinasi gerak. 

4)   Meningkatkan taktik 

5)   Meningkatkan mental. 

   Menurut (Fox ; Mathews 1981: 259) pengembangan kondisi fisik dari 

hasil latihan tergantung  dari tipe beban latihan yang diberikan serta tergantung 

dari kekhususan latihan. Oleh karena itu perlu difahami prinsip-prinsip dasar 

latihan fisik yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan suatu latihan fisik, 

antara lain : 

1)  Prinsip pemanasan dan pendinginan 

         Untuk melakukan latihan fisik secara baik harus diawali dengan 

pemanasan  dan setelah latihan fisik diakhiri dengan pendinginan. Pemanasan 

dapat dikerjakan secara umum dan khusus dengan berbagai macam latihan . 

2)  Prinsip kekhususan. 

         Prinsip ini menyangkut beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian 

khusus seperti: system energi yang digunakan, khusus terhadap kelompok otot 
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yang dilatih, khusus terhadap pola gerak yang sesuai dengan keterampilan 

cabang olahraga yang hendak dikembangkan 

3)  Prinsip interval. 

        Dalam rangkaian latihan fisik tidak boleh mengabaikan prinsip 

interval yaitu adanya istirahat yang diselingkan pada waktu melakukan latihan 

fisik. Istirahat diantara latihan tersebut dapat berupa istirahat aktif atau 

istirahat pasif tergantung  dari system energi mana yang ingin dikembangkan. 

Istirahat diantara latihan  memegang peranan yang penting, sebab organisme 

yang mendapatkan beban latihan sebelumnya harus dipulihkan lagi. Istirahat 

yang terlalu panjang atau  terlalu pendek dapat menghambat efektivitas suatu 

latihan. Setiap rangsangan gerak menyebabkan penggunaan energi dan 

pengurangan cadangan energi, akan tetapi juga mengandung rangsangan untuk 

pembentukan energi baru. 

4)  Prinsip beban lebih secara progresif. 

        Setelah melakukan latihan fisik beberapa kali, organisme akan 

memiliki daya adaptasi terhadap beban latihan. Jika beban latihan telah 

mencapai suatu kriteria tertentu, tubuh akan makin terbiasa dengan beban 

tersebut dan apabila beban latihan berikutnya tidak dinaikkan, kemampuannya 

tidak akan bertambah. Oleh karena itu beban latihan harus ditambah sedikit 

demi sedikit untuk meningkatkan  perkembangannya. Beban latihan harus 

bersifat individual. Peningkatan beban latihan atau intensitas latihan dilakukan 

secara progresif, dengan cara mengubah salah satu komponen interval 

misalnya, jarak diperpanjang (repetisi dan istirahat tetap) atau gerakan 
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dipercepat (faktor lain tetap) atau repetisi ditambah (faktor lain sama) atau 

istirahat diantara repetisi dipersingkat. 

5)  Prinsip latihan beraturan. 

        Prinsip ini bertujuan agar beban latihan tertuju dan tersusun menurut  

kelompok dan tempat berfungsinya otot. Latihan dimulai dari otot besar 

menuju  otot yang lebih kecil. Pada kelompok otot besar disamping tidak 

mudah lelah  juga lebih mudah dalam pelaksanaan latihan dibanding 

kelompok otot kecil. 

6)  Prinsip perbedaan individu. 

      Mengingat kemampuan masing-masing individu untuk menjawab 

rangsangan yang datang tidak sama maka besarnya intensitas latihan harus 

ditetapkan secara individual. (Fox 1984: 152) 

  Para pelatih olahraga prestasi juga harus memahami apabila latihan fisik 

dilakukan tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, akan 

merusak jaringan sehingga pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Pada 

pembinaan yang dilakukan terlalu dini anak akan mencapai kematangan fisik dan 

fisiologis terlalu cepat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisiknya akan 

berhenti lebih cepat. Anak menjadi lebih pendek bila dibandingkan anak seusia 

dia  yang pertumbuhan dan perkembangannya normal (Haywood, Kathleen 1986: 

361).  

Latihan olahraga untuk meningkatkan daya tahan ada dua macam ialah 

daya tahan anaerobik, sumber energi yang predominan adalah tanpa oksigen. 

Kedua daya tahan aerob sumber energi yang predominan adalah dengan oksigen 
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atau aerobik. Cooper (2001: 74) bila ingin tetap sehat dan terhindar dari kematian 

dini akibat penyakit jantung, diabetes militus, atau stroke, mau tak mau harus 

memiliki program latihan fisik yang bernilai aerobik tinggi dan memberi 

perhatian khusus terhadap pola makan rendah lemak jenuh. Ada baiknya selain 

konsep tersebut harus diperhatikan pula kecukupan antioksidan dalam tubuh 

untuk menangkal radikal bebas yang terbentuk selama latihan fisik atau aktivitas 

fisik. 

2.1.3 Waktu  Pemberian Antioksidan Vitamin 

 Dalam pengertian kimia senyawa – senyawa antioksidan adalah  senyawa-

senyawa pemberi elektron (electron donors). Namun dalam arti biologis 

pengertian antioksidan lebih luas yaitu merupakan senyawa-senyawa yang dapat  

meredam dampak negatif oksidan, termasuk enzym-enzym dan protein pengikat 

logam. (Halliwell, B and Guterridge, J.M.C: 1996: 16).  

Cara antioksidan meredam dampak negatif oksidan atau mencegah oxidative 

damage pada molekul sasaran adalah sebagai berikut (Ceriello, A. 2000: 168) : 

- Meredam oxygen-derived species dengan menggunakan protein (enzim) atau 

dengan reaksi kimia langsung. 

- Meminimalkan pembentukan oxygen-derived species. 

- Mengikat ion metal yang dibutuhkan untuk mengubah poorly  reactive species 

(O2 dan H2O2) menjadi  species yang lebih reaktif (OH*) 

- Memperbaiki (repair ) kerusakan molekul sasaran. 

- Merusak molekul sasaran yang rusak berat dan menggantinya dengan yang 

baru. 
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 Sistem antioksidan itu sangat kompleks,dan dapat diklasifikasi menjadi 

beberapa kelompok antioksidan ( Tarr, M; Samson F 1997: 210 ) : 

1)   Antioksidan primer (Ensimatik) 

     Antioksidan primer bekerja dengan cara mencegah pembentukan 

radikal bebas baru serta mengubah radikal bebas menjadi molekul yang stabil, 

yang tidak berbahaya. Ensim ini bekerja intra dan ekstra seluler, sebagian 

besar didalam    mitokhondria dan didalam sitoplasma. Yang termasuk 

antioksidan golongan ini ialah: Superoksid dismutase (SOD), Glutation 

peroksidase ( GPx ), Katalase dan Glutation (GSH). 

 SOD bekerja  untuk menghilangkan superoksida  anion (O2) dijadikan 

hydrogen peroksida (H2O2). H2O2
 bukan radikal bebas, tetapi merupakan 

oksidan yang kuat, namun dalam keadaan normal sel mempunyai system 

pertahanan yang efektif, yaitu melalui katalase dan GPx. Mengubah 

H2O2menjadi air (H2O). 

  2 O2 + 2 H+ + (SOD)                   H2O2 + O2. Didalam mitokondria SOD  

memerlukan Mn. Sedangkan didalam sitoplasma memerlukan Cu dan Zn. 

  Katalase: Suatu protein besi yang merupakan katalisator dekomposisi 

hydrogen peroksida menjadi air dan oksigen :  

   2H2O2 + (katalase)  2H2O + O2 

  Glutation peroksidase (GPx): mengubah hydrogen peroksida dan lipid 

peroksida menjadi molekul yang kurang berbahaya sebelum mereka 

membentuk radikal bebas. 

H2O2  + 2GSH +  (GPx. + Se )     2H2O + GSSG. 
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   Selenium sendiri merupakan komponen  esensial dari ensim GPx ini.  

2)  Antioksidan sekunder 

  Antioksidan sekunder berguna untuk menangkap radikal bebas dan 

mencegah terjadinya reaksi berantai (chain breaking antioxidants) 

  Yang termasuk golongan antioksidan sekunder adalah: vitamin E(alfa 

tokoferol ), vitamin C (asam askorbat), Vitamin A (beta karoten). 

 - Vitamin E (alfa tokofer)  

    Pada th 1922 vitamin E ditemukan, namun sampai sekarang 

kegunaan vitamin E bagi tubuh masih belum tuntas. Selama 3 dekade 

terakhir ini banyak dilaklukan penelitian baik pada binatang maupun 

penelitian klinis pada manusia  yang mempelajari efek alfa tokoferol 

terhadap pencegahan atau meredam aktivitas serangan radikal bebas pada 

penyakit atero sclerosis. Riemersma  (1989: 291-5) dalam penelitiannya 

mendapatkan bahwa pada penderita dengan angina pektoris didapatkan 

kadar vitamin E plasma lebih rendah dibanding normalnya, dan juga 

konsentrasi vitamin C yang rendah pada lekosit merupakan faktor predikasi 

adanya penyakit jantung koroner. Pada olahraga suplementasi vitamin E 

akan meningkatkan performan atlet di dataran tinggi. Pada penelitian yang 

lain diet rendah vitamin E pada atlet akan menyebabkan kelemahan otot 

(muscle weakness)  (Rapola, J. M. et al 1996: 693-8) 

      Vitamin E termasuk antioksidan dalam membran sel yang larut 

dalam  lemak atau terdapat didalam LDL (Low Density Lipoprotein). 

Vitamin E sebagai  
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donor ion hydrogen dapat mengubah  radikal  Peroksil (hasil proses 

peroksidasi lipid/LPO) menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif, 

sehingga tidak mampu menyerang rantai asam lemak. (Stampfer MJ, et al. 

1993: 1449 ). 

       L                     +                    TOC-H                     LH    + TOC* 

(radikal lipid )                 (alfa tokoferol )          (radikal alfatokoferol) 

Radikal tokoferol tersebut dapat bereaksi dengan vitamin C menjadi alfa 

tokoferol lagi Ini berarti vitamin C dan vitamin E bersama-sama merupakan 

antioksidan yang cukup efektif untuk menghentikan peroksidasi lipid /LPO. 

- Vitamin C (asam askorbat) 

   Vitamin C adalah antioksidan yang larut dalam air yang dapat 

mencegah peroksidasi lipid pada LDL (Low Density Lipoprotein) baik 

secara invitro maupun invivo. Vitamin C secara langsung akan menangkap 

radikal bebas dalam plasma atau dengan mereduksi alfa tokoferol radikal 

peroksil.Perubahan kadar vitamin C dalam plasma merupakan suatu marker 

stress oksidatif pada perokok. (Lykkesfeldt, J. et al 2000: 503 - 36). Vitamin 

C juga menstabilkan dan meningkatkan senyawa Tetrahidrobiopterim suatu 

kofaktor untuk sintesa NO (Nitrit Oksida). Vitamin C sangat berperan 

sebagai antioksidan sehinggakalaukadar vitamin C tinggi didalam plasma, 

peroksidasi lemak dalam plasma hampir tidak terlihat, namun begitu kadar 

vitamin C rendah akan terlihat berbagai peroksidasi lipid  walaupun kadar 

vitamin E dan Beta Caroten cukup tinggi. Pada olahraga suplementasi 

vitamin C dapat menurunkan insiden infeksi saluran nafas pada pelari 
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marathon. ( Carter, M.R. 2000: 263) Vitamin C merupakan antioksidan yang 

larut dalam air, dapat menangkal radikal hidroksil dan bertindak sebagai 

donor hydrogen untuk perubahan radikal tokoferol menjadi alfa tokoferol. 

 

TOC* +  ASCORBAT-H2   TOC-H + ASCORBAT-H* 

                           ( radikal askorbat ) 

 Radikal askorbat diubah menjadi asam askorbat (Vit. C) kembali dengan  

bantuan glutation. 

 

ASCORBAT-H*  +   GSH       ASCORBAT-H2  +  GSSG 

         ( glutation)        (glutation disulfide)  

Selanjutnya glutation disulfide untuk membentuk glutation kembali dengan 

bantuan  NADH.   GSSG   + NADH   GSH  +  NAD+ 

 - Vitamin A (beta karoten) 

   Vitamin A bersifat lipofilik, berperan pada membran sel untuk  

mencegah peroksidasi lipid/LPO.  Merupakan“lipidal chain antioxidant”  

terutama untuk menangkal radikal peroksil. 

3)  Anti oksidan tersier. 

   Berguna untuk memperbaiki kerusakan bio molekuler yang 

disebabkan  radikal bebas. Termasuk didalamnya melalui “DNA repair 

enzym”dan metionin sulfoksida reduktase. 

  Mekanisme perlawanan yang tersedia dengan berbagai cara  tersebut 

diatas tidak bekerja sendiri-sendiri melainkan bersama-sama sebagai system 
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antioksidan terintegrasi. Tubuh mempunyai mekanisme proteksi maupun 

reaksi pembelaan untuk menangkal radikal bebas dengan antioksidan yang 

dibentuk oleh tubuh sendiri (antioksidan endogen) serta antioksidan yang 

datang dari luar yaitu dari makanan dan obat-obatan. Antioksidan proteksi 

berfungsi mencegah aktivitas senyawa radikal misalnya  SOD, Katalase, 

maupun GPx. Sedangkan antioksidan pemutus rantai (chain breaking 

antioxidant) seperti vitamin E, vitamin C dan beta karoten memutus reaksi 

berantai akibat senyawa radikal. Perbaikan molekuler maupun seluler 

merupakan mekanisme tubuh untuk memperbaiki  kerusakan akibat radikal 

bebas. Asam lemak yang rusak dapat dipulihkan oleh  vitamin E (alfa 

tokoferol) akibatnya terbentuk tokoferol radikal. Tokoferol radikal dapat 

dipulihkan oleh vitamin C (asam askorbat), sedangkan asam askorbat radikal 

yang terbentuk akan dipulihkan oleh glutation. (Haliwell 1996: 43) 

Latihan fisik akan menyebabkan keseimbangan yang baik pertahanan tubuh 

antara pro oksidan-antioksidan. Namun pengurangan aktivitas akan diikuti 

oleh penurunan system pertahanan tubuh, sehingga konsekuensinya latihan 

yang teratur sangat diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan system 

pertahanan tubuh. 

 Pertahanan tubuh terhadap radikal bebas : (Etsuo, N 1996: 19) 

1)   Pertahanan tingkat sel 

            SOD sitosol, Cu, Zn 
   2O2

* + 2 H+               H2O2 + O2 
               SOD mito, Mn 
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 H2O2 mudah melintasi membran sel, lewat reaksi Fenton berubah                   

menjadi hidroksil. 

Fe2+ + H2O2          Fe3+ + OH* + OH  

 Hidrogen peroksida dapat dirusak oleh glutation peroksidase dalam sitosol 

dan mitochondria 

  2GSH + H2O2              GSSG + 2 H2O 

  Katalase dalam peroksisom jaringan menghilangkan H2O2 jika kadar 

tinggi. 

2H2O             O2 + 2H2O 

2)  Pertahanan di membran sel . 

  Contoh : Vitamin E , Beta karoten, ko-enzim Q . 

  Vitamin E (alfa tokoferol) merupakan antioksidan pemutus rantai bila ada 

alam inti lipid membran sel. 

 3)   Pertahanan ekstra  sel. 

 Logam bebas Fe dan Cu; yang diikat protein khusus; transferin, laktoferin, 

seruloplasmin. 

 Molekul dengan BM rendah; bilirubin, vitamin C, urat 

 GSH dan SOD ekstra sel.  

 Apakah antioksidan diperlukan pada olahraga yang teratur? Apakah 

suplementasi antioksidan merupakan bagian dari program nutrisi untuk atlet?. 

Alasan munculnya pertanyaan tersebut adalah karena olahraga selalu akan 

meningkatkan terbentuknya radikal bebas, dan apabila tidak diimbangi 

pembentukan antioksidan yang seimbang akan menimbulkan stress oksidatif. 
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Selama olahraga akan terjadi peningkatan metabolisme aerobik,dan secara 

otomatis akan terjadi peningkatan produksi radikal bebas. Selama proses 

metabolisme oksidatif dalam mitokhondria, tidak semua oksigen sempurna 

membentuk H2O, 4 -5 % proses itu tidak sempurna dan akan menghasilkan 

radikal bebas. Bila radikal bebas menyerang membran sel akan terjadi 

lipidperoksidasi  (LPO)  yang menyebabkan perubahan kondisi otot atau 

kerusakan sel otot. Peningkatan konsumsi oksigen selama olahraga akan selalu 

diikuti oleh peningkatan pembentukan radikal bebas pada sel otot, terutama sel 

otot rangka. (Alessio, H. M. 1993: 218-24)  

 Olahraga akan meningkatkan pembentukan radikal bebas melalui :  

- Intake oksigen meningkat  

- Peningkatan metabolisme epinefrin dan katekolamin 

- Peningkatan aktivitas makrofag dan lekosit selama olahraga. 

- Peningkatan asam laktat yang dapat dikonversi menjadi radikal bebas. 

 Sistem pertahanan tubuh terhadap serangan oksidan tergantung dari intake 

antioksidan vitamin dan mineral serta pembentukan antioksidan endogen, seperti 

glutation (Bendich, A. 1991: 59) 

 Vitamin C, vitamin E dan beta karoten (vitamin A) merupakan  

antioksidan primer. Glutation merupakan antioksidan enzim yang memakan atau  

membuang radikal bebas. Sistem pertahanan tubuh yang berupa antioksidan, 

sangat penting untuk menangkal aktivitas radikal bebas disertai atau tanpa disertai  

suplementasi antioksidan. (White, C. R 2000: 325). 
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 Pada olahraga yang berlangsung lama atau pada olahraga yang berat selalu 

terjadi stress oksidatif pada sel otot dan sel yang lain, sehingga untuk 

mempercepat recovery diperlukan penambahan antioksidan dari luar. (Hellsten, 

Y.et al .1996: 197). 

 Suplementasi antioksidan sangat dibutuhkan oleh weekend atlete, yang 

mempunyai system pertahanan terhadap serangan radikal bebas tidak cukup kuat, 

karena pada keadaan ini terjadi stress oksidatif yang meningkat secara mendadak 

(Barja, G. 1994: 261 ) 

 Secara umum sewaktu olahraga akan terjadi peningkatan lipid peroksidasi 

dan secara reguler diikuti oleh pembentukan antioksidan tubuh. Latihan olahraga 

jelas akan meningkatkan system pertahanan antioksidan tubuh (antioxidant 

defense system).  Pada pelari yang terlatih terjadi peningkatan kadar eritrosit, 

vitamin E, glutation dan katalase. (Gohil, K.et al 1996: 89-91) 

 Pengetahuan tentang pengaruh suplementasi antioksidan terhadap  

olahraga memang masih terbatas. Suplementasi vitamin E berdampak pada  

menurunya MDA plasma dan pentane selama olahraga. Suplementasi selenium 

juga akan mengurangi pembentukan MDA. Suplementasi kombinasi vitamin C  

dan glutation menurunkan MDA plasma dan pentane saat istirahat. Oksidasi 

menyebabkan kerusakan serabut otot, sehingga olahraga akan memicu timbulnya 

nyeri otot setelah olahraga. Suplementasi vitamin C dapat mengurangi nyeri otot 

(sore ness ) (Clarkson, P.M. 1995: 143). 

 Belum jelas benar bagaimana stress oksidatif dapat menimbulkan nyeri 

otot (sore ness). Suplementasi antioksidan akan mempercepat recovery setelah 
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olahraga yang lama atau berat. walaupun belum jelas bagaimana mekanisme 

antioksidan dapat meningkatkan performan atlet. 

Semenjak keberhasilan ilmuwan asal Rusia, Moses Gomberg membuat 

radikal bebas organik pertama, trifenilmetil di Universitas Michigan th. 1900, 

berbagai penelitian menunjukkan keterlibatan senyawa radikal bebas dalam 

berbagai kerusakan sel termasuk sel otot. Senyawa radikal bebas juga menjadi 

dasar kelainan  patologis pada bidang kedokteran seperti penyakit degeneratif, 

seperti kanker, penyakit jantung, arthritis, katarak dan penyakit hati. Kelanjutan 

dari berbagai penelitian menunjukkan efektivitas senyawa antioksidan dalam 

menetralisir pengaruh negetif tersebut. 

Menurut Cooper (2001: 48) untuk hidup sehat harus berpola antioksidan 

yang meliputi empat langkah: 

Langkah pertama: lakukan olahraga dengan intensitas rendah.Olahraga 

pada dasarnya merupakan pusat pembentukan antioksidan yang efektif. Tanpa 

olahraga yang teratur benteng pertahanan tubuh terhadap serangan radikal bebas 

sangat rapuh. Olahraga yang dilakukan hendaknya dengan intensitas rendah, 

peningkatan denyut nadi sewaktu aktifitas tidak melebihi 80 % dari denyut 

jantung maksimal dan hanya dilakukan beberapa kali dalam seminggu. Lebih dari 

kriteria itu justru akan memicu terbentuknya radikal bebas tinggi yang jelas 

merugikan.  

Langkah ke dua: Perlunya penggunaan senyawa antioksidan secara teratur 

setiap hari. Antioksidan yang dianjurkan adalah:  vit. E 400 IU, vit. C 1000mg,   

dan beta karoten 25000 IU. 
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Langkah ke tiga : pentingnya pengaturan diet dan cara memasak yang 

benar, supaya sifat antioksidan alami dalam makanan tidak rusak. Pemberian 

suplemen antioksidan penting untuk meningkatkan daya tangkal tubuh terhadap 

radikal bebas, namun menu makanan berkadar antioksidan tinggi harus 

merupakan dasar penting makanan kita. Jenis makanan kaya antioksidan seperti 

ubi, wortel, labu, bayam, brokoli, mangga dan pepaya kaya akan beta karoten. 

Jeruk, anggur kaya vitamin C. Bahan makanan seperti kacang,biji bunga 

matahari,gandum kaya vitamin E. Antioksidan alami  yang terdapat dalam bahan 

makanan dapat terpengaruh oleh nilai pH, paparan oksigen, cahaya  dan 

temperatur, maka perlu diperhatikan pengolahanya. 

Langkah ke empat: Pengaturan gaya hidup yang bebas dari radikal bebas. 

Olahraga yang tidak berlebihan, suplemen antioksidan, dan tatanan menu yang 

benar dapat meningkatkan daya tangkal tubuh terhadap serangan radikal bebas. 

Namun perlu juga dilakukan tindakan pencegahan berupa pengenalan untuk 

mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang terus memicu timbulnya 

radikal bebas seperti merokok, selimut listrik, televisi, microwave, computer . 

2.1.4  Tingkat Kebugaran.  

 Kebugaran disini berarti kemampuan melakukan kerja ,atau kapasitas 

umum untuk menyesuaikan diri dan bereaksi dengan baik terhadap kerja fisik. 

Seseorang dianggap bugar apabila dapat menghadapi kebutuhan gerakan dan kerja 

sehari - hari secara aman dan efektif. ( Nieman, 1993: 24) 

Banyak faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh: 

- Daya tahan aerob maupun anaerob 
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- Kekuatan otot (muscle strengh) 

- Tenaga ledak otot (muscle explosive power) 

- Kecepatan (speed) 

- Ketangkasan (agility) 

- Kelenturan (flexibility) 

- Keseimbangan (balance) 

- Kecepatan reaksi (reaction time) 

- Koordinasi (coordination) 

 Dari faktor-faktor pendukung kebugaran, yang paling penting adalah daya 

tahan aerobik karena mendasari faktor yang lain, sehingga pengukuran tingkat 

kebugaran pada penelitian ini menggunakan VO2maks. VO2maks menunjukkan 

volume oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi oleh jaringan  selama 

melakukan aktivitas per menit atau disebut juga oxygen consumption. VO2 maks, 

V menunjukkan volume, O2 menyatakan oksigen, titik diatas huruf V menyatakan 

persatuan waktu biasanya per menit dan maks.menyatakan jumlah maksimal 

oksigen yang dapat dikonsumsi jaringan (Fox and Mathews 1981: 532) Pendapat 

lain mengatakan istilah VO2maks. dengan istilah maximal oxygen uptake yang 

diartikan sebagai volume oksigen maksimal yang dapat ditangkap, diedarkan dan 

dipakai oleh tubuh selama aktivitas fisik. Satuan yang dipakai biasanya milliliter 

perkilogram  berat badan per menit. Volume oksigen maks untuk laki-laki sehat 

bukan atlet sekitar 44-51 ml/kgbb/menit; untuk wanita 35-43 ml/kgbb/menit, dan 

tertinggi 94 ml/kgbb/menit atas nama pelari marathon dari Colorado (Rushall, 

B.1993: 361). Selama otot bekerja akan memerlukan banyak oksigen yang 
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dipenuhi melalui dua jalan ialah dengan meningkatkan curah jantung atau 

meningkatkan kapasitas ekstraksi oksigen. Seorang atlet enduran untuk 

mencuklupi kebutuhan oksigen cukup dengan meningkatkan ekstraksi oksigen 

oleh otot, cukup dengan volume darah yang sedikit tetapi dengan kemampuan 

ekstraksi yang tinggi (Fox 1984: 351) VO2 maks. juga dipengaruhi oleh komposisi 

tubuh, umur maupun jenis kelamin.  Pada kedua jenis kelamin VO2maks 

mencapai puncaknya sekitar umur 15- 20 tahun dan setelah umur 30 th mulai 

menurun sekitar 10 % per decade.  Latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan 

terprogram dapat meningkatkan VO2maks. Sekitar 5-20 % (Foss, 1998).   

Berbagai faktor yang mempengaruhi perjalanan oksigen dari udara 

bebas(atmosfera) sampai di mitokhondria menurut (Ganong 1998:321 ) 

System respirasi, sistem pengangkut oksigen, system kardiovasa dan system 

biokimiawi dalam jaringan. 

1)  Sistem respirasi 

  Fungsi utama system respirasi adalah menyediakan oksigen untuk 

memenuhi kebutuhan energi tubuh membakar zat gizi menjadi ATP, dan 

membuang sisa pembekaran yang berupa CO2 keluar tubuh. Pengaruh 

olahraga akan meningkatkan efisiensi kerja paru-paru. Pada atlet terlatih dapat 

memproses  udara hampir sebanyak dua kali lipat per menit dibanding bukan 

atlet. Pada olahraga renang, meningkatnya kekuatan dan enduran otot-otot 

respirasi akan meningkatkan ventilasi paru sebesar 4 - 15 %, sehingga atlet 

dapat menyediakan oksigen lebih banyak untuk digunakan dalam proses 

pembentukan energi aerobik (Foss 1998: 358). 
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  Selama berolahraga, jumlah oksigen yang berdifusi dari paru-paru 

meningkat,karena jumlah darah yang mengalir ke paru-paru juga meningkat. 

Tekanan parsial oksigen (PO2) kapiler paru-paru turun dari 40 mmHg. 

menjadi 25 mmHg sehingga  gradient PO2 antara alveolus dan kapiler 

meningkat, oksigen yang berdifusi ke darah kapiler meningkat.  Peningkatan 

ambilan oksigen (VO2)  sebanding dengan intensitas olahraga sampai 

mencapai maksimum (VO2maks.).  Oksigen berdifusi dari darah, dilepaskan 

oleh hemoglobin masuk kedalam sel(mitokhondria). Karena kapiler yang 

terbuka lebih banyak, memudahkan perpindahan oksigen dari darah masuk 

kedalam sel (Astrand 1970: 472) 

2)   Sistem pengangkut oksigen atau kadar hemoglobin. 

  Oksigen berdifusi dari alveoli menuju kapiler paru-paru kemudian 

diangkut oleh hemoglobin menuju ke jaringan yang membutuhkan, sehingga 

jumlah darah yang mengalir ke jaringan dan kadar hemoglobin sangat 

menentukan VO2 (Guyton 1993: 235). Oksigen dalam darah sebagian besar 

terikat oleh heme pada hemoglobin. Setiap molekul hemoglobin mengandung 

4 molekul heme,ini berarti bahwa setiap molekul hemoglobin mampu 

mengikat 4 molekul oksigen.Hemoglobin dapat meningkatkan kapasitas 

angkut oksigen sampai 70 kali (Guyton,1993:236).  Kapasitas angkut oksigen 

sampai jaringan dipengaruhi oleh : 

- Jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru 

- Kadar hemoglobin 

- Jumlah oksigen yang terlarut 
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- Affinitas hemoglobin untuk oksigen ialah: pH, suhu dan 2,3 DPG  

(Ganong 1998: 672). 

 Pada olahraga mengakibatkan jumlah total hemoglobin menigkat, jumlah total 

volume darah meningkat, kadar hemoglobin tetap atau sedikit turun (Fox 

1984: 252) 

  Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengangkutan oksigen mulai 

dari udara bebas sampai di otot yang sedang bekerja ialah: 

- Ventilasi paru-paru. 

- Diffusi oksigen dari paru-paru ke darah. 

- Sistem pengangkut oksigen dalam darah terutama kadar hemoglobin.  

- Daya pompa jantung. 

- Pengangkutan oksigen kedalam serabut otot melalui kapiler. 

- Difusi oksigen dari darah kedalam otot. 

- Produksi ATP dalam mitokhondria.( Rushall 1993: 365) 

3)   Sistem kardiovasa 

  Sistem kardiovasa melibatkan jantung sebagai alat pompa darah dan 

pembuluh darah yang merupakan pipa - pipa menuju jaringan tubuh..Untuk 

memenuhi kebutuhan darah yang meningkat selama olahraga jantung 

menigkatkan kerjanya melalui dua cara ialah: 

 1   Meningkatkan volume sekuncup jantung, frekwensi denyut jantung tetap  

atau sedikit turun, berlaku untuk atlet enduran. 

 2. Meningkatkan frekwensi denyut jantung, volume sekuncup jantung tetap, 

berlaku untuk atlet non enduran ( Fox, 1984: 73) 
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  Pada orang terlatih atlet enduran jantung menjadi hipertropi, ruangan  

bilik kiri bertambah luas, sehingga volume sekuncup jantung bertambah besar. 

Pada atlet non enduran dinding otot jantung bertambah tebal, ruangan bilik 

kiri tetap, sehingga volume sekuncup jantung tetap.  Pada waktu olahraga atau 

kerja untuk memenuhi kebutuhan darah pada jaringan tubuh, denyut jantung 

naik secara linear, kemudian denyut jantung mencapai maksimal pada 

pembebanan tertentu. Denyut jantung maksimal akan menurun sesuai dengan 

bertambahnya umur. Nilai rata-rata denyut jantung maksimal berdasarkan 

umur dapat diprediksi berdasar rumus berikut: 

 - Denyut jantung maksimal =  220 – umur (th ) per menit.. 

 Denyut jantung istirahat akan menurun sekitar 10 – 15 kali per menit 

setelah mengikuti program aerobik (Rushal, B. 1993: 43). Pada atlet terlatih 

baik  wanita maupun pria denyut jantung istirahat dapat mencapai 40 kali per 

menit. Selama latihan denyut jantung akan meningkat sesuai dengan beban 

kerja. Pada pembebanan submaksimal, wanita cenderung mempunyai denyut 

jantung lebih  tinggi dibanding pria. Wanita mempunyai volume sekuncup 

jantung lebih kecil dibanding pria, sehingga untuk memenuhi curah jantung 

dengan volume yang sama, denyut jantung wanita lebih tinggi. Denyut 

jantung untuk kembali ke nilai seperti sebelum olahraga melalui dua phase: 

Phase pertama :  denyut jantung turun sangat cepat –dimulai saat berhenti 

latihan sampai 2 menit kemudian. 
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Phase kedua : denyut jantung turun sangat lambat 2 menit sampai 10 

menit setelah latihan, denyut jantung menurun sampai 

mendekati  denyut jantung istirahat (Guyton, 1993: 246) 

  Menghitung frekwensi denyut jantung dilaboratorium maupun  

dilapangan sangat mudah dan sederhana. Hasil pengukuran denyut jantung ini 

akan memberikan gambaran hubungan antara denyut jantung dengan VO2 

maks. atau tingkat kebugaran seseorang. Frekwensi denyut jantung dapat 

dipakai untuk menentukan besarnya intensitas latihan dan mengetahui hasil 

program suatu latihan (Foss 1998: 293) 

  Pada setiap latihan aerobik dapat diberikan intensitas latihan 

berdasarkan berapa besarnya frekwensi denyut jantung minimal dan maksimal 

yang harus dicapai yang dikenal dengan target heart rate atau THR. 

  Ada dua cara untuk menentukan THR : 

   Pertama :  Cadangan denyut jantung atau heart rate reserve atau HRR. 

- HRR= denyut jantung maksimal – denyut jantung istirahat. Contoh denyut 

jantung istirahat 70 X/me4nit;  umur 25 th; intensitas latihan 65-85 

%,maka :  

- THR paling rendah:  65 % (220-25-70) + 70 =151 X per menit 

 - THR paling tinggi:  85 % (220-25-70 ) + 70 =176 X per menit 

 Denyut jantung saat latihan minimal 151 X per menit,  maksimal 176 X per 

menit 

   Kedua :  Denyut jantung maksimal atau maximal heart rate, dalam 

contoh diatas : 
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 - THR terendah: 65 % (220-25) = 126 x per menit 

 - THR tertinggi: 85 % (220-25) = 165 x per menit 

 - Denyut jantung latihan fisik minimal 126 x per menit, maksimal 165 

/menit Proses fisiologis yang menggambarkan hubungan antara VO2maks. 

Dengan curah jantung, pengangkutan oksigen dan ekstraksi oksigen 

dirumuskan oleh FICK sebagai berikut : 

 VO2   =  Q   X  a – V O2 diff 

 a         = HR X SV 

 Katerangan :  

 Q  :  cardiac output   :curah jantung,menggambarkan 

kemampuan pengangkutan oksigen  

 HR   :  Heart Rat; denyut jantung per menit 

 SV   :  Stroke Volum:  volume sekuncup jantung 

 VO2   :  Volume oksigen yang dapat dikonsumsi jaringan 

   a – vO2 diff :  arterio – venous O2 differenc;  selisih kadar oksigen 

antara arteri dengan vena, menggambarkan kemampuan 

jaringan untuk ekstraksi oksigen. 

   Pengukuran volume oksigen maksimal pada orang yang sama dan alat 

yang sama menghasilkan suatu nilai dengan standart deviasi sebesar 3 % 

(Astrand 1970: 475) 
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   Pada setiap kerja atau pembebanan terhadap tubuh, diperlukan 

energi.Energi  yang siap pakai dalam tubuh dalam bentuk ATP (Adenosin Tri 

Pospat). Energi hasil pemecahan ATP ini diperlukan untuk kepentingan dasar 

fisiologis ialah: 

- Sebagai energi mekanik: misalnya untuk kontraksi otot 

- Untuk transport aktif berbagai zat melalui membran: misalnya pemasukan   

glukosa kedalam sel 

- Untuk sintesis zat kimia dalam tubuh; misalnya sintesis DNA, glikogen 

(Ardle, 1981: 147).  

 Karena ATP merupakan satu-satunya sumber energi dalam tubuh yang 

siap digunakan, tanpa ATP kegiatan fisiologis dalam tubuh akan terhenti. 

 Jumlah ATP dalam tubuh sangat terbatas, sehingga untuk kerja yang  

berkesinambungan ATP harus diresintesis. Untuk resintesis ATP dapat 

melalui  dua jalur, jalur aerobik dan jalur anaerobik. Proses aerobik 

menggunakan oksigen (pada kerja intensitas rendah,waktu lama), proses 

anaerobik tanpa menggunakan oksigen (pada kerja intensitas tinggi waktu 

pendek). Proses aerobik hanya terjadi dalam mitokhondria. Hasil samping 

proses oksidasi dalam mitokhondria ini adalah radikal bebas. Mitokhondria 

merupakan sumber utama pembentukan  radikal bebas secara fisiologis. 

 Sistem energi anaerobik terdiri dua jalur: 

   Jalur 1  : Sistem ATP – PC (system posphagen),atau system alaktasid 

   Jalur 2 : Sistem glikolisis anaerob yang menghasilkan asam laktat 

sehingga disebut juga sistem laktasid (Pate, R.et al  1990:98) 
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 Pada waktu olahraga 1,5 – 3 menit  seperti lari 800 meter, predominan 

energinya adalah LA + O2. Olahraga lain yang menggunakan predominan energi 

LA + O2  adalah lari 1500 meter, senam, tinju (3menit/ronde), gulat 

(2menit/ronde) (Foss 1998:261). 

 Pada umumnya, system energi yang digunakan pada berbagai cabang 

olahraga tidak murni menggunakan sistem aerobik atau anaerobik saja,  melainkan 

terjadi campuran. Namun sistem energi pre dominan yang digunakan pada  

intensitas tinggi waktu pendek adalah anaerobik, sedangkan untuk olahraga 

enduran adalah aerobik (Fox, 1984:140). 

2.1.5  Aktivitas Fisik Dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

Menurut  Frost (1975: 14) pendidikan jasmani adalah bagian integral dari 

pendidikan yang  memberikan kontribusi terhadap perkembangan individu 

melalui media aktivitas jasmani atau aktivitas fisik. Pendidikan tidak lengkap 

tanpa pendidikan jasmani dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak, 

karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi manusia  

untuk belajar mengenal dunia dan dirinya sendiri. Pendidikan jasmani juga 

mencakup cognitive domain dan affective domain.  Pendidikan jasmani 

berorientasi pada pencapian tujuan pendidikan termasuk kesehatan dan kebugaran 

serta nilai - nilai pribadi peserta didik (Mutohir, C. T: 2002: 63). Esensi 

pendidikan jasmani adalah suatu proses belajar untuk bergerak (learning to move) 

dan belajar melalui gerak (learning through movement).  Pendidikan jasmani 

berusaha membantu peserta didik untuk menggunakan tubuhnya lebih efisien 
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dalam berbagai keterampilan dasar dan keterampilan kompleks yang diperlukan 

dalam kehidupan (Mutohir, C. T. 2002: 67). 

 Menurut Frost (1975: 12) tujuan pendidikan jasmani antara lain : 

- Membantu perkembangan gerak, mengetahui tentang bagaimana dan mengapa 

suatu gerakan dapat terjadi. 

- Belajar gerak yang terampil dan efektif melalui latihan, permainan senam dan 

akuatik. 

- Menambah konsep pengetahuan tentang ruang, waktu dan kekuatan yang 

berhubungan dengan gerak. 

- Meningkatkan kapasitas fungsional jantung, paru, otot dan organ atau sistem 

yang lain dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang normal atau dalam 

keadaan mendadak. 

- Mendapatkan tingkat kebugaran yang baik, perasaan serta postur tubuh yang 

indah. 

- Mendapatkan kesenangan pada olahraga prestasi. 

  Secara lebih rinci tujuan pendidikan jasmani  sebagai berikut :  

- Membantu pertumbuhan dan maturasi individu secara benar 

- Menyediakan lingkungan yang nyaman untuk berbagai aktivitas jasmani 

untuk menunjang perkembangan motorik. 

- Meningkatkan derajat sehat yang optimal fisik, mental dan sosial. 

- Memberikan kontribusi belajar keterampilan gerak dalam menghadapi 

kehidupan se hari-hari yang normal seperti berjalan, lari, melompat dsb.nya. 
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- Meningkatkan perkembangan kekuatan, daya tahan, kelenturan dan   

koordinasi Preventive terhadap cedera. 

- Meningkatkan keterampilan neuro muskuler dalam berbagai aktivitas fisik. 

- Mendapatkan rasa enjoy dalam menghadapi berbagai bentuk gerakan 

- Membantu siswa merasa aman dan saling menghargai 

- Membantu interaksi antara siswa dengan masyarakat 

- Membantu siswa merasakan senang dan relaksasi. 

- Mengurangi kejenuhan dan ketegangan. 

- Menanamkan rasa disiplin, kerjasama, sportivitas dan mengikuti peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

 Dalam pendidikan jasmani  akan terjadi suatu perubahan dan penyesuaian 

diri dari individu yang diakibatkan oleh belajar gerak. Pate (1990:89) membagi 

keterampilan gerak menjadi  : masa pra keterampilan dan masa keterampilan. 

Keterampilan adalah merupakan penampilan motorik dalam taraf tinggi.   

Keterampilan ditandai dengan gerakan yang mudah, halus dan enak serta mampu 

untuk mengatasi perubahan-perubahan lingkungan. 

- Masa pra keterampilan 

      Penghalusan dari kemampuan bergerak pada waktu bayi dan anak 

menjadi  dasar dari semua macam keterampilan. Tahap ini disebut tahap pra 

keterampilan.    Dalam tahap ini gerakan dihaluskan. Gerakan refleks menjadi 

gerakan yang  terkoordinir. Pada masa dini pengalaman sangat penting bagi 

perkembangan  selanjutnya. Tahap pra keterampilan dibagi menjadi gerak 

reflektif, integrasi  sensorik dan pola gerakan dasar. Aktivitas reflektif 
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dianggap sebagai fungsi otot- saraf yang  paling sederhana. Gerak refleks  

dikendalikan oleh sumsum tulang belakang (medulla spinalis). Gerak refleks 

ini sangat mempengaruhi perkembangan gerakan terampil selanjutnya. Pada 

bayi gerak refleks  ini merupakan gerakan pertama dan tidak terkendali 

(involuntary). Gerak refleks sangat  penting dalam olahraga untuk menjaga 

jangan sampai cedera karena jatuh. Dengan cara menyangga dengan lengan 

cedera dapat dicegah. Gerak menurut kemauan (voluntary) pada 

permulaannya sangat kasar dan tidak terkendali.  Dengan perkembangan 

sarafnya yang makin masak, pengaruh dari pusat di otak menjadi lebih baik 

maka anak mulai dapat mengintegrasikan system sensorik  dengan system 

motorik. Apabila anak ingin memegang benda, anak akan selalu mencoba ber 

ulang-ulang sampai benda terpegang.  Integrasi system saraf  sensorik dengan 

system motorik ini penting untuk perkembangan keterampilan motorik 

selanjutnya. Pada anak usia 2 sampai datang 8 th terjadi perkembangan yang 

cepat dari kemampuan gerak yang kompleks. Gerakan-gerakan yang terisolasi 

menjadi lebih  teratur dan mempunyai makna. Perkembangan motorik pada 

permulaannya sangat  dipengaruhi oleh maturasi sel yang selanjutnya 

perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh pengalaman danlatihan gerak. 

Pengalaman bergerak pada masa anak sangat menentukan kualitas gerakan, 

sehingga anak-anak sebaiknya  didorong untuk selalu bergerak. Anak harus 

dilatih bagaimana cara berdiri yang benar, berjalan yang benar, berlari atau 

melompat yang benar. Pelajaran pendidikan jasmani atau olahraga disekolah 

dasar kelas 1sampai datang 3 selain untuk  perkembangan watak dan mental 
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perlu ditunjukkan gerakan-gerakan dasar yang benar. Latihan gerakan - 

gerakan dasar tidak boleh dipaksakan untuk menghindari  kerusakan otot atau 

cedera. Penguasaan gerak dasar ini kemudian diarahkan ke  gerakan yang 

lebih kompleks. Penekanan latihan pada tahap ini pada kualitas gerakan. 

(Pate: 1990: 112) 

- Masa keterampilan 

    Kalau gerakan motorik seseorang bertambah baik, maka orang itu 

sudah masuk kedalam penghalusan gerak secara otonom.  Penghalusan gerak 

ditujukan  terhadap aktivitas yang sering dilakukan. Kalau dalam tahap ini 

seseorang sudah nyaman dengan pola geraknya, maka meskipun pola itu salah 

sudah sangat sulit  untuk mengubahnya. Sesudah umur 25 tahun mulai terjadi 

penurunan kemampuan motorik, dimulai dari penurunan kecepatan. 

Penguasaan teknik teknik gerakan akan mengakibatkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang berbeda. Apabila dalam pembelajaran gerak atau aktivitas 

fisik tidak sesuai dengan kemampuan otot atau tidak benar, dapat 

menimbulkan kerusakan alat gerak aktif (otot) sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan yang diharapkan pada pendidikan jasmani kurang optimal.  

Alat gerak aktif tubuh manusia adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah 

tulang (Ganong, W.F: 1998: 145 ). Alat gerak aktif atau otot  mudah terjadi 

kerusakan akibat trauma mekanik yang terjadi sewaktu kontraksi otot yang 

diikuti kerusakan oksidatif. Yang harus mendapat perhatian para guru  

pendidikan jasmani dan pelatih olahraga ialah sewaktu melatih gerak 

keterampilan yang menggunakan kontraksi otot eksentrik atau saat 
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peregangan otot. Pada keadaan ini kerusakan otot akan terjadi lebih besar 

dibandingkan kontraksi otot yang konsentrik (Brown, S.J. et al 1996: 515). 

Selain tipe kontraksi otot, yang perlu diperhatikan seorang guru pendidikan 

jasmani atau seorang pelatih olahraga adalah kemampuan motorik atau motor 

ability peserta didik atau atlet. Didalam setiap individu terdapat general motor 

ability dan specific motor ability yang  berbeda antara individu yang satu 

dengan yang lain (Magill, R. A. 1984: 254). Perbedaan inilah yang harus 

diangkat dalam pembelajaran gerak, sehingga dosis latihan dan tipe latihan 

untuk semua peserta didik tidak harus sama, hal ini untuk menghindari 

kerusakan otot. Seorang guru pendidikan jasmani selain mengharapkan 

peningkatan keterampilan peserta didik, harus mengetahui juga pengaruh 

negatif dari latihan fisik yang tidak sesuai dengan motor ability setiap individu 

yang berupa perubahan kondisi otot atau kerusakan otot. Perubahan kondisi 

otot atau kerusakan otot terjadi antara lain apabila latihan fisik dilakukan 

dengan intensitas yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Perubahan 

kondisi otot atau kerusakan otot ini terjadi secara mekanik yang diikuti stress 

oksidatif    (Amstrong, R. B. 1990: 429-35). 

2.2 KERANGKA BERFIKIR. 

1)  Perbedaan pengaruh aktivitas  fisik submaksimal waktu pendek dan aktivitas 

fisik submaksimal waktu panjang   terhadap kondisi  otot  

  Aktivitas fisik submaksimal menurut Bompa (1990:  87- 8) adalah  

aktivitas olahraga dengan jangka waktu 1- 6 menit dengan predominan energi 

LA (system asam laktat ) dan O2 (aerob ).  Aktivitas fisik submaksimal waktu 
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pendek predominan energi lebih mengarah ke system LA sedangkan aktivitas 

fisik submaksimal waktu panjang predominan energi lebih mengarah ke O2 

(aerob). Dalam penelitian ini aktivitas fisik submaksimal waktu pendek 

berupa lari cepat 2 X 800 m (1: 3 ) dan aktivitas fisik submaksimal waktu 

panjang berupa lari cepat 1500 meter. 

  Makin berat aktivitas  fisik, makin banyak energi yang diperlukan 

untuk kontraksi otot, sehingga makin banyak O2 yang masuk rantai 

respirasi,makin banyak terbentuk radikal bebas oksigen kondisi otot makin 

jelek atau makin banyak terjadi kerusakan otot. Aktivitas fisik submaksimal 

waktu pendek akan menyebabkan kondisi otot lebih jelek atau kerusakan otot 

lebih besar dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu panjang. 

2)  Perbedaan pengaruh waktu pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas  

fisik dan setelah  aktivitas  fisik pada kondisi otot.  

  Pada penelitian yang telah berlangsung disebutkan kadar CK plasma 

mulai terjadi peningkatan 24 jam setelah olahraga dan mencapai puncaknya 

setelah 48-72 jam setelah olahraga dan kembali normal setelah 168 jam 

fungsi antioksidan vitamin untuk meredam aktivitas oksidan yang terbentuk 

sebelum, selama dan setelah olahraga, maka jenis antioksidan, dosis serta 

kapan waktu pemberian antioksidan menjadi penting.  Pemberian antioksidan 

vitamin sebelum latihan kurang bermanfaat, sebab radikal  bebas yang 

terbentuk masih sedikit dan antibody masih cukup untuk menangkal radikal 

yang terjadi. Pemberian antioksidan vitamin setelah latihan (20 jam) akan 

lebih bermanfaat sebab 24 jam setelah olahraga  kerusakan otot sudah mulai 
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meningkat, dan kadar antioksidan vitamin mencapai puncaknya  4 jam setelah 

antioksidan diminum. Dengan demikian waktu pemberian antioksidan vitamin 

setelah aktivitas fisik akan berakibat kondisi otot lebih baik atau tingkat 

kerusakan otot lebih sedikit dibanding pemberian sebelum aktivitas fisik. 

3)  Perbedaan pengaruh tingkat kebugaran rendah (VO2maks.< rerata) dan tingkat 

kebugaran tinggi (VO2maks.> rerata) terhadap kondisi otot  

  Seseorang dengan tingkat kebugaran tinggi akan lebih mampu untuk 

membentuk sistem pertahanan tubuhnya terhadap radikal bebas dibandingkan 

dengan seseorang dengan tingkat kebugaran yang rendah. Keseimbangan 

antara pembentukan radikal bebas dan pembentukan antibody akan lebih 

mudah dicapai pada tingkat kebugaran yang tinggi, sehingga kondisi otot pada 

tingkat kebugaran tinggi lebih baik atau kerusakan otot lebih sedikit 

dibandingkan tingkat kebugaran yang rendah. 

4)  Interaksi antara  aktivitas  submaksimal dengan waktu pemberian antioksidan 

vitamin  terhadap kondisi  otot.  

  Interaksi berarti saling mempengaruhi antara 2 variabel bebas atau 

lebih terhadap  variabel terikat. Terbentuknya oksidan atau senyawa radikal 

pada olahraga terjadi peningkatan dimulai 24 jam setelah olahraga,mencapai 

puncaknya setelah 48 – 72 jam setelah olahraga dan kembali normal setelah 

168 jam. Fungsi dari anti oksidan sendiri adalah untuk meredam aktivitas 

oksidan, dengan demikian waktu pemberian antioksidan vitamin sangat 

mempengaruhi efektif tidaknya kerja antioksidan itu. 
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Pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik akan memutus rantai 

pembentukan radikal bebas, sehingga kerusakan otot kecil. Sedangkan 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang akan menghasilkan kerusakan otot 

sedikit. Jadi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang dan waktu pemberian 

antioksidan vitamin setelah aktivitas akan mengakibatkan kondisi otot lebih 

baik atau kerusakan otot lebih sedikit dibandingkan pemberian antioksidan 

vitamin kombinasi sebelum aktivitas fisik dengan intensitas submaksimal 

waktu panjang. 

5)  Interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan tingkat kebugaran 

terhadap kondisi otot  

 Makin tinggi tingkat kebugaran seseorang, makin tinggi kapasitas 

fungsional dari berbagai sistem yang berpengaruh terhadap kebugaran., 

termasuk kapasitas untuk membentuk antibody terhadap senyawa radikal        

( oksidan ).Aktivitas fisik submaksimal waktu panjang akan menghasilkan 

radikal bebas oksigen sedikit, atau kerusakan otot sedikit.  Tingkat kebugaran 

yang tinggi  akan lebih mampu membentuk  keseimbangan antioksidan-

oksidan yang baik sehingga kerusakan otot kecil. Jadi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang dan tingkat kebugaran yang tinggi akan 

mengakibatkan kondisi otot lebih baik atau kerusakan jaringan otot lebih 

sedikit.dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu pendek dan tingkat 

kebugaran rendah. 

6) Interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin dengan tingkat 

kebugaran  terhadap kondisi otot  
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 Pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik memberikan 

kerusakan otot yang sedikit, sedangkan tingkat kebugaran yang tinggi akan 

menurunkan jumlah kerusakan otot. Jadi waktu pemberian antioksidan 

vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi akan 

menyebabkan kondisi otot lebih baik atau kerusakan otot lebih sedikit 

dibanding pemberian antioksidan sebelum aktivitas fisik.dan tingkat 

kebugaran rendah 

7)  Interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu  pemberian antioksidan 

vitamin  dan tingkat kebugaran terhadap kondisi  otot. 

 Aktivitas fisik submaksimal waktu panjang akan memberikan 

kerusakan otot yang sedikit. Waktu pemberian antioksidan vitamin  setelah 

aktivitas fisik memberikan kerusakan otot yang sedikit. Tingkat kebugaran 

yang tinggi memberikan kerusakan otot yang sedikit. Aktivitas  fisik 

submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin setelah 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi   akan mengakibatkan kondisi otot 

lebih baik atau kerusakan otot lebih sedikit dibandingkan aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah.  

8)  Terdapat perbedaan kondisi otot antara aktivitas fisik submaksimal waktu  

pendek, pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

panjang, pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran rendah 
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  Aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek memberikan kerusakan 

otot tinggi, pemberian anti oksidan vitamin sebelum aktivitas fisik 

memberikan kerusakan otot tinggi dan tingkat kebugaran rendah memberikan 

kerusakan otot tinggi. Aktivitas fisik submaksimal waktu panjang 

memberikan kerusakan otot kecil. Kombinasi aktivitas fisik submaksimal 

waktu pendek, pemberian anti oksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan 

tingkat kebugaran rendah akan mengakibatkan kerusakan otot lebih besar 

dibandingkan dengan kombinasi aktivitas fisik sub maksimal waktu panjang, 

pemberian anti oksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

rendah.  

9)  Terdapat perbedaan pemgaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin  

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi waktu 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin  

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

  Aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek mengakibatkan kerusakan 

otot besar, pemberian anti oksidan vitamin sebelum aktivitas fisik kerusakan 

otot besar, tingkat kebugaran tinggi berpengaruh terhadap kerusakan otot 

rendah. Waktu aktivitas sub maksimal waktu panjang kerusakan otot kecil. 

Kombinasi aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek, pemberian anti oksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi kerusakan otot 

lebih besar dibanding kombinasi waktu aktivitas fisik sub maksimal waktu 
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panjang, pemberian anti oksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran tinggi. 

10) Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin 

sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan 

vitamin  sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

  Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek memberikan pengaruh 

kerusakan otot besar, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas 

fisik kerusakan otot kecil dan tingkat kebugarana rendah kerusakan otot tinggi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang kerusakan otot kecil. Kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan 

vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah memberikan 

pengaruh kerusakan otot lebih besar dibanding dengan kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin 

sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

11) Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin  

setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  

setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

  Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek memberikan pengaruh 

kerusakan otot besar, waktu pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas 
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fisik kerusakan otot kecil, tingkat kebugaran tinggi kerusakan otot kecil. 

Aktivitas fisik sub maksimal waktu panjang kerusakan otot kecil. Kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan 

vitamin seteleh aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi kerusakan otot 

lebih besar dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu 

pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

tinggi. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4     Kerangka Konsep Penelitian 

2.3  PENGAJUAN HIPOTESIS. 

1)  Terdapat perbedaan pengaruh antara aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek dengan aktivitas fisik submaksimal waktu panjang terhadap kondisi 

otot. Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek memberikan pengaruh lebih 

jelek terhadap kondisi otot atau kerusakan otot lebih besar   dibanding 

aktivitas fisik sub maksimal waktu panjang. 

Aktivitas Fisik 

Kebutuhan O2 

- Radikal Bebas 
- Anti Oksidan 

Stress Oksidatif 

Kondisi Otot 

Trauma Otot 
Mekanis 

Kondisi Otot MDA,   
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2) Terdapat perbedaan pengaruh antara waktu pemberian antioksidan vitamin  

sebelum aktivitas fisik dengan pemberian antioksidan vitamin sesudah 

aktivitas fisik terhadap kondisi otot. Pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik memberikan pengaruh kondisi otot lebih jelek atau kerusakan 

otot lebih besar dibanding pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas 

fisik  

3)  Terdapat perbedaan pengaruh antara tingkat kebugaran rendah dengan tingkat 

kebugaran tinggi terhadap kondisi otot. Tingkat kebugaran rendah akan 

memberikan pengaruh kondisi otot lebih jelek atau kerusakan otot lebih besar 

dibanding tingkat kebugaran tinggi.  

4)  Terdapat  interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan waktu 

pemberian antioksidan vitamin  terhadap kondisi otot.  

 5)  Terdapat  interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan tingkat 

kebugaran terhadap kondisi otot.    

6)  Terdapat  interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin  dengan 

tingkat kebugaran terhadap kondisi otot.   

7) Terdapat  interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu pemberian 

antioksidan vitamin  dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot.  

8)  Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin 

kombinasi sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian 

antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah.   
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9)  Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin  

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan 

vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

10) Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin  

setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan 

vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

11) Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin 

setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  

setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian    

3.1.1 Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 

eksperimental untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung, pengaruh faktor utama, pengaruh interaksi antara faktor-faktor dan 

pengaruh kombinasi taraf.  

3.1.2 Desain Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan desain faktorial: 2 x 2 x2 karena terdiri dari 3 

variabel bebas dan setiap variabel bebas terdiri 2 taraf. 

 

Tabel 5   Desain Penelitian Faktorial 2 x 2 x 2 
 
 
  

Antioksidan 
Vit 
(B) 

Kebugaran 
(C) 

 
Aktivitas Fisik (A) 
 
Waktu pendek – 800m 
(A1) 

 
Waktu panjang-1500m 
(A2) 

Sebelum 
(B1) 

Rendah  
(C1)              a1b1c1 a2b1c1 

Tinggi  
(C2)  A1b1c2 a2b1c2 

Sesudah 
(B2) 

Rendah 
 (C1) a1b2c1 a2b2c1 

Tinggi 
 (C2) a1b2c2 a2b2c2 
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Keterangan: 

   A. Aktivitas fisik submaksimal 

   A1 : Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek-lari cepat 2 x 800m (1:3) 

   A2 : Aktivitas fisik submaksimal waktu panjang-Lari cepat 1500m 

   B : Waktu pemberian antioksidan vitamin  

   B1 : Waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik 

   B2 : Waktu pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik 

   C. : Tingkat kebugaran 

   C1 : Tingkat kebugaran rendah – VO2 maks. dibawah rerata 

   C2 : Tingkat kebugaran tinggi – VO2.maks diatas rerata 

  a1b1c1; aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

  a2b1c1; aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

  a1b1c2; aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

   a2b1c2; aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

   a1b2c1; aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

   a2b2c1; aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

    a1b2c2; aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

    a2b2c2; aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 
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3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian  

3.2.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIP- JPOK semester III  

UNS Surakarta  sebanyak 132 mahasiswa. Dari jumlah ini yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eklusi sampel sebanyak 60 orang mahasiswa, kemudian dipilih 

secara random sebanyak 40 mahasiswa dijadikan sampel penelitian. 

Populasi diambil mahasiswa semester III dengan pertimbangan :  Semester III  

pola pembentukan antibodi belum spesifik, sudah dapat memahami masalah 

penelitian dan mudah dikoordinasi. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

 Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive random sampling, 

dengan merujuk pada kriteria inklusi dan eklusi. 

 Sampel dalam penelitian ini 40 orang dikelompokkan menjadi 4 kelompok. 

K I    Minum antioksidan vitamin lalu lari 800 m  

K II  Lari 800m lalu 20 jam kemudian minum antioksidan vitamin  

KIII  Lari 1500 m, 20 jam kemudian minum antioksidan vitamin  

KIV   Minum antioksidan vitamin lalu lari 1500 m.  

Kriteria inklusi dalam penelitian ini ialah: 

 Mahasiswa semester III, FKIP-JPOK  UNS Surakarta, lelaki, sehat secara 

pemeriksaan fisik diagnostik, Kadar lekosit (AL), kadar Hemoglobin dan 

Hematokrit dalam batas normal 

Kriteria eklusi dalam penelitian ini ialah: 
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 Flu, minum obat anti radang atau antioksidan,, kebiasaan makan buah2 an, 

Perokok dan tidak sanggup menjadi sampel penelitian, misalnya takut diambil 

darahnya. 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel Penelitian  

 Sampel yang telah memenuhi syarat inklusi  dan eklusi sebanyak 60 

mahasiswa. Dari jumlah ini diambil 40, secara random yaitu diundi. Nomor yang 

keluar langsung  diberi nomor dada sekaligus sebagai nomor sampel. 

Dari jumlah 40 ini dilakukan tes lari 1 mil untuk mengukur VO2 maks, nya. 

Berdasarkan hasil tes VO2 maks. dicari harga mean, 20 orang diatas mean 

kelompok bugar tinggi (BT), 20 orang dibawah harga mean  kelompok bugar 

rendah (BR). Kelompok bugar tinggi (BT) sebanyak 20 orang secara random 

dibagi menjadi 4 kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri 5 orang 

diberi kode sebagai kelompok ganjil yaitu : K1, K3, K5  dan K7. 

Kelompok bugar rendah (BR ) sebanyak 20 orang juga secara random dibagi 

menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang diberi kode kelompok 

genap yaitu: K2,  K4, K6 dan K8.  

Kelompok ganjil dan kelompok genap dikombinasikan menjadi 4 kelompok ialah: 

K1 dan K2 menjadi kelompok I. 

K3 dan K4 menjadi kelompok II. 

K5 dan K6 menjadi kelompok III. 

K7 dan K8 menjadi kelompok IV. 

Dari 4 kelompok ini digabung menjadi 2 kelompok ialah: 

Kelompok I dan II digabung menjadi A1 diberikan aktivitas lari 2 x 800 m (1:3) 
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Kelompok  III dan IV digabung menjadi A2 diberikan aktivitas lari 1500 m.     

  

            Alur teknik pengambilan sampel secara bagan sebagai berikut: 

 

 
K1   
K3 

BT  K5        K1K2  I        
    K7                A1 800m 
      K3K4  II 
     
     S 
    K2 
    K4 
  BR  K6  K5K6    III   
    K8                A2 1500m 
      K7K8    IV  
   
 
 
 
Gambar 5    Bagan Alur Teknik Pengambilan Sampel 
 
Keterangan: 

 S        : sampel sebesar 40 orang 

            BT     : Bugar tinggi, sebanyak 20 orang 

            BR    : Bugar rendah sebanyak 20 orang 

             A1    : kelompok lari 2 x 800 m (1:3) 

             A2    : kelompok lari 1500 m 
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Seluruh kegiatan penelitian dirangkum dalam alur tata laksana penelitian seperti 

terlihat pada bagan dibawah ini : 

 
I.  (K1K2)      ----    D    Vit.800.M  .            D 
  
II. (K3K4)        ---   A    800.M               Vit.            A 
                       

          R               R 
  
III. (K5K6)          –   A    1500.M              Vit                 A 
 
IV. (K7K8)      -   H    Vit.1500 M                                    H 
 
             
   0 Jam    20 Jam 48 jam 

   

 

   Hematokrit    MDA 

   Hemoglobin 

   AL    

 

  

Gambar 6    Bagan Alur Tata Laksana Penelitian 

Keterangan:  

I.  (K1K2): diberi antioksidan vitamin lalu lari 2 x 800 m (1:3) 

 K1 terdiri 5 subyek dengan no dada: 426-441-474-491-428 

 K2 terdiri 5 subyek dengan no.dada: 466-495-449-414-481          

II.  (K3K4): Lari 2 X 800m (1:3), 20 jam kemudian diberi antioksidan vitamin. 

 K3 terdiri 5 subyek dengan no.dada: 429-412-416-418-452 

 K4 terdiri 5 subyek dengan no.dada: 460-472-497-417-446 

III.  (K5K6): Lari 1500m,20 jam kemudian diberi antioksidan vitamin. 
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      K5 terdiri 5 subyek dengan no, dada: 484-403-469-404-407 

 K6 terdiri 5 subyek dengan no.dada: 401-422-464-442-456 

!V. (K7K8) :Diberi  antioksidan vitamin,lalu lari 1500 m 

       K7 terdiri 5 subyek dengan no.dada: 488-450-467-423-482 

 K8 terdirir 5 subyek dengan no.dada: 480-419-440-486-470 

 MDA            Malondialdehid 

 Hematokrit :  Volume sel darah 

 AL                : Antal Lekosit: jumlah lekosit /ml 

3.2.4  Tempat Penelitian  : 

 Penelitian dilakukan di kampus UNS kompleks Manahan, lapangan 

olahraga Manahan Surakarta, Laboratorium klinik Sarana Medika Surakarta, PAU 

Program Pascasarjana UGM Yogyakarta. 

1)  Kampus UNS kompleks Manahan Surakarta: populasi penelitian diambil 

dari mahasiswa FKIP– JPOK UNS semester III. Penelitian dan pengambilan 

darah dilakukan di kampus UNS Manahan. 

2)   Lapangan olahraga Manahan: pengukuran tingkat kebugaran berupa (tes lari 

1mil), lari cepat 800 meter dan lari cepat 1500 meter dilakukan di lintasan 

atletik lapangan olahraga Manahan Surakarta 

3)  Laboratorium klinik Sarana Medika Surakarta: tempat pemeriksaan darah 

yang berhubungan dengan variabel moderator, Antal Lekosit (AL ),kadar 

hemoglobin,kadar hematokrit darah. 

4)  Lab. Program Pascasarjana UGM: untuk mengukur variabel terikat Malon 

dialdehid (MDA) 
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3.2.5 Waktu Penelitian 

 Penelitian dimulai tgl. 6 November 2007 dan berakhir tanggal                  

21 November 2007.  

Adapun jadwal penelitian secara ringkas sebagai berikut: 

 - Tgl. 6 – 11- 2007: penjelasan masalah penelitian kepada subyek penelitian  

 dan personalia penelitian, dilanjutkan pengambilan sample secara 

purposive quota sampling, ditetapkan 40 orang 

 - Tgl. 12-11-2007: pengambilan VO2maks.  

 Dilapangan olahraga Manahan, memakai tes lari 1 mil 

 Tgl 13- 11-2007: Pengolahan data VO2maks.untuk membuat kelompok-

kelompok penelitian dilanjutkan penjelasan masalah penelitian kepada 

sampel penelitian. 

 - Tgl. 19-11-2007: pengambilan darah di poliklinik UNS komplek Manahan 

dilanjutkan lari cepat dilintasan atletik stadion Manahan Surakarta. 

Kelompok I dan II lari cepat 2 X 800m (1:3), kelompok III dan IV lari 

cepat 1500m. Kelompok I dan IV sebelum lari minum antioksidan 

vitamin, kelompok II dan III  minum antioksidan vitamin hari berikutnya 

  - Tgl. 20-11-2007: kelompok yang minum antioksidan vitamin 20 jam 

setelah aktivitas fisik datang untuk minum antioksidan vitamin yaitu 

kelompok II dan III. 

  - Tgl. 21-11-2007: Semua sampel penelitian datang untuk diambil darahnya 

di poliklinik UNS, darah langsung dibawa ke  laboratorium PPs UGM 

Yogyakarta. 



88 
 

  

Tabel  6    Jadwal Penelitian  

 

  No.        Waktu        Kegiatan               Peserta 
      1    tgl.6-11-2007     Penjelasan.pengambilan                   Populasi dan 
           Sampel penelitian                        personalia penelitian  
      2    tgl.12-11-2007    Pengukuran VO2maks.                  Sampel dan personalia 
                         Penelitian 
      3.   tgl.13-11-2007    Pengolahan data VO2maks. 
         dan pembagian kelompok  
      4.   tgl19-11-2007   4.1  Minum antioksidan 
                                              vitamin diteruskan  
                                             a.  Lari 2x 800m (1:3) dan                    I 
                                             b. Lari 1500m,                                      IV  
                                      4.2 a. Langsung lari 2x 800m (1:3)              II 
                                            b. Langsung lari 1500m                     III 
     5.    tgl.20-11-2007       Minum antioksidan vitamin               II dan III  
    6.     tgl. 21 -11-2007       Pengambilan darah                          I,II,III dan IV 
             

3.3  Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini mempunyai 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat 

sebagai berikut: 

Variabel bebas terdiri dari : 

1)  Aktivitas fisik submaksimal  terdiri dari 2 taraf :  

- waktu pendek ialah : aktivitas fisik yang menggunakan energi predominan 

campuran LA – O2 dengan ergo genesis  LA  ( an aerob ) lebih besar 

dibanding O2  (aerob ) dengan intensitas 80 % - 90 % durasi waktu 1 – 6 

menit. Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek berupa lari cepat 2 x 

800 m   ( 1 : 3 ) 

- waktu panjang ialah : aktivitas fisik yang menggunakan energi 

predominan campuran LA – O2 dengan ergo genesis LA ( an aerob ) lebih 

kecil dibanding O2 ( aerob ) dengan intensitas 80 % - 90 % durasi waktu   
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1 – 6 menit. Aktivitas fisik submaksimal waktu panjang berupa lari cepat 

1 x 1500 m. 

2) Waktu pemberian antioksidan vitamin terdiri dari dua taraf : 

 - Pemberian sebelum aktivitas fisik  ialah : pemberian antioksidan vitamin 

satu kapsul sesaat sebelum lari 800 m atau sebelum lari 1500 m  

 - Pemberian setelah aktivitas fisik ialah : pemberian antioksidan vitamin 

satu kapsul 20 jam setelah lari 800 m atau 1500 m.  

 Satu kapsul antioksidan vitamin terdiri atas : Vit. A 30 mg ; Vit. C 200 mg ; 

Vit. E 50 mg ; Zn 15 mg ; Se 25 mcg. 

3) Tingkat kebugaran terdiri dari dua taraf : 

 - Tingkat kebugaran rendah ialah : Tingkat kebugaran yang mempunyai 

VO2 maks dibawah rerata sampel. 

 - Tingkat kebugaran tinggi, ialah : Tingkat kebugaran yang mempunyai 

VO2 maks diatas rerata sampel 

 VO2 maks diukur dengan tes lari 1 mil berapa lamanya waktu tempuh jarak 1 

mil itu dicocokkan dengan tabel ( Nieman 1993 ). Hasilnya dalam satuan 

ml/kg/bb/menit 

Variabel terikat : Kondisi otot  

 Kondisi otot ialah perubahan kondisi otot yang jelek berupa kerusakan 

otot. Tingkat kerusakan otot diukur berdasarkan kadar Malondialdehid ( MDA ) 

dalam plasma dengan satuan mol/l cara pengukuran MDA dengan metode 

Thiobarbituric acid reactive substance ( TBARS ) 
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Variabel moderator,  terdiri atas : 

1) Kadar Hb ialah banyaknya Hb dalam satuan mg % metode pengukuran 

dengan metode cyanmethemoglobine, reagent ; human, specimen ; darah vena 

EDTA, alat; microlab – MERCK dengan panjang gelombang : Hg 546 nm 

2) Antal lekosit ialah jumlah sel lekosit / ml dengan pemeriksaan menggunakan 

reagent ; larutan TURK, specimen ; darah vena EDTA 

3) Hematokrit ialah volume sel darah / ml, pengukuranhematokrit menggunakan 

specimen darah vena EDTA dengan alat tabung wintrobe 

Variabel kendali ialah : Jenis kelamin, merokok, aktivitas  atau gerak, makanan, 

kesehatan dan obat anti radang 

3.4 Instrumen Penelitian. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini ialah :   

1) Mengukur tingkat kebugaran   

Nama instrument  : V02maks. dengan pengukuran lari 1 mil 

Status  : standart  

Peralatan  : lintasan atletik, stopwatch, bendera start.  

2) Mengukur kondisi otot atau kerusakan otot dengan metode thiobarbituric acid 

reactive substance ( TBARS ) 

Specimen      :  darah EDTA 

Centrifuge    :  Merk    :     Heraeus 

                                      Seri      :   Biofuge 15 

Spectrofotometer    :  Merk     :    Hach 

                                     Seri       :    DR /2000 
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 Column            :  Sep – Pak L 18.    

3) Mengukur kadar Hemoglobin : 

 Specimen      :  darah vena EDTA 

 Microlab – Merck dengan panjang gelombang Hg 546 nm 

4) Mengukur antal lekosit:  

 Reagent :  larutan TURK 

 Specimen :  darah vena EDTA 

 Pipet lekosit 

 Kamar hitung improved Neubauer 

 Mikroskop 

5) Mengukur hematokrit 

 Specimen         : darah vena EDTA 

 Tabung Wintrobe 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data diukumpulkan berdasarkan wawancara, pembacaan dokumen dan 

observasi. 

1)  Data populasi penelitian diambil berdasarkan daftar NIM mahasiswa FKIP-

JPOK- UNS Surakarta semester III Th ajaran 2007/2008 sebanyak 132 

mahasiswa.   

2)  Pengambilan data VO2maks. 

Tempat dan peralatan 

Tempat :  lapangan atletik stadion Manahan Surakarta 

Peralatan :  daftar absensi, stop watch, nomor dada, lintasan   atletik, bendera. 
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Petugas : peneliti dengan 3 orang: dosen atletik dibantu 3 orang asisten 

mahasiswa. Petugas terdiri dari: pemberi aba keberangkatan, 

pengukur waktu, pencatat hasil. 

Persiapan :  pemanasan berupa senam dan peregangan otot                                                             

Pelaksanaan : 

  Subyek berdiri dibelakang garis start yang telah ditentukan. Pada aba-

aba “SIAP” subyek mengambil sikap start berdiri siap untuk lari. Pada aba - 

aba “YA” subyek berlari menempuh jarak I mil. Waktu yang dicatat adalah 

mulai dari aba-aba “YA” sampai saat subyek melewati garis finish.  

Pelaksanaan lari satu mil  dilakukan sekaligus 40 orang.  Penilaian VO2 maks. 

dibaca pada daftar stop watch berdasar waktu yang dicapai sesuai protokol 

ACSM. 

3)  Aktivitas fisik submaksimal dan waktu pemberian antioksidan vitamin 

 (1)  Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek berupa lari cepat 800 m. 

       Kelompok I. di beri antioksidan vitamin 1 tablet di lanjutkan lari  

2 x 800m (1:3). Waktu mulai start sampai melewati garis finish dicatat. 

Hasil waktu yang dicapai rerata 3 menit, sehingga ditentukan waktu 

istirahat sebelum melakukan lari 800 m yang kedua selama 3x3 menit atau 

9 menit. Waktu istirahat dilakukan secara aktif berupa jalan ditempat. 

Setelah istirahat 9 menit dilanjutkan lari 800 m yang kedua. 

Kelompok II; Tanpa diberi antioksidan vitamin subyek melakukan lari 

cepat 2 x 800 m (1:3) seperti kelompok I. Antioksidan vitamin diminum 

esok harinya.  



93 
 

  

(2)  Aktivitas fisik submaksimal waktu panjang berupa lari 1500 m.   

        Kelompok III dan kelompok IV lari 1500 m berangkat bersamaan.  

Kelompok IV sebelum lari minum antioksidan vitamin satu tablet, 

kelompok III antioksidan vitamin diminum esok hari setelah lari.                                    

4) Pengukuran data kondisi otot.  

 Kondisi otot diukur dengan indikator tingkat kerusakan otot yaitu 

berdasarkan kadar MALONDIALDEHID (MDA) plasma secara laboratories. 

Metode yang dipakai adalah metode “Thiobarbituric Acid – Reactive 

Substances”(TBARS) 

Prinsip kerja “TBARS” : 

1 mol MDA + 2 mol TBA (thiobarbituric acid) -------kromogen yang dapat 

diukur pada 532 nm. 

Langkah kerja pemeriksaan MDA sebagai berikut: 

1. Ambil darah vena EDTA 1ml.masukkan kedalam sample cup 

2. Dicentrifuge dengan kecepatan 1500-2000 rpm selama 15-20 menit 

3. Ambil dengan pipet 0, 75 ml H3PO4 

4. Ambil 0, 25 ml TBA campurkan dengan 0,75 ml H3PO4. 

5. Larutan no.4 dicampur dengan 0, 05 ml plasma 

6. Larutan no.5 ditambah H2O 0, 45 ml 

7. Larutan no.6 masukkan dalam waterbath selama 60 menit pada temperatur 

100 derajat Celcius. 

8. Dinginkan dalam es bath.    

9. Masukkan kedalam columna C 18.larutan methanol 5ml. 



94 
 

  

10. Larutan no.9 tambahkan H2O 5 ml. 

11. Ambil sampel darah dari no.8 masukkan ke columna. 

12. Tambahkan H2O sebanyak 4ml ke no.11. 

13. Tambahkan methanol 4ml ke no.12 lalu hasilnya ditampung. 

14. Letakkan pada alat spectrophotometer pada 532 nm. 

Perhitungan jumlah MDA ialah: 

                            Sampel – 0, 0000667        

             MDA   = -------------------------- x 5 

                                  0, 0451250 

5)  Pemeriksaan kadar hemoglobin 

 - Metode: Cyanmethemoglobin 

 - Reagent: human 

 - Specimen: darah vena EDTA 

 - Alat  :   Mikrolab – Merck 

      Panjang gelombang: Hg 546 nm 

Cara Kerja: 

 Darah EDTA pada vial dicampur terlebih dahulu. 

- Disiapkan 5ml reagent Hb.pada tabung. 

- Dipipet darah EDTA sebanyak 20ul menggunakan pipet Hb. 

- Dimasukkan kedalam tabung yang berisi 5ml reagen Hb lalu dicampur. 

- Dibaca setelah didiamkan selama 3 menit dalam suhu kamar. 

- Pembacaan pada microlab-merck dengan panjang gelombang 546 nm.  

dengan terlebih dahulu di blank menggunakan reagen Hb. 
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6)   Pemeriksaan antal lekosit (AL) 

- Reagent :  larutan TURK 

- Specimen :  darah vena EDTA 

- Alat  :  pipet lekosit 

  kamar hitung improved neubauer 

  mikroskop 

    Cara Kerja: 

- Darah EDTA dicampur dahulu sebelum dipipet 

- Dipipet darah EDTA sampai batas 0,5 dilanjutkan dengan memipet  

larutan   TURK sampai batas 11 (tertera pada pipet lekosit) 

- Dicampur dengan membolak balikkan pipet kemudian dibuang 3-4 tetes 

- Setelah itu diteteskan kedalam kamar hitung Improved Neubauer 

- Dibaca dibawah mikroskop dengan perbesaran 10 x pada kamar hitung. 

7)  Pemeriksaan hematokrit 

 - Specimen :  darah vena EDTA 

 - Alat :  tabung Wintrobe 

      Cara Kerja : 

- Darah EDTA dimasukkan dengan memakai spuit ke tabung Wintrobe      

sampai batas 10 

- Dicentrifuge dengan kecepatan 1500-2000 rpm selama 15-20 menit 

- Dibaca pada tabung Wintrobe sebagai berikut: 

   Tinggi darah. 

   --------------------- x 100 % 

   Tinggi buffycoat 
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3.6 Teknik  Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1  Berdasar Hipotesis Statistik  

 Penelitian ini  mempunyai 3 variabel bebas dan satu variabel terikat ialah 

aktivitas fisik submaksimal terdiri 2 taraf waktu pendek dan waktu panjang, waktu 

pemberian antioksidan vitamin terdiri 2 taraf sebelum dan setelah aktivitas fisik 

tingkat kebugaran terdiri 2 taraf, kebugaran rendah dan kebugaran tinggi. 

Diketahui variansi sebelum dan setelah eksperimen, desain penelitian 

menggunakan desain faktorial 2x2x2, uji statistik yang dipakai ialah ANOVA 

THREE  WAY dengan tingkat kepercayaan 95 %, atau α 0.05. 

(Winarsunu  2004:120) 

Hipotesis penelitian secara statistik dirumuskan sebagai berikut: 

1) H0.1: µA1 = µA2 

2) H1.1: µA1 ≠ µA2 

3) H0.2: µB1 = µ B2 

4) H1.2: µB1 ≠ µB2 

5) H0.3:  µC1 = µ C2 

6) H1.3:  µC1 ≠ µC2. 

7) H0.4: A X B  = 0 

8) H1.4:  A X B  > 0 

9) H0.5:  A X C  = 0 

10) H1.5:  A X C  > 0 

11) H0.6: B X C  = 0 

12) H1.6:   B X C  > 0 

13) H0.7: A X B X C  = 0 

14) H1.7:  A X B X C  > 0  

15) H0.8:   µa1b1c1 = µa2b1c1 

16) H1.8:  µa1b1c1 ≠ µa2b1c1 
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17) H0.9.: µa1b1c2 = µa2b1c2 

18) H1.9: µa1b1c2 ≠ µa2b1c2 

19) H0.10: µa1b2c1 = µa2b2c1 

20) H1.10:   µa1b2c1 ≠ µa2b2c1 

21) H0.11:  µa1b2c2 = µa2b2c2  

22) H1.11:   µa1b2c2 ≠ µa2b2c2 

Keterangan: 

A. Aktivitas fisik submaksimal 

A1 : Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek-lari cepat 2x800m (1:3) 

A2 : Aktivitas fisik submaksimal waktu panjang-Lari cepat 1500m 

B : Waktu pemberian antioksidan vitamin  

B1 : Waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik 

B2 : Waktu pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik 

A X B  : Interaksi antara A dan B 

A X C : Interaksi antara A dan C 

B X C  : Interaksi antara B dan C 

A X B  X C : Interaksi antara A, B dan C 

C. : Tingkat kebugaran 

C1 : Tingkat kebugaran rendah – VO2 maks. dibawah rerata 

C2 : Tingkat kebugaran tinggi – VO2.maks diatas rerata 

a1b1c1;  aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

a2b1c1;  aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 
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a1b1c2;  aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

a2b1c2;  aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

a1b2c1;  aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

a2b2c1;  aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

a1b2c2;  aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

a2b2c2;  aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

3.6.2  Uji Statisik     

 Untuk menjawab hipotesis no. 1 sampai datang 7 digunakan analisis 

varian tiga jalur dengan α= 0,05. Apabila ada perbedaan yang signifikan 

dilanjutkan dengan uji post hoc dengan metode Scheffe. Hipotesis no 8 sampai  11 

digunakan analisis Varian satu arah. Menurut Winarsunu (2004: 120). analisis 

varian tiga jalur dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas dan interaksi antara variabel bebas. Analisis varian satu arah 

untuk analisis lanjutan yang digunakan untuk mengetahui kombinasi mana yang 

sebenarnya berbeda satu sama lain. Untuk uji statistik anava hipotesis 1 sampai 

hipotesis 7 menurut Soehardjo (2002: 48) dilakukan sebagi berikut: 
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(Ho): Fa = RKa / RKg 

(Ho): Fb = RKb / RKg 

(Ho):  Fc = RKc / RKg 

(Ho):  Fab = RKab / RKg 

(Ho):  Fac = RK ac / RKg 

(Ho):  Fbc = RKbc / RK g 

(Ho): Fabc = RKabc / RKg 

Yang mana, 

RKa  = JKa / dba RKb  = JKb / dbb 

RKc  = JKc / dbc RKab  = JKab / dbab 

RKac = JKac / dbac RKbc  = JKbc / dbbc 

RKabc  = JKabc / dbabc  RKg  = JKg / dbg 

Dimana, 

dba  = ( p – 1 ) dbb  = ( q – 1 ) 

dbc  = ( r – 1 )  dbab  = ( p – 1 )( q – 1 ) 

dbac  = ( p – 1 )( r – 1 )  dbbc  = ( q – 1)(q – 1 ) 

dbabc  = ( p – 1 )( q – 1)(r – 1) dbg  = pqr( n – 1 ) = ( N – pqr )   

sedangkan jumlah kuadrat diperoleh dari : 

1)   Komponen Jumlah Kuadrat (JK). 

(1) = G2 / pqr 

(2) = Σijkl  X 2ijkl 

(3)  =  Σ A2
i / nqr 

(4)  = Σj B2
j / npr 
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(5)  = Σk C2
c / npq 

(6)  = Σij AB2
ij / nr 

(7)  = Σik AC2
ik / nq 

(8)  = Σjk BC2
jk / np 

(9)  = Σijk ABC2
ijk / n  

 n h        =            pqr 

             Σ 1/ nijk 
 

2)  JK dihitung dengan 

JKa =   n h {(3) – (1)} 

JKb =   nh {(4) – (1)} 

JKc =    nh {(5) – (1)} 

JKab = nh {(6) – (4) – (3) + (1)} 

JKac = nh {(7) – (5) – (3) + (1)} 

JKbc = nh {(8) – (5) – (4) + (1)} 

JKabc = nh {(9) – (8) – (7) – (6) + (5) +(4) + (3) - (1)} 

JKg  = Σ  Σ  Σ  JKijk 
                  i    j    k 

                                                                                                        + 
JKt  =  nh {(9)-(1)}+Σ Σ Σ JKijk 
             i    j    k 

Dengan  
nh  =        pqr 
           Σ Σ Σ 1 / nijk 
                 i    j    k 
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3.6.3  Daerah Kritik 

 Daerah kritik atau daerah penolakan untuk Ho masing – masing adalah  

sebagai berikut : DKa = {Fa / Fa > Fα ; dba ; N – pqr } 
DKb = {Fb / Fb > Fα ; dbb ; N – pqr } 
DKc = {Fc / Fc > Fα ;adc ; N - pqr} 
DKab = {Fab / Fab > Fα;dbab;N – pqr} 
DKac = {Fac / Fac > Fα;dbac;N – pqr} 
DKbc = {Fbc / Fbc > Fα;dbbc ; N – pqr } 
DKabc = {Fabc / Fabc > Fα;dbabc;N – pqr} 
Dimana α adalah taraf signifikan, α = 0,05. 
N = cacah semua pengukuran. (Soehardjo, 2002: 62 – 65) 

3.6.4   Keputusan Uji. 

Hipotesis nol ditolak bila harga statistik uji yang bersesuaian melebihi harga  

kritiknya. 

3.6.5  Rangkuman Analisis. 

 

Tabel 7    Rangkuman Analisis Variansi Tiga Jalan 

 

Sumber 
variansi 

JK Db RK Statistik 
Uji 

P 

Efek utama 
A 
B 
C 

Interaksi 
AB 
AC 
BC 

ABC 
 

Galat  
 

 
JKa 
JKb 
JKc 

 
JKab 
JKac 
JKbc 
JKabc 

 
JKg 

 

 
p – 1 
q – 1 
r – 1 

 
(p – 1)(q – 1) 
(p – 1)(r – 1) 
(q – 1)(r – 1 ) 

(p -1)(q-1)(r-1)
 

N - pqr 

 
RKa 
RKb 
RKc 

 
RKab 
RKac 
RKbc 
RKabc 

 
RKg 

 
Fa 
Fb 
Fc 
 

Fab 
Fac 
Fbc 
Fabc 

 
 

 
<α 

Atau 
>α 

TOTAL JKt N – 1 - - - 

 

Sumber: Soehardjo (2002: 48) 
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Uji statistik, Hipotesis, 8, 9, 10 dan 11, adalah sebagai berikut: 

(1) Menyusun tabel persiapan Anava satu jalan. 

(2) Menghitung Jumlah Kuadrat Total ( JKtot) menggunakan rumus : 

      JKtot = ΣX2
tot _ Σ X2 tot 

                                    N 

(3) Menghitung Jumlah Kuadrat Antar Kelompok ( JK ant ) dengan rumus 
 
  JKant = (ΣX1)

 2 + (Σx2)
 2 +…+. (ΣXm) 2- (ΣXtot)

  

                 n 1           n2             nm         N 
(4) Menghitung Jumlah Kuadrat Interaksi (JKint) Dengan Menggunakan Rumus: 

 JKant = (ΣXb1)
 2  + (Σxb2)

 2 +…+. (ΣXbm) 2 – SK – (JKk + JK1)
 

                 nb1           nb2                 nbm          

(5)  Menghitung Jumlah Kuadrat dalam Kelompok (JKdat) dengan Menggunakan 

Rumus:  

JKdat = JKtot - JKant 

(6)  Menghitung:  

- Derajat Bebas Total (dbtot)  

- Derajat Bebas Antar Kelompok (dban) 

- Derajat Bebas Dalam Kelompok (dbdal) 

- Derajat Bebas Interaksi (dbint) 

- Dengan menggunakan rumus : 

 Dbtot  = N – 1 

 Dbant  = m -1 

 Dbint  = db variable interaksi diperkalikan 

 Dbdal  = dbtot – (dbant + dbint) 
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(7)   Menghitung Rata – rata Kuadrat Antar Kelompok (RJKant) Dengan Rumus: 

 RJKant = JKant 
      dbant 
(8)   Menghitung Rata – rata Kuadrat Interaksi (RJKint) Dengan Menggunakan 

Rumus: 

 RJKint = JKint 

                dbint  

(9)   Menghitung Rata – rata Kuadrat Dalam Kelompok (RJKdat) Dengan 

Menggunakan Rumus: 

 RJKdal = JKdal 

                Dbdal  

(10)   Menghitung ratio F hitung (Fo) bagi semua sumber variasi, yaitu angka – 

angka perbandingan antara RJK ant   dengan RJK dal  , dengan menggunakan 

rumus : 

 RJKint = RJKint 

                RJKdal  

(11)   Membandingkan Ratio Fo Dengan F Teoritis Tabel Anava dari Masing – 

masing Sumber Varians. 

 Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan 5 %.  Apabila ratio 

Fo menyamai atau melebihi dari F teoritis, maka hipotesis nol dapat ditolak, 

artinya ada perbedaan antara Mean Kuadrat kelompok yang 

diperbandingkan atau dengan kata lain F yang kita peroleh berbeda 

signifikan. Sebaliknya maka hipotesis nol gagal untuk ditolak, artinya antara 

Mean Kuadrat yang diperbandingkan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. 
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(12)   Memasukkan hasil perhitungan ke dalam Tabel Anava. 

  Jika hipotesis terbukti secara statistik maka diteruskan uji  

komparasi ganda. 

Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, setiap pasangan 

kolom dan setiap pasangan sel uji komparasi ganda dengan menggunakan metode 

Scheffe, karena metode tersebut akan menghasilkan beda rerata dengan tingkat 

signifikan yang kecil. Jadi uji komparasi ganda ini digunakan terhadap pasangan 

baris, setiap pasangan kolom dan setiap pasangan sel yang daerah kritiknya 

ditolak. 

 Langkah – langkah dalam menggunakan metode Scheffe adalah: 

(1) Mengidentifikasi semua pasangan komparasi. 

(2) Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

(3) Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

(1) Untuk komparasi rerata antar baris ke – i dan ke- j, 

Fi ..- j.. =        ( Xi..- Xj..)2        .  

           RKg ( 1/ ni…+ 1/ nj ) 

(2) Untuk komparasi rerata antar kolom ke-i  dan ke-j, 

F..i ..-.. j.. =     ( X..i..- X..j..)2        .  

           RKg ( 1/ n..i…+ 1/ n..j.. ) 

(3) Untuk komparasi rerata antar sub kolom ke-i dan ke-j, 

F..i - ..j =      ( X..i – X..j)2        .  

           RKg ( 1/ n..i+ 1/ n..j ) 

(4) Untuk komparasi rerata antar kolom ke – ij dan ke- ik, 

F..ij - ..ik  =  ( X..ik – X..ik)2        .  

           RKg ( 1/ n..ik+ 1/ n.ik ) 

(5) Untuk komparasi rerata antar kolom ke – ij dan ke – kj, 

F..ij - .k.j =     ( X..ij – X..kj)2        .  
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           RKg ( 1/ n..ij+ 1/ n..kj ) 

(6) Untuk komparasi rerata antar sel ke- ijk dan ke- ijl, 

Fijk –ijl  =     ( X ijk – X ijl)2        .  

           RKg ( 1/ nijk+ 1/ nijl ) 

(7) Untuk komparasi rerata antar sel ke- ijk dan ke – ilk, 

Fijk ilk  =     ( X ijk – X ilk)2        .  

           RKg ( 1/ nijk+ 1/ nilk ) 

(8) Untuk komparasi rerata antar sel ke- ijk dan ke- ljk, 

Fijk –ljk  =     ( X ijk – X ljk)2        .  

           RKg ( 1/ nijk+ 1/ nijlk ) 

 

(4) Menentukan tingkat signifikan α = 0,05 

(5) Menentukan daerah kritik (DK) 

(1) DKi..-j..= {Fi..- j.. >(p-1)Fα;(p-1);N – pqr} 

(2) DK.i.-.j.= {F.i.- .j. >(p-1)Fα;(q-1);N – pqr} 

(3) DK..i-..j= {F..i- ..j >(p-1)Fα;(r-1);N – pqr} 

(4) DK..ij - .ik = {F.ij - .ik > (pq-1)Fα;(pq-1);N – pqr} 

(5) DK..ij - .kj = {F.ij - .kj > (pr-1)Fα;(pr-1);N – pqr} 

(6) DK..ij - .kj = {F.ij - .kj > (rq-1)Fα;(rq-1);N – pqr} 

(7) DK.ijk -ijl = {Fijk – ijl  > (pqr-1)Fα;(pqr-1);N – pqr} 

(8) DK.ijk - ilk = {Fijk - ilk > (pqr-1)Fα;(pqr-1);N – pqr} 

(9) DK.ijk - ljk = {Fijk - ljk > (pqr-1)Fα;(pqr-1);N – pqr} 

(6) Menentukan keputusan uji (beda rerata) untuk setiap pasang komparasi rerata. 

(7) Menyusun rangkuman analisis   (komparasi ganda )  

(Soehardjo  2002: 66) 
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3.7 Validitas Rancangan  Penelitian 

  Rancangan penelitian bertujuan untuk mengontrol variabel eksternal dan 

internal dalam rangka menguji hipotesis sehingga hasil penelitian betul-betul 

mencerminkan perlakuan yang dapat digeneralisasikan pada populasi.  

3.7 1 Validitas eksternal 

  Pengontrolan validitas eksternal bertujuan agar hasil penelitian dapat 

representatif dan dapat digeneralisasikan.Validitas eksternal terdiri dua jenis    

yaitu : validitas populasi dan validitas ekologi ( Ary, 1985; 345 – 50 ) 

1) Validitas populasi  

- Generalisasi agar hasil penelitian eksperimen dapat digeneralisasi pada 

populasi terjangkau dan populasi teoritis pengambilan sampel dilakukan 

secara random 

- Pengaruh interaksi antar variabel personal dengan efek perlakuan di 

kontrol dengan cara memberikan batasan yang jelas terhadap kriteria 

karakteristik sampel maupun populasi. Batasan terhadap sampel dalam 

penelitian ini adalah : Mahasiswa semester III FKIP JPOK UNS dimana 

pada mahasiswa tersebut pembentukan anti bodi belum spesifik, sudah 

dapat memahami masalah penelitian dan mudah dikoordinasi, lelaki sehat 

secara pemeriksaan fisik diagnostik, AL, kadar Hb dan hematokrit normal, 

bukan perokok. 

2) Validitas ekologi  

- Deskripsi variabel bebas secara eksplisit agar perlakuan dalam penelitian 

ini dapat digeneralisasikan atau digunakan pada kesempatan lain maka 
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seluruh perlakuan telah dideskripsikan secara eksplisit yang meliputi 

bentuk kegiatan, waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan, kapan 

dan dimana kegiatan dilakukan, pelaksanaan administrasi kegiatan dan 

karakteristik subyek. 

- Pengaruh pelaksanaan eksperimen dikontrol dengan cara memberikan 

perlakuan yang sama dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas. 

- Interaksi antar pengaruh perlakuan dan sejarah dikontrol dengan cara 

mengontrol aktivitas fisik di luar perlakuan, mengontrol kebiasaan makan 

buah – buahan tertentu, dan menghindari sumber radikal bebas. 

- Pengaruh variabel terikat agar pengukuran variabel terikat dalam 

penelitian ini dapat digeneralisasikan maka pengukuran variabel terikat 

digunakan peralatan komputer yang telah mempunyai standar 

internasional. 

3.7 2 Validitas internal 

   Validitas internal dilakukan untuk mengendalikan variabel luar yang dapat 

mempengaruhi penelitian. Pengontrolan validitas internal yang dilakukan ialah : 

- Pengaruh sejarah : Pengontrolan dilakukan dengan jalan mengontrol aktivitas 

fisik, mengontrol kebiasaan merokok atau minum obat-obat anti radang. 

- Pengaruh kematangan dikontrol dengan cara membatasi waktu penelitian yang 

tidak terlalu lama sehingga pada waktu tersebut sampel tidak mengalami 

perubahan yang dapat berpengaruh terhadap kondisi otot. 

- Pengaruh tes dikontrol dengan cara memberikan waktu istirahat yang cukup 

saat perlakuan. 
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- Pengaruh alat pengukuran dikontrol dengan tidak mengubah alat pengukuran 

yang dilakukan. 

- Pengaruh penelitian subyek dikontrol dengan cara menghilangkan subyek 

yang memenuhi syarat kriteria eksklusi seperti flu, merokok, kebiasaan minum 

obat anti radang, kebiasaan makan buah – buahan 

- Pengaruh kehilangan subyek dalam penelitian ini dikontrol dengan cara 

meningkatkan motivasi untuk mengikuti penelitian, atau pemberian hadiah 

- Pengaruh statistik dikontrol dengan cara mengeluarkan subyek dari penelitian 

yang memiliki nilai ekstrim ( Ary, 1985; 339 – 45 ) 

- Perlakuan dikontrol dengan cara memberi perlakuan yang sama kepada 

subyek penelitian dengan cara mengganti nama subyek dengan nomor dada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL PENELITIAN  

4.1.1  Deskripsi Subyek Penelitian. 

 Populasi berasal dari mahasiswa FKIP – JPOK  UNS Surakarta semester 

III sebanyak 132 mahasiswa.  Sampel yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan 

eklusi diambil secara random sebanyak 40 orang dibagi dalam 8 kelompok K1, 

K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 untuk memastikan kesehatannya dilakukan 

pemeriksaan fisik diagnostik dan laboratorik sederhana ialah kadar hemoglobin, 

hematokrit dan antal lekosit. Untuk memeriksa tingkat kebugaran dipakai ukuran 

VO2maks dengan metode lari 1 mil dengan hasil seperti berikut:  

 

4.1.1.1 VO2maks 

Tabel 8   Hasil Test VO2maks Lari 1 mil (ml/kgbb/menit) 

 
NO INTERVAL 

(ml/kgbb/menit) 

FREKUENSI ( % ) PROSENTASE 

1 

2 

3 

4 

5 

45 – 47 

47,1 – 49 

49,1 – 51 

51,1 – 53 

53,1 - 55 

8 

11 

1 

18 

2 

20 

27,5 

2,5 

45 

5 

 

Keterangan: VO2maks paling rendah 45 ml/kgbb/menit 

         VO2maks paling tinggi 55 ml/kgbb/menit 

         VO2maks rerata 50,1 ml/kgbb/menit 
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Gambar 7   VO2maks Berdasarkan Test Lari 1 mil ( % ) 

 

4.1.1.2  Kadar Hemoglobin Berdasarkan Metode Cyanmethemoglobine 

                           

Tabel 9   Kadar Hemoglobin gr/dl 

 
 

NO INTERVAL FREKUENSI ( % ) PROSENTASE 

1 

2 

3 

4 

5 

12,5 – 13,5  

13,6 – 14,5 

14,6 – 15,5 

15,6 – 16,5 

16,5 – 17,5 

7 

16 

12 

4 

1 

17,5 

40 

30 

10 

2,5 

 

Keterangan :  Kadar Hb paling rendah 12,5 gr/dl 

 Kadar Hb paling tinggi 17,5 gr/dl 

 Kadar Hb rerata 14,44 gr/dl 
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Kadar Haemoglobin gr/dl 

 

 
Gambar 8   Kadar Hemoglobin Dalam gr/dl  

 

4.1.1.3 Jumlah Lekosit (Antal Lekosit = Al ) 

Tabel 10   Hasil Antal Lekosit /ml 

 

 
NO INTERVAL FREKUENSI ( % ) PROSENTASE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5500 – 7500 

7500 – 9500 

9500 – 11500 

11500 – 13500 

13500 – 15500 

15500 - 17500 

13 

20 

5 

1 

0 

1 

32,5 

50 

12,5 

2,5 

- 

2,5 

 

Keterangan: Jumlah Antal Lekosit paling rendah 5500/ml 

         Jumlah Antal Lekosit paling tinggi 17500/ml 

         Jumlah Antal Lekosit rerata 83275/ml 
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Gambar 9   Jumlah Antal Lekosit / ml  

 
 
4.1.1.4 Kadar Hematokrit /ml 

 

Tabel 11   Kadar Hematokrit /ml 
 
 

 
NO INTERVAL FREKUENSI ( % ) PROSENTASE 

1 

2 

3 

4 

5 

33 – 35 

35,1 – 37 

37,1 – 39 

39,1 – 41 

41,1 - 43 

9 

15 

4 

9 

3 

22,5 

37,5 

10 

22,5 

7,5 

 

Keterangan: Kadar Hematokrit paling rendah 33 %/ml 

          Kadar Hematokrit paling tinggi 43 %/ml 

          Kadar Hematokrit rerata 39,2 %/ml 
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Gambar 10   Kadar Hematokrit / ml  

4.1.2 Deskripsi Kondisi Otot  

Kondisi otot adalah perubahan otot yang terjadi akibat  serangan radikal 

bebas pada lipid membran sel yang mengahasilkan malondialdehid (MDA). 

Pemeriksaan MDA  dilakukan menggunakan metode TBARS. Dalam penelitian 

ini  dibagi menjadi 8 kelompok yaitu: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, dan K8. 

K1:  Kelompok aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian 

antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik, tingkat kebugaran tinggi. 

K2:  Kelompok aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek, pemberian 

antioksidan  vitamin sebelum aktivitas fisik, tingkat kebugaran rendah. 

K3: Kelompok aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek, pemberian 

antioksisdan vitamin sesudah aktivitas fisik, tingkat kebugaran tinggi. 

K4:  Kelompok aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek, pemberian 

antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik, tingkat kebugaran rendah. 
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K5: Kelompok aktivitas fisik sub maksimal waktu panjang, pemberian 

antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik, tingkat kebugaran tinggi. 

K6: Kelompok aktivitas fisik sub maksimal waktu panjang, pemberian 

antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik, tingkat kebugaran rendah. 

K7: Kelompok aktivitas fisik sub maksimal waktu panjang, pemberian 

antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik , tingkat kebugaran tinggi. 

K8:  Kelompok aktivitas sub maksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik, tingkat kebugaran rendah 

Setiap kelompok terdiri atas 5 orang dengan hasil kadar MDA plasma atau kondisi 

otot setiap kelompok sebagai berikut:  

(1)  K1:  Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, pemberian antioksisdan vitamin sebelum 

aktivitas fisik, tingkat kebugaran tinggi. 

 

                        11,860 

 

             11,050 

                               10,470                    10,470                                                            

                                                                                               10,280     

 

          Nomor Teste 

 X = 10,826     ΣX = 54,130 

Gambar 11  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik 

Submaksimal Waktu Pendek,  Pemberian Antioksidan Vitamin 

Sebelum Aktivitas Fisik, Tingkat Kebugaran Tinggi. 
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(2) K2 :  Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik sub 

maksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik, tingkat kebugaran rendah. 

 

 

         13,500      13,900    13,320 

     12,710        12,440        

 

 

 

 

Nomor Testee 

X = 13,174     ΣX = 65,870 

Gambar  12  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik  
Submaksimal Waktu Pendek, Pemberian Antioksidan Vitamin  
Sebelum Aktivitas Fisik, Tingkat Kebugaran Rendah 

 

(3)  Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik sub maksimal 

waktu pendek, pemberian antioksisdan vitamin sesudah aktivitas fisik, tingkat 

kebugaran tinggi. 

 
        9,930       9,970 

 
 
 

              9,130 
 

                 8,590 
 

           8,230 

 

Nomor Testee 

X = 9,170     ΣX = 45,850 

Gambar 13  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik  
Submaksimal Waktu Pendek, Pemberian Antioksisdan 
Vitamin Sesudah Aktivitas Fisik, Tingkat Kebugaran Tinggi 
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(4)    Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik sub maksimal 

waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik, 

tingkat kebugaran rendah. 

 

                        12,130 

 

                    11,440 

         11,090   10,740       11,130 

 

 

 

Nomor Testee 

X = 11,306     ΣX = 56,530 

Gambar  14  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik  
Submaksimal Waktu Pendek, Pemberian Antioksidan Vitamin  
Sesudah Aktivitas Fisik, Tingkat Kebugaran Rendah 

 
(5)   Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik, 

tingkat kebugaran tinggi. 

 
                     9,970 

 
 

                8,740 
                        8,530 

            8,400     8,090 
 
 

 

Nomor Testee 

X = 8,746     ΣX = 43,730 

Gambar  15  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik  

Submaksimal Waktu Panjang, Pemberian Antioksidan 

Vitamin Sesudah Aktivitas Fisik, Tingkat Kebugaran Tinggi 
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(6)  Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik, tingkat 

kebugaran rendah. 

 

                 11,900 

   

 

         10,630           10,780        10,630 

 

        10,170 

 

Nomor Testee 

X = 10,822     ΣX = 54,110 
 

Gambar  16  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik  
Submaksimal Waktu Panjang, Pemberian Antioksidan 
Vitamin Sesudah AktivitasFisik, Tingkat Kebugaran Rendah 

 
(7)  Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik sub maksimal 

waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik, tingkat 

kebugaran tinggi.  

 

              10,860 

     10,260 

            9,880       10,000 

 

 

             9,240 

Nomor Testee 
 

X = 10,048     ΣX = 50,240 
 

Gambar  17  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik  
Submaksimal Waktu Panjang, Pemberian Antioksidan 
Vitamin Sebelum Aktivitas Fisik, Tingkat Kebugaran Tinggi 
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(8)  Kondisi otot (kadar MDA plasma) kelompok aktivitas fisik sub maksimal 

waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik, tingkat 

kebugaran rendah. 

 

        10,170 

            10,120      

                         9,590 

           9,400          9,240 

                  

Nomor Testee 

X = 9,704     ΣX = 48,520 

Gambar  18  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Kelompok Aktivitas Fisik  
Submaksimal Waktu Panjang, Pemberian Antioksidan 
Vitamin Sebelum Aktivitas Fisik, Tingkat Kebugaran Rendah 

 
Tabel 12    Rangkuman Data Kondisi Otot (kadar MDA plasma) 

 
Antioksidan 
Vitamin (B) 

Kebugaran 
(C) 

Aktivitas Submaksimal (A) 
Waktu Pendek 800m Waktu Panjang – 1500m 

Sebelum 

Rendah 

13,500 
13,900 
12,710 
12,440 
13,320 

10,120 
9,400 
9,590 
9,240 

10,170 

Tinggi 

10,470 
11,860 
10,470 
11,050 
10,280 

10,860 
9,880 
9,240 

10,260 
10,000 

Sesudah 

Rendah 

11,090 
10,740 
11,130 
11,440 
12,130 

10,630 
10,170 
10,780 
10,630 
11,900 

Tinggi 

8,230 
9,930 
8,590 
9,970 
9,130 

8,400 
9,970 
8,530 
8,740 
8,090 
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Tabel  13    Rangkuman Statistik Data Kondisi Otot (kadar MDA plasma) 

 

Antioksidan 
Vitamin (B) 

Kebugaran 
(C) 

 Aktivitas Submaksimal (A) 
Waktu Pendek 800m Waktu Panjang – 1500m 

Sebelum 

Rendah 

N 
ΣX 
X 
ΣX2 

C 
JK 

5 
65,870 
13,174 

869,180 
867,771 

1,409 

5 
48,520 
9,704 

471,549 
470,838 

0,711 

Tinggi 

N 
ΣX 
X 
ΣX2 

C 
JK 

5 
54,130 
10,826 

587,682 
586,011 

1,671 

5 
50,240 
10,048 
506199 
504,812 

1,388 

Sesudah 

Rendah 

N 
ΣX 
X 
ΣX2 

C 
JK 

5 
56,530 
11,306 

640,223 
639,128 

1,095 

5 
54,110 
10,822 

587,241 
585,578 

1,663 

Tinggi 

N 
ΣX 
X 
ΣX2 

C 
JK 

5 
45,850 
9,170 

422,844 
420,445 

2,439 

5 
43.730 
8,746 

384,558 
382,463 

2,095 
 

 
Tabel 14    Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Interaksi Aktivitas Fisik Sub   

Maksimal (A) dengan waktu Pemberian Antioksidan Vitamin ( B)  

 

 

Aktivitas  Submaksimal (A) 

Jumlah Waktu Pendek 

800m 

Waktu Panjang 

1500m 

Antioksidan 

Vitamin (B) 

Sebelum 120,000 98,760 218,760 

Sesudah 102,380 97,840 200,220 

 Jumlah 222,380 196,600 418,980 
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Tabel  15   Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Interaksi Aktivitas Fisik Sub 

Maksimal (A) dengan Tingkat Kebugaran (C)   

 
 

 
Aktivitas Submaksimal (A) 

Jumlah 
Waktu Pendek 

800m 
Waktu Panjang 

1500m 
Kebugaran 

(C) 
Rendah 122,400 102,630 193,950

Tinggi 102,630 93,970 225,030
 Jumlah 222,830 196,600 418,980

 
 

Tabel 16 Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Interaksi Pemberian 

Antioksidan Vitamin (B) dengan Tingkat Kebugaran ( C )       

 

 
Antioksidan Vitamin (B) 

Jumlah 
Sebelum Sesudah 

Kebugaran 

(C) 

Rendah 114,390 104,370 218,760 

Tinggi 110,640 89,580 200,220 

 Jumlah 225,030 193,950 418,980 

 

 
Tabel  17  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Interaksi Aktivitas Fisik Sub 

Maksimal (A), Pemberian Antioksidan Vitamin (B) dan Tingkat 

Kebugaran ( C )  

 

Antioksidan 
Vitamin (B) Kebugaran (C) 

Aktivitas Submaksimal (A) 
Waktu Pendek 

800m 
Waktu Panjang  

1500m 

Sebelum 
Rendah 65,870 48,520 

Tinggi 54,130 50,240 

Sesudah 
Rendah 56,530 54,110 

Tinggi 45,850 43,730 
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4.1.3 Pengujian Persyaratan Analisis 

4.1.3.1 Uji Normalitas dengan Metode Lilliefors 

 Yang dimaksud dengan Uji Normalitas adalah: suatu uji apakah nilai – 

nilai yang dicapai oleh testee dengan menggunakan variabel bebas dan tarafnya 

hasilnya memenuhi standar atau dalam keaadaan normal. Yang diuji 

normalitasnya adalah kelompok:  

- Aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek  

- Aktivitas fisik sub maksimal waktu panjang 

- Waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik. 

- Waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik. 

- Tingkat kebugaran tinggi. 

- Tingkat kebugaran rendah. 

 

(1) Uji Normalitas kondisi otot pada aktivitas sub maksimal waktu pendek. 

H o  :  sampel berasal dari populasi normal 

H I  :  sampel berasal dar populasi tidak normal. 

Taraf signifikansi :  0, 05 
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Tabel 18  Uji Lilliefors Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Aktivitas Sub 

maksimal Waktu Pendek 

 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) – S(Zi) | 
1 8,230 -1,83 0,034 0,050 0,016 
2 8,590 -1,60 0,055 0.100 0,045 
3 9,130 -1,26 0,104 0.150 0,046 
4 9,930 -0,75 0,227 0.200 0,027 
5 9,970 -0,73 0,233 0.250 0,017 
6 10,280 -0,53 0,298 0.300 0,002 
7 10,470 -0,41 0,341 0.400 0,059 
8 10,470 -0,41 0,341 0.400 0,059 
9 10,740 -0,24 0,405 0.450 0,045 

10 11,050 -0,04 0,484 0.500 0,016 
11 11,090 -0,02 0,492 0.550 0,058 
12 11,130 0,01 0,504 0.600 0,096 
13 11,440 0,20 0,579 0.650 0,071 
14 11,860 0,47 0,681 0.700 0,019 
15 12,130 0,64 0,739 0.750 0,011 
16 12,440 0,84 0,800 0.800 0,000 
17 12,710 1,01 0,844 0.850 0,006 
18 13,320 1,39 0,918 0.900 0,018 
19 13,500 1,51 0,935 0.950 0,016 
20 13,900 1,76 0,961 1.000 0,039 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh  

hasil sebagai berikut : 

- L  = maks | F(Xi) – S(X) |  = 0,096 

- L  tabel (1;0,05 : 20)             = 0,190 

- Kesimpulan : L maksimal < L tabel 

 Dari hasil ini terlihat bahwa Lmaksimal < Ltabel  sehingga H o dapat diterima 

atau dikatakan bahwa data kondisi otot dengan aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek berasal dari populasi normal. 
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(2) Uji Normalitas kondisi otot pada aktivitas fisik submaksimal waktu panjang. 

H o  : sampel berasal dari populasi normal 

H I  : sampel berasal dar populasi tidak normal. 

Taraf signifikansi : 0, 05 

 
Tabel 19  Uji Lilliefors Kondisi Otot  (kadar MDA plasma)  Aktivitas fisik 

Sub Maksimal Waktu Panjang 

 
No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 8,090 -1,84 0,033 0,050 0,017 
2 8,400 -1,51 0,066 0,100 0,035 
3 8,530 -1,38 0,084 0,150 0,066 
4 8,740 -1,15 0,125 0,200 0,075 
5 9,240 -0,62 0,268 0,300 0,032 
6 9,240 -0,62 0,268 0,300 0,032 
7 9,400 -0,46 0,323 0,350 0,027 
8 9,590 -0,25 0,401 0,400 0,001 
9 9,880 0,05 0,520 0,450 0,070 

10 9,970 0,15 0,560 0,500 0,060 
11 10,000 0,18 0,571 0,550 0,021 
12 10.,120 0,31 0,622 0,600 0,022 
13 10,170 0,36 0,641 0,700 0,059 
14 10,170 0,36 0,641 0,700 0,059 
15 10,260 0,46 0,677 0,750 0,073 
16 10,630 0,85 0,802 0,850 0,048 
17 10,630 0,85 0,802 0,850 0,048 
18 10,780 1,01 0,844 0,900 0,056 
19 10,860 1,09 0,862 0,950 0,088 
20 11,900 2,19 0,986 1,000 0,014 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh  

hasil sebagai berikut : 

- L  = maks | F(Xi) – S(X) |  = 0,088 

- L  tabel (1;0,05 : 20)             = 0,190 

- Kesimpulan : L maksimal < L tabel 
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Dari hasil ini terlihat bahwa Lmaksimal < Ltabel  sehingga sehingga H o dapat 

diterima atau dapat dikatakan bahwa data kondisi otot dengan aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang berasal dari populasi normal. 

(3) Uji Normalitas kondisi otot pada waktu pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik. 

H o  : sampel berasal dari populasi normal 

H I  : sampel berasal dari populasi tidak normal. 

Taraf signifikansi : 0, 05 

Tabel  20  Uji Lilliefors Kondisi Otot  (kadar MDA plasma)   Waktu 
Pemberian Antioksidan Vitamin Sebelum Aktivitas Fisik 

 

 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 9,240 -1,14 0,127 0,100 0,027 
2 9,240 -1,14 0,127 0,100 0,027 
3 9,400 -1,04 0,149 0,150 0,001 
4 9,590 -0,91 0,181 0,200 0,019 
5 9,880 -0,71 0,239 0,250 0,011 
6 10,000 -0,63 0,264 0,300 0,036 
7 10,120 -0,55 0,291 0,350 0,059 
8 10,170 -0,52 0,302 0,400 0,099 
9 10,260 -0,46 0,323 0,450 0,127 
10 10,280 -0,44 0,330 0,500 0,170 
11 10,470 -0,32 0,375 0,600 0,226 
12 10,470 -0,32 0,375 0,600 0,226 
13 10,860 -0,05 0,480 0,650 0,170 
14 11,050 0,08 0,532 0,700 0,168 
15 11,860 0,62 0,732 0,750 0,018 
16 12,440 1,01 0,844 0,800 0,044 
17 12,710 1,19 0,883 0,850 0,033 
18 13,320 1,61 0,946 0,900 0,046 
19 13,500 1,73 1,048 0,950 0,098 
20 13,900 2,00 0,977 1,000 0,023 
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors diperoleh  

hasil sebagai berikut : 

- L  = maks | F(Xi) – S(X) |  = 0,126 

- L  tabel (1;0,05 : 20)  = 0,190 

- Kesimpulan : L maksimal < L tabel 

 Dari hasil ini terlihat bahwa Lmaksimal < Ltabel  sehingga H o  diterima atau 

dapat dikatakan bahwa data kondisi otot pada  pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik berasal dari populasi normal. 

(4) Uji Normalitas kondisi otot (kadar MDA plasma) waktu pemberian 

antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik. 

H o  : sampel berasal dari populasi normal 

H I  : sampel berasal dar populasi tidak normal. 

Taraf signifikansi : 0, 05 
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Tabel  21  Uji Lilliefors Kondisi Otot (kadar MDA plasma)   Waktu 

Pemberian Antioksidan Vitamin Sesudah Aktivitas Fisik 

 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 8,090 -1,52 0,064 0,050 0,014 
2 8,230 -1,41 0,079 0,100 0,021 
3 8,400 -1,27 0,102 0,150 0,048 
4 8,530 -1,17 0,121 0,200 0,079 
5 8,590 -1,12 0,131 0,250 0,119 
6 8,740 -1,00 0,159 0,300 0,141 
7 9,130 -0,70 0,242 0,350 0,108 
8 9,930 -0,06 0,476 0,400 0,076 
9 9,970 -0,03 0,488 0,500 0,012 
10 9,970 -0,03 0,488 0,500 0,012 
11 10,170 0,13 0,552 0,550 0,002 
12 10,630 0,49 0,688 0,650 0,038 
13 10,630 0,49 0,688 0,650 0,038 
14 10,740 0,58 0,719 0,700 0,019 
15 10,780 0,61 0,729 0,750 0,021 
16 11,090 0,85 0,702 0,800 0,098 
17 11,130 0,88 0,811 0,850 0,039 
18 11,440 1,13 0,871 0,900 0,029 
19 11,900 1,49 0,932 0,950 0,018 
20 12,130 1,67 0,953 1,000 0,048 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh  

hasil sebagai berikut : 

- L  = maks | F(Xi) – S(X) |  = 0,141 

- L  tabel (1;0,05 : 20)  = 0,190 

- Kesimpulan : L maksimal < L tabel 

Dari hasil ini terlihat bahwa Lmaksimal < Ltabel  sehingga H o  ditolak atau dapat  

dikatakan bahwa data kondisi otot pada  pemberian antioksidan vitamin sesudah 

aktivitas fisik berasal dari populasi normal. 
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5)  Uji Normalitas Kondisi Otot Pada Tingkat Kebugaran Tinggi. 

H o  : sampel berasal dari populasi normal 

H I  : sampel berasal dar populasi tidak normal. 

Taraf signifikansi : 0, 05 

 
Tabel  22  Uji Lilliefors Kondisi Otot (kadar MDA plasma)  pada Tingkat      

Kebugaran Tinggi 

 
No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 8,090 -1,55 0,061 0,050 0,011 
2 8,230 -1,41 0,079 0,100 0,021 
3 8,400 -1,25 0,106 0,150 0,044 
4 8,530 -1,12 0,131 0,200 0,069 
5 8,590 -1,07 0,142 0,250 0,108 
6 8,740 -0,92 0,179 0,300 0,121 
7 9,130 -0,55 0,291 0,350 0,059 
8 9,240 -0,44 0,330 0,400 0,070 
9 9,880 0,18 0,571 0,450 0,121 
10 9,930 0,22 0,587 0,500 0,087 
11 9,970 0,26 0,603 0,600 0,003 
12 9,970 0,26 0,603 0,600 0,003 
13 10,000 0,29 0,614 0,650 0,036 
14 10,260 0,54 0,705 0,700 0,005 
15 10,280 0,56 0,712 0,750 0,038 
16 10,470 0,74 0,770 0,850 0,080 
17 10,470 0,74 0,770 0,850 0,080 
18 10,860 1,12 0,869 0,900 0,031 
19 11,050 1,30 0,903 0,950 0,047 
20 11,860 2,08 0,981 1,000 0,019 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh  

hasil sebagai berikut : 

- L  = maks | F(Xi) – S(X) | = 0,121 

- L  tabel (1;0,05 : 20) = 0,190  

- Kesimpulan : L maksimal < l Tabel 
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Dari hasil ini terlihat bahwa Lmaksimal  < Ltabel  sehingga H o ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa data kondisi otot pada saat kebugaran tinggi berasal dari 

populasi normal. 

6)  Uji Normalitas Kondisi Otot Pada Tingkat Kebugaran Rendah. 

H o  : sampel berasal dari populasi normal 

H I  : sampel berasal dar populasi tidak normal. 

Taraf signifikansi : 0, 05 

Tabel 23  Uji Lilliefors Kondisi Otot (kadar MDA plasma) pada Tingkat 

Kebugaran Rendah 

 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 9,240 -1,46 0,072 0,050 0,022 
2 9,400 -1,34 0,090 0,100 0,010 
3 9,590 -1,20 0,115 0,150 0,035 
4 10,120 -0,82 0,206 0,200 0,006 
5 10,170 -0,78 0,218 0,300 0,082 
6 10,170 -0,78 0,218 0,300 0,082 
7 10,630 -0,45 0,326 0,400 0,074 
8 10,630 -0,45 0,326 0,400 0,074 
9 10,740 -0,37 0,356 0,450 0,094 
10 10,780 -0,34 0,367 0,500 0,133 
11 11,090 -0,12 0,413 0,550 0,137 
12 11,130 -0,09 0,464 0,600 0,136 
13 11,440 0,14 0,556 0,650 0,094 
14 11,900 0,47 0,681 0,700 0,019 
15 12,130 0,64 0,739 0,750 0,011 
16 12,440 0,86 0,805 0,800 0,005 
17 12,710 1,06 0,855 0,850 0,005 
18 13,320 1,50 0,933 0,900 0,033 
19 13,500 1,63 0,949 0,950 0,001 
20 13,900 1,92 0,973 1,000 0,028 
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh  

hasil sebagai berikut : 

- L  = maks | F(Xi) – S(X) |  = 0,137 

- L  tabel (1;0,05 : 20)  = 0,190 

- Kesimpulan : L maksimal < L tabel  

Dari hasil ini terlihat bahwa Lmaksimal < Ltabel  sehingga H o ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa data kondisi otot pada saat kebugaran rendah berasal dari 

populasi normal. 

(7) Rangkuman Uji Normalitas Data Kondisi Otot 

H o    : sampel berasal dari populasi normal 

H I   : sampel berasal dar populasi tidak normal. 

Taraf signifikansi : 0, 05 
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Tabel  24     Rangkuman Uji Normalitas Data Kondisi Otot (kadar MDA plasma) 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) | F(Zi) - S(Zi) | 
1 8,090 -1,66 0,049 0,025 0,024 
2 8,230 -1,56 0,059 0,050 0,009 
3 8,400 -1,44 0,075 0,075 0,000 
4 8,530 -1,35 0,089 0,100 0,012 
5 8,590 -1,31 0,095 0,125 0,030 
6 8,740 -1,20 0,115 0,150 0,035 
7 9,130 -0,93 0,176 0,175 0,001 
8 9,240 -0,86 0,195 0,225 0,030 
9 9,240 -0,86 0,195 0,225 0,030 

10 9,400 -0,75 0,227 0,250 0,023 
11 9,590 -0,61 0,271 0,275 0,004 
12 9,880 -0,41 0,341 0,300 0,041 
13 9,930 -0,38 0,352 0,325 0,027 
14 9,970 -0,35 0,363 0,375 0,012 
15 9,970 -0,35 0,363 0,375 0,012 
16 10,000 -0,33 0,371 0,400 0,029 
17 10,120 -0,25 0,401 0,425 0,024 
18 10,170 -0,21 0,417 0,475 0,058 
19 10,170 -0,21 0,417 0,475 0,058 
20 10,260 -0,15 0,440 0,500 0,060 
21 10,280 -0,14 0,444 0,525 0,081 
22 10,470 0,00 0,500 0,575 0,075 
23 10,470 0,00 0,500 0,575 0,075 
24 10,630 0,11 0,544 0,625 0,081 
25 10,630 0,11 0,544 0,625 0,081 
26 10,740 0,18 0,571 0,650 0,079 
27 10,780 0,21 0,583 0,675 0,092 
28 10,860 0,27 0,606 0,700 0,094 
29 11,050 0,40 0,655 0,725 0,070 
30 11,090 0,43 0,666 0,750 0,084 
31 11,130 0,46 0,677 0,775 0,098 
32 11,440 0,67 0,749 0,800 0,051 
33 11,860 0,96 0,832 0,825 0,007 
34 11,900 0,99 0,839 0,850 0,011 
35 12,130 1,15 0,875 0,875 0,000 
36 12,440 1,36 0,913 0,900 0,013 
37 12,710 1,55 0,939 0,925 0,014 
38 13,320 1,98 0,976 0,950 0,026 
39 13,500 2,10 0,982 0,975 0,007 
40 13,900 2,38 0,991 1,000 0,009 
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors diperoleh  

hasil sebagai berikut : 

- L  = maks | F(Xi) – S(X) |  = 0,098 

- L  tabel (1;0,05 : 40)  = 0,140 

- Kesimpulan : L maksimal < L tabel   

Dari hasil ini terlihat bahwa Lmaksimal < Ltabel  sehingga H o ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa data kondisi otot berasal dari populasi normal. 

4.1.3.2 Uji Homogenitas dengan Metode Bartlet. 

 Syarat Homogenitas populasi atau variannya akan diuji dengan metode 

Bartlet. Data yang terkumpul digunakan untuk menguji homogenitas menurut 

sampel aktivitas fisik submaksimal waktu pemberian antioksidan vitamin dan 

tingkat kebugaran. 

1)  Uji Homogenitas Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Aktivitas Fisik Sub 

Maksimal Waktu Pendek Dengan Aktivitas Fisik Sub Maksimal Waktu 

Panjang . 

 
Tabel 25  Uji Homogenitas Kondisi Otot (kadar MDA plasma) dengan 

Metode Bartlet  Aktivitas Fisik Sub Maksimal Waktu Pendek 

dengan Aktivitas Fisik Sub Maksimal Waktu Panjang . 

 

Sample dk 1/dk S1
2 log S1

2 (dk) log S1
2 

1 19 0,053 0,893 -0,049 -0,933

2 19 0,053 2,491 0,396 7,531

  38       6,598
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Varians Gabungan : 
  
       19(0,839) + 19(2,491) 
- S2   =           
   19 + 19  
 
- S2  =  64,295 : 38= 1,692     
     
 
Sehingga   :  
- Log S2     =  0,228   

- B  = 38 x  0,228   =  8,679     

- χ² = (2.3026) * (8,679 – 6,598)  =  3,792 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh χ²hitung = 3,792. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel χ² dengan taraf signifikansi 0,05 dan 

dk = 1 diperoleh hasil 3,84. Karena χ²hitung <  χ²tabel berarti bahwa variansi  

homogen. 

2)  Uji Homogenitas  kondisi otot waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik dengan waktu pemberian antioksidan vitamin setelah Aktivitas 

fisik .  

Tabel   26  Uji Homogenitas  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Waktu 

Pemberian Antioksidan Vitamin Sebelum Aktivitas Fisik 

dengan Waktu Pemberian Antioksidan Vitamin Setelah 

Aktivitas Fisik  

 
 
Sample dk 1/dk S1

2 log S1
2 (dk) log S1

2 

1 19 0,053 1,605 0,206 3,906

2 19 0,053 2,201 0,343 6,509

  38       10,415
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Varians Gabungan : 

  
         19(0,206) + 19(0,343) 

- S2   =           

   19 + 19  

 
- S2   =      72,317 : 38 = 1,903  
    
      
Sehingga   :  
 

- Log S2    =  0,279     

      
- B  = 38 x  0,279   = 10,619     

      
- χ² = (2.3026) * (10,619 – 10,415) =   0,471 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh χ²hitung = 0,471. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel χ² dengan taraf signifikansi 0,05 dan 

dk = 1 diperoleh hasil 3,84. Karena χ²hitung <  χ²tabel berarti bahwa variansi 

homogen. 

3)  Uji Homogenitas kondisi otot (kadar MDA plasma) pada tingkat kebugaran 

rendah dengan tingkat kebugaran tinggi. 

 
Tabel    27   Uji Homogenitas  Kondisi Otot (kadar MDA plasma) Tingkat 

Kebugaran Rendah dengan Tingkat Kebugaran Tinggi . 

 
Sample Dk 1/dk S1

2 log S1
2 (dk) log S1

2 

1 19 0,053 1,079 0,033 0,624

2 19 0,053 1,909 0,281 5,335

  38       5,959
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Varians Gabungan :  
           19(0,033) + 19(0,281) 

- S2     =           

   19 + 19  

- S2     =     56,761 : 38 = 1,527       

Sehingga   :  

- Log S2     =  0,174     

- B  = 38 x  0,174   = 6,622  

- χ² = (2,3026) * (6,622 – 5,955)  =   1,527 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh χ²hitung = 1,527. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel χ² dengan taraf signifikansi 0,05 dan 

dk = 1 diperoleh hasil 3,84. Karena χ²hitung <  χ²tabel berarti bahwa variansi 

homogen. 

4)  Uji Homogenitas kondisi otot (kadar MDA plasma) Interaksi Antara Aktivitas 

Fisik Submaksimal Dengan Waktu Pemberian Antioksidan Vitamin. 

 

Tabel 28  Uji Homogenitas  Kondisi Otot(kadar MDA plasma)  Interaksi 

antara Aktivitas Submaksimal dengan Waktu Pemberian 

Antioksidan Vitamin. 

 
 

Sample Dk 1/dk S1
2 log S1

2 (dk) log S1
2 

1 9 0,111 1,615 0,208 1,873

2 9 0,111 0,266 -0,575 -5,175

3 9 0,111 1,660 0,220 1,981

4 9 0,111 1,874 0,273 2,454

  36       1,133
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Varians Gabungan: 

  
       19(0,208) + 19(-0,575) + 19(0,220) + 19(0,273) 

- S2   =           

           9 + 9 + 9 + 9  

- S2   =      48,729 : 36 = 1,354     

Sehingga   :  

- Log S2     =  0,131     

- B  =  36 x  0,131   =  4,734     

- χ² = (2,3026) * (4,734 – 1,133)  =  7,292 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh χ²hitung = 7,292. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel χ² dengan taraf signifikansi 0,05 dan 

dk = 3 diperoleh hasil 7,81. Karena χ²hitung <  χ²tabel berarti bahwa variansi  

homogen. 

5)  Uji Homogenitas kondisi otot(kadar MDA plasma) Interaksi Antara Aktivitas 

Fisik Submaksimal Dengan Tingkat Kebugaran . 

 

Tabel  29  Uji Homogenitas  Kondisi Otot(kadar MDA plasma)  Interaksi 

antara Aktivitas Fisik Submaksimal dengan Tingkat Kebugaran  

 
 

Sample Dk 1/dk S1
2 log S1

2 (dk) log S1
2 

1 9 0,111 0,858 -0,067 -0,599

2 9 0,111 0,611 -0,214 -1,926

3 9 0,111 1,218 0,086 0,772

4 9 0,111 1,247 0,096 0,864

  36       -0,889
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Varians Gabungan : 

  
         19(-0,067) + 19(-0,214) + 19(0,086) + 19(0,096) 

- S2   =           

                            9 + 9 + 9 + 9  

- S2  =      35,412 : 36 = 0,984     

Sehingga   :  

- Log S2     =  -0,007    

- B  = 36 x  -0,007    =  -0,257    

- χ² = (2,3026) * (-0,257 – (-0,889)   =   1,454 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh χ²hitung = 1,454. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel χ² dengan taraf signifikansi 0,05 dan 

dk = 3 diperoleh hasil 7,81. Karena χ²hitung <  χ²tabel berarti bahwa variansi 

homogen. 

6)  Uji Homogenitas kondisi otot(kadar MDA plasma) Interaksi Antara Aktivitas 

Fisik Submaksimal Dengan Tingkat Kebugaran  

 

Tabel 30  Uji Homogenitas kondisi Otot (kadar MDA plasma)Interaksi 

antara Aktivitas Fisik Submaksimal dengan Tingkat Kebugaran  

 
 

Sample Dk 1/dk S1
2 log S1

2 (dk) log S1
2 

1 9 0,111 0,554 -0,257 -2,310

2 9 0,111 0,371 -0,430 -3,871

3 9 0,111 0,508 -0,294 -2,647

4 9 0,111 3,580 0,554 4,985

  36       -3,843
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Varians Gabungan : 

  
        19(-0,257) + 19(-0,430) + 19(-0,294) + 19(0,554) 
- S2 =           
      9 + 9 + 9 + 9  
 

- S2 =  45,120 : 36 = 1,253     

Sehingga   :  

- Log S2      =  0,098   

- B  = 36 x  0,098    =  3,531    

- χ² = (2.3026) * (3,531 – (-0,843)   =   6,979 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh χ²hitung = 6,979. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel χ² dengan taraf signifikansi 0,05 dan 

dk = 3 diperoleh hasil 7,81. Karena χ²hitung <  χ²tabel berarti bahwa variansi  

homogen. 

7)  Uji Homogenitas kondisi otot(kadar MDA plasma) Interaksi Antara Aktivitas  

Fisik Submaksimal, Waktu Pemberian Antioksidan Vitamin Kombinasi Dan 

Tingkat Kebugaran . 

Tabel 31  Uji Homogenitas  Kondisi Otot(kadar MDA plasma)  Interaksi 
antara Aktivitas Fisik Submaksimal, Waktu Pemberian 
Antioksidan Vitamin dan  Tingkat Kebugaran . 

 
 

Sample Dk 1/dk S1
2 log S1

2 (dk) log S1
2 

1 4 0,250 0,524 -0,281 -1,124
2 4 0,250 0,416 -0,381 -1,525
3 4 0,250 0,347 -0,460 -1,839
4 4 0,250 0,178 -0,750 -3,001
5 4 0,250 0,610 -0,215 -0,859
6 4 0,250 0,274 -0,563 -2,251
7 4 0,250 0,418 -0,379 -1,516
8 4 0,250 0,352 -0,453 -1,813
  32       -13,928
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 Varians Gabungan : 

  
      4(0,524) + 4(0,524) + 4(0,524) + 4(0,524) + 4(0,524) + 4(0,524) + 4(0,524) + 4(0,524) 

- S2=           

    4 + 4  + 4  + 4 + 4 + 4 + 4 + 4  

 

- S2 =  12,470 : 32 = 0,390     

      

Sehingga   :  

 

- Log S2     =  -0,409     

      

- B  = 32 x  -0,409   = -13,097     

      

- χ² = (2.3026) * (-13,097 – (-13,928)  =   1,913 

Dari hasil uji Homogenitas Variansi diperoleh χ²hitung = 1,913. Hasil ini 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel χ² dengan taraf signifikansi 0,05 dan 

dk = 5 diperoleh hasil 11,1. Karena χ²hitung <  χ²tabel berarti bahwa variansi 

homogen. 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis karena ada tiga variabel bebas maka menggunakan 

Analisis Varian  (Anava) Tiga Jalan dengan taraf signifikansi 0,05.  
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Adapun hasil perhitungan Analisis Varian ( Anava )sebagai berikut :  

Tabel  32    Hasil Perhitungan Komponen Jumlah Kuadrat 

 

Komponen Rumus Hasil Perhitungan 
1.  G2/N 4.388,606 
2.  ∑Χ

ijk
ijk
2  4.469,516 

3.  nqr
i

i /2∑Α  4.405,221 

4.  npr
j

j /2∑Β  4.397,199 

5.  npq
k

k /C2∑  4.412,755 

6.  nr
ij

ij /2∑ΑΒ  4.420,787 

7.  nq
ik

ik /C2∑Α  4.434,104 

8.  np
jk

jk /C2∑Β  4.424,396 

9.  np
ijk

ijk /C2∑ΑΒ  4.457,046 

 
Dengan n = 5, p = 2, q = 2, r = 2 dan N = npqr = 40 
 
 
Tabel  33    Hasil Perhitungan Jumlah Kuadrat 

 
 

Jumlah 
Kuadrat 

Perhitungan Hasil Perhitungan 

JKA 3 – 1  16,615 
JKB 4 – 1  8,593 
JKC 5 – 1  24,149 
JKAB 6 – 4 – 3 + 1  6,972 
JKAC 7 – 5 – 3 + 1 4,733 
JKBC 8 – 5 – 4 + 1 3,047 
JKABC 9 – 8 – 7 – 6 + 5 + 4 + 3 – 1  4,330 
JKG - 9 + 2 12,470 
JKT 2 - 1 80,910 
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Tabel  34   Hasil Perhitungan Derajat Kebebasan 

Derajat 
Kebebasan 

Perhitungan Hasil Perhitungan 

DKA p – 1  1  
DKB q – 1  1 
DKC r – 1  1 
DKAB (p – 1)(q – 1) 1 
DKAC (p – 1)(r – 1) 1 
DKBC (q – 1)(r – 1) 1 
DKABC (p – 1)(q – 1)(r – 1) 1 
DKG N – pqr  32 
DKT N – 1  39 

 

Tabel 35   Hasil Perhitungan Rata – rata Kuadrat 

 

Rata - rata 
Kuadrat 

Perhitungan Hasil Perhitungan 

RKA JKA / DKA 1  
RKB JKB / DKB 1 
RKC JKC / DKC 1 
RKAB JKAB / DKAB 1 
RKAC JKAC / DKAC 1 
RKBC JKBC / DKBC 1 
RKABC JKABC / DKABC 1 
RKG JKG / DKG 32 
RKT JKT / DKT 39 
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Tabel 36   Hasil Perhitungan Statistik F 

 

Rata-rata 
Kuadrat Perhitungan 

Hasil 
Perhitungan 

Tabel 

FA RKA/ RKG 42,637 4,15 

FB RKB/ RKG 22,052 4,15 

FC RKC/ RKG 61,971 4,15 
FAB RKAB/ RKG 17,892 4,15 

FAC RKAC/ RKG 12,147 4,15 
FBC RKBC/ RKG 7,819 4,15 

FABC RKABC/ RKG 11,111 4,15 

 

Tabel  37   Rangkuman Hasil Anava Tiga Jalan 

 

Sumber 
Variabel JK DK RK F hitung F 

tabel 
Keputusan 

Uji 

Efek Utama : 
A 16,615 1 16,615 42,637 4,15 H0 ditolak 
B 8,593 1 8,593 22,052 4,15 H0 ditolak 
C 24,149 1 24,149 61,971 4,15 H0 ditolak 

Interaksi : 

AB 6,972 1 6,972 17,892 4,15 H0 ditolak 

AC 4,733 1 4,733 12,147 4,15 H0 ditolak 
BC 3,047 1 3,047 7,819 4,15 H0 ditolak 

ABC 4,330 1 4,330 11,111 4,15 H0 ditolak 
Galat 12,470 32 0,390   

Total 80,910 39   
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 Uji hipotesis Nomor 1 sampai datang nomor 7 yang terdiri dari pengaruh faktor 

utama terhadap variabel terikat sebanyak tiga buah dan interaksi antar variabel 

empat buah berdasarkan Tabel 32 adalah sebagi berikut : 

1)   Uji Hipotesis 1. 

H0. :  Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara aktivitas fisik submaksimal 

waktu pendek dengan aktivitas fisik submaksimal waktu panjang  

terhadap kondisi otot. 

H1. : Terdapat perbedaan pengaruh antara aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek dengan aktivitas fisik submaksimal waktu panjang terhadap 

kondisi otot. 

 Hasil analisis varian pada Tabel 37 : FA = 42,637. F table(0,95;1;32) = 

4,15. F hitung > F table atau 42,637 > 4,15 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Ini berarti hipotesis yang mengatakan terdapat perbedaan pengaruh antara 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek dengan aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang terhadap kondisi otot dapat diterima 

kebenarannya. Hasil analisis varian terbukti ada perbedaan yang signifikan 

antara aktivitas fisik submaksimal waktu pendek dengan aktivitas 

submaksimal waktu panjang, maka dilanjutkan dengan uji Post Hoc dengan 

metode Scheffe. 

  Hasil analisis Scheffe menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,32)   
  = 1 x 4,15  
  = 4,15  
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A1B1 x A1B2 = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Χ−Χ

21

2

21

11
nn

xMSe

 

 
 
 
  = 
 
 
 
  = 42,603 

 Hasil analisis Scheffe menunjukkan FScheffe = 42,603.  F table = 4,15 

ini berarti kondisi otot aktivitas fisik submaksimal waktu panjang lebih baik 

dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu pendek. 

2)   Uji Hipotesis 2. 
 
H0. : Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara waktu pemberian        

antioksidan vitamin kombinasi sebelum aktivitas fisik dengan waktu 

pemberian antioksidan vitamin kombinasi setelah aktivitas fisik 

terhadap kondisi otot. 

 H1.  : Terdapat perbedaan pengaruh antara waktu pemberian antioksidan 

vitamin kombinasi sebelum aktivitas fisik dengan waktu pemberian 

antioksidan vitamin kombinasi setelah aktivitas fisik terhadap 

kondisi otot. 

  Hasil analisis varian pada Tabel 37 : FB = 22,052, F table(0,95;1;32) = 

4,15. F hitung > F table atau 22,052 > 4,15 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Ini berarti  hipotesis yang mengatakan terdapat perbedaan pengaruh antara 

waktu pemberian antioksidan vitamin kombinasi sebelum aktivitas fisik 

dengan waktu pemberian antioksidan vitamin kombinasi setelah aktivitas 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

−

20
1

20
1390,0

119,11830,9 2

x



144 
 

  

fisik terhadap kondisi otot, dapat diterima kebenarannya. Hasil analisis 

varian terbukti ada perbedaan yang signifikan antara pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dengan pemberian antioksidan vitamin 

sesudah aktivitas fisik, maka dilanjutkan dengan uji Post Hoc dengan 

metode Scheffe. 

  Analisis Scheffe menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,32)   

  = 1 x 4,15  

  = 4,15  

A1B1 x A1B2 = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Χ−Χ

21

2
21

11
nn

xMSe

 

 
 
  = 
 
 
 
  = 22,034 

 Hasil analisis Scheffe menunjukkan FScheffe = 22,034.  F table = 4,15 

ini berarti kondisi otot pada pemberian antioksidan vitamin sesudah 

aktivitas fisik lebih baik dibanding pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik. 

3)  Uji Hipotesis 3. 

H0.  :  Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara tingkat kebugaran  

 rendah dengan tingkat kebugaran tinggi terhadap kondisi otot. 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

−

20
1

20
1390,0

938,10011,10 2

x
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H1. :   Terdapat perbedaan pengaruh antara tingkat kebugaran rendah 

dengan tingkat kebugaran tinggi terhadap kondisi otot. 

 Hasil analisis varian pada table 37 : FC = 61,971, F table(0,95;1;32) = 

4,15. F hitung >  F table atau 61,971 > 4, 15 maka Ho ditolak dan H1 diterima.  

Ini berarti hipotesis yang mengatakan terdapat perbedaan pengaruh antara 

tingkat  kebugaran rendah dengan tingkat kebugaran tinggi terhadap kondisi 

otot, dapat diterima kebenarannya. Hasil analisis varian terbukti ada 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kebugaran rendah dengan tingkat 

kebugaran tinggi, maka dilanjutkan dengan uji Post Hoc dengan metode 

Scheffe. 

Analisis Scheffe menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,32)   

  = 1 x 4,15  

  = 4,15  

A1B1 x A1B2 = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Χ−Χ

21

2
21

11
nn

xMSe

 

 
 
  = 
 
 
 
  = 61,921 
 

 Hasil analisis Scheffe menunjukkan FScheffe = 61,921.  F table = 4,15 

ini berarti kondisi otot pada tingkat kebugaran tinggi lebih baik dibanding 

tingkat kebugaran rendah. 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

−

20
1

20
1390,0

252,11698,9 2

x
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4)  Uji Hipotesis 4. 

H0.  : Tidak terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, dengan 

waktu pemberian antioksidan vitamin terhadap kondisi otot. 

H1.  :  Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan  waktu 

pemberian antioksidan vitamin terhadap kondisi otot. 

 Hasil analisis varian pada Tabel 37 : FAB = 17,892. F table(0,95;1;32) = 

4,15. F hitung > F table atau 17,892 > 4, 15 maka Ho ditolak dan H1 diterima.  

Ini berarti hipotesis yang mengatakan terdapat interaksi antara aktivitas fisik 

submaksimal dengan waktu pemberian antioksidan vitamin terhadap kondisi 

otot, dapat diterima kebenarannya. Hasil analisis varian terbukti ada 

interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan  waktu pemberian 

antioksidan vitamin terhadap kondisi otot, maka dilanjutkan dengan uji Post 

Hoc dengan metode Scheffe. 

 Analisis Scheffe pada tabel 38 menunjukkan FScheffe = 36,770.  F 

table = 4,15 ini berarti kondisi otot pada aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek dan   pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik  lebih 

jelek dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu panjang dan pemberian  

antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik. 

5)  Uji Hipotesis 5. 

H0.  :   Tidak terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan 

tingkat kebugaran terhadap kondisi otot 
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H1.  :  Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan 

tingkat kebugaran terhadap kondisi otot 

 Hasil analisis varian pada tabel 37 menunjukkan FAC = 12,147. F 

table(0,95;1;32) = 4,15. F hitung > F table atau 12,147 > 4,15 maka Ho ditolak dan 

H1 diterima. Ini berarti hipotesis yang mengatakan terdapat interaksi antara 

aktivitas fisik submaksimal, dengan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot, 

dapat diterima kebenarannya. Hasil analisis varian terbukti terdapat interaksi 

antara aktivitas fisik submaksimal, dengan tingkat kebugaran terhadap 

kondisi otot, maka dilanjutkan dengan uji Post Hoc dengan metode Scheffe. 

Analisis Scheffe pada tabel 38 menunjukkan FScheffe = 33,140.  F table = 4,15 

ini berarti kondisi otot pada aktivitas fisik submaksimal waktu pendek 

dengan tingkat kebugaran rendah lebih jelek dibanding aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang dan tingkat kebugaran tinggi. 

 Analisis Scheffe dilampiran 2. 

6)   Hipotesis 6. 

H0  : Tidak terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin 

dengan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot. 

 H1. : Terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin 

dengan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot.  

  Pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran tinggi, menyebabkan kondisi otot lebih baik atau kerusakan otot 

lebih sedikit, dibanding pemberian antioksidan vitamin kombinasi sebelum 

aktivitas fisik, dan tingkat kebugaran rendah. 
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Hasil analisis varian pada tabel 37:  FBC = 7,819, F table(0,95;1;32) = 4,15. F hitung 

> F table atau 7,819 > 4,15 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Ini berarti 

hipotesis yang mengatakan terdapat interaksi antara waktu pemberian 

antioksidan vitamin kombinasi dengan tingkat kebugaran terhadap kondisi 

otot, dapat diterima kebenarannya. Hasil analisis varian terbukti terdapat 

interaksi antara terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan 

vitamin kombinasi dengan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot,, maka 

dilanjutkan dengan uji Post Hoc dengan metode Scheffe. 

 Hasil analisis Scheffe pada tabel 38 menunjukkan FScheffe = 32,088.  

F table = 4,15 ini berarti kondisi otot pada waktu pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah lebih jelek 

dibanding waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan 

tingkat kebugaran tinggi. 

Analisis Scheffe dilampiran 3. 

7)  Uji Hipotesis 7. 

H0..  :  Tidak terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu  

  pemberian antioksidan vitamin dan tingkat kebugaran terhadap 

kondisi otot. 

H1. : Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu 

pemberian antioksidan vitamin dan tingkat kebugaran terhadap 

kondisi otot. 

 Hasil analisis varian pada tabel  menunjukkan 37: FABC = 11,111, F 

table(0,95;1;32) = 4,15. F hitung > F table atau 11,111 > 4,15 maka Ho ditolak dan 
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H1 diterima. Hipotesis yang mengatakan terdapat interaksi antara aktivitas 

fisik submaksimal, waktu pemberian antioksidan vitamin  dan  tingkat 

kebugaran terhadap kondisi otot, dapat diterima kebenarannya. Hasil 

analisis varian terdapat terbukti interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, 

waktu pemberian antioksidan vitamin  dan  tingkat kebugaran terhadap 

kondisi otot, maka dilanjutkan dengan uji Post Hoc dengan metode Scheffe. 

Hasil analisis Scheffe pada tabel 38 menunjukkan FScheffe = 10,145.  F table = 

4,15 ini berarti kondisi otot pada aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, 

pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran rendah lebih jelek dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu 

panjang pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran tinggi. 

      Analisis Scheffe dilampiran 3. 

8)   Uji Hipotesis 8. 

H0 :  Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara  

  kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu 

pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin  sebelum 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 

H1 : Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian 

antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 
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rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

panjang, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan 

tingkat kebugaran rendah. 

Hasil uji analisis menunjukkan perolehan sebagai berikut : 
One-Way Analysis of Variance 

 
Analysis of Variance for Konds.ot 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Faktor      1    30.102    30.102   113.61    0.000 
Error       8     2.120     0.265 
Total       9    32.222 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ---------+---------+---------+------- 
1           5     9.704     0.422  (---*--)  
2           5    13.174     0.593                         (---*--)  
                                   ---------+---------+---------+------- 
Pooled StDev =    0.515                  10.5      12.0      13.5 

 

 Berdasarkan hasil uji anava satu jalur terlihat F hitung = 113, 61 dan F 

table (0,95;1:8) = 5,32. Karena F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Ini berarti terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap 

kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, 

waktu pemberian antioksidan vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan 

tingkat kebugaran rendah. Sehingga dilakukan uji komparasi dengan 

menggunakan uji scheffe sebagai berikut  

Fnk  = (k – 1)(F0,95;1,8)   
  = 1 x 5,32  
  = 5,32  
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  = 
 
 
 
  = 113,593 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui Scheffe value = 

113,593 hasil ini  kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis (Fnk) yaitu 

5,32. Karena 113,593 > 5,32 maka dapat dikatakan terdapat perbedaan 

pengaruh yang signifikan terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

9)   Uji Hipotesis 9. 

H0.  :  Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu 

pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin kombinasi 

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

H1.  :  Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu 

pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal 
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waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin kombinasi 

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

Hasil uji analisis menunjukkan perolehan sebagai berikut : 
One-Way Analysis of Variance 
 
Analysis of Variance for Konds.ot 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Faktor      1     1.513     1.513     3.96    0.082 
Error       8     3.059     0.382 
Total       9     4.572 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev ----+---------+---------+---------+-- 
1           5    10.048     0.589   (---------*----------)  
2           5    10.826     0.646                (---------*----------)  
                                   ----+---------+---------+---------+-- 
Pooled StDev =    0.618              9.60     10.20     10.80     11.40 

 

 Berdasarkan hasil uji anava satu jalur terlihat F hitung = 3, 96 dan F 

table (0,95;1:8) = 5,32, karena F hitung < F table maka Ho diterima dan H1 

ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan 

tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik 

dan tingkat kebugaran tinggi. 

10)   Uji Hipotesis 10. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu 

pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 
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H1 : Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian 

antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah  aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

Hasil uji analisis menunjukkan perolehan sebagai berikut : 

One-Way Analysis of Variance 
 
Analysis of Variance for Konds.ot 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Faktor      1     0.586     0.586     1,70    0.229 
Error       8     2.758     0.345 
Total       9     3.343 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  ------+---------+---------+---------+ 
1           5    10.822     0.645  (-----------*------------)  
2           5    11.306     0.523            (-----------*-----------)  
                                   ------+---------+---------+---------+ 
Pooled StDev =    0.587               10.50     11.00     11.50     12.00 

 

 Berdasarkan hasil uji anava satu jalur terlihat F hitung = 1,70 dan F 

table (0,95;1:8) = 5,32, karena F hitung < F table maka Ho diterima dan H1 

ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

terhadap kondisi otot, antara kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan 

tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik 

dan tingkat kebugaran rendah. 

11)   Uji Hipotesis 11. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu 
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pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik 

dan tingkat kebugaran tinggi 

H1.: Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian 

antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, 

waktu pemberian antioksidan sesudah aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran tinggi. 

Hasil uji analisis menunjukkan perolehan sebagai berikut : 
One-Way Analysis of Variance 
 
Analysis of Variance for Konds.ot 
Source     DF        SS        MS        F        P 
Faktor      1     0.449     0.449     0.79    0.399 
Error       8     4.534     0.567 
Total       9     4.984 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev --------+---------+---------+-------- 
1           5    8.7460    0.7237   (------------*------------)  
2           5    9.1700    0.7809          (------------*------------)  
                                   --------+---------+---------+-------- 
Pooled StDev =   0.7528                  8.40      9.00      9.60 

 
  Berdasarkan hasil uji anava satu jalur terlihat F hitung = 0, 79 dan F 

table (0,95;1:8) = 5,32, karena F hitung < F table maka Ho diterima dan H1 

ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

terhadap kondisi otot, antara kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan 

tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal 

waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas  

fisik dan tingkat kebugaran tinggi.  
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Tabel 38    Rangkuman Hasil Uji Post Hoc dengan Teknik Scheffe 

Variabel F. Scheffe F. Tabel Signifikan 

WD - WJ 42,603 4,15 Signifikan 

SB - SS 22,034 4,15 Signifikan 

BR - BT 61,921 4,15 Signifikan 

WD.SB - WJ.SS 36,770 4,15 Signifikan 

WD.BR - WJ.BT 33,140 4,15 Signifikan 

SB.BR - SS.BT 32,088 4,15 Signifikan 

WD.SB.BR - WJ.SS.BT 10,145 4,15 Signifikan 

 

Sumber Hasil Perhitungan Post Hoc 

Keterangan :  

WD   : Aktivitas submaksimal waktu pendek 

WJ  : Aktivitas submaksimal waktu panjang 

SB   : Pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik 

SS  : Pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik 

BR  : Tingkat kebugaran rendah 

BT  : Tingkat kebugaran tinggi 

 

4.2  PEMBAHASAN  

1)   Hipotesis 1. 

   Dari tabel 37 terlihat bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan terhadap kondisi otot antara aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek dengan aktivitas fisik submaksimal waktu panjang. Dari tabel 14 dapat 

dilihat bahwa kadar MDA aktivitas fisik submaksimal waktu pendek sebesar 

222,380 mmol/L. Kadar MDA aktivitas fisik submaksimal waktu panjang 

196,60 mmol/L. Hasil ini menunjukkan aktivitas fisik submaksimal waktu 
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pendek mempengaruhi perubahan kondisi otot lebih jelek atau kerusakan otot 

lebih besar dibanding aktivitas fisik submaksimal waktu panjang. Kadar MDA 

yang tinggi menunjukkan kerusakan otot besar. Kerusakan ini karena 

pembentukan radikal bebas yang meningkat atau pembentukan antioksidan 

yang tidak seimbang dengan pembentukan radikal bebas ( Kin, J.D. et al 

1996:123 ). Peningkatan pembentukan radikal bebas pada olahraga yang berat 

berasal dari peningkatan jumlah lekosit, peningkatan aktivitas enzim 

xantindehidrogenase ( Bachi,. D 2000: 149). Hal ini sesuai dengan (Cooper  

2001:83), olahraga yang dilakukan hendaknya dengan intensitas rendah , 

peningkatan denyut jantung tidak melebihi 80 % dari denyut jantung 

maksimal. Castel, (1997:738) dalam penelitiannya menemukan bahwa atlet 

yang melakukan latihan dengan intensitas berat antibodi tubuh akan menurun 

sehingga terjadi peningkatan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas ).  Para 

atlet akan mengalami penurunan aktivitas system imun saat menjalani 

pelatihan berat menjelang kompetisi tingkat Nasional. Akhirnya harus ada 

perhatian yang lebih terhadap atlet yang melakukan olahraga dengan intensitas 

yang berat (Strenuous Submaximal intencity ) dibanding atlet yang melakukan 

olahraga dengan prolong submaximal intencity. Beberapa aktivitas olahraga 

dalam keadaan hipoksia juga perlu perhatian khusus.  

Misalnya : latihan fisik ditempat yang tinggi dari permukaan laut, seseorang 

dengan gangguan kardio vaskuler atau pada week end atlet. 
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2)  Hipotesis 2.  

  Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara pemberian 

antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dengan pemberian antioksidan 

vitamin sesudah aktivitas fisik  Tabel 37 ; F.hit. 22,052  >  F.tb .4,15  

 Pada tabel 16 terlihat antioksidan vitamin yang diberikan sebelum aktivitas 

fisik MDA plasma 225,030 mmol/L dan antioksidan vitamin yang diberikan 

sesudah aktivitas fisik sebesar 193,950 mmol/L. Ini berarti pemberian 

antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik berpengaruh terhadap kondisi otot 

lebih jelek atau kerusakan otot lebih besar dibanding pemberian antioksidan 

vitamin sesudah aktivitas fisik. Dengan kata lain pemberian antioksidan 

vitamin sesudah aktivitas fisik atau setelah olah raga berpengaruh lebih 

optimal dibanding pemberian antioksidan vitamin sebelum olahraga. 

Kebiasaan minum antioksidan vitamin sebelum olahraga, seperti vitamin C, 

Redoxon, Juice buah, dan sebagainya, sebaiknya diubah diminum setelah 

olahraga. 

 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Lenn, J et. al 

2002:237) bahwa perubahan kondisi otot mulai meningkat 24 jam setelah olah 

raga, mencapai puncaknya 48 jam – 72 jam setelah olah raga dan kembali 

normal setelah 168 jam. Apabila antioksidan diberikan sebelum olah raga 

manfaatnya kecil, karena pambentukan radikal bebas masih sedikit,  sehingga 

tubuh masih mampu menangkal serangan radikal bebas dengan pembentukan 

antioksidan endogen (Haliwell 1996:246). Menurut (Cooper 2001:48) untuk 

hidup sehat harus berpola antioksidan yang meliputi empat langkah. 
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- Lakukan olah raga dengan intensitas rendah. Peningkatan denyut jantung 

tidak boleh melebihi 80% dari denyut jantung maksimal. 

- Perlunya penggunaan senyawa antiokasidan setiap hari. 

- Pentingnya pengaturan diet dan cara memasak yang benar supaya sifat 

antioksidan tidak rusak. 

- Pengaturan gaya hidup yang bebas dari senyawa radikal bebas. 

3)  Hipotesis 3 

Terdapat perbedaan pengaruh antara tingkat kebugaran rendah, dengan  

tingkat kebugaran tinggi, terhadap kondisi otot. Tb.37 ; Fhit.61,971 > 

F.tb.4,15. 

 Pada Tabel. 16 terlihat kadar MDA plasma pada tingkat kebugaran 

rendah 218,700 mmol/L. Kadar MDA plasma pada tingkat kebugaran tinggi 

200,220mmol/L. Ini berarti seseorang dengan tingkat kebugaran rendah 

setelah melakukan olah raga kondisi otot yang disebabkan oleh senyawa 

radikal bebas lebih jelek atau kerusakan otot lebih besar dibanding dengan 

tingkat kebugaran tinggi. Tingkat kebugaran dalam penelitian ini memakai 

ukuran besarnya VO2maks. Makin besar VO2maks, makin tinggi tingkat 

kebugaran seseorang. Untuk meningkatkan tingkat kebugaran adalah dengan 

meningkatkan VO2maks. 

 Untuk menangkal senyawa oksidan(radikal bebas) yang terbentuk 

selama olah  

raga, tubuh akan membentuk antioksidan seperti superoksid dismutase            

( SOD )Glutationksin peroksidase( GPX) katalase dan Glutation ( GSH ) 
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Makin tinggi VO2maks, seseorang makin mampu menangkal serangan  radikal 

bebas. Menurut Natale, V.M (2003:219) peningkatan pembentukan radikal 

bebas setelah olahraga antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah 

lekosit ( Lekositosis ) sewaktu olahraga. Semakin kurang bugar atlets 

VO2maks. makin rendah dan semakin berat olahraga yang dijalankan, 

semakin tinggi pembentukan radikal bebas. Ini berarti semakin kurang bugar , 

kondisi otot setelah olahraga semakin jelek. 

4)  Hipotesis 4. 

  Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan 

pemberian antioksidan vitamin   terhadap kondisi otot. 

 Dari tabel. 37 FAB = 17,892 Ftabel (0, 95; 1:3); 4,15 maka  Fhitung > Ftabel. 

Ini berarti terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan 

pemberian antioksidan vitamin terhadap kondisi otot. 

 Tabel 14 menunjukkan kadar MDA plasma pada aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek dengan pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik sebesar 120,000mmol/L. sedangkan kadar MDA pada aktivitas 

submaksimal waktu panjang dan pemberiam antioksidan vitamin sesudah 

aktivitas fisik sebesar 97,840mmol/L. Ini  berarti kondisi otot atau kerusakan 

otot terjadi lebih besar pada aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, 

pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik dibanding latihan 

submaksimal waktu panjang dan pemberian antioksidan vitamin setelah 

aktivitas fisik.  
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Implikasi dari hasil penelitian ini untuk menghindari dari kerusakan kondisi 

otot akibat aktivitas fisik atau olahraga, maka latihan dilakukan waktu panjang 

(intensitas ringan) dan pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik . 

5)  Hipotesis 5. 

  Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan tingkat  

kebugaran.terhadap kondisi otot. Dari table 37 Fhitung = 12,147 dan Ftabel = 4,15 

Fhitung > Ftabel. 

 Ini berarti terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan  

tingkat kebugaran, terhadap kondisi otot. Tingkat perubahan kondisi otot atau 

kerusakan otot dapat dilihat dari kadar MDA pada tabel.15. Pada aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek dan tingkat kebugaran rendah kadar MDA 

plasma 122,400mmol/L, pada aktivitas fisik submaksimal waktu panjang dan 

tingkat kebugaran tinggi kadar MDA plasma 93,970mmol/L. Makin tinggi 

kadar MDA kondisi otot atau kerusakan otot makin jelek.  

 Ini berarti kondisi otot atau kerusakan otot lebih jelek pada aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek dan tingkat kebugaran rendah dibanding 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang dan tingkat kebugaran tinggi. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengurangi kerusakan kondisi 

otot pada tingkat kebugaran rendah ( week end atlet ) maka tingkat kebugaran 

harus ditingkatkan melalui aktivitas fisik waktu panjang . 

6)  Hipotesis 6. 

  Terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin   

dengan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot. 
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  Dari Tabel 37 Fhitung = 7,819; Ftabel = 4,15 dan Fhitung > Ftabel. Ini berarti 

terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin dengan  tingkat 

kebugaran. Untuk melihat kondisi otot pada interaksi ini dapat  dilihat pada 

tabel. 17. Kadar MDA plasma pada pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik pada tingkat kebugaran rendah sebesar 114,390 mmol/L, kadar 

MDA plasma pada pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik pada 

tingkat kebugaran tinggi 110,640mmol/L. Makin tinggi kadar MDA plasma, 

makin jelek kondisi otot atau kerusakan otot lebih besar.  Pemberian 

antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran 

tinggi.memberikan kerusakan otot lebih kecil  atau kondisi otot lebih baik 

dibanding pemberian antioksidan sebelum aktivitas fisik dengan tingkat 

kebugaran rendah. 

 Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengurangi kerusakan 

otot atau supaya kondisi otot lebih baik, maka pemberian antioksidan vitamin  

sesudah aktivitas fisik  lebih penting pada tingkat kebugaran rendah dibanding 

dengan seseorang dengan tingkat kebugaran tinggi. 

7)  Hipotesis 7. 

 Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu 

pemberian Antioksidan vitamin dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot. 

 Pada Tabel. 37, Fhitung = 11,111 dan Ftabel = 4,15 ; Fhitung > Ftabel.  

Ini berarti tedapat interaksi anatara aktivitas fisik submaksimal, waktu  

pemberian antioksidan vitamin dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot. 
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Pada table 17 Kadar MDA plasma pada aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek, pemberian antiokasidan sebelum aktivitas fisik dan pada tingkat 

kebugaran rendah 65,870mmol/L, sedangkan kadar MDA plasma pada 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin 

setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi sebear 43,730mmol/L.  

Ini berarti kondisi otot atau kerusakan otot lebih jelek pada aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, waktu  pemberian antioksidan vitamin  sebelum 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dibanding aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan sesudah aktivitas fisik 

dan tingkat kebugaran tinggi. 

 Implikasi dari hasil ini adalah untuk mencegah kondisi otot jelek atau 

kerusakan otot, maka olahraga dilakukan dengan intensitas waktu panjang ( 

ringan ), pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik dan berusaha 

meningkatkan tingkat kebugaran. 

8)  Hipotesis 8. 

 Terdapat perbedaan pengaruh antara kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas 

fisik, dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas 

fisik, dan tingkat kebugaran rendah. 

  Dengan uji analisis varian satu jalur halaman 142 diperoleh sebagai 

berikut: 

Fhitung 113,61; Ftabel 5,32 : Fhitung > Ftabel jadi hipotesis tersebut terbukti. 
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Untuk melihat signifikasi perbedaan tersebut     hasil Scheffe ; Fhitung 113,593 

dan Ftabel 5,32 ; Fhitung > Ftabel 

 Ada perbedaaan yang signifikan terhadap kondisi otot antara 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

 Apabila dilihat dari kondisi otot berdasarkan Kadar MDA plasma 

dapat dilihat pada Tabel. 17. Kadar MDA aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek, pemberian antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat 

kebugaran rendah sebesar 65,870 mmol/L, sedangkan kadar MDA plasma 

aktivitas submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah 48,52mmol/L. 

 Ini berarti kondisi otot atau kerusakan otot lebih jelek pada kombinasi 

aktivitas fisik sub maksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dibanding 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian 

antioksidan vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

9)   Hipotesis 9. 

  Tidak terdapat perbedaan pengaruh kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi 
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aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

 Dari uji analisis varians diperoleh Fhitung3,96; Ftabel 5,32 ; Fhitung < Ftabel. 

Ini berarti tidak terjadi perbedaan pengaruh yang signifikan antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

 Bila dilihat pada Tabel. 17 kadar MDA plasma pada kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan vitamin 

sebelum aktivitas fisik tingkat kebugaran tinggi 54,130 mmol/L. Kadar MDA 

pada aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 54,240mmol/L. 

Walaupun terjadi perbedaan kadar MDA, namun secara statistik perbedaan itu 

tidak signifikan. 

10) Hipotesis 10 

 Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, pemberian antioksidan 

vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan 

vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

 Pada uji analisis varians halaman 145 terlihat:  
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Fhitung 1,70;Ftabel 5,32 : Fhitung < Ftabel Ini berarti tidak terdapat perbedaan 

pengaruh antara kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, 

pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

rendah dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, 

pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

rendah. 

 Bila dilihat kadar MDA plasma pada Tabel 17. aktivitas fisik 

submaksimal waktu pendek,pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran rendah 56,530 mmol/L sedangkan aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, pemberian antioksidan vitamin sesudah aktivitas 

fisik dan tingkat kebugaran rendah 54,110 mmol/L. 

 Walaupun terjadi perbedaan kadar MDA plasma, perbedaan itu secara 

statistik tidak signifikan. 

11) Hipotesis 11. 

 Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian 

antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 

dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu 

pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

tinggi. 

 Pada uji analisis varians hal 146 terlihat:  

Fhitung 0,79 ; Ftabel 5,31 ; Fhitung < Ftabel Ini berarti tidak terdapat perbedaan 

pengaruh kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu 
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pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

tinggi dengan kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu 

pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

tinggi. 

 Bila dilihat dari kadar MDA plasma pada Tabel 17 kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin 

setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi 45,850 mmol/L sedangkan 

kadar MDA plasma kombinasi aktivitas submaksimal waktu panjang, waktu 

pemberian antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran 

tinggi 43,730 mmol/L. 

 Walaupun terjadi perbedaan Kadar MDA namun secara statistik 

perbedaan tidak signifikan. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian. 

 1) Pengambilan darah sampel kadang mengalami kesulitan, karena sampel 

takut diambil darahnya sehingga ada kemungkinan menyebabkan jumlah 

sampel menjadi berkurang. 

      2)  Instrumen untuk mengukur MDA plasma di Indonesia masih langka dan 

relatif mahal. Saat ini baru ada di Malang (UNIBRAW) dan Yogyakarta    

( UGM ) sehingga ada kemungkinan mengganggu jadwal pengambilan 

data penelitian. 

 3)  Sumber informasi masalah olahraga-radikal bebas relatif di Indonesia 

masih sedikit, karena jarang yang tertarik. 
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 4) Peneliti masih jarang yang tertarik meneliti dampak negatif olahraga. 

Padahal dengan mengurangi dampak negatif, dampak positif atau prestasi 

akan meningkat.  
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BAB V 

PENUTUP 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1)  Terdapat perbedaan pengaruh antara aktivitas fisik submaksimal waktu 

pendek dengan aktivitas fisik submaksimal waktu panjang terhadap kondisi 

otot. Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek  kondisi otot lebih jelek atau 

kerusakan otot lebih besar  dibanding aktivitas fisik sub maksimal waktu 

panjang. 

2)  Terdapat perbedaan pengaruh antara waktu pemberian antioksidan vitamin 

      sebelum aktivitas fisik dengan pemberian antioksidan vitamin sesudah 

aktivitas fisik terhadap kondisi otot. Pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik  kondisi otot lebih jelek atau kerusakan otot lebih besar 

dibanding pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik. 

3)  Terdapat perbedaan pengaruh antara tingkat kebugaran rendah dengan tingkat 

kebugaran tinggi terhadap kondisi otot. Tingkat kebugaran rendah  

memberikan pengaruh kondisi otot lebih jelek atau kerusakan otot lebih besar 

dibanding tingkat kebugaran tinggi.  

4)  Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan waktu pemberian 

antioksidan vitamin  terhadap kondisi otot.  
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5)  Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal dengan tingkat 

kebugaran .terhadap kondisi otot.   

6)  Terdapat interaksi antara waktu pemberian antioksidan vitamin dengan tingkat 

kebugaran terhadap kondisi otot.  

7) Terdapat interaksi antara aktivitas fisik submaksimal, waktu pemberian 

antioksidan vitamin  dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot.  

8)  Terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi aktivitas 

fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan vitamin  

sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang,waktu pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. Kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan 

vitamin sebelum aktivitas fisik, dan tingkat kebugaran rendah  kondisi otot 

lebih jelek atau kerusakan otot lebih besar, dibanding kombinasi aktivitas fisik 

submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan vitamin sebelum 

aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah.  

9)  Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan 

vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian 

antioksidan vitamin  sebelum aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

10) Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan 
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vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah dengan 

kombinasi aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian 

antioksidan vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran rendah. 

11) Tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kondisi otot antara kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu pendek, waktu pemberian antioksidan 

vitamin setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi dengan kombinasi 

aktivitas fisik submaksimal waktu panjang, waktu pemberian antioksidan 

vitamin  setelah aktivitas fisik dan tingkat kebugaran tinggi. 

12) Apabila dampak negatif dari olahraga dapat dikurangi akan lebih 

meningkatkan dampak positif olahraga atau prestasi.Dampak negatif berupa 

kerusakan otot dapat menimpa otot merah (enduran) atau otot putih 

(sprinter),sehingga dampak negatif dapat berpengaruh terhadap gerak dalam 

olahraga, seperti pada olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.Dampak 

negatif selain merusak struktur anatomi sarkomer otot, stress oksidatif juga 

merusak perangkat sel seperti mitokhondria, DNA, enzim. Kerusakan 

mitokhondria akan mempengaruhi pembentukan ATP, kerusakan DNA akan 

mempengaruhi pengendalian aktivitas sel.          

5.2 Implikasi 

  Dari beberapa butir kesimpulan penelitian ini maka impikasi hasil 

penelititan dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut : 

1) Aktivitas fisik submaksimal terutama waktu pendek, dan tingkat kebugaran 

rendah mempunyai resiko besar terjadi kerusakan otot. Kerusakan otot yang 
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terjadi dapat dikurangi dengan pemberian antioksidan vitamin setelah aktivitas 

fisik. Aktivitas fisik submaksimal waktu pendek menggambarkan penggunaan 

energi campuran LA-O2.(anaerob-aerob),dimana LA lebih besar dibanding 

O2. Ini berarti aktivitas fisik dalam keadaan kekurangan O2(hipoksia), 

mempunyai resiko lebih besar terjadi kerusakan otot. Hipoksia dapat terjadi 

pada olahraga di pegunungan, atlet yang mempunyai hemoglobin 

rendah,olahraga kompetisi atau saat olahraga yang berlebihan. 

2) Aktivitas fisik yang menggunakan otot putih (melompat, sprinter) atau 

aktivitas fisik menggunakan kontraksi otot eksentrik(pleometrik) mempunyai 

resiko lebih besar terjadi kerusakan otot, sehingga perlu pemberian 

antioksidan vitamin setelah aktivitas fisik. 

5.3 Saran 

       Untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas fisik sehingga dapat 

meningkatkan dampak positif olah raga atau prestasi olahraga disarankan kepada: 

1) Organisasi olahraga : mengadakan desiminasi peningkatan prestasi olahraga 

melalui pengurangan dampak negatif akibat trauma mekanik maupun stress 

oksidatif yang berupa kerusakan otot melalui pemberian antioksidan vitamin 

setelah aktivitas fisik. Desiminasi melibatkan atlet, pelatih olahraga, guru 

pendidikan jasmani, team gisi olahraga dengan cara diskusi, seminar, 

pelatihan dsb. 
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2) Team gisi olahraga, penyelenggara pendidikan, menyediakan makanan yang 

cukup mengandung antioksidan vitamin. 

3) Atlet dan masyarakat pecinta olahraga disarankan selalu berusaha 

meningkatkan tingkat kebugarannya dengan intensitas dibawah 80% , 

frekuensi 3- 6 kali per minggu,durasi minimal 20 menit dan sesudah aktivitas 

fisik minum antioksidan vitamin. 

4)  Atlet dan masyarakat umumnya  untuk sedapat mungkin menghindari sumber 

oksidan eksogen seperti merokok, penggunaan alat-alat listrik  dan 

mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung antioksidan vitamin. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Uji Analisis Scheffe hipotesis 4 menunjukkan hasil sebagai 

berikut : 

Antara sub aktivitas pendek - panjang  dan sebelum kombinasi vitamin 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 2,643 4,15 
Antara sub aktv. pendek – seb. Komb.vit  dan sub aktv. Panj. sesudah komb vit.

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 36,770 4,15 

Antara sub aktivitas pendek dan sebelum - sesudah kombinasi vitamin 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 48,464 4,15 
Antara sub lat. Panj. – seb. Komb.vit  dan sub lat. Pendek. sesudh komb vit. 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 1,680 4,15 

Antara sesudah kombinasi vitamin dan sub latihan panjang – pendek 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 57,838 4,15 
Antara sub latihan pendek - panjang  dan sesudah kombinasi vitamin 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 39,803 4,15 

 

Lampiran 2 Uji Analisis Scheffe hipotesis 5 menunjukkan hasil sebagai 

berikut : 

Antara sub latihan pendek - panjang  dan kebugaran rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 4,631 4,15 
Antara sub lat. pendek – keb.rend  dan sub lat. Panj. Keb.tinggi. 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 33,140 4,15 

Antara sub latihan pendek dan sebelum – kebugaran tinggi 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 43,020 4,15 
Antara sub lat. Panj. – seb. Komb.vit  dan sub lat. Pendek. kebg. tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 0,900 4,15 

Antara kebg.tinggi vitamin dan sub latihan panjang – pendek 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 50,109 4,15 
Antara sub latihan pendek - panjang  dan kebgr. tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 64,443 4,15 
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Lampiran 3 Uji Analisis Scheffe uji hipotesis 6 menunjukkan hasil sebagai 

berikut : 

Antara komb.vit seb. – sesud.  dan kebugaran rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 28,044 4,15 
Antara seb.komb – keb.rdh  dan sesud,komb – kebgr. tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 32,088 4,15 

Antara seb.komb dan kebugaran rendah – tinggi  
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 36,264 4,15 
Antara sesd.komb. – kebgr. rdh  dan seb.komb. kebgr. tinggi. 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 5,040 4,15 

Antara kebugaran tinggi dan komb.vit seb. – sesud 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 1,803 4,15 
Antara komb.vit seb. – sesud.  dan kebugaran tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 12,872 4,15 

 

Lampiran 4 Analisis Scheffe uji hipotesis 7 menunjukkan hasil sebagai 

berikut : 

Antara sub.lat.pend-panj dan seb. Vit serta kebgr. rendh 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 1,152 4,15 
Antara sub.lat.pend-panj dan seb. Vit serta kebgr. tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 42,010 4,15 

Antara sub.lat.pend-panj dan sesudh. Vit serta kebgr. rendh 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 27,733 4,15 
Antara sub.lat.pend-panj dan sesudh. Vit serta kebgr. tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 125,687 4,15 
Antara sub.lat.pendk – seb.vit dan kebgr. Rendah - tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 27,627 4,15 

Antara sub.lat.pendk , seb.vit – sed. Vit dan kebgr. Rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 19,032 4,15 
Antara sub.lat.pendk , seb.vit – sed. Vit dan kebgr. Rendah - tinggi 
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Komparasi Fhitung Ftabel 
F 5,883 4,15 

Antara sub.lat.pend-panj dan seb. Vit serta kebgr. Rendh - tinggi 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 17,494 4,15 
Antara sub.lat.pend-panj dan seb. Vit serta kebgr. tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 1,502 4,15 

Antara sub.lat.pend-panj dan seb- sedh. Vit serta kebgr. tinggi - rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 0,000 4,15 
Antara sub.lat.pend-panj dan seb- sedh. Vit serta kebgr. rendah 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 35,461 4,15 

Antara sub.lat.pend dan seb- sedh. Vit serta kebgr. tinggi - rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 3,840 4,15 
Antara sub.lat.pend dan seb- sedh. Vit serta kebgr. tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 8,012 4,15 

Antara sub.lat.pend-panj dan seb- sedh. Vit serta kebgr. rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 4,942 4,15 
Antara sub.lat.pend-panj dan seb- sedh. Vit serta kebgr. Rendah - tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 10,145 4,15 

Antara sub.lat.pend-panj dan sedh. Vit serta kebgr. rendah. 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 3,880 4,15 
Antara sub.lat.pend-panj dan sedh. Vit serta kebgr. Rendah - tinggi 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 62,640 4,15 
Antara sub.lat.pend dan sedh. Vit serta kebgr. Rendah - tinggi 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 0,759 4,15 

Antara sub.lat.pend-panj dan seb- sedh. Vit serta kebgr. Rendah - tinggi 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 1,828 4,15 
Antara sub.lat.pend-panj dan sedh. - seb Vit serta kebgr. Tinggi  

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 16,451 4,15 

Antara sub.lat.pend-panj dan sedh. Vit serta kebgr. Tinggi - rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 8,070 4,15 
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Antara sub.lat.pend-panj dan sedh. Vit serta kebgr. tinggi. 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 77,185 4,15 
Antara sub.lat. panj dan seb. Vit serta kebgr. Tinggi -rendah 

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 29,247 4,15 

Antara sub.lat. panj dan seb. - sedh Vit serta kebgr. Rendah  
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 17,579 4,15 
Antara sub.lat. panj dan seb. - sedh Vit serta kebgr. Rendah - Tinggi 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 102,709 4,15 
Antara sub.lat. panj dan seb. - sedh Vit serta kebgr. tinggi - rendah. 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 1,477 4,15 
Antara sub.lat. panj dan seb. - sedh Vit serta kebgr. tinggi  

Komparasi Fhitung Ftabel 
F 22,368 4,15 

Antara sub.lat. panj dan sedh Vit serta kebgr. tinggi - rendah 
Komparasi Fhitung Ftabel 

F 35,340 4,15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


