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ABSTRAK 

 
Handrian Deny Febrianto, 2009. Hubungan Kapasitas Vital Paru dengan VO2 
Maks Anggota Pusat Kebugaran Maroz Gym Kudus. Skripsi, Jurusan Ilmu 
Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dosen 
pembimbing utama Dr. Setya Rahayu, M.S dan dosen pembimbing pendamping 
Drs. Said Junaidi, M.Kes 
 
Kata kunci : Kapasitas Vital Paru dan VO2 Maks 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hubungan antara 
kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada laki-laki anggota pusat kebugaran 
Maroz Gym Kudus. (2) Untuk mengetahui hubungan antara kapasitas vital paru 
dengan VO2 maks pada perempuan anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. 

Metode penelitian dalam penelitian adalah metode survei tes. Populasi 
dalam penelitian ini adalah anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampel. Dalam penelitian ini sampel 
yang dimaksud yakni anggota yang berusia 20-29 tahun sejumlah 28 anggota, 
terdiri dari 23 laki-laki dan 5 perempuan. Penelitian dalam menggunakan dua 
macam instrumen yaitu tes kapasitas vital paru menggunakan alat spirometer 
riester, bertujuan untuk mengetahui daya muat paru-paru. Dan tes lari 15 menit 
diatas treadmill, bertujuan untuk mengukur VO2 maks. Penelitian ini 
menggunakan analisis dengan uji korelasi produk moment. 

Melihat dari perhitungan korelasi yang dihasilkan antara kapasitas vital 
paru dengan VO2 maks pada laki-laki memiliki nilai r hitung = 0,416 dengan hasil 
uji r hitung = 0,416. Pada taraf signifikan 5% dengan db = 23-1 = 22 diperoleh r tabel 
= 0,423 maka r hitung < r tabel. Sedangkan melihat dari perhitungan korelasi yang 
dihasilkan antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada perempuan memiliki 
nilai r hitung = 0,249 dengan hasil uji r hitung = 0,249. Pada taraf signifikan 5% 
dengan db = 5-1 = 4 diperoleh r tabel = 0,850 maka r hitung < r tabel. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Ada hubungan yang positif tetapi 
tidak signifikan antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada laki-laki 
anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. (2) Ada hubungan yang positif 
tetapi tidak signifikan antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada 
perempuan anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. Sarannya yaitu untuk 
mendapatkan kapasitas vital paru dan VO2 maks yang baik pada anggota pusat 
kebugaran adalah perlu adanya peningkatkan latihan yang bersifat daya tahan 
aerobik kardiovaskular dan kardiorespirasi guna meningkatkan kebugaran paru-
jantung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini 

berkembang pesat. Sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara rohani 

maupun secara jasmani merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya. Upaya peningkatan jasmani dapat dilakukan 

melalui berbagai kegiatan olahraga seperti, lari pagi, jalan santai, renang, 

bersepeda, senam kesegaran jasmani dan lain - lain. Berbagai upaya pemerintah 

telah dilakukan untuk meningkatkan mutu (kualitas) manusia Indonesia yang 

meliputi fisik dan non fisik. Di tinjau dari segi manfaat bahwa usaha dan kegiatan 

pembangunan keolahragaan bagi bangsa Indonesia adalah untuk peningkatan 

kemampuan jasmani dan rohani, dan sosial serta membentuk watak dan 

kepribadian bangsa yang bermartabat. Sehingga  tercapai peningkatan kesehatan 

dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak 

mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan 

bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan 

kehormatan bangsa (UU Sistem Keolahragaan Nasional 2006 : 16). 

Dewasa  ini di masyarakat Indonesia makin marak kegiatan kebugaran 

dilakukan, antara lain senam jantung Indonesia, senam lansia, senam aerobik dan 

fitness center. Ini merupakan satu indikator bahwa masyarakat Indonesia sudah 

menyadari untuk olahraga tidak hanya untuk mengisi waktu luang tetapi sudah 

merupakan kebutuhan hidup sehari–hari. Manfaat olahraga sebenarnya sudah 
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semakin disadari oleh sebagian masyarakat. Maka kita juga membutuhkan 

aktivitas fisik yang kuat untuk memelihara proses fisiologis dan mental. Aktivitas 

fisik menjadi bentuk paling murah dan sangat menyenangkan. Hal tersebut 

terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan 

olahraga baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik ditempat terbuka (jalan, 

stadion, kawasan hutan) maupun di ruang tertutup seperti di perkumpulan-

perkumpulan olahraga, fitness center, maupun di sanggar senam (Djoko 2004:9). 

Dalam melakukan aktivitas olahraga akan melibatkan berbagai 

kemampuan organ tubuh yaitu jantung, peredaran darah dan pernafasan. Jantung 

memiliki peran yang sangat penting yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, 

sirkulasi darah akan meningkat selama olahraga berlangsung dan ini adalah proses 

metabolisme tubuh. Peredaran darah berperan penting untuk pertukaran gas 

selama berlangsung. Sedangkan pernafasan berfungsi untuk menyediakan O2 

melalui paru-paru. Begitu pentingnya peran paru-paru dalam pernafasan, sehingga 

paru yang baik akan menunjang kebugaran jasmani yang baik pula. Mengenai 

paru juga dikenal yang namanya kapasitas vital paru-paru yaitu volume udara 

yang dapat  dicapai masuk dan keluar paru-paru pada penarikan nafas paling kuat 

(Evelyn 2006:221), jadi kapasitas paru menentukan kemampuan seseorang dalam 

melakukan aktivitas jasmani. 

Secara umum yang dimaksud kebugaran adalah kebugaran fisik (physical 

fitnes), yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien 

tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu 

luangnya (Djoko 2004:2). kebugaran digolongkan menjadi beberapa kelompok, 
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yaitu: kebugaran dinamis, kebugaran motoris dan kebugaran statis. Seseorang 

yang merasa sehat belum tentu bugar, sebab untuk dapat mengerjakan tugas 

sehari-hari seseorang tidak hanya dituntut bebas dari penyakit saja, tetapi juga 

dituntut memiliki kebugaran dinamik. Seorang olahragawan dituntut memiliki 

kebugaran motoris agar dapat berprestasi optimal. Dengan demikian, terdapat 

hubungan yang sangat erat antara kebugaran dan kesehatan. Kebugaran yang 

berhubungan dengan kesehatan memiliki komponen dasar, yaitu daya tahan paru-

jantung. Daya tahan paru-jantung merupakan kemampuan paru-jantung mensuplai 

oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama (Djoko 2004:4). Kebugaran 

jasmani diukur berdasarkan kemampuan jantung untuk memompa darah yang 

kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh, dan kemampuan untuk menyesuaikan ke 

proses pemulihan ke aktivitas jasmani. Kebugaran jasmani diukur berdasarkan 

kemampuan maksimum penyerapan oksigen, yang disebut dalam istilah VO2 

maks, yang menggambarkan seberapa efisien tubuh memanfaatkan oksigen 

selama aktivitas jasmani berlangsung dari derajat sedang yang lebih berat. 

Kualitas daya tahan paru-jantung dinyatakan dengan besarnya VO2 maks atau 

jumlah oksigen maksimal. 

Secara anatomis dan fisiologis antara laki-laki dengan perempuan 

sangatlah berbeda, umumnya wanita mempunyai ukuran tulang yang lebih kecil 

dibanding laki-laki. Demikian juga halnya dengan luas persendiaanya, perempuan 

mempunyai bahu yang lebih sempit, namun panggulnya lebih besar dibanding 

laki-laki. Makin besarnya minat masyarakat untuk mendapatkan kebugaran, 

sehingga dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat menikmati hidup dan mampu 
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melaksanakan dengan baik. Guna menunjang tercapainya kesegaran jasmani yang 

baik tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia dibidang 

olahraga dan juga penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam 

melakukan kegiatan kebugaran, biasanya orang-orang tergabung dalam 

kelompok-kelompok yang dewasa ini makin marak, dengan nama yang 

bermacam-macam. Salah satunya ialah yang akan penulis gunakan sebagai obyek 

penelitian adalah pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. Pusat kebugaran Maroz 

Gym Kudus merupakan salah satu tempat kebugaran yang ada dikota kudus 

dengan letaknya yang terjangkau dan fasilitas-fasilitasnya lengkap yang diberikan 

oleh pusat kebugaran sehingga menarik orang-orang untuk bergabung menjadi 

anggota dalam melaksanakan aktivitas olahraga. Seperti halnya kelompok-

kelompok latihan kebugaran pada umumnya, tujuan para anggota berkelompok 

adalah untuk mencapai tingkat kesegaran atau kebugaran yang tinggi, yaitu 

dengan dinyatakan besarnya kapasitas vital paru-paru dan VO2 maks, demikian 

pula halnya dengan anggota Pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. Berdasarkan 

uraian dalam latar belakang di atas, penulis menyusun suatu penelitian mengenai 

“Hubungan Kapasitas Vital Paru dengan VO2 Maks Anggota Pusat Kebugaran 

Maroz Gym Kudus” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini timbul 

suatu rumusan masalah yaitu: 
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(1) Apakah ada hubungan yang signifikan antara kapasitas vital paru dengan VO2 

maks pada laki-laki anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus? 

(2) Apakah ada hubungan yang signifikan antara kapasitas vital paru dengan VO2 

maks pada perempuan anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan akhir untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Untuk mengetahui hubungan antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks 

pada laki-laki anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. 

(2) Untuk mengetahui hubungan antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks 

pada perempuan anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. 

 

1.4  Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam penegasan istilah seperti berikut : 

1.4.1 Hubungan 

Hubungan adalah suatu keadaan yang saling berhubungan diartikan sama 

dengan korelasi (W.J.S Purwadarminto 1989:369). Korelasi adalah hubungan 

timbal balik. Kata hubungan dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan 
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atau mencari hubungan kapasitas vital paru dan VO2 maks anggota pusat 

kebugaran Maroz Gym Kudus. 

1.4.2 VO2 Maks 

Kualitas daya tahan paru-jantung dinyatakan dengan besarnya VO2 maks 

atau jumlah oksigen maksimal. VO2 maks adalah ambilan oksigen selama eksersi 

maksimum. 

1.4.3 Kapasitas Vital Paru 

Paru adalah salah satu organ vital bagi manusia, Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk menilai keadaan fungsi paru adalah melakukan 

pemeriksaan kapasitas vital paru.. Kapasitas vital paru adalah jumlah udara 

terbesar yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah inspirasi maksimal (Evelyn 

2006:221). 

1.4.4 Pusat Kebugaran 

Pusat kebugaran adalah tempat dimana orang-orang berhimpun untuk 

berlatih atau melakukan aktivitas olahraga bersama-sama untuk mencapai 

kebugaran. Yang dimaksud dengan pusat kebugaran dalam penelitian ini adalah 

pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat, yaitu: 

1.5.1 Manfaat Teoritik. 

Sebagai bahan informasi mengenai adanya hubungan antara kapasitas 

vital paru dengan VO2 maks pada pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

(1) Manfaat bagi mahasiswa adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa 

mengenai adanya hubungan kapasitas vital paru dengan VO2 maks. 

(2) Manfaat bagi pusat kebugaran Maroz Gym Kudus adalah agar pihak 

manajemen Maroz Gym Kudus dapat mengetahui tingkat kesehatan 

anggotanya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Kapasitas Vital Paru 

2.1.1.1 Pengertian Kapasitas Vital Paru 

Organ tubuh yang memiliki peranan penting dalam pernafasan adalah 

paru-paru. Paru adalah salah satu organ vital bagi manusia, oleh sebab itu kita 

harus menjaganya dari kemungkinan faktor penyebab fungsi paru tidak berjalan 

normal. Fungsi paru adalah pertukaran oksigen dan karbondioksida (Evelyn 

2006:219). Kapasitas paru dapat diartikan sebagai kesanggupan paru dalam 

menampung udara didalamnya. Kapasitas paru adalah suatu kombinasi peristiwa-

peristiwa sirkulasi paru atau menyatakan dua atau lebih volume paru yaitu volume 

cadangan ekspirasi dan volume residu (Arthur 1997:604). Kapasitas vital sama 

dengan volume cadangan inspirasi ditambah tidal volume dan volume cadangan 

ekspirasi ini adalah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru 

seseorang setelah ia mengisi sampai batas maksimum dan kemudian 

mengeluarkan sebanyak-banyaknya. 

Inspirasi merupakan membawa udara ke dalam paru-paru, sedangkan 

ekspirasi merupakan mengeluarkan udara dari paru-paru. Pada ekspirasi, udara  

dipaksa keluar oleh pengendoran otot dan karena pru-paru kempes kembali, 

disebabkan sifat elastik paru-paru itu.gerakan ini adalah proses aktif. Volume 

udara yang dapat dicapai masuk dan keluar paru-paru pada penarikan nafas dan 
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pengeluaran nafas paling kuat disebut  Kapasitas vital paru-paru (Evelyn 

2006:221). Kapasitas vital paru adalah jumlah udara terbesar yang dapat 

dikeluarkan dari paru-paru setelah inspirasi maksimal (Hery Koesyanto dan Eram 

2005:1). Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kapasitas vital paru: 

(1) Posisi tubuh atau sikap seseorang pada saat pengukuran dilakukan. 

(2) Kekuatan otot-otot pernafasan. 

(3) Kemampuan paru dan rongga dada untuk berkembang (Junusul 1989:126). 

Apabila seseorang dalam keadaan berbaring, sebagian besar volume akan 

menurun. Hal ini disebabkan dua faktor: (1) Organ-organ yang ada di dalam 

rongga perut, cenderung mendorong diafragma dan sebagai akibatnya 

mempengaruhi gravitasi pada posisi telentang. (2) Karena terjadi peningkatan 

volume darah pulmoner sebagai hasil dari perubahan tekanan hemodinamik. Ada 

beberapa faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kapasitas vital paru 

seseorang, yaitu: 

(1) Ukuran dan bentuk anatomi tubuh 

(2) Kekuatan otot-otot pernafasan 

(3) Daya pengembangan paru 

(4) Umur 

(5) Jenis kelamin 

(6) Kondisi kesehatan 

(7) Status gizi 
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(8) Riwayat pekerjaan 

(9) Lingkungan termpat tinggal 

2.1.1.2 Volume dan Kapasitas Paru 

Menurut Arthur C. Guyton (1989: 5), ada 4 macam volume dan 4 macam 

kapasitas, yaitu sebagai berikut: 

a) Macam-macam volume paru-paru: 

(1) Tidal volume adalah volume udara yang diinspirasikan dan diekspirasikan 

dengan  setiap pernafasan normal, dan jumlahnya kira-kira 500 ml pada pria 

dewasa muda yang normal. 

(2) Volume cadangan inspirasi adalah volume tambahan udara yang dapat di 

inspirasikan diatas tidal volume normal, dan biasanya sama dengan kira-kira 

3000 ml pada pria dewasa muda. 

(3) Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah udara yang masih dapat 

dikeluarkan dengan ekspirasi kuat setelah akhir suatu ekspirasi tidal yang 

normal: jumlahnya kira-kira 1100 ml pada pria dewasa muda. 

(4) Volume residual adalah volume udara yang masih tersisa didalam paru-paru 

setelah ekspirasi kuat. Volume ini rata-rata sekitar 1200 ml pada pria 

dewasa muda. 

b) Macam-macam kapasitas paru-paru: 

(1) Kapasitas inspirasi adalah tidal volume ditambah dengan volume cadangan 

inspirasi. Ini adalah jumlah udara (kira-kira 3500 ml) yang dapat dihirup 

oleh seseorang mulai pada tingkat ekspirasi normal dan mengembangkan 

paru-parunya sampai jumlah maksimum. 
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(2) Kapasitas residual fungsional adalah volume cadangan ekspirasi ditambah 

volume residual. Ini adalah jumlah udara yang tersisa didalam paru-paru 

pada akhir ekspirasi normal (kira-kira 2300 ml). 

(3) Kapasitas vital adalah volume cadangan ekspirasi ditambah tidal volume 

dan volume cadangan ekspirasi. Ini adalah jumlah udara maksimum yang 

dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah mengisinya sampai batas 

maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya (kira-kira 

4600 ml). 

(4) Kapasitas total paru-paru adalah volume maksimum pengembangan paru-

paru dengan usaha inspirasi yang sebesar-besarnya (kira-kira 5800 ml). 

 
Semua volume dan kapasitas paru-paru wanita kira-kira 20 sampai 25 

persen dibawah pria, dan pasti lebih besar pada orang yang bertubuh besar dan 

atlet daripada orang yang bertubuh kecil dan astenik. Ventilasi paru-paru normal 

hampir sepenuhnya dilakukan oleh otot-otot inspirasi. Pada waktu otot inspirasi 

berelaksasi, sifat elastik paru-paru dan toraks menyebabkan paru-paru mengempis 

secara pasif. Apabila semua otot inspirasi sama sekali berelaksasi, paru-paru 

kembali keadaan relaksasi yang disebut tingkat ekspirasi istirahat. Volume udara 

didalam paru-paru pada tngkat ini sama dengan kapasitas residual fungsional, atau 

kira-kira 2300 ml pada pria dewasa muda. Pada orang normal, volume udara 

didalam paru-paru terutama tergantung kepada ukuran dan bentuk tubuh. Berbagai 

volume dan kapasitas berubah dengan posisi tubuh, kebanyakan berkurang bila 

orang tersebut berbaring dan bertambah ia berdiri. Perubahan dengan posisi ini 

disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, suatu kecenderungan isi perut untuk 
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menekan ke atas pada diafragma dalam posisi berbaring dan kedua, peningkatan 

volume darah paru-paru dalam posisi berbaring, yang pada saat bersamaan 

menurunkan ruangan yang tersedia untuk udara paru-paru. 

Volume residual merupakan udara yang tidak dikeluarkan dari paru-paru 

bahkan dengan ekspirasi kuat. Ini penting karena menyediakan udara didalam 

alveolus untuk mengalirkan darah walaupun diantara dua siklus pernafasan. 

Seandainya tidak ada udara residu, konsentrasi oksigen dan karbondioksida 

didalam darah akan naik dan turun secara jelas dengan setiap pernafasan yang 

tentu akan merugikan proses pernafasan. Besar daya muat udara oleh paru-paru 

adalah 4.500 ml sampai 5000 ml atau 4 ½ sampai 5 liter udara (Evelyn 2006:221). 

Hanya sebagian kecil dari udara ini, kira-kira 1/10 nya atau 500 ml adalah pasang-

surut (tidal air), yaitu yang dihirup masuk dan di hembuskan keluar pada 

pernafasan biasa dengan tenang. 

Rata-rata Volume dan Kapasitas Paru (usia 20-30 th) 
 

Perempuan (ml) Laki-laki (ml) Variabel 
500 600 Tidal volume  

1900 3000 Volume cadangan inspirasi  

800 1200 Volume cadangan ekspirasi  

1000 1200 Volume residu 

4200 6000 Kapasitas total paru  

3200 4800 Kapasitas vital  

2400 3600 Kapasitas inspirasi  

3400 2400 Kapasitas fungsi residu  
Sumber: Junusul Hairy (1989:125) 
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2.1.1.3 Pengukuran Kapasitas Vital Paru 

Untuk mengetahui seberapa besar kapasitas vital paru seseorang maka 

perlu adanya suatu proses pengukuran. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk menilai keadaan fungsi paru adalah melakukan pemeriksaan kapasitas vital 

paru yaitu dengan menggunakan alat yang dinamakan spirometer. Ada 2 (dua) 

macam spirometer yaitu spirometer udara (spirometer riester) dan spirometer air  

(spirometer hutchinson). Peneliti memakai alat spirometer riester karena 

penggunaannya lebih praktis. 

 

Gambar 1. Spirometer Riester 
 

Keterangan gambar: 
1) Spirometer 
2) Dial 
3) Nozzle 
4) Mouthpiece 
5) Ring 
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Tabel 1. Kriteria Kapasitas Vital Paru (satuan ml) 

Klasifikasi Pria Wanita 
Baik Sekali > 4630 > 2815 
Baik 4057 – 4630 2897 – 3814 
Sedang 3382 – 4056 2657 – 2896 
Kurang 2777 – 3381 1906 – 2656 
Kurang sekali < 2777 < 1906 

Sumber: Eri Pratiknyo D. (2006:63) 

2.1.1.4 Pernafasan  

Dengan bernafas setiap sel dalam tubuh menerima persediaan oksigennya 

dan pada saat yang sama melepaskan produk oksidasinya. Oksigen yang 

bersenyawa dengan karbon dan hidrogendan jaringan, memungkinkan setiap sel 

sendiri-sendiri melangsungkan proses metabolismenya, yang berarti pekerjaan 

selesai dan hasil buangan dalam bentuk karbondioksida (CO2) dan air (H2O) 

dihilangkan. Pernafasan adalah proses ganda yaitu terjadinya pertukaran gas di 

dalam jaringan atau “pernafasan dalam” dan yang terjadi di dalam paru-paru 

bernama pernafasan luar (Evelyn 2006:218). Udara ditarik ke dalam paru-paru 

pada waktu menarik nafas dan didorong keluar paru-paru pada waktu 

mengeluarkan nafas. Sebenarnya arti pernafasan adalah pertukaran gas antara 

tubuh dengan sekitarnya, meskipun juga kadang-kadang berarti mengambil dan 

menghembuskan nafas. Oksigen masuk melalui udara yang masuk kedalam paru-

paru dan udara yang keluar banyak mengandung karbondioksida. Dalam tubuh 

manusia terdapat dua kali pernafasan gas, yaitu: antara udara dan darah (inspirasi) 

dan mengeluarkan nafas (ekspirasi) dan keduanya disebut bernafas (respirasi). 

Dengan demikian fungsi pernafasan adalah pertukaran gas dan uap air melalui 

ekspirasi (Tjalik Sugiarto 1992:22). 
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Pernafasan bertujuan untuk mengantar oksigen dari udara luar ke sel-sel 

di dalam tubuh serta mengangkut karbondioksida yang dihasilkan dalam 

pertukaran zat di dalam sel-sel udara luar. Hawa masuk kedalam paru melewati 

berturut-turut: rongga hidung, faring, laring, trakhea, bronkus besar, bronkus 

kecil, bronkiolus sampai alveolus (R.Soekarman 1987:48). Tugas sistem 

pernafasan adalah mengambil oksigen dari udara. Setelah sampai paru-paru, 

oksigen dipindahkan ke darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Disana O2 dalam 

darah mengganti CO2 dalam darah. Gas hasil oksidasi sel ini kemudian dibawa ke 

paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Pertukaran O2 dan CO2 dengan tubuh 

dinamakan respirasi. Dalam udara terdapat bermacam-macam gas. Untuk 

mengetahui banyaknya gas dapat diambil dengan prosentasi ataupun dengan 

berapa tekanan partikelnya. Tekanan partial diukur dengan satuan tekanan dalam 

mmHg. Kadang tekanan partial disebut dangan kadar. Berikut ini tekanan partial 

dari kandungan oksigen dalam paru-paru baik dalam udara maupun dalam darah: 

(1) Dikapiler paru-paru yaitu kadar CO2 kira-kira 46 mmHg dan kadar O2 kira-

kira 40 mmHg. 

(2) Hawa inspirasi yaitu  kadar CO2 kira-kira 0,3 mmHg dan kadar O2 kira-kira 

158 mmHg. 

(3)  Didarah arteri yaitu kadar CO2 kira-kira 100 mmHg dan kadar O2 kira-kira 

40 mmHg. 

(4) Dijaringan yaitu kadar CO2 kira-kira 35 mmHg dan kadar O2 kira-kira 50 

mmHg. 
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(5) Hawa ekspirasi yaitu kadar CO2 kira-kira 116 mmHg dan kadar O2 kira-kira 

32 mmHg. 

Selama bernafas tenang dan normal, otot-otot pernafasan harus bekerja 

selama inspirasi untuk mengembangkan paru, melawan gaya-gaya elastis dan 

mengatasi resistensi saluran pernafasan, sementara ekspirasi adalah proses aktif. 

Dalam keadaan normal, usaha bernafas hanya memerlukan 3%  dari energi total 

yang dipakai oleh tubuh untuk melakukan usaha bernafas. Usaha bernafas dapat 

meningkat pada empat situasi yang berbeda, yaitu: 

(1) Apabila compliance paru menurun, diperlukan kerja lebih keras untuk 

mengembangkan paru. 

(2) Apabila resistensi saluran pernafasan meningkat, diperlukan kerja lebih keras 

untuk menghasilkan gradien tekanan yang lebih besar untuk mengatasi 

resistensi, sehingga udara dapat mengalir secara adekuat. 

(3) Apabila recoil elastik menurun, ekspirasi adekuat untuk mengeluarkan 

volume udara yang secara normal dihembuskan selama bernafas biasa. 

Dengan demikian, otot-otot abdomen harus bekerja untuk membantu 

mengosongkan paru, walaupun orang yang bersangkutan sedang beristirahat. 

(4) Apabila tedapat peningkatan kebutuhan akan ventilasi, misalnya selama 

berolahraga, diperlukan kerja lebih keras untuk menghasilkan pernafasan 

yang lebih dalam dan lebih cepat. 

Pengaturan nafas adalah darah dipanaskan oleh otot-otot yang aktif 

bergerak, kemudian kembali ke jantung. Kurang lebih 10-15% darah mengalir 
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melalui pembuluh darah periferi didekat permukaan kulit dengan tujuan 

membuang nafas. Pengeluaran nafas dapat terjadi dengan beberapa cara: 

(1) Aliran udara membawa panas yang dipancarkan keluar dari badan. 

(2) Perbedaan temperatur kulit dan temperatur udara panas. 

(3) Dengan cara radiasi, panas badan akan terbuang. 

(4) Keringat panas akan terbuang. 

Saluran-saluran pernafasan pada manusia yaitu, sebagai berikut: 

(1) Nares Anterior 

Nares Anterior adalah saluran-saluran didalam lubang hidung. Saluran-

saluran itu bermuara kedalam bagian dikenal sebagai vestibulum (rongga) hidung 

(Evelyn 2006:219). Vestibulum ini dilapisi epitelium bergaris yang bersambung 

dengan kulit. Lapisan nares anterior memuat sejumlah kelenjar serbaseus yang 

ditutupi oleh bulu kasar. Kelenjar-kelenjar itu bermuara di ronga hidung. 

 

Gambar 2. Irisan wajah dan leher, memperlihatkan saluran pernafasan atas 
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(2) Rongga hidung 

Rongga hidung dilapisi selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh 

darah, dan bersambung dengan farinx dan dengan selaput lendir semua sinus yang 

mempunyai lubang masuk kedalam rongga hidung. Daerah pernafasan dilapisi 

dengan epitelium silinder dan sel spitel berambut yang mengandung sel cangkir 

atau sel lendir. Sekresi dari sel itu membuat permukaan nares basah dan berlendir. 

Sewaktu udara melalui hidung, udara disaring oleh bulu-bulu yang terdapat 

didalam vestibulum, dan karena kontak dengan permukaan lendir yang dilaluinya 

maka udara menjadi hangat, dan oleh penguapan air dari permukaan selaput lendir 

menjadi lembab (Evelyn 2006:219). 

(3) Farinx (tekak) 

Farinx (tekak) adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak 

sampai persambungannya dengan usofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid.  

 

Gambar 3. Larinx, trakhea dan bronkhi, beserta cabang-cabangnya 
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Maka letaknya dibelakang hidung (naso-farinx). Dibelakang mulut (oro-farinx) 

dan dibelakng larinx (farinx-laringeal). 

(4) Larinx (Tenggorok) 

Larinx (tenggorok) terletak di depan bagian terendah farinx yang 

memisahkannya dari kolumna vertebra, berjalan dari farinx sampai ketinggian 

vertebra servikalis dan masuk kedalam trakhea dibawahnya. Larinx terdiri atas 

kepingan tulang rawan yang diikat bersama oleh ligamen dan membran. 

(5) Trakhea (Batang Tenggorok) 

Trakhea (batang tenggorok) kira-kira 9 cm panjangnya. Trakhea berjalan 

dari larinx sampai kira-kira ketinggian vertebra torakhalis kelima dan di tempat 

ini bercabang menjadi dua bronkus (bronkhi). Trakhea tersusun atas 16–20 

lingkaran tak lengkap berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh 

jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran disebelah belakang trakhea. 

2.1.1.5 Paru-Paru 

Paru-paru ada dua, merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru mengisi 

rongga dada, terletak disebelah kanan dan kiri dan tengah dipisahkan oleh jantung 

beserta pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya yang terletak didalam 

mediastinum. Letak paru-paru didalam rongga dada yang terdiri dari jaringan 

elastis. Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut dengan apex (puncak) 

diatas dan muncul sedikit lebih tinggi dari klavikula didalam dasar leher (Evelyn 

2006:218). Paru-paru dibagi menjadi beberapa belahan atau lobus oleh fisura. 

Paru-paru kanan mempunyai tiga lobus dan paru-paru dua lobus. Setiap lobus 

tersusun atas lobula. Sebuah pipa bronkhial kecil masuk kedalam setiap lobula, 
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Gambar 4. Batas lobus paru-paru 

dan semakin bercabang, semakin menjadi tipis dan akhirnya berakhir menjadi 

kantong kecil-kecil, yang merupakan kantong-kantong udara paru-paru. Fungsi 

paru-paru adalah pertukaran gas oksigen dan karbondioksida. Pada pernafasan 

melalui paru-paru (pernafasan externa), oksigen dipungut melalui hidung dan 

mulut. 

 

Gambar 4. Kedudukan paru-paru di dalam torax 
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Pada waktu bernafas, oksigen masuk melalui trakhea dan pipa bronkhial 

ke alveoli dan dapat erat hubungan dengan darah didalam kapiler pulmonaris. Di 

dalam paru-paru, karbondioksida salahsatu hasil buangan metabolisme, 

menembus membran alveoler-kapiler dari kapiler darah ke alveoli dan setelah 

melalui pipa bronkhial dan trakhea dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Ada 

empat proses yang berhubungan dengan pernafasan externa, yaitu sebagai berikut: 

(1) Ventilasi pulmoner, atau gerak pernafasan yang menukar udara dalam alveoli 

dengan udara luar. 

(2) Arus darah melalui paru-paru 

(3) Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian sehingga jumlah tepat dari 

setiap dapat mencapai semua bagian tubuh. 

(4) Difusi gas yang menembusi membran pemisah alveoli dan kapiler CO2 lebih 

mudah berdifusi daripada oksigen. (Evelyn 2006:219) 

Udara mengalir diantara atmosfer dan paru karena alasan yang sama 

dengan aliran darah di seluruh tubuh, yaitu adanya perbedaan tekanan. Kita 

menghirup nafas bila tekanan didalam paru lebih rendah daripada tekanan udara 

didalam atmosfer. Menghembus nafas apabila tekanan didalam lebih besar 

daripada tekanan atmosfer. 

2.1.2  VO2 Maks  

2.1.2.1 Pengertian VO2 Maks 

Kualitas daya tahan paru-jantung dinyatakan dengan besarnya VO2 maks 

atau jumlah oksigen maksimal (Djoko 2004:100). VO2 maks adalah ambilan 
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oksigen selama eksersi maksimum (Peter 1993:26). VO2 maks dinyatakan dalam 

liter/ menit. Selama eksersi VO2 maks pasokan energi adalah aerobik dan 

anaerobik. Karena kapasitas pasokan energi anaerobik terbatas, akan merasa 

dipaksa untuk berlari atau bersepeda lebih lambat. Oleh karena itu tingkat beban 

endurance harus berada dibawah tingkat VO2 maks. Karena pengaruh latihan, 

VO2 maks naik. Tetapi yang lebih penting adalah fakta bahwa latihan juga 

mempengaruhi pasokan energi, sehingga lebih aerobik untuk beban kerja yang 

meningkat. 

Junusul Hairy menyebut istilah lain dari VO2 maks sebagai nilai 

konsumsi oksigen maksimal. VO2 menunjukkan volume oksigen yang 

dikonsumsi. Berbagai istilah tersebut memiliki arti yang sama dengan kapasitas 

aerobik maksimal, yang menunjukkan kepada perbedaan terbesar antara O2 yang 

dihisap masuk kedalam paru dan CO2 yang dihembuskan keluar paru (Junusul 

1989:186). 

2.1.2.2 Faktor Penentu VO2 Maks 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kebugaran VO2 maks, yaitu: 

kapasitas jantung, paru dan sirkulasi untuk menyampaikan oksigen ke otot yang 

sedang bekerja (Junusul 1989:186). Jantung, paru dan pembuluh darah harus 

berfungsi dengan baik, sehingga oksigen yang dihisap dan masuk ke paru. Proses 

penyampaian ke jaringan-jaringan oleh sel-sel darah merah harus normal, yakni: 

fungsi jantung harus normal, volume darah harus normal, jumlah sel-sel darah 

merah harus normal dan konsentrasi hemoglobin harus normal, serta pembuluh 

darah harus mampu mengalihkan darah dari jaringan-jaringan yang tidak aktif ke 
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otot yang sedang aktif yang membutuhkan oksigen yang lebih besar. Jaringan-

jaringan, terutama otot harus mempunyai kapasitas yang normal untuk 

mempergunakan oksigen yang disampaikan kepadanya. Dengan kata lain, 

memiliki metabolisme yang normal. 

Karena oksigen dipergunakan oleh semua jaringan-jaringan tubuh, maka 

orang yang memiliki ukuran tubuh lebih besar, juga memiliki konsumsi oksigen 

yang lebih besar daripada orang yang lebih kecil, baik pada waktu istirahat 

maupun pada waktu latihan. Karena itu ukuran tubuh merupakan dasar bagi 

pengukuran nilai konsumsi oksigen maksimal. 

Faktor-faktor fisiologis yang menentukan dan membatasi VO2 maks 

(Pate 1993), yaitu: 

(1) Fungsi paru-jantung 

Orang tidak dapat menggunakan oksigen lebih cepat dari pada sistem paru-

jantung dalam menggerakkan oksigen ke jaringan aktif. Kapasitas fungsional 

paru-jantung yang lain seperti kapasitas pertukaran udara dan tingkat hemoglobin 

darah dapat membatasi VO2 maks pada sebagian orang. 

(2) Metabolisme otot aerobik 

Selama latihan oksigen benar-benar dipakai dalam serabut otot yang 

berkontraksi aktif. Jadi VO2 maks merupakan gambaran kemampuan otot rangka 

untuk menyadap oksigen dari darah dan menggunakannya dalam metabolisme 

aerobik. Olahragawan mempunyai nilai VO2 maks tinggi apabila otot rangka 

mereka dapat menggunakan oksigen secara cepat dalam metabolisme aerobik. 

(3) Kegemukan badan 
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Jaringan lemak menambah berat badan, tetapi tidak mendukung kemampuan 

olahragawan untuk secara langsung menggunakan oksigen selama olahraga berat. 

Kegemukan badan cenderung mengurangi berat relatif VO2 maks dan kapasitas 

fungsional dengan menambah berat badan. 

(4) Keadaan latihan 

Kebiasaan kegiatan dan latar belakang latihan olahragawan dapat 

mempengaruhi nilai VO2 maks. Fungsi dan metabolisme otot menyesuaikan diri 

dengan latihan ketahanan dan meningkatkan VO2 maks. 

(5) Keturunan 

Meskipun VO2 maks dapat ditingkatkan melalui latihan yang sesuai, 

kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa besarnya peningkatan itu terbatas dari 

10 hingga 20%. Dengan demikian jelas bahwa VO2 maks seorang olahragawan 

perorangan dapat berbeda-beda karena perbedaan garis keturunan. Menurut Brian 

J. Sharkey (2003:80), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran VO2 

maks, yaitu: 

(1) Keturunan/ hereditas 

Baru-baru ini Malinar dan Bouchard (1991) dalam Brian J. Sharkey 

(2003:80), telah memperkirakan hereditas bertanggungjawab atas 25-40% dari 

perbedaan nilai VO2 maks. Sundet, Magnus dan Tambs (1994) berpendapat 

bahwa lebih dari setengah perbedaan kekuatan VO2 maks dikarenakan oleh 

perbedaan genotype dengan faktor lingkungan (nutrisi dan latihan) sebagai 

penyebab lainnya. Bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa kapasitas otot untuk 

merespon latihan juga merupakan keturunan. Faktor keturunan lainnya seperti 
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fisik dan komposisi tubuh juga akan mempengaruhi kebugaran dan potensi 

performa yang tinggi. 

(2) Keadaan latihan 

Latihan meningkatkan fungsi dan kapasitas sistem respiratori dan 

kardiovaskular serta volume darah, tapi perubahan yang paling penting terjadi 

pada serat otot yang digunakan dalam latihan. Latihan aerobik meningkatkan 

kemampuan otot untuk menghasilkan energi secara aerobik dan mengubah 

metabolisme dari karbohidrat ke lemak. Ini membuat otot membakar lemak 

dengan lebih efisien, yang dapat menghasilkan efek kesehatan yang paling 

penting dari olahraga. 

(3) Jenis kelamin 

Salah satu alasan perbedaan antara jenis kelamin adalah hemoglobin (Hb), 

komponen pembawa O2 dalam sel darah merah. Rata-rata pria memiliki kira-kira 

2 gram lebih per 100 mililiter darah 15 versus 13 gram per desiliter (g/dL), dan 

total Hb berkaitan dengan VO2 dan daya tahan. Sebaliknya beberapa wanita 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada atlet pria. Alasan lainnya karena wanita 

lebih kecil dan memiliki massa otot yang lebih kecil atau rata-rata wanita 

memiliki lebih banyak lemak daripada pria. 

(4) Usia 

Efek usia terhadap kebugaran aerobik (VO2 maks) dengan penurunan 8 

hingga 10% per dekade untuk individu yang tidak aktif, tanpa memperhitungkan 

tingkat kebugaran awal. Bagi yang memutuskan untuk tetap aktif dapat 

menghentikan setengah penurunan tersebut (4 hingga 5 % per dekade), dan yang 
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terlibat dalam latihan fitness dapat menghentikan setengahnya lagi (2,5 % per 

dekade). 

(5) Lemak tubuh 

Jika lemak meningkat, kebugaran akan menurun. Kira-kira satu setengah 

penurunan kebugaran karena usia dapat disimpulkan sebagai peningkatan lemak 

tubuh. Cara termudah untuk mempertahankan/ meningkatkan kebugaran adalah 

dengan menyingkirkan kelebihan lemak. Kira-kira satu setengah penurunan 

kebugaran karena usia dapat dikarenakan oleh meningkatkan lemak tubuh. 

(6) Aktivitas 

Pengaruh latihan bertahun-tahun dapat hilang hanya dalam 12 minggu 

dengan menghentikan aktivitas. Contohnya, istirahat total ditempat tidur selama 

tiga minggu dapat menurunkan kebugaran hingga 29% atau hampir 10% per 

minggu, tapi kehilangan tersebut dengan mudah dapat dikembalikan dengan 

aktivitas yang teratur. Aktivitas yang tidak berlebihan menghasilkan kebugaran 

diatas rata-rata dan keuntungan kesehatan yang besar. Latihan menghasilkan 

tingkat kebugaran yang lebih tinggidan keuntungan kesehatan ekstra dan latihan 

sistematik yang panjang membantu mencapai potensi. 

2.1.2.3 Pengukuran VO2 Maks 

Ada beberapa cara pengukuran daya tahan paru jantung, antara lain: yaitu 

salah satunya menurut Sri Haryono (2008:10), pengukuran untuk mengetahui VO2 

maks dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

(1) Tes Balke dengan lari 15 menit. 

(2) Tes Bleep atau Multistage Fitness Test. 
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Peneliti memakai tes dengan menggunakan lari 15 menit (Lari Balke), 

tetapi tes larinya tidak dilapangan terbuka, yaitu di atas treadmill. karena di pusat 

kebugaran Maroz Gym Kudus mempunyai alat treadmill yang dilakukan dengan 

mudah dan sederhana bisa dilakukan didalam ruangan. 

2.1.2.4 Lari 15 menit (Lari Balke) 

Tujuan tes lari 15 menit (Balke) adalah untuk mengukur tingkat 

kesegaran jasmani khususnya kemampuan kardiovaskuler, atau mengukur VO2 

maks. Disamping itu tes balke juga dapat untuk memprediksi VO2 maks 

seseorang. Tes lari ini dilakukan dengan lari di atas treadmill dengan kecepatan 

dan jangka waktu tertentu yang telah diatur oleh mesin, lama tes selama 15 menit. 

Lari tersebut akan mendapatkan jarak lari, dalam satuan kilometer. 

Rumus untuk mencari VO2 Maks: 

 
VO2 Maks = 33,3 + ( Jarak tempuh – 133 ) x 0,172 

15 
 
Ket. Jarak tempuh dalam satuan meter 
Sumber: Sri Haryono (2008:10) 
 
Tabel 2. Kriteria VO2 Maks Usia 20-29 tahun 
 

STATUS PRIA WANITA 

Sempurna > 55 > 48 

Sangat Baik 50 - 55 44 - 48 

Baik 45 - 49 39 - 43 

Sedang 40 - 44 34 - 38 

Cukup 36 - 39 30 - 33 

Kurang 31 - 35 25 - 29 

Kurang Sekali < 31 < 25 

Sumber: Djoko P. Irianto (2004:102) 
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2.1.3 Hubungan Kapasitas Vital Paru dengan VO2 Maks 

Faktor-faktor utama yang membatasi sebagian terbesar bentuk-bentuk 

latihan yang berlangsung lebih dari tiga atau empat menit adalah kapasitas 

jantung, paru dan sirkulasi untuk menyampaikan oksigen ke otot yang sedang 

bekerja (Junusul 1989:186). Seseorang tidak dapat menggunakan oksigen cepat 

dari pada sistem paru-jantung dalam menggerakkan oksigen ke jaringan aktif. 

Kapasitas fungsional paru-jantung adalah kunci penentu VO2 maksnya. Kualitas 

daya tahan paru-jantung dinyatakan dengan besarnya VO2 maks atau jumlah 

oksigen maksimal (Djoko 2004:100). Fungsi paru-jantung yang lain seperti 

kapasitas pertukaran udara tingkat hemoglobin darah dapat membatasi VO2 maks 

pada sebagian orang. Respon fisiologis juga terjadi pada peredaran darah. 

Pertama-tama volume total dari jantung akan bertambah karena latihan olahraga. 

Kenaikan ini disebabkan oleh membesarnya rongga jantung dan juga otot-otot 

yang mengalami hipertrofi. Karena demikian, karena jantung dapat menampung 

darah lebih banyak dan dengan sendirinya stroke volume pada waktu istirahat 

menjadi lebih besar. 

Salah satu faktor utama yang menentukan besarnya kapasitas vital paru 

yaitu kemampuan paru dan rongga dada untuk berkembang (Junusul 1989:126). 

Besarnya daya muat paru akan mempengaruhi jumlah oksigen yang dikonsumsi 

selama latihan. Selama melakukan latihan daya tahan aerobik, lebih banyak lagi 

oksigen yang harus disampaikan ke otot yang sedang bekerja, dan karbondioksida 

harus diangkut dari otot itu. Proses ini memerlukan percepatan pergantian oksigen 

dan karbondioksida antara paru dan darah. Untuk ini disertai pula oleh 
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meningkatnya aliran darah melalui kapiler-kapiler paru dengan mempercepat dan 

memperdalam pernafasan (ventilasi) dan dengan mempercepat laju difusi dari 

paru masuk ke darah dan karbondioksida dari darah ke udara di dalam paru. Jadi 

untuk mengukur konsumsi oksigen maksimal, harus tahu berapa banyak oksigen 

yang dihisap dan jumlah oksigen yang dihembuskan. Perbedaan antara keduanya 

itulah merupakan jumlah oksigen yang dikonsumsi dan dipergunakan oleh sistem 

transport elektron pada mitochondria untuk menghasilkan energi yang diperlukan 

oleh jaringan-jaringan yang aktif (Junusul 1989:187). 

2.1.4 Hubungan Kapasitas Vital Paru dengan Kebugaran Jasmani 

Dalam olahraga dikenal persiapan tubuh melakukan aktivitas. Macam 

persiapan bisa lama sebelum aktivits maupun  menjelang aktivitas. Persiapan 

menjelang aktivitas disebut conditioning. Baik conditioning maupun warming up 

merupakan persiapan agar tubuh selalu siap dan agar kondisi tubuh tetap atau 

kalau bisa bertambah baik. Warming up dilakukan setelah dilakukan warming up 

prestasi meningkat, setelah itu mengurangi cedera olahraga. Organ tubuhpun 

dipersiapkan untuk menunjang aktivitas tersebut antara lain jantung, paru-paru, 

otot dan saraf. Pada perubahan terhadap tubuh akibat olahraga, ada dua organ 

tubuh yang terjadi bersama-sama dan sukar dipisahkan perubahannya. Pernafasan 

dan peredaran darah sering disebut dengan kardiorespirasi, sedangkan otot dan 

saraf disebut neuromuskular.  

Pada kardiorespirasi dapat dipastikan pada orang berolahraga akan terjadi 

kenaikan fungsi dari respirasi maupun kenaikan dari kardio (termasuk darah dan 

pembulunya) ialah dengan terengah-engah dan berdebar-debar. Dengan demikian 
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hubungan olahraga dengan kapasitas vital paru sangatlah berkaitan erat karena 

seseorang yang memiliki kapasitas vital paru yang baik maka dalam melakukan 

aktivtas olahraga dia tidak akan merasa mudah lelah dan dengan berolahraga 

teratur maka orang tersebut kapasitas vital parunya akan terawat dengan baik. 

Tetapi apabila paru-paru seseorang sudah tercemari oleh zat-zat yang bersifat 

racun maka otomatis akan mengurangi kerja paru dan akan menurunkan kapasitas 

vital paru. 

2.1.5 Kebugaran Jasmani 

Kebugaran adalah kebugaran fisik (physical fitness), yakni kemampuan 

seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang 

berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. (Djoko 2004:2). 

Latihan kebugaran diartikan sebagai proses sistematis menggunakan gerakan 

bertujuan meningkatkan atau mempertahankan kualitas fungsi tubuh yang 

meliputi kualitas daya tahan paru-jantung, kekuatan dan daya tahan otot, 

kelentukan, dan komposisi tubuh (Djoko 2004:12). Agar latihan dapat dilakukan 

secara efektif dan aman sehingga mampu meningkatkan kebugaran secara optimal 

perlu diperhatikan prinsip-prinsip latihan kebugaran, yaitu meliputi: (1) Overload 

(beban lebih), pembebanan dalam latihan harus lebih berat dibandingkan aktivitas 

fisik sehari-hari. (2) Specifity (kekhususan), latihan yang dipilih harus disesuaikan 

dengan tujuan latihan yang hendak dicapai. (3) Riversible (kembali asal), 

kebugaran yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun bahkan bisa hilang 

sama sekali jika latihan tidak dikerjakan secara teratur dengan takaran yang tepat. 

Kebugaran akan menurun 50 % setelah berhenti latihan 4 – 12 minggu dan akan 
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terus berkurang hingga 100 % setelah berhenti latihan 10 – 30 minggu. Untuk itu 

latihan kebugaran perlu dikerjakan terus-menerus sepanjang tahun (Djoko 

2004:12).  

Kebugaran jasmani lebih menggambarkan kualitas kemampuan organ 

tubuh dalam menjalankan fungsinya, dan kelangsungan fungsi itu terjadi dalam 

sebuah system. Keseluruhan organ kerja dalam satu keterkaitan yang kompleks 

dan utuh, seperti misalnya peredaran darah, sistem pernafasan, sistem 

metabolisme dan lain-lain. Karena itu kebugaran jasmani, secara umum sering 

diartikan sebagai derajat kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas dengan 

derajat intensitas moderat, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan kemudian 

masih mampu menjalankan tugas berikutnya (Depdiknas 2000:153). Kebugaran 

jasmani diukur berdasarkan kemampuan jantung untuk memompa darah yang 

kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh, dan kemampuan untuk menyesuaikan ke 

proses pemulihan ke aktivitas jasmani. Kebugaran jasmani diukur berdasarkan 

kemampuan maksimum penyerapan oksigen, yang disebut dalam istilah VO2 

maks, yang menggambarkan seberapa efisien tubuh memanfaatkan oksigen 

selama aktivitas jasmani berlangsung dari derajat sedang ke yang lebih berat. 

Salah satu faktor dalam olahraga untuk mencapai prestasi adalah stamina 

atau endurance atau ketahanan. Ketahanan ini tidak hanya meliputi ketahanan 

otot. Dalam olahraga dimana diperlukan pengeluaran energi yang banyak untuk 

jangka waktu yang lama, maka yang memegang peranan penting adalah ketahanan 

pulmoner. Ketahanan kardio-pulmoner menentukan banyaknya oksigen yang 

dapat diangkut kejaringan-jaringan dan pengangkutan karbondioksida serta zat-zat 
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yang tidak berguna ke alat-alat pengeluaran. Otot-otot jantung seperti otot-otot 

yang lain juga akan menjadi lebih kuat dengan latihan olahraga. Akibatnya 

jantung dapat memompa darah lebih efisien. Daya tahan kardiovaskuler atau daya 

tahan aerobik menjadi lebih baik, apabila fungsi sistem kardiorespirasi (jantung 

dan paru-paru) menjadi lebih baik. 

Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan memiliki 4 komponen 

dasar (Djoko 2004:4), meliputi: 

(1) Daya tahan paru-jantung, yakni kemampuan paru-jantung mensuplai oksigen 

untuk kerja otot dalam jangka waktu lama 

(2) Kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan otot 

melawan beban dalam satu usaha. Sedangkan daya tahan otot adalah 

kemampuan otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. 

(3) Kelentukan adalah kemampuan persendiaan bergerak secara leluasa. 

(4) Komposisi tubuh adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat 

tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam persentase lemak tubuh. 

Keberhasilan mencapai kebugaran sangatlah ditentukan oleh kualitas 

latihan yang meliputi: tujuan latihan, pemilihan model latihan, penggunaan sarana 

latihan dan yang lebih penting adalah takaran atau dosis latihan yang dijabarkan 

dalam konsep FIT (Frekuensi, Intensity and Time): 

(1) Frekuensi adalah banyaknya unit latihan perminggu. Untuk meningkatkan 

kebugaran perlu latihan 3-5 kali perminggu. 

(2) Intensitas adalah kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan. 

Besarnya intensitas tergantung pada jenis dan tujuan latihan. 
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(3) Time adalah waktu atau durasi yang diperlukan setiap kali berlatih. Untuk 

meningkatkan kebugaran paru-jantung dan penurunan berat badan diperlukan 

waktu berlatih 20-60 menit. (Djoko 2004:16). 

2.1.6 Pusat Kebugaran Maroz Gym Kudus  

Pusat kebugaran Maroz Gym Kudus merupakan salah satu tempat 

kebugaran yang ada dikota kudus dengan tempatnya terjangkau dan fasilitas-

fasilitasnya lengkap yang diberikan oleh pusat kebugaran, sehingga menarik 

orang-orang untuk bergabung menjadi anggota dalam melaksanakan aktivitas 

olahraga. Maroz Gym Kudus merupakan pusat kebugaran dan kesehatan yang 

menyelenggarakan kegiatan yang ada di kota Kudus. Dimana pusat kebugaran 

tersebut telah banyak mempunyai anggota yang melakukan latihan. Pada awal 

pembukaan pusat kebugaran Maroz Gym Kudus mempunyai banyak anggota, 

setiap bulan anggota bertambah, bertambah dan bertambah. Anggotanya berusia 

sekitar 20 tahun sampai 45 tahun. Setiap bulan ada yang masuk dan juga ada 

anggota yang keluar atau jarang melakukan latihan. Kejadian seperti ini yang 

membuat jumlahnya setiap bulan berubah-ubah dan ada juga yang masih bertahan 

mengikuti latihan rutin tiap bulan sampai sekitar satu tahun. 

Ada beberapa program-program latihan yang ditawarkan oleh Maroz 

Gym Kudus yaitu: (1) Menghilangkan lemak, (2) Menambah berat badan, (3) 

Membentuk tubuh dan (4) Pemeliharaan kondisi fisik. Alat-alat kardiofaskuler 

yang disediakan yaitu treadmill dan argocycle, serta peralatan-peralatan latihan 

beban lainnya. Ada juga orang yang membantu atau mengawasi setiap latihan 

yang namanya instruktur. Tugas-tugas instruktur yaitu (1) Mengajarkan dan 
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mendemontrasikan teknik yang baik dan tepat dalam menggunakan peralatan dan 

pernafasan yang tepat pemilihan beban dalam latihan. (2) Menjamin keselamatan 

dan keamanan semua anggota atau tamu dengan membantu mempertahankan 

fasilitas kebugaran agar tetap menarik, besih dan menjaga kondisi agar selalu 

aman dan nyaman. 

 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, maka dalam 

penelitian ini timbul suatu hipotesis sebagai berikut: 

(1) Ada hubungan antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada laki-laki 

anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. 

(2) Ada hubungan antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada perempuan 

anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik survei dan tes. 

Survei berarti suatu pengumpulan data yang sistematis disertai analisis, laporan 

yang disusun secara teratur dari kenyataan fakta yang berkenaan dengan satu atau 

beberapa aspek dari suatu usaha. Fakta yang diperoleh dari survei ini 

menggambarkan kenyataan pada waktu itu, oleh Karena itu kesempatan yang 

diperoleh dari survei ini benar-benar menggambarkan kenyataan pada waktu 

tersebut. Keadaan ini belum tentu sesuai dengan keadaan sekarang karena 

faktanya telah berbeda. 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi  adalah  keseluruhan  subjek  penelitian  (Suharsimi 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pusat kebugaran Maroz Gym 

Kudus, sejumlah 28 anggota, terdiri dari 23 laki-laki dan 5 perempuan. Populasi 

tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Usia populasi antara 20 tahun 

sampai 29 tahun, (2) Menjalani latihan bersama-sama oleh pelatih yang sama serta 

tempat yang sama. 
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3.3 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

2002:101). Karena jumlahnya kurang dari 100 orang, menurut Suharsimi 

Arikunto (2002:112), lebih baik semua diambil sebagai sampel, sehingga 

penelitian ini adalah penelitian populasi. Dengan pertimbangan tersebut maka 

dalam penelitian ini semua populasi digunakan sebagai sampel. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116), variabel adalah gejala yang 

bervariasi dan menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel 

yang menjadi obyek penelitian  adalah kapasitas vital paru (X) sebagai variabel 

bebas dan VO2 maks (Y) sebagai variabel terikat. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei tes, sebab 

menurut Suharsimi Arikunto (2002:90) bahwa survei adalah merupakan bagian 

dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan atau status, 

fenomena (gejala) dan menemukan kesamaan status dengan cara 

membandingkannya dengan standart yang sudah ditentukan. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengukur 

kapasitas vital paru dengan menggunakan alat Spirometer (Evelyn 2006:221) dan 

untuk mengukur VO2 maks dengan melakukan lari 15 menit (Sri Haryono 

2008:10) 
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3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Instrumen Tes 

Instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan sesuatu metode. 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu validitas dan reliabilitas. 

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.7.1.1 Tes Kapasitas Vital Paru 

Alat dan perlengkapan yang dipersiapkan atau dipergunakan meliputi: 

(1) Spirometer Riester 

(2) Kapas pembersih 

(3) Alkohol 

(4) Alat tulis dan blangko catatan hasil pengukuran 

Sebelum melaksanakan pengukuran kapasitas vital paru maka terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 

(1) Periksa kondisi Spirometer seperti mengecek jarum skala spirometer terletak 

pada angka nol. 

(2) Perhatikan supaya posisi Spirometer berada pada tempat yang datar sehingga 

pada saat pencatatan hasil tidak terjadi kesalahan. 

(3) Berikan instruksi dan contoh kepada testee sehubungan dengan teknik 

pelaksanaan pengukuran secara jelas dan terarah. 

Adapun ketentuan pelaksanaan pengukuran kapasitas vital paru adalah 

sebagai berikut: 

(1) Hubungkan nozzle dengan mouth piece. 
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(2) Pegang spirometer dengan satu tangan dan cek jarum skala spirometer terletak 

pada angka nol (“0”). 

(3) Jika belum menunjukkan angka nol putarlah cincin terluar pada skala untuk 

mengatur jarum supaya menunjuk angka nol. 

(4) Ambil nafas dalam-dalam. Setelah paru-paru dirasa penuh, letakkan mouth 

piece pada bibir dan keluarkan nafas (selama 4-5 detik). Hal ini untuk 

menjamin hasil yang akurat. 

(5)  Jika sudah bacalah hasilnya. 

(6) Ulangilah langkah no 4 - 5 sampai 3 kali. Nilai tertinggi dari 3 kali 

pengukuran diambil sebagai nilai kapasitas vital paru. Nilai kapasitas vital 

paru dinyatakan dalam ukuran mililiter (ml). 

3.7.1.2 Tes VO2 Maks 

Alat dan perlengkapan yang dipersiapkan atau dipergunakan meliputi: 

(1) Mesin Treadmill. 

(2) Alat tulis dan blangko catatan hasil pengukuran 

Adapun ketentuan pelaksanaan pengukuran VO2 maks adalah sebagai 

berikut: 

(1) Testee naik di atas Treadmill. 

(2) Treadmill dijalankan atau dihidupkan dengan kecepatan bertahap sampai 

peserta lari secara wajar mengikuti kecepatan mesin. 

(3) Testee tidak berpegangan pada stang dengan pernafasan yang wajar pula. 

(4) Testee lari selama 15 menit. 

(5) Dari lari tersebut akan diperoleh jarak, terbaca pada monitor yang 

menunjukkan seberapa jauh testee lari, dalam satuan km (kilometer). 
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3.7.2 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian ini terbagi atas dua bagian penting, yakni tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan penelitian. 

3.7.2.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan penelitian dilakukan guna membantu kelancaran dalam 

pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan tersebut, meliputi: 

(1) Pengurusan Surat Ijin dan Administrasi Penelitian 

Pengurusan surat ijin pada instansi terkait, yakni: Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang dan Pusat Kebugaran Maroz Gym Kudus. 

(2) Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Pusat Kebugaran Maroz Gym Kudus. 

(3) Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yakni, pada tanggal 31 Januari 2009. 

(4) Tenaga Pembantu Peneliti 

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini maka peneliti dibantu 

oleh beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang, yang sebelumnya kepada tenaga pembantu tersebut telah diberikan 

petunjuk teknik dan gambaran pelaksanaan penelitian secara jelas dan 

terperinci serta sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan oleh peneliti sendiri. 

3.7.2.2 Tahap Pelaksanaan Tes 

Sebelum melaksanakan tes, testee terlebih dahulu didata dan diberikan 

nomor urut tes. Kemudian peneliti memberikan beberapa penjelasan yang 

berhubungan dengan tujuan, maksud dan manfaat dari tes yang akan dilakukan 
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sekaligus memberikan semangat atau motivasi agar testee dapat melaksanakan tes 

dengan sungguh-sungguh sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya testee mengikuti tes kapasitas vital paru dan VO2 maks 

secara bergantian dan sesuai nomor urut. 

 

3.8 Analisis Data 

Teknik yang dipergunakan adalah menggunakan analisis korelasi 

product moment. Rumus untuk mencari koefisien korelasi dengan angka kasar 

adalah :  

 

        

 
 Keterangan : 

N : jumlah sampel 
rxy  :  koefisien korelasi antara x dan y 
∑xy : jumlah skor kali x dan y 
∑x  : jumlah skor x 
∑y  : jumlah skor y 
∑x2   : jumlah kuadrat skor x 
∑y2 : jumlah kuadrat skor y 
(∑x )2  : kuadrat jumlah skor x 
(∑y )2  : kuadrat jumlah skor y` 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui hasil penelitian maka data yang terkumpul diolah. 

Data yang diperoleh tersebut diolah secara statistik dengan menggunakan analisis 

korelasi product moment. 

Table 3. Deskripsi Data Hasil Analisis Data KVP dan VO2 Maks 

Jenis Kelamin n KVP VO2 Maks 
    x  Kategori x  Kategori 
 

Laki-laki 23 2848 Kurang 36,19 Cukup 
 

Perempuan 5 1940 Kurang 30,95 Cukup 
Sumber: Hasil analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

kapasitas vital paru dan VO2 maks pada anggota pusat kebugaran Maroz Gym 

Kudus sebanyak 28 orang, yaitu terdiri dari 23 laki-laki dan 5 perempuan. Maka 

berdasarkan hasil analisis data pada laki-laki diperoleh nilai rata-rata (mean) 

kapasitas vital paru sebesar 2848 termasuk kategori kurang dan VO2 maks sebesar 

36,19 termasuk kategori cukup. Sedangkan berdasarkan hasil analisis data pada 

perempuan maka diperoleh nilai rata-rata (mean) kapasitas vital paru sebesar 1940 

termasuk kategori kurang dan VO2 maks sebesar 30,95 termasuk kategori cukup. 

4.1.1 Deskripsi Data Kapasitas Vital Paru 

a) Deskripsi Hasil Analisis Data Kapasitas Vital Paru Laki-laki 

Tabel 4. Deskripsi Prosentase (%) Hasil Analisis Data KVP Laki-laki 



42 
 
 

 

NO KVP Klasifikasi Frekuensi Prosentase 
1 > 4630 Baik Sekali 0 0% 
2 4057 – 4630 Baik 0 0% 
3 3382 – 4056 Sedang 0 0% 
4 2777 – 3381 Kurang 17 73.91% 
5 < 2777 Kurang Sekali 6 26.09% 
  ∑   23 100% 

Sumber: Hasil analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

kapasitas vital paru pada 23 orang laki-laki, diperoleh kategori kurang sebanyak 

17 orang (73,91%) dan kategori kurang sekali sebanyak 6 orang (26,09%). Hasil 

analisis data tersebut dapat digambarkan lebih lanjut ke dalam bentuk grafik 

dibawah ini. 

 
 
Gambar 6. Grafik kapasitas vital paru Laki-Laki 

(hasil dalam penelitian) 
 

b) Deskripsi Hasil Analisis Data Kapasitas Vital Paru Perempuan 

Tabel 5. Deskripsi Prosentase (%) Hasil Analisis data KVP Perempuan 

NO KVP Klasifikasi Frekuensi Prosentase 
1 > 2815 Baik Sekali 0 0% 
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2 2897 – 3814 Baik 0 0% 
3 2657 – 2896 Sedang 0 0% 
4 1906 – 2656 Kurang 2 40% 
5 < 1906 Kurang Sekali 3 60% 
  ∑   5 100% 

Sumber: Hasil analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

kapasitas vital paru pada 5 orang perempuan, diperoleh kategori kurang sebanyak 

2 orang (40%) dan kategori kurang sekali sebanyak 3 orang (60%). Hasil analisis 

data tersebut dapat digambarkan lebih lanjut ke dalam bentuk grafik dibawah ini. 

 
 
Gambar 7. Grafik kapasitas vital paru Perempuan 

(Hasil dalam Penelitian) 
 

4.1.2 Deskripsi Data VO2 Maks 

a) Deskripsi Hasil Analisis Data VO2 Maks Laki-laki 

Tabel 6. Deskripsi Prosentase (%) Hasil Analisis Data VO2 Maks Laki-laki 

NO VO2 Maks  Status Frekuensi Prosentase 
1 > 55 Sempurna 0 0% 
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2 50 - 55 Sangat Baik 0 0% 
3 45 - 49 Baik 0 0% 
4 40 - 44 Sedang 0 0% 
5 36 - 39 Cukup 16 69.57% 
6 31 - 35 Kurang 7 30.43% 
7 < 31 Kurang Sekali 0 0% 

  Jumlah   23 100% 
Sumber: Hasil analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

VO2 maks pada 23 orang laki-laki, diperoleh kategori cukup sebanyak 16 orang 

(69,57%) dan kategori kurang sebanyak 7 orang (30,43%). Hasil analisis data 

tersebut dapat digambarkan lebih lanjut ke dalam bentuk grafik dibawah ini. 

 
Gambar 8. Grafik VO2 Maks Laki-Laki 

(Hasil dalam Penelitian) 
 

b) Deskripsi Hasil Analisis Data VO2 Maks Perempuan 

Tabel 7. Deskripsi Prosentase (%) Hasil Analisis Data VO2 Maks 

Perempuan 

NO VO2 Maks  Status Frekuensi Prosentase 
1 > 48 Sempurna 0 0% 
2 44 - 48 Sangat Baik 0 0% 
3 39 - 43 Baik 0 0% 
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4 34 - 38 Sedang 0 0% 
5 30 - 33 Cukup 4 80% 
6 25 - 29 Kurang 1 20% 
7 < 25 Kurang Sekali 0 0% 

  Jumlah   5 100% 
Sumber: Hasil analisis data penelitian 2009 

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

VO2 maks pada 5 orang perempuan, diperoleh kategori cukup sebanyak 4 orang 

(80%) dan kategori kurang sebanyak 1 orang (20%). Hasil analisis data tersebut 

dapat digambarkan lebih lanjut ke dalam bentuk grafik dibawah ini. 

 
Gambar 9. Grafik VO2 Maks Perempuan 

 (Hasil dalam penelitian) 
 
 

4.1.3 Hubungan Antara Kapasitas Vital Paru dengan VO2 Maks 

4.1.3.1 Hubungan Kapasitas Vital Paru dengan VO2 Maks Pada Laki-laki 

Bentuk hubungan antara kedua variabel dapat dinyatakan dengan hasil 

analisis korelasi. Dari hasil ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara 

kapasitas vital paru dengan VO2 maks. Berdasarkan hasil analisis data tersebut 
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pada lampiran 5, bahwa kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada laki-laki 

diperoleh r xy sebesar 0,416. Jadi berdasarkan hasil uji r hitung = 0,416. Pada taraf 

signifikan 5% dengan db = 23-1 = 22 diperoleh r tabel = 0,423 maka r hitung < r tabel. 

4.1.3.2 Hubungan Kapasitas Vital Paru dengan VO2 Maks Pada Perempuan 

Bentuk hubungan antara kedua variabel dapat dinyatakan dengan hasil 

analisis korelasi. Dari hasil ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara 

kapasitas vital paru dengan VO2 maks. Berdasarkan hasil analisis data tersebut 

pada lampiran 6, bahwa kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada perempuan 

diperoleh rxy sebesar 0,249. Jadi berdasarkan hasil uji r hitung = 0,249. Pada taraf 

signifikan 5% dengan db = 5-1 = 4 diperoleh r tabel = 0,850 maka r hitung < r tabel. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil perhitungan analisis korelasi product moment 

pada laki-laki diperoleh hasil r hitung sebesar 0,416. Maka ada hubungan yang 

positif antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada laki-laki anggota pusat 

kebugaran Maroz Gym Kudus. Jadi berdasarkan hasil uji r hitung = 0,416. Pada 

taraf signifikan 5% dengan db = 23-1 = 22 diperoleh r tabel = 0,423 maka r hitung < r 

tabel. Sedangkan berdasarkan dari hasil perhitungan analisis korelasi product 

moment pada perempuan diperoleh hasil r hitung sebesar 0,249. Maka ada hubungan 

yang positif antara kapasitas vital paru dengan VO2 maks pada perempuan 

anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. Sedangkan berdasarkan hasil uji r 

hitung = 0,249. Pada taraf signifikan 5 % dengan db = 5-1 = 4 diperoleh r tabel = 

0,850 maka r hitung < r tabel. Jumlah sampel akan mempengaruhi hasil uji 
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korelasinya, semakin banyak jumlah sampel akan semakin besar nilai r hitung dari 

pada nilai r tabel, dan sebaliknya semakin sedikit jumlah sampel maka nilai r hitung 

akan semakin lebih kecil daripada nilai r tabel. 

Dari hasil korelasi di atas, kemampuan paru khususnya kemampuan daya 

muat udara dalam paru-paru kurang mempengaruhi kemampuan aerobik 

maksimal karena VO2 maks juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, yaitu: 

keturunan, keadaan latihan, usia, jenis kelamin, lemak tubuh, aktivitas, kekuatan 

otot-otot pernafasan dan juga bentuk anatomi tubuh. Oksigen dipergunakan oleh 

semua jaringan-jaringan tubuh, maka orang yang memiliki ukuran tubuh lebih 

besar, juga memiliki konsumsi oksigen yang lebih besar daripada orang yang 

lebih kecil, baik pada waktu istirahat maupun pada waktu latihan. 

Dari hasil analisis statistik pada kapasitas vital paru dan VO2 maks, maka 

dapat diperoleh sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kapasitas vital paru laki-

laki maupun kapasitas vital paru perempuan anggota pusat kebugaran Maroz Gym 

Kudus rata-rata termasuk dalam kategori kurang. Faktor yang memungkinkan 

karena termasuk anggotanya baru atau baru beberapa bulan latihan di pusat 

kebugaran, yaitu pada laki-laki rata-rata baru 4,5 bulan sedangkan pada 

perempuan rata-rata 4 bulan dengan latihan dua kali perminggu. itu 

memungkinkan latihannya belum mempengaruhi besarnya kemampuan paru-paru. 

Sedangkan VO2 maks laki-laki maupun VO2 maks perempuan anggota pusat 

kebugaran Maroz Gym Kudus rata-rata termasuk dalam kategori cukup. Kategori 

cukup terhadap variabel VO2 maks menjadi indikator terpecaya dari kurangnya 

daya tahan fisik anggota pusat kebugaran Maroz Gym Kudus. Kurang 

maksimalnya kemampuan dan kerja paru-paru sangat mempengaruhi penampilan 
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daya tahan seseorang, termasuk kerja jantung. Mekanisme kerja paru-jantung 

sangat menentukan seberapa besar kemampuan tubuh mengatasi beban atau kerja 

yang dilakukan sehari-hari. Tingkat daya tahan kardiovaskuler dapat diketahui 

dengan pengukuran tingkat kemampuan pengambilan volume oksigen maksimal 

pada saat tubuh melakukan aktivitas fisik. 

Jika tubuh dapat menggunakan oksigen dengan baik pada saat olahraga, 

maka energi yang dibutuhkan ke setiap jaringan akan terpenuhi, terutama jaringan 

otot yang aktif, sehingga tidak terjadi hutang oksigen dan akan menghasilkan VO2 

maks yang baik. Perlu memperhatikan kemampuan sistem energi aerobik untuk 

menyediakan energi yang baik dengan meningkatkan latihan yang intensif dan 

terprogram dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihan yang lainnya, seperti: 

durasi latihan, interval latihan, latihan terus-menerus, frekuensi latihan, dan 

intensitas latihan. Latihan yang bersifat aerobik, misalnya: treadmill 20 menit, dan 

argocycle 20 menit dengan beban meningkat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan korelasi product moment 

terhadap data penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

(1)  Ada hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara kapasitas vital paru 

dengan VO2 maks pada laki-laki anggota pusat kebugaran Maroz Gym 

Kudus. 

(2) Ada hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara kapasitas vital paru 

dengan VO2 maks pada perempuqan anggota pusat kebugaran Maroz Gym 

Kudus. 

 

5.2 Saran 

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan simpulan tersebut di atas, 

maka dapat diambil saran sebagai berikut:  

(1) Untuk mendapatkan kapasitas vital paru dan VO2 maks yang baik pada 

anggota laki-laki maupun perempuan pada pusat kebugaran Maroz Gym 

Kudus adalah perlu adanya peningkatkan latihan yang bersifat daya tahan 

aerobik kardiovaskular dan kardiorespirasi guna meningkatkan kebugaran 

paru-jantung. 
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(2) Menerapkan prinsip disiplin diri guna menunjang terlaksananya dan atau 

tercapainya program-program latihan. 

(5) Bagi peneliti yang lain yang hendak mengadakan penelitian sejenis, 

hendaknya menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi agar 

diperoleh hasil yang lebih optimal dan lebih baik lagi. 
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Lampiran 3 
 
Daftar Data Penelitian 

1) Data Laki-laki 

NO NAMA 
LAMA LATIHAN 

(BULAN) 
1 Ulin 4 
2 Bagus 4 
3 Furqon 6 
4 Teguh 3 
5 Antok 3
6 Agus 3 
7 Said 4 
8 Afif 5 
9 Andi 5 
10 Muh. Zainuri 6 
11 Didik 4
12 Eko 5 
13 Layung 5 
14 Imron 4 
15 Imam 6 
16 Andri 6 
17 Dimas 5
18 Surya 4 
19 Candra 6 
20 kamal 4 
21 khoirul 5 
22 Lilik 4 
23 Norma 3
    4.5 

2) Data Perempuan 

NO NAMA 
LAMA LATIHAN 

(BULAN) 
1 Atik 4 
2 Iin 3 
3 Novi 4 
4 Anis 4 
5 Mela 5 

    4

x

x
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Lampiran 4 
Daftar Data Hasil Penelitian Kapasitas Vital Paru 

(1) Daftar Data Hasil Penelitian Kapasitas Vital Paru Laki-laki 

NO NAMA KVP (ml)  
TERBAI

K 
KETERANGA

N 
    1 2 3     
1 Ulin 1700 3000 2800 3000 Kurang 
2 Bagus 3000 3000 3000 3000 Kurang 
3 Furqon 2900 3000 3000 3000 Kurang 
4 Teguh 2500 2300 2500 2500 Kurang Sekali 
5 Antok 2300 2400 2300 2400 Kurang Sekali 
6 Agus 2900 2900 3100 3100 Kurang 
7 Said 1800 3000 2800 3000 Kurang 
8 Afif 2000 1800 2300 2300 Kurang Sekali 
9 Andi 2900 3000 3200 3200 Kurang 
10 Muh. Zainuri 3000 2500 3300 3300 Kurang 
11 Didik 2100 2500 2800 2800 Kurang 
12 Eko 2400 2500 3000 3000 Kurang 
13 Layung 2400 2500 2900 2900 Kurang 
14 Imron 2450 2500 2300 2500 Kurang Sekali 
15 Imam 2500 3000 2950 3000 Kurang 
16 Andri 2800 2600 2800 2800 Kurang 
17 Dimas 2900 2900 2700 2900 Kurang 
18 Surya 3000 2900 3000 3000 Kurang 
19 Candra 2500 2800 2850 2850 Kurang 
20 Kamal 3100 2900 3000 3100 Kurang 
21 khoirul 2500 2750 2600 2750 Kurang Sekali
22 Lilik 2800 2600 2000 2800 Kurang 
23 Norma 2100 2300 1800 2300 Kurang Sekali 
      2848 Kurang 

 

(2) Daftar Data Hasil Penelitian Kapasitas Vital Paru Perempuan 

NO NAMA KVP (ml) TERBAIK KRITERIA 
   1 2 3     
1 Atik 2000 1500 2300 2300 Kurang 
2 Iin 1800 1800 1500 1800 Kurang Sekali 
3 Novi 1400 1700 1500 1700 Kurang Sekali 
4 Anis 1600 1900 1800 1900 Kurang Sekali 
5 Mela 1700 2000 2000 2000 Kurang 

          1940 Kurang x

x
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Lampiran 5 
 
Daftar Data Hasil Penelitian VO2 Maks 
(1) Daftar Data Hasil Penelitian VO2 Maks Laki-laki 

NO NAMA JARAK (m) VO2 MAKS KRITERIA 
1 Ulin 1920 32.44 kurang 
2 Bagus 2160 35.19 kurang 
3 Furqon 2400 37.94 cukup 
4 Teguh 2380 37.71 cukup 
5 Antok 2250 36.22 cukup 
6 Agus 2150 35.08 kurang 
7 Said 2310 36.91 cukup 
8 Afif 1970 33.01 kurang 
9 Andi 2430 38.29 cukup 
10 Muh. Zainuri 2230 35.99 cukup 
11 Didik 2180 35.42 kurang 
12 Eko 2360 37.49 cukup 
13 Layung 2240 36.11 cukup 
14 Imron 2050 33.93 kurang 
15 Imam 2480 38.86 cukup 
16 Andri 2390 37.83 cukup 
17 Dimas 2370 37.60 cukup 
18 Surya 2280 36.57 cukup 
19 Candra 2270 36.45 cukup 
20 kamal 2350 37.37 cukup 
21 khoirul 2260 36.34 cukup 
22 Lilik 2210 35.77 cukup 
23 Norma 2040 33.82 kurang 
      36.19 cukup 

 

(2) Daftar Data Hasil Penelitian VO2 Maks Perempuan 

NO NAMA JARAK (m) VO2 MAKS KRITERIA 
1 Atik 1740 30.38 cukup 
2 Iin 1640 29.23 kurang 
3 Novi 1710 30.03 cukup 
4 Anis 1850 31.64 cukup 
5 Mela 2010 33.47 cukup 

      30.95 cukup 
 
 

x

x
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Lampiran 6 

 

Analisis Korelasi Antara Kapasitas Vital Paru Dengan VO2 Maks Pada Laki-laki 

Tabel Persiapan Analisis Korelasi 

No Kode X Y X2 Y2 XY 
1 R-01 3.0 32.44 9.00 1052 97 

2 R-02 3.0 35.19 9.00 1238 106 

3 R-03 3.0 37.94 9.00 1439 114 

4 R-04 2.5 37.71 6.25 1422 94 

5 R-05 2.4 36.22 5.76 1312 87 

6 R-06 3.1 35.08 9.61 1231 109 

7 R-07 3.0 36.91 9.00 1362 111 

8 R-08 2.3 33.01 5.29 1090 76 

9 R-09 3.2 38.29 10.24 1466 123 

10 R-10 3.3 35.99 10.89 1295 119 

11 R-11 2.8 35.42 7.84 1255 99 

12 R-12 3.0 37.49 9.00 1406 112 

13 R-13 2.9 36.11 8.41 1304 105 

14 R-14 2.5 33.93 6.25 1151 85 

15 R-15 3.0 38.86 9.00 1510 117 

16 R-16 2.8 37.83 7.84 1431 106 

17 R-17 2.9 37.60 8.41 1414 109 

18 R-18 3.0 36.57 9.00 1337 110 

19 R-19 2.85 36.45 8.1225 1329 104 

20 R-20 3.1 37.37 9.61 1397 116 

21 R-21 2.75 36.34 7.5625 1321 100 

22 R-22 2.8 35.77 7.84 1279 100 

23 R-23 2.3 33.82 5.29 1144 78 
�   65.5 832.34 188.215 30185 2375 

Berdasarkan tabel persiapan diperoleh: 
 

N = 23 �X2 = 188.215 
�X = 65.5 �Y2 = 30184.6718 
�Y = 832.34 �XY = 2374.6595

 
Koefisien korelasi 
 
Koefisien korelasi (rxy) dinyatakan dengan rumus: 

 
( ) ( )

( ){ } ( ){ }2222   

   Y X - XY 

YYNXXN

Nrxy
∑−∑∑−∑

∑∑∑
=
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Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 

rxy =  

=  

=  

=  

=  

=  

=  
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Lampiran 7 

 

Analisis Korelasi Antara Kapasitas Vital Paru dengan VO2 Maks Pada Perempuan 

Tabel Persiapan Analisis Korelasi 

No Kode X Y X2 Y2 XY 
1 R-01 2.3 30.38 5.29 923 70 

2 R-02 1.8 29.23 3.24 854 53 

3 R-03 1.7 30.03 2.89 902 51 

4 R-04 1.9 31.64 3.61 1001 60 

5 R-05 2.0 33.47 4.00 1120 67 

�   9.7 154.75 19.03 4800 301 
Berdasarkan tabel persiapan diperoleh: 

N = 5 �X2 = 19.03 
�X = 9.7 �Y2 = 4800.4687 
�Y = 154.75 �XY = 300.595 

 
Koefisien korelasi 
Koefisien korelasi (rxy) dinyatakan dengan rumus: 

 
 
Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 

rxy =  

=  

=  

=  

=  

=  

=  
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∑∑∑
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Lampiran 8 
 
Perhitungan VO2 Maks Laki-laki:  

VO2 Maks = 33,3 + ( Jarak tempuh – 133 ) x 0,172 
15 
 

1) 1920  = 33,3 + ( 1920 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + (-0,86) 
 
= 32,44 
 

2) 2160  = 33,3 + ( 2160– 133 ) x 0,172 
15 

= 33,3 + 1,892 
 
= 35,192 → 35,19 
 

3) 2400  = 33,3 + ( 2400 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 4,644 
 
= 37,944 → 37,94 
 

4) 2380  = 33,3 + ( 2380 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 4,41466672 
 
=37,7146667 → 37,71 
 

5) 2250  = 33,3 + ( 2250 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 2,924 
 
= 36,224 → 36,22 
 

6) 2150  = 33,3 + ( 2150 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 1,777333 
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= 35,0773333 → 35,08 
 

7) 2310  = 33,3 + ( 2310 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 3,612 
 
= 36,912 → 36,91 
 

8) 1970  = 33,3 + ( 1970 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + (-0,2866667) 
 
= 33,013333 → 33,01 
 

9) 2430  = 33,3 + ( 2430 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 4,988 
 
= 38,288 → 38,29 
 

10) 2230  = 33,3 + ( 2230 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 2,69466672 
 
= 35,9946667 → 35,99 
 

11) 2180  = 33,3 + ( 2180 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 2,12133328 
 
= 35,4213333 → 35,42 
 

12) 2360  = 33,3 + ( 2360 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 4,18533328 
 
= 37,4853333 → 37,49 
 

13) 2240  = 33,3 + ( 2240 – 133 ) x 0,172 
15 
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= 33,3 + 2,80933328 
 
=36,1093333 → 36,11 
 

14) 2050  = 33,3 + ( 2250 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 0,63066672 
 
= 33,9306667 → 33,93 
 

15) 2480  = 33,3 + ( 2480 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 5,56133328 
 
= 38,8613333 → 38,86 

 
16) 2390  = 33,3 + ( 2390 – 133 ) x 0,172 

15 
 

= 33,3 + 4,52933328 
 
= 37,8293333 → 37,83 
 

17) 2370  = 33,3 + ( 2370 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 4,3 
 
= 37,6 
 

18) 2280  = 33,3 + ( 2280 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 3,268 
 
= 36,568 → 36,57 
 

19) 2270  = 33,3 + ( 2270 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 3,1533328 
 
= 36,453333 → 36,45 
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20) 2350  = 33,3 + ( 2350 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 4,07066672 
 
= 37,3706667 → 37,37 
 

21) 2260  = 33,3 + ( 2260 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 3,03866672 
 
= 36,3386667 → 36,34 
 

22) 2210  = 33,3 + ( 2210 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 2,46533328 
 
= 35,7653333 → 35,77 
 

23) 2040  = 33,3 + ( 2040 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 0,516 
 
= 33,816 → 33,82 
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Lampiran 9 
 
Perhitungan VO2 Maks Perempuan:  

VO2 Maks = 33,3 + ( Jarak tempuh – 133 ) x 0,172 
15 
 

1) 1740  = 33,3 + ( 1740 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + (-2,924) 
 
= 30,376 → 30,38 
 

2) 1640  = 33,3 + ( 1640 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + (-4,0706667) 
  
= 29,2293333 → 29,23 
 

3) 1710  = 33,3 + ( 1710 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + (-3,268) 
 
= 30,032 → 30,03 

 
4) 1850  = 33,3 + ( 1850 – 133 ) x 0,172 

15 
 

= 33,3 + (-1,6626667) 
 
= 31,637333 → 31,64 
 

5) 2010  = 33,3 + ( 2010 – 133 ) x 0,172 
15 
 

= 33,3 + 0,172 
 
= 33,472 → 33,47 
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Lampiran 10 
 
 

 
 

Gambar. Alat Spirometer Riester dan Stopwatch 
 
 
 
 

 
 

Gambar. Alat Treadmill 
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Gambar. Testee sedang meniup alat Spirometer Riester 
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Gambar. Testee sedang lari di atas Treadmiil 
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Lampiran 11 

Daftar Nama Pembantu Penelitian 

NO Nama Jabatan Tugas 
1 Aries Eko M Alumni IKOR Pencatat hasil tes KVP 
2 Budi Prasetyo Mahasiswa Pencatat hasil VO2 maks 
3 Ilham subehan Mahasiswa Pengawas tes VO2 maks 
4 Tia Ali W Mahasiswa Pengawas tes KVP 
5 Handrian Deny F Mahasiswa Peneliti 

 
 
 

 

 
 


