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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.Konsumsi Oksigen Maksimum (VO2max)  

2.1.1. Pengertian VO2max 

VO2max adalah jumlah oksigen yang digunakan oleh otot selama 

interval tertentu (biasanya 1 menit) untuk metabolisme sel dan produksi energi. 

Konsumsi oksigen maksimum adalah jumlah tertinggi oksigen yang diterima 

dan dimanfaatkan oleh individu untuk menghasilkan energi (ATP) aerobik 

sambil menghirup udara selama latihan berat atau dengan sederhana VO2max 

menunjukan volume oksigen maksimal yang di konsumsi oleh tubuh. Sistem 

pernafasan membawa oksigen dari udara, sistem kardiovaskuler mengangkut 

oksigen dan sel menggunakan oksigen dalam produksi energi (ATP). VO2max 

sering di anggap sebagai variabel paling penting dalam menggambarkan tingkat 

kebugaran seseorang dan secara rutin digunakan untuk menggambarkan 

kapasitas kardiorespiratori seseorang (Plowman & Smith, 2011) 

Besarnya VO2max sangat ditentukan oleh : (1) fungsi jantung, paru dan 

pembuluh darah; (2) proses penyampaian oksigen ke jaringan oleh eritrosit yang 

melibatkan fungsi jantung untuk memompa darah; (3) volume darah; dan (4) 

jumlah sel darah merah dalam pengalihan darah dari jaringan yang kemudian 

ditranspor ke otot-otot yang sedang bekerja (Sharkley, 2011). Nilai VO2max 

merupakan gambaran aktivitas dari kemampuan paru dalam mengambil 

oksigen, kemampuan jantung memompa darah, kemampuan hemoglobin 

mendistribusikan oksigen, kemampuan otot mendapatkan suplai oksigen dan 
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kemampuan mitokondria serta enzim tubuh untuk menghasilkan energi 

(Sharkley, 2011). 

VO2max merupakan jumlah maksimal oksigen yang dapat dikonsumsi 

selama aktivitas fisik yang intens sampai akhirnya terjadi kelelahan. VO2max 

dapat membatasi kapasitas kardiovaskular seseorang, maka VO2max dianggap 

sebagai indikator terbaik dari ketahanan aerobik, dimana VO2max 

merefleksikan keadaan paru, kardiovaskular, dan hematologik dalam 

pengantaran oksigen, serta mekanisme oksidatif dari otot yang melakukan 

aktivitas. Selama menit-menit pertama latihan,  konsumsi oksigen meningkat 

hingga akhirnya tercapai keadaan steady state di mana konsumsi oksigen sesuai 

dengan kebutuhan latihan. Bersamaan dengan keadaan steady state ini terjadi 

pula adaptasi ventilasi paru, denyut jantung, dan cardiac output. Keadaan di 

mana konsumsi oksigen telah mencapai nilai maksimal tanpa bisa naik lagi 

meski dengan penambahan intensitas latihan, inilah yang disebut VO2max. 

Konsumsi oksigen (VO2max) lalu turun secara bertahap bersamaan dengan 

penghentian latihan karena kebutuhan oksigen pun berkurang (Sharkley, 2011).   

Orang dengan tingkat kebugaran yang baik memiliki nilai VO2max lebih 

tinggi dan dapat melakukan aktivitas lebih kuat dibanding mereka yang tidak 

dalam kondisi baik. Dalam suatu penelitian  ditemukan bahwa penurunan rata-

rata VO2max per tahun adalah 0.46 ml/kg/menit untuk pria (1.2%) dan 0.54 

ml/kg/menit untuk wanita (1.7%). Penurunan ini terjadi karena beberapa hal, 

termasuk reduksi denyut jantung maksimal dan isi sekuncup jantung maksimal 

(Sharkley, 2011). 
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VO2max dibatasi oleh cardiac output, kemampuan sistem respirasi 

untuk mengantarkan oksigen ke darah, atau kemampuan otot untuk 

menggunakan oksigen. Faktor fisiologis yang menentukan VO2max yaitu: (1) 

teori pemanfaatan dimana VO2max ditentukan oleh kemampuan tubuh untuk 

memanfaatkan oksigen yang tersedia, (2) teori presentasi yaitu kemampuan 

sistem kardiovaskular tubuh untuk mengantarkan oksigen ke jaringan aktif, oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa pengiriman oksigen ke jaringan aktif yang 

merupakan faktor pembatas utama untuk VO2max (Sharkley, 2011).  Dengan 

begitu, VO2max pun menjadi batasan kemampuan aerobik, maka dianggap 

sebagai parameter terbaik untuk mengukur kemampuan aerobik seseorang. 

VO2max merupakan nilai tertinggi dimana seseorang dapat mengkonsumsi 

oksigen selama latihan, serta merupakan refleksi dari unsur kardiorespirasi dan 

hematologik dari pengantaran oksigen dan mekanisme oksidatif otot (Sharkley, 

2011). 

Setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen untuk mengubah 

energi makanan menjadi ATP (Adenosine Triphosphate) yang siap dipakai 

untuk kerja tiap sel, yang paling sedikit mengkonsumsi oksigen adalah otot 

dalam keadaan istrahat. Sel otot yang berkontraksi membutuhkan banyak ATP. 

Akibatnya otot yang dipakai dalam latihan membutuhkan lebih banyak oksigen 

dan menghasilkan CO2. Kebutuhan akan oksigen dan menghasilkan CO2 dapat 

diukur melalui pernafasan kita. Dengan mengukur jumlah oksigen yang dipakai 

selama latihan, kita dapat mengetahui jumlah oksigen yang dipakai oleh otot 

yang bekerja. Makin banyak oksigen yang diasup/diserap oleh tubuh 
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menunjukkan semakin baik kinerja otot dalam bekerja sehingga zat sisa-sisa 

yang menyebabkan kelelahan jumlahnya akan semakin sedikit. VO2max diukur 

dalam banyaknya oksigen dalam liter per menit (l/min) atau banyaknya oksigen 

dalam mililiter per berat badan dalam kilogram per menit (ml/kg/min). Semakin 

tinggi VO2max seseorang (atlet) maka yang bersangkutan juga akan memiliki 

daya tahan dan stamina yang istimewa (Wilmore & Costill, 2005). 

Peningkatan VO2max  menyebabkan fungsi konsumsi oksigen dalam 

tubuh akan meningkat sehingga tubuh akan merespon dengan meningkatkan 

kapasitas paru-paru. Peningkatan kapasistas paru-paru menyebabkan 

pertukaran CO2 dan O2 dalam tubuh karena meningkat secara cepat dan besar. 

Peningkatan endurance kardiorespirasi menyebabkan fungsi jantung meningkat 

salah satunya adalah terjadinya penurunan denyut jantung secara perlahan 

karena jantung akan lebih banyak dan efisien dalam memompa setiap 

denyutnya (Corbin, et al., 2014). 

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi VO2max 

Faktor-Faktor yang dapat mempengarungi nilai VO2max pada setiap 

individu adalah sebagai berikut : 

1. Genetik 

VO2max atau kapasitas aerobik di pengaruhi oleh faktor genetik atau 

faktor keturunan. Manila dan Bouchard (1991) telah memperkirakan 

bahwa herediter bertanggung jawab atas 25-40% dari perbedaan nilai 

VO2max dan Sundet, Magnus Tambs (1994) berpendapat bahwa lebih 

dari setengah perbedaan kekuatan maksimal aerobik dikarenakan oleh 
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perbedaan genotype, dan faktor lingkungan (nutrisi) sebagai penyebab 

lainnya. Kita mewarisi banyak faktor yang memberikan konstribusi 

pada kebugaran aerobik, termasuk kapasitas maksimal sistem respiratori 

dan kardiovaskuler, jantung yang lebih besar, sel darah merah dan 

hemoglobin yang lebih banyak. Pengaruh genetik pada kekuatan otot 

dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan komposisi 

serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Seseorang yang 

memiliki serabut otot rangka merah lebih banyak, lebih mampu untuk 

melakukan kegitan bersifat aerobic, sedangkan yang lebih banyak 

memiliki serat otot rangka putih, lebih mampu melakukan kegiatan yang 

bersifat anaerobik (Sharkley, 2003). 

2. Usia 

Usia mempengaruhi hampir semua komponen dalam kesegaran jasmani. 

Umur dapat mempengaruhi daya tahan kardiovaskular seseorang. 

Ketahanan kardiovaskular mencapai puncaknya pada usia 10-20 tahun 

dengan nilai indeks jantung normal kira-kira 4 L/menit/m2. Ketahanan 

kardiovaskular menurun secara perlahan seiring dengan bertambahnya 

usia, dan pada usia 80 tahun nilai normal indeks jantung hanya tinggal 

50%. Ini dikarenakan penurunan kekuatan kontraksi jantung, massa otot 

jantung, kapasitan vital paru dan kapasitas oksidasi otot skeletal 

(Susilowati, 2007) 
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3. Jenis Kelamin 

Kemampuan aerobik wanita sekitar 20% lebih rendah dari pria pada usia 

yang sama. Hal ini dikarenakan perbedaan hormonal yang 

menyebabkan wanita memiliki konsentrasi hemoglobin lebih rendah 

dan lemak tubuh lebih besar. Wanita juga memiliki massa otot lebih 

kecil daripada pria (Uliyandari, 2009). Mulai umur 10 tahun, VO2max 

anak laki-laki menjadi lebih tinggi 12% dari anak perempuan. Pada 

umur 12 tahun, perbedaannya menjadi 20%, dan pada umur 16 tahun 

VO2max anak laki-laki 37% lebih tinggi dibanding anak perempuan 

(Armstrong, 2006). Rata-rata pria muda (18-25 tahun) memiliki skor 45 

hingga 48 ml/kg/mn, sedangkan wanita memiliki skor 39 hingga 41 

ml/kg/mn, sedangkan untuk pria aktif skor 50-an dan 60-an dan wanita 

aktif skor 40-an dan 50-an (Sharkley, 2003). 

4. Keadaan Latihan/Aktivitas Fisik  

Keadaan latihan yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh 

terhadap daya tahan kardiovaskular. Orang yang terlatih akan memiliki 

otot yang lebih kuat, lebih lentur, dan memiliki ketahanan 

kardiorespirasi yang lebih baik. Latihan yang bersifat aerobik yang 

dilakukan secara teratur akan meningkatkan daya tahan kardiovaskular 

dan mengurangi lemak tubuh.  Aktivitas fisik yang baik dapat 

meningkatkan daya tahan kardiovaskular, yaitu penurunan denyut nadi, 

pernafasan semakin membaik, penurunan risiko, penyakit jantung dan 

hipertensi (Susilowati, 2007). 
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5. Komposisi Tubuh 

Jaringan lemak menambah berat badan, tapi tidak mendukung 

kemampuan untuk secara langsung menggunakan oksigen selama olah 

raga berat. Maka, jika VO2max dinyatakan relatif terhadap berat badan, 

berat lemak cenderung menaikkan angka penyebut tanpa menimbulkan 

akibat pada pembilang VO2, yang dapat dilihat pada rumus berikut : 

 VO2 (ml/kg/menit) = 
VO2 (LO2)x 1000

Berat Badan
 

Jadi, kegemukan cenderung mengurangi VO2max (Pate, et al., 1984). 

Komposisi tubuh juga besar kaitannya dengan perhitungan IMT (Indeks 

Masa Tubuh). IMT merupakan hasil dari berat badan (kilogram) dibagi 

kuadrat dari tinggi badan (meter). IMT menggambarkan adiposa pada 

tubuh seseorang. Perhitungan IMT dapat menggunakan rumus berikut : 

IMT = 
Berat Badan (Kg)

Tinggi Badan (m)×Tinggi Badan (m)
 

Dengan pengukuran IMT diperoleh  kategori sebagai berikut 

underweight, normal, overweight dan obesitas (Susilowati, 2007). Dapat 

di tentukan melalui tabel berikut : 

Tabel 2.1. Interpretasi Nilai BMI 

Classification BMI(kg/m2) 

Principal cut-off points Additional cut-off points 

Underweight <18.50 <18.50 

Severe thinness <16.00 <16.00 

Moderate thinness 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99 

Mild thinness 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49 

Normal range 18.50 - 24.99 18.50 - 22.99 

23.00 - 24.99 
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Overweight ≥25.00 ≥25.00 

Pre-obese 25.00 - 29.99 25.00 - 27.49 

27.50 - 29.99 

Obese ≥30.00 ≥30.00 

Obese class I 30.00 - 34.99 30.00 - 32.49 

32.50 - 34.99 

Obese class II 35.00 - 39.99 35.00 - 37.49 

37.50 - 39.99 

Obese class III ≥40.00 ≥40.00 

Sumber : (Susilowati, 2007) 

 

2.1.3. Pengukuran VO2max 

Tes laboratorium adalah tes yang paling baik untuk mengukur ketahanan 

jantung dan paru dengan mengukur secara langsung ambilan O2 selama latihan. 

Namun, pengukuran jenis ini mahal dan banyak memakan waktu, dan 

membutuhkan tenaga terlatih, sehingga tidak praktis untuk subyek dalam 

jumlah besar (Nieman, 1990). Untuk itu telah dikembangan tes lain yang dapat 

dengan lebih mudah diaplikasikan, diantaranya : (a) Tes lari 2,4 km, (b) Tes 

naik turun bangku (Harvard Step Test), (c) Tes lari atau jalan 12 menit (Cooper 

Test, (d) Tes Balke lari 4,8 km, (e) Tes Balke lari 15 menit, (f) Tes Multistage 

(lari multi tahap). Tes-tes tersebut telah lazim, dapat diukur dan mudah 

dilaksanakan, serta tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk 

melakukannya (Putra, 2013). Penelitian ini menggunakan Cooper Test dalam 

mengukur nilai VO2max. 

2.2.Cooper Test 

2.2.1. Pengertian Cooper Test 

Cooper Test pertama dikembangkan oleh Dr. Keneth Cooper bersama 

militer AU Amerika Serikat pada tahun 1968.  Cooper Test  merupakan sebuah 
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tes lari selama 12 menit yang digunakan untuk memantau perkembangan daya 

tahan aerobik seorang atlet dan untuk memperoleh perkiraan nilai VO2max 

mereka (Cooper, 1968). 

2.2.2. Kontraindikasi Cooper Test 

Kontraindikasi Cooper Test yaitu tidak dapat digunakan pada sampel 

kondisi akut miokard infark, risiko tinggi unstabil angina, aritmia jantung yang 

tidak terkontrol, stenosis aorta, gagal jantung, emboli paru akut/infark paru, 

miokarditis akut/pericarditis, stenosis koroner, penyakit katup jantung, 

elektrolit abnormal, hipertensi, takiaritmia/bradiaritmia, kardiomiopati, 

gangguan mental atau fisik (Cheevers & Pettersen, 2007). 

2.2.3. Indikasi Tes Harus Dihentikan 

Beriringan dengan kontraindikasi yang ada, selama palaksanaan tes 

mungkin saja terjadi hal-hal yang dapat membahayakan kondisi bagi sampel, 

walaupun sebelum pelaksanaan pasien telah dipastikan tidak tergolong dalam 

kontraindikasi tes. Berikut adalah indikasi kapan tes harus dihentikan, untuk 

mencegah resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Cheevers & 

Pettersen, 2007) : 

1. Pusing/mual/sakit kepala 

2. Masalah Jantung (seperti gejala angina) 

3. Debar jantung tidak teratur 

4. Subjek yang meminta untuk berhenti 

5. Kelelahan jelas terlihat secara fisik dan verbal 

6. Sesak nafas 
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7. Reaksi orthosympathetic (berkeringat/pucat) 

8. Kaki keram  

9. Kegagalan/kerusakan dari komponen/alat tes 

2.2.4. Persiapan Pelaksanaan Cooper Test 

Hal penting dalam pelaksanaan Cooper Test adalah penjelasan prosedur 

kepada subjek dan memastika subjek mengerti akan prosedur tes yang akan 

dilakukan. Selain kemampuan subjek dalam mengerti prosedur, kemampuan 

pendamping/assistant dalam memberikan instruksi dan mengamati subjek saat 

pelaksanan tes sangatlah di perlukan. 

Terdapat hal yang harus disampikan kepada subjek sebelum 

pelaksanaan tes yakni subjek dihimbau agar tidak melakukan aktivitas berat 

selama 24 jam sebelum pelaksanaan tes dan harus mengindari makan berat, 

kafein atau nikotin selama 2-3 jam sebelum pelaksanaan tes. Segala bentuk 

pengobatan yang dilakukan sebelum tes harus dicatat. (Cheevers & Pettersen, 

2007). 

2.2.5. Prosedur Cooper Test 

Dalam pelaksanaan Cooper Test  diperlukan alat-alat sebagai berikut 

(Mackenzie, 2005) : 

1. Trek lari sepanjang 400 meter 

2. Stopwatch 

3. Peluit 

4. Alat Tulis 
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Tes ini menuntut subjek untuk berlari sejauh mungkin dalam waktu 12 

menit. Sebelum pelaksanaan tes subjek diharuskan melakukan pemanasan 

selama  10 menit, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tes yakni subjek 

berlari mengelilingi trek sepanjang 400 meter, mencapai jarak sejauh-jauhnya 

selama 12 menit. Jarak yang di peroleh kemudian dicatat oleh asisten dan 

kemudian dapat di interpretaskan berdasarkan data normatif untuk tes cooper 

sebagai berikut (Mackenzie, 2005) : 

Tabel 2.2. Normative Data Cooper Test  for Male 

Age Excellent 

(meter) 

Above 

Average 

(meter) 

Average 

(meter) 

Below 

Average 

(meter) 

Poor 

(meter) 

13-14 >2700 2400-2700 2200-2399 2100-2199 <2100 

15-16 >2800 2500-2800 2300-2499 2200-2299 <2200 

17-19 >3000 2700-3000 2500-2699 2300-2499 <2300 

20-29 >2800 2400-2800 2200-2399 1600-2199 <1600 

30-39 >2700 2300-2700 1900-2299 1500-1999 <1500 

40-49 >2500 2100-2500 1700-2099 1400-1699 <1400 

>50 >2400 2000-2400 1600-1999 1300-1599 <1300 

Sumber : (Mackenzie, 2015) 

 

Tabel 2.3. Normative Data Cooper Test for Female 

Age Excellent 

(meter) 

Above 

Average 

(meter) 

Average 

(meter) 

Below 

Average 

(meter) 

Poor 

(meter) 

13-14 >2000 1900-2000 1600-1899 1500-1599 <1500 

15-16 >2100 2000-2100 1700-1999 1600-1699 <1600 

17-20 >2300 2100-2300 1800-2099 1700-1799 <1700 

20-29 >2700 2200-2700 1800-2199 1500-1799 <1500 

30-39 >2500 2000-2500 1700-1999 1400-1699 <1400 

40-49 >2300 1900-2300 1500-1899 1200-1499 <1200 

>50 >2200 1700-2200 1400-1699 1100-1399 <1100 

Sumber : (Mackenzie, 2015) 

 

Sedangkan, untuk menghitung nilai VO2max berdasarkan hasil Cooper 

Test dapat dihitung dengan rumus (Mackenzie, 2005)  : 

VO2max = (Jarak tempuh dalam meter – 504,9) : 44,73 
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Hasil perhitungan nilai VO2max dapat diinterpretasikan berdasarkan 

data normatif nilai VO2max, sebagai berikut :  

Tabel 2.4. Normative Data VO2max for Male 

Age Very 

Poor 

Poor Fair Good Excellent Superior 

13-19 <35 35 - 37 38 - 44 45 - 50 51 - 55 >55 

20-29 <33 33 - 35 36 - 41 42 - 45 46 - 52 >52 

30-39 <31 31 - 34 35 - 40 41 - 44 45 - 49 >49 

40-49 <30 30 - 32 33 - 38 39 - 42 43 - 47 >48 

50-59 <26 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 >45 

60+ <20 20 - 25 26 - 31 32 - 35 36 - 44 >44 

Sumber : (Mackenzie, 2015) 

 

Tabel 2.5. Normative Data VO2max for Female 

Age Very 

Poor 

Poor Fair Good Excellent Superior 

13-19 <25 25 - 30 31 - 34 35 - 38 39 - 41 >41 

20-29 <24 24 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 41 >41 

30-39 <23 23 - 27 28 - 31 32 - 36 37 - 40 >40 

40-49 <21 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 >36 

50-59 <20 20 - 22 23 - 26 27 - 31 32 - 35 >35 

60+ <17 17 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 31 >31 

Sumber : (Mackenzie, 2015) 

 

2.3.Kesegaran Jasmani  

2.3.1. Pengertian Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani didefinisikan oleh beberapa organisasi sebagai suatu 

keadaan yang dimiliki atau diciptakan seseorang dalam kaitannya dengan 

kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik, selain itu istilah kesegaran 

jasmani juga meliputi kemampuan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan 

sehari-hari dan adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan 

kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati 

waktu senggang maupun yang mendadak serta bebas penyakit (Utari, 2007). 
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2.3.2. Komponen Kesegaran Jasmani 

Komponen Kesegaran Jasmani dapat dibagi menjadi 2 kelompok yakni : 

1. Health Related Fitness 

Health Related Fitness atau Kesegaran jasmani yang berkaitan dengan 

kesehatan mangacu pada beberapa aspek fungsi fisiologis dan psikologis 

(Utari, 2007). Health Related Fitness diartikan sebagai kemampuan 

jantung, paru, otot, dan persendian untuk bekerja optimal (Uliyandari, 

2009). Health Realted Fitness meliputi : 

a. Ketahanan Kardirespirasi 

Ketahanan Kardiorespirasi adalah kemampuan melepaskan energi 

metabolisme yang ditunjukkan dengan kemampuan kerja fisiologis 

tubuh relatif untuk menghasilkan efisiensi dari pembuluh darah, 

jantung dan paru dalam periode lama. Ketahanan Kardiorespirasi 

juga di definisikan sebagai kemampuan sistem respirasi dan sirkulasi 

untuk menyediakan oksigen guna kerja otot selama aktivitas yang 

ritmik dan kontinyu dengan melibatkan kelompok otot besar (Utari, 

2007). 

b. Ketahanan Otot 

Ketahanan otot  merupakan kemampuan otot untuk melakukan kerja 

yang berulang-ulang atau terus-menerus dengan beban 

submaksimal, dimana ketahanan otot ini pada dasarya di tentkan 

oleh ukuran otot dan penampang melintang otot, kekuatan otot dan 
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sudut tarikan dan kecepatan kontraksi otot dan produksi tenaga 

(Utari, 2007). 

c. Kekuatan Otot 

Kekuatan otot merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan 

tenaga, termasuk di dalamnya adalah kekuatan dinamik atau isotonik 

(yakni kemampuan untuk menghasilkan tenaga melalui lingkup 

gerak) dan kekuatan isometrik (yakni kemampuan untuk 

menghasilkan tenaga pada suatu titik dalam lingkup gerak tanpa 

disertai perubahan panjang otot (Utari, 2007). 

d. Fleksibilitas 

Fleksibilitas atau Kelenturan mengacu pada otot atau kelompok otot 

yang secara fungsional dapat  melewati suatu lingkup gerak sendi. 

Tingkat gerak kelenturan spesifik terhadap masing-masing 

persendian, dan secara umum dibatasi oleh struktur sendi, kapasitas 

dimensi gerak, dan elastisitas serta  luasnya otot dan jaringan ikat. 

Kelenturan dapat dibagi menjadi komponen statik dan dinamik. 

Fleishman mendefinisikan kelenturan statik sebagai kemampuan 

untuk meregangkan tubuh dalam berbagai gerak yang berbeda, 

sedangkan kelenturan dinamik adalah kemampuan tubuh untuk 

menggerakkan badan dan anggota gerak secara cepat atau terus-

menerus (Utari, 2007). 
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e. Komposisi Tubuh 

Komposisi tubuh pada dasarnya terdiri dari 2 komponen, yakni : 

lemak tubuh (fat mass) dan massa tubuh tanpa lemak (fat-free mass). 

Lemak tubuh termasuk semua lipid dari jaringan lemak maupun 

jaringan lainnya. Massa tubuh tanpa lemak terdiri dari semua bahan-

bahan kimia dan jaringan sisanya, termasuk air, otot, tulang, jaringan 

ikat, dan organ-organ dalam (Utari, 2007). 

2. Skill Related Fitness 

Skill Related Fitness merupakan kesegaran jasmani yang 

berhubungan dengan keterampilan yang berkaitan dengan kualitas yang 

dimiliki seseorang sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam aktivitas 

olahraga (Utari, 2007). Skill Reltied Fitness juga diartikan sebagi keahlian 

yang menunjang performa seseorang dalam olahraga dan aktivitas fisik 

lainnya (Uliyandari, 2009). Yang termasuk didalam Skill Realted Fitness, 

diantaranya : 

a. Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan poisisi tubuh (Harsono, 1988) 

b. Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan merupakan hal yang berhubungan dengan kemampuan 

neuromuscular system untuk mempertahankan suatu posisi atau sikap 
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tubuh yag efisien ketika tubuh dalam keadaan diam (statis) atau sedang 

bergerak (dinamis) (Satya & Ridwam, 2002). 

c. Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan sistem 

motorik dan sensorik ke dalam suatu pola gerak yang efisien.  Pada 

dasarnya perlu gerak mata-tangan, mata-kaki, dan gerak ritmik yang 

baik. Koordinasi ini sangat penting untuk keberhasilan kebanyakan 

aktivitas gerakan termasuk yang dilakukan sebagai bagian dari fungsi 

harian (Utari, 2007) 

d. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan merupakan kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke 

tempat yang lain dalam waktu sesingkat mungkin. Kecepatan ini 

tergantung dari program motorik susunan saraf pusat yang diaktivasi 

oleh tenaga (power) yang kuat. Suatu organisme dapat bereaksi cepat 

dengan jalan berbeda-beda, yakni dengan kecepatan gerak tunggal dan 

respon motor atau dengan mencapai kecepatan lokomotor yang tinggi 

(Utari, 2007). 

e. Kekuatan (Power)/Daya Ledak 

Daya ledak otot merupakan kombinasi dari tenaga eksplosif yaitu 

kekuatan otot maksimum yang dilepaskan dengan kecepatan 

maksimum. Daya ledak otot merupakan faktor fundamental  dalam 

melompat, melempar, menendang dan memukul (Utari, 2007). 
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2.4.Pelatihan 

2.4.1. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dari suatu latihan atau 

kerja yang berulang-ulang dengan penambahan beban latihan dan pekerjaan 

secara progresif (Nala, 2011). Pelatihan  merupakan suatu gerakan fisik atau 

aktivitas mental yang dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang (repetitif) 

dalam jangka waktu (durasi) lama, dengan pembebanan yang meningkat secara 

progresif dan individu, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem serta fungsi 

fisiologis dan psikologis tubuh agar dapat mencapai penampilan yang optimal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu aktivitas fisik 

yang harus dlilakukan berulang-ulang (repetisi) dan dalam jangka waktu yang 

lama (durasi) serta secara terus menerus, sistematis, dan disertai peningkatan 

beban sesuai dengan tahapan perkembangan atlet yang bersangkutan, dengan 

tujuan untuk memperbaiki sistem serta fungsi fisiologis dan psikologis tubuh 

agar dapat mencapai penampilan yang optimal (Nala, 2011) 

Pelatihan yang optimal adalah pelatihan yang dilakukan sesuai dengan 

prinsip pelatihan. Prinsip ini dilakukan dengan sungguh-sungguh yang 

memungkinkan pelatih terbiasa dengan teknik pelatihan sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan olahragawan/atlet (Nala, 2012) 

2.4.2. Prinsip Pelatihan 

Ada beberapa prinsip latihan yang perlu dipahami dengan baik dan 

benar oleh para atlet yang akan meningkatkan prestasinya. Menurut Bomba 

prinsip-prinsip pelatihan tersebut adalah (Harsono, 2004): 
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a. Prinsip beban berlebih (the overload principle) 

Prinsip latihan ini bertujuan untuk mendapatkan pengaruh latihan yang 

baik, organ tubuh harus mendapat beban yang biasanya diterima dalam 

aktivitas sehari-hari. Beban yang diterima bersifat individual, tetapi pada 

prinsipnya diberi beban sampai mendekati maksimal. 

b. Prinsip beban bertambah (the principle of progressive resistance) 

Prinsip latihan ini adalah beban kerja dalam latihan ditingkatkan secara 

bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan fisiologi dan psikologi 

setiap atlet. 

c. Prinsip latihan beraturan (the principle of arrangement of exercise) 

Dalam setiap melaksanakan latihan, ada tiga tahap yang harus dilalui, 

yaitu : pemanasan, latihan inti dan pendinginan. Latihan hendaknya 

dimulai dari kelompok otot yang besar, kemudian dilanjutkan pada 

kelompok otot yang kecil. 

d. Prinsip kekhususan (the principle of specificity) 

Kekhususan adalah latihan satu cabang olahraga, mengarah pada 

perubahan morfologi dan fungsional yang berkaitan dengan kekhususan 

cabang olahraga tersebut. Kekhususan tersebut meliputi kelompok otot 

yang dilatih dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan keterampilan 

khusus. 

e. Prinsip individualisasi (the principle of Individuality) 

Faktor individu mempunyai karakteristik yang berbeda, baik secara fisik 

maupun secara psikologis. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah 
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kapasitas kerja serta perkembangan kepribadian, penyesuaian kapasitas 

fungsional individu dan kekhususan organisme. 

f. Prinsip kembali asal (reversible principle) 

Kualitas yang diperoleh dari latihan akan dapat menurun apabila tidak 

melakukan latihan dalam waktu tertentu, demikian harus 

berkesinambungan. 

g. Prinsip beragam (variety principle) 

Latihan memerlukan proses panjang yang dilakukan berulang-ulang hal 

ini sering menimbulkan kebosanan, untuk mengatasinya pelatih harus 

mampu menciptakan suasana yang menyenangkan serta membuat aneka 

macam bentuk latihan.            

2.4.3. Dosis Pelatihan 

Keberhasilan mencapi kebugaran sangat ditentukan oleh takaran atau 

dosis yang di berikan pada latihan terkait. Dosis sebuah pelatihan dapat 

dijabarkan dalam konsep FIT (Frequency, Intensity, Time). Takaran FIT dapat 

di jelaskan sebagai berikut : 

1. Frequency (Frekuensi) 

Frekuensi adalah banyaknya unit latihan perminggu (Irianto, 2004). 

Mengenai frekuensi pelatihan tiap minggu menurut pelatih dewasa ini 

pada umumnya setuju untuk menjalankan program pelatihan 3-4 kali 

perminggu agar tidak terjadi kelelahan yang kronis (Nala, 2008). 

Sebaiknya berlatih minimal 3 kali seminggu untuk mendapat hasil yang 
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baik karena daya tahan seseorang akan mulai turun setelah 48 jam jika 

tidak menjalani latihan (Kosasih, 1993). 

2. Intensity (Intensitas) 

Intensitas adalah tingkat stress fisiologis pada badan ketika melakukan 

latihan (Krevits, 2004). Intensitas merupakan ukuran terhadap aktivitas 

atau kerja yang dapat dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Kualitas 

suatu intensitas yang menyangkut daya tahan aerobik ditentukan oleh 

besar kecilnya persentase (%) dari kemampuan maksimal. Tingkat 

intensitas dari yang terendah sampai yang tertinggi (Nala, 2011) :  

a. Intensitas rendah : 30 – 50  % dari kemampuan maksimal 

b. Intermedium    : 50 – 70 % dari kemamapuan maksimal 

c. Medium  : 70 – 80 % dari kemampuan maksimal 

d. Submaksimal  : 80 -90 % dari kemampuan maksimal  

e. Maksimal  : 90 – 100 % dari kemampuan maksimal   

f. Super maksimal : 100 -105 % dari kemampuan maksimal 

Dalam memberikan pelatihan perlu diperhatikan target zone  yang ingin 

dicapai dengan sebelumnya menentukan denyut jantung maksimal yang 

boleh dicapai selama latihan dengan cara 220-umur (dalam tahun). Untuk 

melatih daya tahan sebaiknya diberikan latihan hingga denyut jantung 

mencapai 80-95% dari denyut jantung maksimal. Jika latihan yang 

diberikan kurang dari target zone tersebut maka hasilnya tidak akan 

banyak memperbaiki daya tahan (endurance) (Kosasih, 1993).  
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3. Time (Waktu) 

Waktu atau durasi merupakan waktu yang di perlukan setiap kali berlatih 

(Irianto, 2004). Durasi dapat disajikan dalam istilah waktu, jarak atau 

kalori (Sharkley, 2003). Untuk meningkatkan kebugaran diperlukan 

waktu berlatih sekitar 20-60 menit, secara berkelanjutan dan melibatkan 

otot-otot besar (Sharkley, 2003). 

2.5.Adaptasi Kardiovaskuler terhadap Latihan Fisik 

Tujuan latihan adalah meningkatkan kekuatan, ketahanan, kelentukan, 

kelincahan dan kecepatan. Kekuatan-kekuatan ini berhubungan dengan struktur 

dan faal dalam tubuh. Apabila latihan itu dikerjakan secara teratur dan sesuai 

dengan cara berlatih, maka diharapkan adanya perubahan-perubahan (adaptasi) 

yang menunjang tercapainya kekuatan-kekuatan tersebut (Soekarman, 1987). 

Dalam suatu latihan yang terprogram (physical training) untuk mencapai suatu 

performa/penampilan yang baik ada beberapa fase yang harus diperhatikan, 

yaitu fase overload, restoration, adaptation dan reversal (Moyna, 2001). 

Tujuan overload (latihan dengan beban lebih, dari beban sebelumnya) 

adalah agar kemampuan kardiovaskuler (jantung dan peredaran darah) dan 

kemampuan otot-otot kerangka dapat berkembang terus, sampai terjadinya 

proses adaptasi, sehingga meningkatkan performa/penampilan (Moyna, 2001). 

Adaptasi fisiologi pada latihan fisik sangat tergantung pada umur, 

intensitas, durasi, dan frekuensi latihan, faktor genetik, dan cabang olahraga 

yang dipertandingkan (Moyna, 2001). Oleh karena itu latihan-latihan yang 

dikerjakan adalah terutama untuk ketahanan jantung dan paru, maka dengan 
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sendirinya yang terlihat adalah salah satunya perubahan pada kedua organ 

tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengangkut oksigen 

(Soekarman, 1987). Kurva adaptasi kardiovaskuler terhadap latihan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.1. Super Compensation Cycle 

Sumber : (Moyna, 2001) 

Keterangan gambar : 

A. Program latihan yang overload satu atau lebih sistem fisiologis.  

B. Sel-sel, jaringan-jaringan dan organ-organ diperbaiki.  

C. Perbaikan fitness yang disebabkan perubahan struktur dan fungsi.  

D. Fitness menurun bila program latihan dihentikan.  

2.5.1. Fisiologi Kardiovaskuler pada Latihan 

Jantung adalah dua buah pompa berotot yang terletak dalam satu alat. 

Jantung bagian kiri memompa darah ke seluruh jaringan tubuh dan jantung 

bagian kanan memompa darah ke paru. Serat otot jantung berhubungan 
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sedemikian rupa sehingga seluruh serat-serat otot jantung berfungsi seakan-

akan satu otot. Jantung mempunyai sifat untuk menimbulkan irama kontraksi 

sendiri (Kadir, 2014). 

2.5.1.1. Stroke Volume  

Stroke volume (isi sekuncup) adalah volume atau jumlah darah yang di 

pompa oleh jantung pada setiap denyutannya. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi jumlah darah yang dapat di pompa keluar oleh jantung, yaitu 

(Guyton, 2000) :  

1. Besarnya ventrikel (bilik jantung) itu sendiri. Dengan melakukan 

latihan Ventrikel dapat bertambah besar.  

2. Kekuatan dari jantung waktu memompa. Hal ini tergantung dari 

kekuatan otot jantung, dan kekuatan ini dapat bertambah dengan adanya 

latihan. 

3. Jumlah darah yang dikembalikan ke jantung. Latihan olahraga yang 

berjalan secara ritmik, dan menekan pembuluh darah balik (vena) pada 

otot-otot kaki, dapat mengembalikan jumlah darah yang cukup banyak 

dan membantu menaikkan stroke volume. 

2.5.1.2. Cardiac output  

Cardiac output (curah jantung) adalah jumlah darah yang di pompa oleh 

jantung setiap menit. Ini bisa naik sesuai dengan kenaikan tingkat kerja sampai 

pada titik kelelahan. Perbedaan nyata antara pelari yang betul-betul terlatih dan 

yang kurang baik kondisinya terletak pada jumlah cardiac output-nya, atau pada 

jumlah darah yang dapat di pompa setiap menit ke dalam otot-otot dalam 
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bandanya. Darah yang di pompa dari jantung setiap denyut nya ditentukan oleh 

laju pemompaan jantung (heart rate) dan jumlah darah yang dikeluarkan (stroke 

volume) sehingga cardiac output dapat dihitung :  

Cardiac Output  = Heart Rate x Stroke Volume  

Di samping itu cardiac output juga dapat dihitung dengan cara 

mengetahui konsumsi oksigen maksimal seseorang selama satu menit dan 

perbedaan rata-rata antara kandungan oksigen pada arteri dan vena (a-v O2 diff) 

(Guyton, 2000), dapat menggunakan rumus berikut : 

Cardiac Output= 
Konsumsi O2 (

ml
menit

)

a-v O2 different
 × 100 

2.5.1.3. Aliran Darah  

Darah di pompa oleh jantung ke berbagai bagian tubuh kita, sesuai 

dengan kebutuhan jaringan masing-masing. Selama melakukan latihan 

olahraga, darah dikirim ke daerah yang paling tinggi kebutuhan 

metabolismenya, yaitu otot-otot. Daerah-daerah yang kurang 

membutuhkannya, yaitu aktivitas metabolismenya sedikit, hanya mendapat 

sedikit darah, misalnya usus. Pada hari-hari dengan cuaca yang panas, kulit 

mendapat darah yang cukup untuk membantu mendinginkan badan. Karenanya 

darah mengalir ke kulit, sehingga mengakibatkan darah yang berada di otot-otot 

berkurang. Hal ini menerangkan mengapa dalam latihan di tempat yang panas 

tidak diperbolehkan (Guyton, 2000). 
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2.5.1.4. Tekanan Darah  

Tekanan darah adalah tekanan dari darah yang berada di pembuluh-

pembuluh darah pada waktu jantung berdenyut, ini disebut sistolik.  Sedangkan 

yang berada di antara denyutan jantung,  tekanannya disebut tekanannya disebut 

diastolik (Sumosardjuno, 1994). Supaya jantung dapat berfungsi sebagai pompa 

yang baik,  maka pada jantung didapatkan katup-katup. Katup-katup ini 

menjaga agar jantung bekerja lebih efektif. Katup antara atrium dan ventrikel 

menutup pada waktu kontraksi otot ventrikel.  Apabila terjadi kebocoran, maka 

diperlukan lebih besar tenaga dari ventrikel untuk memompa sejumlah  darah 

yang sama ke sirkulasi pulmoner atau sirkulasi sistemik. Lama-kelamaan terjadi 

hipertropi otot jantung yang kalau tetap tidak diadakan koreksi dapat menjadi 

(dekompensasi) payah jantung. Jantung bagian kiri memompa darah ke 

sirkulasi sistemik lebih luas dan mempunyai tahanan yang tinggi, sedangkan 

sirkulasi pulmoner mempunyai tahanan yang rendah. Oleh karena itu otot 

ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan. Jantung sebagai pompa 

mempunyai sifat untuk mengeluarkan rangsangan secara berirama. Dalam 

keadaan biasa irama jantung berasal dari simpul SA (Sino Auricular Node) yang 

terletak di atrium kanan. Selanjutnya semua bagian dari jantung mengikuti 

irama dari simpul S-A ini. Banyak faktor yang mempengaruhi irama dari simpul 

ini, diantaranya adalah rangsangan suhu yang meningkat, kekurangan oksigen, 

turunnya tekanan darah, ketokolamin dan lain-lain (Guyton, 2000). 

Pada latihan terjadi dua kejadian yaitu peningkatan curah jantung 

(cardiac output) dan redistribusi darah dari otot-otot yang tidak aktif ke otot-
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otot yang aktif. Curah jantung tergantung dari isi sekuncup (stroke volume) dan 

frekuensi denyut jantung (heart rate). Kedua faktor ini meningkat pada waktu 

latihan. Redistribusi darah pada waktu latihan menyangkut vasokonstriksi 

pembuluh darah yang memelihara daerah yang tidak aktif vasodilatasi dari otot 

yang aktif yang disebabkan oleh kenaikan suhu setempat, CO2 dan asam laktat 

serta kekurangan oksigen (Kadir, 2014).  

Pada latihan yang mengakibatkan frekuensi jantung meningkat serta isi 

sekuncup meningkat, maka curah jantung juga meningkat. Pada atlet, irama 

jantung dalam keadaan istirahat lebih rendah dibandingkan dengan seorang 

yang tidak terlatih. Irama jantung pada waktu istirahat dapat mencapai 40 

x/menit pada seorang atlet, sedangkan pada seorang yang tidak terlatih 

mencapai 90 x/menit. Isi sekuncup (stroke volume) pada seorang atlet lebih 

besar daripada yang bukan atlet. Hal ini terjadi pada waktu istirahat maupun 

pada waktu bekerja. Curah jantung maksimum (cardiac output) pada seorang 

atlet dapat mencapai 40 l/menit. Curah jantung sangat mempengaruhi 

maksimum daya serap oksigen. Boleh dikatakan lebih besar curah jantung, lebih 

besar pula daya serap oksigennya (Kadir, 2014). 

2.5.2. Adaptasi Sistem Kardiovaskuler 

Perubahan fungsi sistem kardiovaskuler selama latihan tergantung pada 

tipe (dinamis atau statis) dan intensitas latihan. Selama latihan dinamis (seperti 

lari, renang, atau bersepeda) akan merangsang kontraksi kelompok otot-otot 

besar. Sehingga menyebabkan respon/perubahan akut yang besar pada sistem 

kardiovaskuler yaitu sangat meningkatnya cardiac output, heart rate, dan 
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tekanan darah sistolik, dan sedikit peningkatan pada tekanan rata-rata arteri dan 

tekanan darah diastolik. Respon akibat latihan dinamik ini, akan merangsang 

pusat otak, dan apabila latihan diteruskan akan memberikan signal mekanisme 

umpan balik pada kardiovaskular center di batang otak, sehingga menimbulkan 

perubahan-perubahan berupa penurunan tahanan vaskuler (vascular resistance) 

untuk mengimbangi peningkatan perfusi otot, dan peningkatan cardiac output 

untuk meningkatkan ambilan oksigen. Yang pada akhirnya akan meningkatkan 

tekanan arteri rata-rata (Kadir, 2014). 

Respon kardiovaskuler pada latihan dinamik dan static sangat berbeda, 

pada latihan static (high intensity, strength exercise, dan latihan yang 

membatasi kontraksi otot seperti angkat berat atau latihan isometric) didapatkan 

hasil sedikit peningkatan ambilan oksigen, cardiac output, dan stroke volume 

daripada latihan dinamik. Tetapi pada latihan static lebih meningkatkan tekanan 

darah dan tekanan rata-rata arteri. Latihan endurance (aerobic) menyebabkan 

banyak perubahan adaptasi pada sistem kardiovaskuler (Kadir, 2014). 

2.5.2.1. Peningkatan Ukuran Jantung (Heart Size) 

Ukuran jantung pada atlet pada umumnya lebih besar bila dibandingkan 

dengan bukan atlet. Pada atlet untuk olahraga ketahanan (endurance/aerobic) 

maka peningkatan ukuran jantung disebabkan peningkatan volume ventrikel 

tanpa peningkatan tebal otot. Sedangkan pada atlet untuk gerakan-gerakan cepat 

(non endurance/anaerobic) seperti lari cepat, gulat, dan lain-lainnya maka 

peningkatan ukuran disebabkan oleh penebalan dinding ventrikel dengan tanpa 
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peningkatan volume ventrikel. Bersamaan dengan peningkatan ukuran jantung, 

juga didapatkan peningkatan jumlah kapiler (Kadir, 2014). 

2.5.2.2. Penurunan Frekuensi Jantung/Denyut Nadi (Bradikardi) 

Dengan penurunan frekuensi jantung, maka jantung mempunyai 

cadangan denyut jantung (Heart Rate Reserve/HRR) yang lebih tinggi. 

Penurunan frekuensi jantung ini disebabkan oleh peningkatan tonus saraf 

Parasimpatis, penurunan saraf Parasimpatis, penurunan saraf simpatis atau 

kombinasi. Juga terjadi penurunan dari frekuensi pengeluaran impuls dari paru 

jantung. Dengan perubahan volume, maka isi sekuncup (stroke volume) menjadi 

lebih besar dan bila cadangan denyut jantung meningkat hasilnya curah jantung 

(cardiac output) akan menjadi lebih tinggi dan dengan begitu pengangkutan 

oksigen menjadi lebih tinggi lagi (Kadir, 2014). 

2.5.2.3. Peningkatan Volume Darah dan Hemoglobin 

Kemampuan mengangkut oksigen tergantung dari jumlah hemoglobin 

dan jumlah darah. Apabila hemoglobin meningkat, maka kemampuan mengikat 

oksigen juga meningkat. Namun peningkatan hemoglobin akan menyebabkan 

viskositas darah meningkat sehingga akan menyebabkan meningkatnya tekanan 

dalam pembuluh darah yang berakibat kapasitas mengangkut oksigen justru 

menurun. Yang mengikat bukanlah jumlah Hb/100 cc darah, tetapi jumlah Hb 

total. Peningkatan jumlah Hb total ini disebabkan karena peningkatan volume 

darah sesudah latihan yang cukup lama, maka jumlah darah meningkat dari 5 

liter menjadi 6 liter (Kadir, 2014). 
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2.5.2.4. Peningkatan Stroke Volume 

Akibat dari pembesaran otot jantung akan menyebabkan volume darah 

meningkat, maka dengan demikian jantung dapat menampung darah lebih 

banyak, dan dengan sendirinya stroke volume pada waktu istirahat menjadi 

lebih besar. Karena stoke volume pada waktu istirahat menjadi lebih besar, maka 

hal ini memungkinkan jantung memompa darah dalam jumlah yang sama setiap 

menit dengan denyutan lebih sedikit. Jantung atlet endurance memiliki stroke 

volume jauh lebih besar daripada orang yang tidak terlatih dengan umur yang 

sama. Baik pada waktu istirahat maupun pada waktu latihan. Latihan daya tahan 

ini meningkatkan stroke volume saat istirahat, selama latihan sub maximal dan 

latihan maximal (Kadir, 2014). 

2.5.2.5. Cardiac Output 

Ada tendensi cardiac output tidak mengalami perubahan saat istirahat 

dan kerja yang sub maximal, tetapi sangat meningkat pada kerja yang maksimal. 

Cardiac output pada waktu istirahat lebih kurang antara 4-6 liter permenit, dan 

maksimumnya sekitar 20-30 liter per menit. Pada orang normal dan betul-betul 

terlatih dapat mencapai 40 liter per menit (Kadir, 2014). 

2.5.2.6. Peningkatan Jumlah Kapiler 

Latihan endurance yang lama untuk suatu kompetisi menyebabkan 

pembesaran otot rangka, yang diikuti oleh meningkatnya pembuluh darah 

kapiler pada otot tersebut. Pembuluh darah kapiler pada otot bertambah banyak, 

sehingga memungkinkan difusi oksigen di dalam otot dapat lebih mudah, 

akibatnya mempunyai kemampuan untuk mengangkut dan mempergunakan 
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oksigen lebih besar daripada orang yang tidak terlatih. Karena itu dapat 

mengkonsumsi oksigen lebih banyak per-unit massa otot, dan dapat bekerja 

lebih tahan lama (Kadir, 2014). 

2.5.2.7. Tekanan Darah 

Pada waktu istirahat, tekanan yang normal adalah 120 mmHg sistolik 

dan 80 mmHg diastolik (120/80). Selama melakukan olahraga, tekanan sistolik 

naik secara cepat dan kadang-kadang dapat mencapai 200 atau 250 mmHg 

(respon akut). Sedangkan tekanan diastolik perubahannya hanya sedikit (Kadir, 

2014). 

Latihan daya tahan/endurance (training) cenderung menurunkan 

tekanan systole, diastole dan tekanan rata-rata arteri. Penurunan tekanan darah 

ini penting untuk menghindari terjadinya resiko penyakitpenyakit jantung 

(Fahey, 1984). Selama latihan daya tahan yang bersifat dinamis (lari, bersepeda, 

dll) terjadi dilatasi kapiler dalam otot yang sedang bekerja menurunkan tahanan 

arteri terhadap aliran darah, yang melebihi dari vasokonstriksi pembuluh darah 

pada jaringan yang tidak bekerja. Oleh karena itu pengaruh perubahan diameter 

pembuluh  darah selama latihan menurunkan tekanan darah (Lamb, 1984). 

2.5.2.8. Aliran Darah  

Dengan training, akan menurunkan aliran darah coroner pada istirahat, 

maupun selam latihan submaximal. Peningkatan stroke volume dan penurunan 

heart rate menyebabkan penurunan konsumsi oksigen otot jantung. 

Peningkatan aliran darah koroner terjadi pada latihan maximal, ini untuk 

mendukung peningkatan metabolic untuk peningkatan cardiac output (Fahey, 
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1984). Aliran darah otot rangka cenderung rendah selama latihan submaximal 

dan meningkat pada latihan maximal. Pada otot yang aktif (latihan maximal) 

kecenderungan arteriole untuk menekan jaringan lain (selain otot), dan 

mengalihkan darah ke otot yang sedang aktif (Lamb, 1984). 

2.5.2.9. Arteriovenous Oxygen Different 

Latihan fisik menyebabkan perbedaan a-v O2 yang lebih besar, terutama 

pada latihan maximal. Peningkatan a-v O2 ini disebabkan oleh jumlah 

kandungan oksigen yang di konsumsi oleh jaringan (otot) meningkat semakin 

banyak kandungan oksigen semakin besar perbedaannya. Peningkatan 

perbedaan a-v O2 ini juga dipengaruhi oleh distribusi aliran darah, karena 

jaringan yang secara metabolic lebih aktif (seperti pada latihan maximal) 

mengandung oksigen lebih banyak dibandingkan jaringan yang kurang aktif 

(Kadir, 2014). 

2.6.Pelatihan Sirkuit  

2.6.1. Pengertian Pelatihan Sirkuit  

Pelatihan Sirkuit adalah sebuah program latihan yang dikembangkan 

oleh R.E. Morgan dan G.T. Anderson pada tahun 1953 di University of Leeds 

di Inggris. Latihan ini pada awalnya disusun untuk program pendidikan jasmani 

di sekolah. Pelatihan sirkuit disusun untuk mengembangkan strength, ower, 

muscular cardiovascular endurance, speed, agility, dan flexibility yang 

merupakan kombinasi ntara latihan kardio dan penguatan. Pelatihan sirkuit 

adalah salah satu bentuk latihan kardiorespirasi yang menguntungkan. Dengan 

pelatihan sirkuit, kebugaran tubuh dapat dicapai tanpa banyak menghabiskan 

waktu (Yudiana, et al., 2012). 
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Pelatihan Sirkuit adalah suatu program latihan terdiri dari beberapa 

stasiun dan di setiap stasiun seorang atlet melakukan jenis latihan yang   telah 

ditentukan. Satu sirkuit latihan dikatakan selesai, bila seorang  atlet telah 

menyelesaikan latihan di semua stasiun sesuai dengan dosis yang telah 

ditetapkan (Sajoto, 1995). 

Pelatihan Sirkuit adalah suatu program latihan yang dikombinasikan 

dari beberapa item-item latihan yang tujuannya dalam melakukan suatu latihan 

tidak akan membosankan dan lebih efisien. Pelatihan Sirkuit akan tercakup 

latihan untuk : 1) Kekuatan otot, 2) Ketahanan otot, 3) Kelentukan, 4) 

Kelincahan, 5) Keseimbangan, dan 6) Ketahanan jantung & paru (Soekarman, 

1987). 

Pelatihan Sirkuit adalah model latihan yang melibatkan serangkaian 

latihan yang berbeda yang dilakukan secara berurutan dan terus menerus selama 

satu putaran/sirkuit. Artinya memilih latihan yang spesifik dan bergerak cepat 

dari stasiun ke stasiun untuk memaksimalkan efektifitas dan efisiensi waktu 

(Wayne, 2003).  

Menurut J.P. O’Shea, ada dua program pelatihan sirkuit, yang pertama 

bahwa jumlah stasiun adalah delapan tempat. Satu stasiun diselesaikan dalam 

waktu 45 detik, dan dengan repetisi antara 15-20 kali, sedang waktu istirahat 

tiap stasiun adalah satu menit atau kurang. Rancangan kedua dinyatakan bahwa 

jumlah stasiun antara 6-15 tempat. Satu stasiun diselesaikan dalam waktu 30 

detik, dan satu sirkuit diselesaikan antara 5-20 menit, dengan waktu istirahat 

tiap stasiun adalah 15-20 detik (Sajoto, 1995). 
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Terdapat beberapa cara pelaksanaannya ada beberapa metode pelatihan 

sirkuit yaitu, a) fitness circuits terdiri atas circuit training A, circuit training B, 

dan continuous circuit, b) the sport-spesific circuit terdiri dari berbagai macam 

sirkuit maing-masing cabang olahraga seperti association football circuit, 

cricket circuit, gymnastics circuit dan swimming circuit (Hazeldine, 1985) 

Pelatihan pelatihan sirkuit menjadi pilihan terhadap peningkatan 

VO2max karena dalam pelatihannya terpusat pada peningkatan daya tahan 

kardiorespirasi (VO2max). Untuk menghindari terjadinya cidera pada saat 

pelaksanaan suatu pelatihan serta mampu menghasilkan manfaat yang 

maksimal, maka pelatihan tersebut harus dilakukan sesuai dengan sistematika 

pelatihan. Adapun sistematika pelatihan tersebut yaitu : a) peregangan 

(stretching), b) pemanasan (warming up), c) pelaksanaan latihan inti, d) 

pendinginan (cooling down) (Hariyanta, et al., 2014). 

Keuntungan berlatih dengan model pelatihan sirkuit diantaranya adalah: 

1) Melatih kekuatan jantung dan menurunkan tekanan darah sama baiknya 

dengan latihan aerobik, 2) Meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik 

secara serempak dalam waktu yang relatif singkat, 3) Ketahanan, daya tahan 

otot akan terlatih dan kemampuan adaptasi meningkat, 4) Setiap atlet dapat 

berlatih sesuai kemajuan masing-masing, 5) Setiap atlet dapat mengobservasi 

dan menilai kemajuanya sendiri, 6) Tidak memerlukan alat gym yang mahal, 7) 

Dapat disesuaikan diberbagai area atau tempat latihan, 8) Latihan mudah 

diawasi, 9) Hemat waktu dan dapat dilakukan oleh banyak orang sekaligus 

(Yudiana, et al., 2012).  
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Keuntungan lain berlatih dengan model pelatihan sirkuit adalah: 1) 

Memungkinkan kelompok yang besar berlatih pada ruangan yang kecil dan 

hanya membutuhkan alat tertentu, 2) Semua atlet berlatih pada waktu yang 

sama, berlatih dengan beban berat dalam waktu yang relatif singkat, 3) Beban 

latihan serta penambahanya mudah ditentukan dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing (Sumosardjuno, 1994). 

2.6.2. Variasi Pelatihan Sirkuit  

Dalam Pelatihan Sirkit terdapat dua program yang menentukan volume 

pelatihan sirkuit, dainataranya (Sajoto, 1995) : 

a. Rancangan pertama memiliki jumlah stasiun adalah 8 tempat. Satu 

stasiun diselesaikan dalam waktu 45 detik, dan dengan repetisi antara 

15-20 kali, sedang waktu istirahat tiap stasiun adalah 1 menit atau 

kurang 

b. Rancangan kedua memiliki jumlah stasiun antara 6-15 tempat. Satu 

stasiun diselesaikan dalam waktu 30 detik, dan satu sirkuit diselesaikan 

antara 15-20 menit, dengan waktu istirahat tiap stasiun adalah 15-20 

detik. 

2.6.3. Volume Pelatihan Sirkuit  

Volume merupakan sebuah takaran kuantitatif yang didalamnya 

mencakup komponen frekuensi, intensitas, durasi, jarak atau jumlah repetisi 

sebuah latihan. Berikut adalah takaran atau volume pelatihan sirkuit yang di 

gunakan : 
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Tabel 2.6. Volume Pelatihan Sirkuit 

Metode Circuit Training 

Lama Latihan 6 minggu 

Frekuensi 3-4 kali seminggu 

Intensitas 80-95 % 

Sirkuit 8 pos 

Set 2 set 

Waktu 45 detik per pos 

Waktu Istirahat 30 detik antar pos, 60 detik persirkuit 

Waktu Keseluruhan  20 menit 

Sumber : (Sajoto, 1988) 

2.6.4. Prosedur Pelatihan Sirkuit  

Dalam pelatihan sirkuit terdapat beberpa hal yang harus di perhatiakan 

sebelum pelaksanaan pelatihan sirkuit pada penelitian kali ini. Prosedur 

pelatihan sirkuit adalah sebagai berikut (Noy, 2014):  

a. Persiapan alat harus dilakukan sebaik mungkin untuk menunjang 

keberhasilan latihan 

b. Penjelasan mengenai metode latihan dan hal-hal yang harus diperhatikan 

selama latihan sangatlah dibutuhkan sebeleum pelaksanaan pelatihan 

sirkuit, agar proses latihan dapat berjalan dengan efektif dan efisien 

c. Dalam pelaksanaan latihan perlu di perhatikan kesempurnaan dari setiap 

gerakan yang dilakukan, gerakan dilakukan dengan tidak tergesa-gesa 

dan dilakukan sebaik-baiknya di setiap pos untuk mendapatkan hasil 

yang baik 

d. Perlu adanya pemberian simulasi mengenai setiap gerakan latihan yang 

dilakukan di setiap pos agar setiap bentuk latihan yang ada mampu 
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dilakukan dengan baik dan benar, sehingga dapat menghidari kesalahan 

dalam pelaksanaannya 

e. Setiap proses pelatihan sirkuit harus diawali dengan tahap persiapan 

berupa pereganga dan pemanasan agar tubuh dapat lebih siap untuk 

menerima bentu latihan yang diberikan, dan untuk menghindari 

terjadinya cidera selama latihan, serta akhiri dengan pendinginan di 

akhiri dengan pendinginan agar kondisi tubuh tidak berubah secara 

dratis, melainkan dapat rileks secara perlahan hingga kondisi normal 

kembali, ditandai dengan nafas dan denyut nadi mulai teratur dan normal. 

f. Apabila terdapat tanda-tanda kelelahan yang berlebihan latihan di 

sarankan untuk tidak dilanjutkan agar tidak menyebabkan hal yang dapat 

berbahaya bagi kesehatan manusia. 

2.6.5. Bentuk Pelatihan Sirkuit  

Pelatihan Sirkuit teridiri dari 8 pos yang memiliki bentuk latihan yang 

berbeda, adapun bentuk latihan di setiap pos sirkuit adalah sebagai berikut : 

a) Pos 1. Push Up  

Latihan push up dilakukan dengan cara badan menghadap lantai 

kemudian ambil jarak antara dua tangan tepat disamping kiri dan kanan 

dada. Setelah semua posisi badan siap, subjek dapat mulai mengangkat 

tubuh dan menurunkannya kembali namun tidak sampai menyentuh 
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tanah, dengan bertumpu pada tangan dan lengan. Latihan sangat baik ran 

nafas yang baik. Bentuk gerakan dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.2. Gerakan Push Up 

Sumber : (Artamon, 2016) 

 

b) Pos 2. Sit Up  

Latihan sit up dilakukan dengan posisi awalan subjek tidur (badan 

menyentuh tanah) dengan kedua lutut ditekuk membentuk sudut 45 

derajat, dan tangan menyilang didepan dada/dibelakang kepala. Setelah 

posisi badan siap, subjek dapat mulai mengangkat badan ke posisi duduk 

hingga menyentuh lutut dan badan di rebah kembali namun tidak sampai 

menyentuh tanah. Latihan ini sangat baik dilakukan untuk melatih otot 

perut dan melatih dalam pengaturan pernafasan. Bentuk gerakan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.3. Gerakan Sit Up 

Sumber : (Artamon, 2016) 
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c) Pos 3. High Knee Run 

Latihan lari angkat paha merupakan kegiatan lari ditempat dengan paha 

setinggi rata-rata air hingga paha membentuk sudut 90 derajat yang 

diikuti dengan ayunan pada tangan dengan siku ditekuk. Pendaratan pada 

gerakan ini menggunakan ujung kaki dengan poisisi tubuh yang tetap 

dipertahankan untuk tetap tegak. Latihan ini dapat bermanfaat untuk 

melatih otot paha dan daya tahan. Bentuk gerakan dapat dilihat pada 

gambar berikut :  

Gambar 2.4. Gerakan High Knee Run 

Sumber : (Nur, 2014) 

 

d) Pos 4. Jumping Jack 

Latihan jumping jack merupakan latihan yang berbasis pada full body 

workout, yaitu latihan yang melibatkan otot-otot besar tubuh untuk tetap 

aktif bergerak selama latihan. Jumping jack dilakukan dengan dua tahap, 

yakni melompat yang diakhiri dengan kaki tertutup dan tangan di 

samping paha, kemudian dilanjutkan dengan kembali melompat yang di 

akhiri dengan gerakan membukan kaki dan tanga menepuk diatas 

kepala. Otot tubuh yang aktif bergerak saat latihan jumping jack antara 
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lain, otot kaki, otot perut, dan otot lengan, sehingga latihan ini baik 

untuk melatih daya tahan dan keseimbangan. Bentuk gerakan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.5. Gerakan Jumping Jack 

Sumber : (Nur, 2014) 

 

e) Pos 5. Shuttle Run 

Latihan shuttle run dimulai berdiri di belakang titik A, kemudian berlari 

ke titik yang berjarak 5 meter, dan kembali lagi ketitik dengan 

membentuk angka 8 (delapan). Latihan ini dapat meningkatkan daya 

tahan kardiovaskuler serta melatih keseimbangan. 1 set gerakan ini 

berjumlah 4 kali bolak balik, dengan total jarak yang di tempuh sekitar 

40 meter. Ilustrasi pola gerakan shuttle run dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

Gambar 2.6. Ilustrasi Pola Shuttle Run 

Sumber : (Anon., 2015) 
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f) Pos 6. Zig-zag Run  

Latihan zig-zag run dilakukan berlari berbelak-belok (zig-zag) secepat-

cepatnya dari titik A sampai titik F dengan pola zig-zag, kemudian 

berbalik dari titik F kembali ke titik A. Jarak antar titik adalah berkisar 

sejauh 2 meter, dengan total panjang lintasan sepanjang 10 meter. 1 set 

zig-zag run sama dengan 2 kali bolak-balik dengan total jarak tempuh 

sekitar 40 meter. Latihan ini baik untuk meltih keseimbangan, kekuatan 

otot kaki, dan pernafasan. Ilustrasi pola gerakan zig-zag run dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

Gambar 2.7.  Ilustrasi Pola Zig-Zag Run 

Sumber : (Anon., 2010) 

 

g) Pos 7. Joging  

Pelatihan joging merupakan latihan lari aerobik dengan kecepatan sedang 

yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. Jogimg 

di lakukan dengan gerakan lari kecil mengelilingi lapangan samapai 

batas waktu yang di tentukan. 
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h) Pos 8. Sprint   

Latihan Sprint adalah bentuk latihan dimana subjek berlari dengan 

kecepatan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh, yakni 

minimal 100 meter. Latihan ini diawali dengan posisi start jongkok, 

berlari dengan kesepatan maksimal dari titik A ke titik B, dan finish. 

Latihan ini berguna untuk melatih kemampuan remaja dalam melakukan 

gerakan tertentu dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ilustrasi pola 

gerakan Sprint dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.8.  Ilustrasi Pola Sprint 

Sumber : dokumen pribadi 

 

2.7.Pelatihan Joging  

2.7.1. Pengertian Pelatihan Joging  

Joging merupakan salah satu bentuk latihan lari aerobik dengan 

kecepatan sedang frekuensi 3 langkah per detik, menggunakan langkah kaki 

yang pendek dan turnover yang tidak terlalu cepat sehingga tetap   

menghasilkan dorongan  yang cukup tanpa melelahkan kaki. Joging termasuk 

olahraga yang mempunyai nilai aerobik yang tinggi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan kebugaran dari jantung, 

paru-paru, peredaran darah dan otot-otot dan sendi tungkai. Dalam pelatiham 

joging lebih mementingkan ketahanan tubuh dibandingkan kecepatan. Pelatihan 

joging  dilakukan dengan langkah pendek, tetap dan santai bersamaam dengan 

kemampuan untuk mengatur nafas (Kuntaraf & Kathlen, 1992). 

A B 

S
tart 
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2.7.2. Volume Pelatihan Joging 

Volume merupakan sebuah takaran kuantitatif yang didalamnya 

mencakup komponen frekuensi, intensitas, durasi, jarak atau jumlah repetisi 

sebuah latihan. Berikut adalah takaran atau volume pelatihan joging yang di 

gunakan : 

Tabel 2.7. Volume Pelatihan Joging 

Metode Continuous Training 

Lama Latihan 6 minggu 

Frekuensi 3-4 kali seminggu 

Intensitas 70-80 % 

Set 2 set 

Waktu 10 menit per set 

Waktu Istirahat 60 detik 

Waktu Keseluruhan  20 menit 

Sumber : (Wesnawa, 2015) 

2.7.3. Prosedur Pelatihan Joging 

Teknik lari sedang atau joging dibutuhkan untuk menghasilkan 

kecepatan yang lebih dengan efisiensi tenaga yang tinggi, juga untuk 

pencegahan cedera. Berikut adalah langkah-langkah/prosedur agar dapat berlari 

dengan baik (Ihsan, 2012) : 

1. Nafas 

Teknik nafas sebenarnya lebih ke pola, yaitu perpaduan antara 

dalamnya nafas dan ritmenya. Dalam nafas yang paling baik adalah 

bernafas dalam-dalam walaupun sedikit lebih lama. Hal ini bertujuan 

untuk memperbanyak persentasi volume udara yang masuk sampai 

paru-paru dalam satu hembusan. Dibandingkan bernafas dengan 

dangkal yang lebih singkat, cara ini masih lebih baik. Sementara ritme 



51 
 

 
 

nafas yang baik adalah mengikuti langkah kaki, sehingga gerakan 

seluruh tubuh serasa harmonis. Umumnya, ritme pernafasan yang 

cocok adalah 3 - 3 (menghirup selama 3 langkah kaki, menghembus 

selama 3 langkah kaki). 

2. Postur Tubuh 

Bagaimana bentuk tubuh ketika berlari akan sangat menentukan 

performa yang dapat dihasilkan. Postur tubuh yang baik akan 

menghemat tenaga tubuh sehingga dapat berlari cepat tanpa kelelahan 

dengan cepat. Posisi tubuh yang baik saat berlari dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

Gambar 2.9. Posisi Tubuh saat Joging 

Sumber : (Ihsan, 2012) 

 

3. Kecepatan  

Mengenai kecepatan gerakan tubuh saat berlari, Kuntaraf (1992) 

mengatakan bila seseorang lari lebih cepat dari 9 menit untuk jarak 1,6 
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km, maka dapat disebut berlari (Kuntaraf & Kathlen, 1992). Sedangkan 

jika jarak tersebut ditempuh dalam waktu yang lebih lambat dari 9 

menit, maka disebut joging. Pengertian lain joging adalah lari yang 

lambat dan kontinyu (Soekarman, 1987) 

4. Gerakan Tubuh 

Hal terakhir namun tak kalah penting juga adalah gerakan tubuh yang 

tepat. Gerakan juga akan menentukan berapa banyak dorongan yang 

dapat dihasilkan untuk setiap tenaga yang dihabiskan. Gerakan tubuh 

saat berlari yang baik memiliki beberapa poin yaitu: pola langkah yang 

pendek dengan frekuensi 3 langkah per detik dan turnover yang tidak 

terlalu cepat sehingga dapat menghasilkan dorongan yang cukup tanpa 

cepat melelahkan kaki, menggunakan bagian tengah telapak kaki untuk 

menginjak permukaan tanah agar betis tidak cepat lelah, dan ayunan 

tangan untuk menyeimbangkan gerakan kaki. 

 

 


