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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin majunya dunia teknologi memudahkan semua kegiatan manusia dan 

menyebabkan kurang bergerak (hypokinetic). Penggunaan remote control, 

komputer, lift, dan tangga berjalan, tanpa dimbangi dengan aktifitas fisik akan 

menimbulkan penyakit akibat kurang gerak (Depkes RI, 2006). 

Gaya hidup duduk terus-menerus dalam bekerja (sedentary) dan kurang gerak 

ditambah dengan adanya faktor risiko, berupa merokok dan pola makan yang 

tidak sehat dapat menyebabkan penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung,  

pembuluh darah, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, obesitas, 

osteoporosis, kanker usus, depresi, dan kecemasan. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Upaya 

kesehatan olahraga adalah salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan serta menjadi upaya pencegahan dari penyakit yang diakibatkan 

kurang gerak (Depkes RI, 2006). Karena itu, sudah seharusnya olahraga dilakukan 

semenjak dini. Selain olahraga dapat menjadi kegiatan yang menyehatkan bagi 

anak, olahraga juga merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan (Watson, 

1992). 

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari olahraga. Diantaranya, olahraga 

dapat meningkatkan kesegaran dan ketahanan fisik yang optimal. Pada saat 

berolahraga terjadi kerjasama berbagai otot tubuh yang ditandai dengan perubahan 

kekuatan otot, kelenturan otot, kecepatan reaksi, ketangkasan, koordinasi gerakan 
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dan daya tahan (endurance) berbagai sistem tubuh, terutama sistem 

kardiorespirasi (Russel, 1998). 

Berbagai penelitian telah sering dilakukan. Salah satunya adalah penelitian 

mengenai pengaruh olahraga terhadap kapasitas vital paru. Pada penelitian 

tersebut dikatakan bahwa nilai kapasitas vital paru pada kelompok atlet usia muda 

berbagai cabang olahraga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kapasitas vital 

paru pada kelompok kontrol. Pada penelitian tersebut pula didapatkan hasil bahwa 

olahraga renang memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

peningkatan nilai kapasitas vital paru (Kippelen et al, 2005). 

Efek olahraga renang terhadap perkembangan volume paru-paru sudah 

dibuktikan secara jelas. Olahraga berenang dapat meningkatkan kekuatan otot 

paru, dan oleh karena itu meningkatkan kemampuan paru-paru dalam memompa 

udara, atau secara langsung mempercepat pertumbuhan paru-paru sebagai respon 

adaptasi terhadap latihan, khususnya pada anak (Zinmam-Gaultier, 1986). 

Penelitian terhadap anak usia 15 tahun yang melakukan olahraga renang memiliki 

nilai kapasitas vital paru yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak 

melakukan latihan sama sekali. Hal ini cukup membuktikan bahwa olahraga 

renang pada anak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

peningkatan kapasitas vital paru (Nikolic, 1992). 

Olahraga renang yang membutuhkan teknik-teknik tertentu dalam bernapas, 

membuat anak terus beradaptasi dalam fisiologi pernapasan selama masa 

pertumbuhan dan perkembangan organ-organ pernapasannya. Tentu hal ini akan 

menyebabkan perbedaan kemampuan otot–otot pernapasan yang cukup signifikan 
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antara anak-anak yang terlatih dalam berenang dengan anak-anak yang tidak 

terlatih (Watson, 1992). 

Nilai kapasitas vital paru sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik, seperti 

umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Selain itu, kebiasaan merokok, 

kebiasaan pemakaian APD pernapasan, pencemaran udara, masa kerja, dan 

riwayat penyakit paru juga sangat mempengaruhi nilai kapasitas vital paru 

(Yunus, 1997; Guyton, 2006). 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti ingin agar dengan adanya penelitian 

ini bisa membuktikan penelitian sebelumnya bahwa olahraga renang pada anak 

memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas vital paru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh olahraga renang terhadap peningkatan kapasitas vital 

paru pada anak usia 6-12 tahun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh olahraga renang terhadap peningkatan kapasitas 

vital paru pada anak usia 6-12 tahun. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui nilai kapasitas vital paru berdasarkan berat badan pada 

anak yang menjalani latihan renang. 

2. Mengetahui nilai kapasitas vital paru berdasarkan tinggi badan pada 

anak yang menjalani latihan renang. 

3. Mengetahui nilai kapasitas vital paru berdasarkan luas permukaan 

tubuh pada anak yang menjalani latihan renang. 
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4. Mengetahui nilai kapasitas vital paru berdasarkan usia pada anak yang 

menjalani latihan renang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

Mendapat gambaran tentang peran olahraga renang terhadap kesehatan 

dan pengaruhnya terhadap kapasitas vital paru. 

1.4.2 Bagi Klinik 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para klinisi 

tentang peran olahraga renang terhadap kesehatan dan pengaruhnya terhadap 

kapasitas vital paru.  

1.4.3 Bagi Akademik 

Hasil pengetahuan ini dapat memberikan konstribusi pengetahuan 

tentang olahraga renang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. 

 


