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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga memiliki peran yang penting dan strategis di dalam kehidupan 

era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Hal tersebut 

menyangkut pembentukan watak dan kepribadian serta upaya pengembangan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan. Olahraga 

dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, 

politik, bisnis, industri, dan aspek lain dalam kehidupan manusia.  

Bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang popular dan 

banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia sudah 

melekat kecintaanya terhadap cabang olahraga ini (Ismanto, 2012). Negara 

Indonesia dapat dikenal di dunia Internasional yaitu dengan prestasi-prestasi yang 

dicapai oleh pemain-pemain Indonesia. Selain itu bulutangkis dapat memberikan 

manfaat yang besar bagi sistem kardiorespirasi dan sistem kardiorespirasi juga 

dapat dilihat dari kapasitas vital parunya 

Kapasitas vital paru merupakan volume udara yang dapat diekspirasi 

secara paksa sesudah inspirasi maksimal (Costanzo, 2012). Kapasitas vital rata-

rata pada usia dewasa muda kira-kira 4,6 liter dan pada wanita dewasa muda kira-

kira 3,1 liter, meskipun nilai-nilai itu berbeda pada beberapa orang dengan berat 

badan yang tidak sama. Orang tinggi kurus biasanya mempunyai kapasitas vital 

lebih besar daripada orang gemuk, sedangkan seorang pemain yang terlatih baik 
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mungkin mempunyai kapasitas vital 30- 40 % diatas normal yaitu 6 - 7 liter. 

Menurut Mila (2006), kapasitas vital paru dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: 

umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, riwayat penyakit, kebiasaan merokok dan 

olahraga. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas vital paru adalah dengan 

olahraga latihan fisik bulutangkis. 

Menurut Guyton (2009) olahraga bulutangkis mempengaruhi fungsi paru-

paru pada pemain yaitu mengakibatkan peningkatan kapasitas vital paru dan 

mengembangkan daya tahan yang lebih besar pada otot pernapasan. Dengan 

memiliki daya tahan kardiovaskular yang baik, maka seorang pemain bulutangkis 

dapat bermain bulutangkis lebih lama sehingga tidak mudah mengalami 

kelelahan. 

Latihan fisik merupakan aktivitas untuk meningkatkan keterampilan 

(kemahiran) berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan 

tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. Berdasarkan Departemen Kesehatan 

tahun 2002, di Indonesia prevalensi kurangnya aktivitas fisik atau berolahraga 

pada penduduk usia lebih dari 10 tahun mencapai angka 48,2%. Kurangnya 

olahraga atau latihan fisik dapat menyebabkan penurunan kapasitas vital paru, 

sedangkan dengan memiliki kapasitas vital paru yang baik akan mendukung dari 

performa pemain bulutangkis itu sendiri. Dengan performa yang baik, pemain 

bulutangkis dapat mempertahankan prestasinya, selain harus berlatih teknik, juga 

harus tetap berlatih fisik secara teratur (Purnama, 2010). Oleh karena itu peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian “Hubungan olahraga bulutangkis 

dengan kapasitas vital paru pada pemain bulutangkis”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahn 

penelitian yaitu “Apakah ada hubungan olahraga bulutangkis dengan kapasitas 

vital paru pada pemain bulutangkis”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan olahraga bulutangkis dengan kapasitas 

vital paru pada pemain bulutangkis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui manfaat olahraga bulutangkis terhadap kapasitas vital 

paru. 

b. Untuk mengetahui hubungan olahraga bulutangkis dengan kapasitas 

vital paru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Teoritis 

a. Bagi Pemain Bulutangkis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan betapa 

pentingnya olahraga bulutangkis dalam meningkatkan kapsitas vital paru. 
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b. Bagi Universitas  

Diharapkan melalui penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang hubungan olahraga bulutangkis dengan 

kapasitas vital paru pada pemain bulutangkis. 

c. Bagi Penelitian Berikutnya  

Diharapkan melalui penelitian dapat menjadi referensi khususnya 

hubungan olahraga bulutangkis dengan kapasitas vital paru. 

2. Praktis 

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan baru tentang 

olahraga bulutangkis dalam meningkatkan kapasitas vital paru pada pemain 

bulutangkis. 

 

 


