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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Paru-paru adalah organ tubuh yang mempunyai fungsi vital pada manusia. 

Paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan manusia, yang membutuhkan 

oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida diperlukan untuk menjalankan 

fungsi normal sel dalam tubuh. Paru-paru memiliki kapasitas yang baik dapat 

menjaga ketahanan fisik dan kesehatan jasmani secara maksimal. Kapasitas 

paru-paru yang baik dapat dilakukan dengan cara olahraga atau latihan fisik 

(Khumaidah, 2009). 

Olahraga merupakan suatu aktivitas aerobic yang bermanfaat 

meningkatkan otot- otot, sendi-sendi dan mempertahankan kesehatan dan 

daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah (Syatria, 2007). Olahraga 

yang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dengan baik antara lain, berlari, 

berjalan, melompat serta berenang. Pada saat berolah raga terjadi kerjasama 

berbagai otot tubuh yang ditandai dengan perubahan kekuatan otot, 

kelenturan otot, kecepatan reaksi, ketangkasan, koordinasi gerak dan daya 

tahan sistem kardio-respirasi (Madina, 2007). 

Renang merupakan Salah satu olahraga aerobic yang juga melibatkan 

seluruh otot utama tubuh dan juga memberikan hasil keseluruhan dibanding 

dengan olahraga lain. Pada saat berenang kapasitas paru meningkat 2 kali 

lipat dibanding dengan saat istirahat. Intensitas berenang yang rutin dapat 
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memberikan hasil baik pada respon tubuh, termasuk jantung paru-paru, 

pembuluh darah perifer, otot-otot dan sistem endokrin (Situmorang,dkk, 

2014). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui adakah 

hubungan berenang dengan kapasitas paru - paru. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara berenang 

dengan kapasitas paru – paru di kolam Renang Manahan Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berenang 

dengan kapasitas paru-paru dan menanamkan minat berenang agar 

tercipta masyarakat yang lebih sehat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan frekuensi berenang para perenang di 

Manahan. 

b. Untuk mendeskripsikan besar kapasitas paru-paru pada perenang 

kolam renang manahan. 

c. Mengetahui hubungan antara berenang dengan kapasitas paru-paru. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan yang ada 

tentang hubungan berenang dengan kapasitas paru-paru. Serta dapat 

dijadikan dasar penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai menambah 

referensi di pertustakaan terutama pada bidang kesehatan. 

b. Bagi Club Perenang Manahan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

lebih meningkatkan kualitas para perenang dan menuju prestasi yang 

lebih tinggi. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman 

dan pembelajaran mengenai kapasitas paru-paru. 

 

 

 


