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HUBUNGAN FREKUENSI BERLATIH TENIS DENGAN KEBUGARAN 

FISIK PADA PEMAIN TENIS DI KLUB HUSADA TUNAS KUDUS 

 
Abstrak 

Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang spesifik, yang terencana, terstruktur, 

teratur, dan bertujuan untuk memperoleh kebugaran atau manfaat kesehatan 

lainnya. Tenis merupakan salah satu olahraga aerobik dimana membutuhkan lebih 

banyak oksigen dan efektif dalam membakar lemak. Unsur-unsur gerakan yang 

terkandung dalam olahraga tenis seperti berlari, berputar, melompat, dan gerakan 

tubuh lainnya membutuhkan kekuatan fisik, kelincahan fisik, dan daya pikir 

strategis yang cepat. Atau dengan kata lain menuntut kebugaran kardiovaskuler dan 

mempertahankan energi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara olahraga tenis dengan kebugaran fisik pada pemain tenis klub 

Husada Tunas. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Jumlah responden yang mengikuti penelitian ini adalah 

sebanyak 25 orang, para responden ini dipilih dengan cara purposive sampling 

dengan menggunakan metode judgement sampling. Data yang diperoleh 

berdistribusi normal, hal ini dibuktikan dengan uji kolmogorov smirnov dengan 

hasil 0,093. Uji statistik menggunakan uji korelasi chi square untuk mengetahui 

hubungan antara kebugaran fisik dengan olahraga tenis. Dalam uji ini yang 

dilakukan pengujian adalah jadwal bermain tenis dengan tingkat kebugaran fisik 

yang diukur dengan harvard tes. Hasil uji korelasi chi square didapatkan P value 

0,000 atau nilai p<0,05 yang artinya bahwa Ha diterima, hal ini mengindikasikan 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebugaran fisik dan olahraga tenis klub 

Husada Tunas. Semoga penelitian ini dapat berlanjut dan dapat berguna bagi 

peneliti, tenaga medisataupun masyarakat umum. 

 

Kata Kunci : kebugaran fisik, harvard tes, tenis 
 

Abstract 

Sport is a specific form of physical activity, which is planned, structured, regular, 

and aims to gain fitness or other health benefits. Tennis is an aerobic sport which 

requires more oxygen and is effective in burning fat. The elements of movement 

contained in tennis sports such as running, spinning, jumping, and other body 

movements require physical strength, physical agility, and fast strategic thinking. 

Or in other words demanding cardiovascular fitness and maintaining high energy. 

This research aims to determine the relationship  between tennis and physical 

fitness in husada budding club tennis players. This study used an analytic 

observational method with a cross sectional approach. The number of respondents 

who participated in this study were 25 people, these respondents were selected by 

purposive sampling using judgment sampling method. The data obtained is 

normally distributed, this is evidenced by the Kolmogorov Sminorv test with a 

result of 0.093. The statistical test used the chi square correlation test to determine 

the relationship between physical fitness and tennis. In this test, the test is to play a 

tennis schedule with the level of physical fitness as measured by the Harvard test. 

The results of the chi square correlation test obtained P value 0,000 or p value <0.05, 
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which means that Ha is accepted, this indicates that there is a significant relationship 

between physical fitness and tennis sports in husada shoots club tennis players. 

Hopefully this research can continue and be useful for researchers, medical 

personnel or the general public. 

 

Keywords: physical fitness, harvard test, tennis 

 

1. PENDAHULUAN 

Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang spesifik, yang terencana, terstruktur, 

teratur, dan bertujuan untuk memperoleh kebugaran atau manfaat kesehatan 

lainnya. Aktivitas olahraga merupakan salah satu komponen kebugaran fisik yang 

sangat berpengaruh untuk kesehatan seseorang. Aktivitas olahraga tidak boleh 

dilakukan dengan sembarangan tetapi harus dilakukan dengan teknik dan aturan 

yang benar, dan juga harus memperhatikan usia dan faktor keselamatan. Tenis 

merupakan salah satu olahraga aerobik dimana membutuhkan lebih banyak oksigen 

dan efektif dalam membakar lemak. Unsur-unsur gerakan yang terkandung dalam 

olahraga tenis seperti menuntut kebugaran kardiovaskuler dan mempertahankan 

energi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa olahraga tenis menuntut kebugaran aerobik 

yang baik (Groppel dan Dinubil, 2009). Penelitian Amirul dan Pitil (2017) dengan 

judul “Relationship Between Selected Fitness Components of Sarawak Tennis 

Player” menyatakan bahwa ada hubungan di antara semua komponen kebugaran 

fisik pada pemain tenis Sarawak. Gilang Okta Prativi, dkk., (2013) dengan judul 

“Pengaruh Aktivitas Olahraga terhadap Kebugaran Jasmani” mendapatkan hasil 

berupa adanya perbedaan aspek kebugaran jasmani antara sebelum dan sesudah 

diberikan latihan olahraga yang meliputi latihan aerobik, resisten, dan fleksibilitas. 

Muthohir (2016) kebugaran fisik merupakan kondisi yang mencerminkan 

kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dengan produktif tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kebugaran fisik adalah lebih 

dari sekedar sehat tanpa ada keluhan, dan tidak mudah lelah namun lebih dari itu 

juga tidak mudah mengalami cedera. 

Pola latihan tenis yang dilakukan oleh pemain tenis di klub Husada Tunas 

dapat berpengaruh pada kebugaran fisik mereka, yang pada akhirnya dapat 

mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi fisik saat bermain maupun sesudah 
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bermain tenis. Penulis memandang perlu untuk dilakukan tes kebugaran fisik salah 

satunya dengan Harvard Step Test. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti hubungan olahraga tenis dengan kebugaran fisik pada 

pemain tenis di Klub Husada Tunas Kudus. Berdasarkan uraian diatas maka 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Adakah Hubungan antara 

Frekuensi Berlatih Tenis dengan Kebugaran Fisik pada Pemain Tenis di Klub 

Husada Tunas Kudus?”. 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan pertama untuk mengetahui hubungan antara 

olahraga tenis dengan kebugaran fisik pada pemain tenis di Klub Husada Tunas 

Kudus. Kedua untuk mengetahui pola bermain tenis yang berpengaruh pada 

kebugaran fisik. Ketiga untuk mengetahui tingkat kebugaran fisik pada olahraga 

tenis.  

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah terdapat hubungan antara frekuensi berlatih tenis dengan 

kebugaran fisik pemain tenis di klub husada tunas Kudus. 

 

2. METODE  

Penelitian ini mempergunakan desain Observasional Analitik dengan pendekatan 

cross sectional serta menggunakan single group design yang mana penelitian hanya 

dibagi menjadi satu grup sampel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan 

antara frekuensi berlatih tenis dan kebugaran fisik pemain tenis di Klub Husada 

Tunas Kudus. Jumlah anggota klub Husada Tunas Kudus adalah sebanyak 25 orang 

yang kesemuanya menjadi sampel karena semua pemain tersebut memenuhi kriteria 

inklusi yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan metode judgment sampling. Sebelum 

menetapkan jumlah sampel, peneliti membagikan angket yang berisi data pribadi 

responden, lama bermain tenis,serta jadwal bermain tenis. Kriteria inklusi dari 

penelitian ini adalah: 1) Anggota klub tenis Husada Tunas Kudus 2) Mengikuti 

latihan tenis minimal 2 kali dalam seminggu 3) Kondisi fisik sehat 4) Usia 45 - 60 

tahu. Kriteria eksklusinya adalah: 1) Mempunyai riwayat penyakit berbahaya 
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(misal penyakit jantung) 2) Cedera 3) Sampel tidak hadir saat pengukuran Harvard 

4) Tidak mengikuti jalannnya penelitian secara penuh. Dari hasil pengambilan 

sampel sesuai kriteria inklusi didapatlah 25 orang anggota klub Husada Tunas yang 

memenuhi kriteria inklusi. Setelah dilakukan Havard Step Test pada responden 

kemudian data dicatat dan dilakukan uji normalitas data dengan kolmogorov 

smirnov, setelah dilakukan uji tersebut kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi 

chi square. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia 

(Tahun) 

Jumlah Persentase 

(%) 

47 2 8 

48 1 4 

49 2 8 

50 1 4 

51 1 4 

54 4 16 

55 5 20 

56 2 8 

58 1 4 

59 3 12 

60 3 12 

Total 25 100 

 

Berdasarkan data diatas didapatkan karakteristik distribusi responden dapat 

diketahui bahwa rata – rata umur responden adalah 55 dimana responden paling 

banyak adalah pada usia 55 tahun, sementara untuk  responden yang umurnya 

paling muda adalah 47 tahun dan untuk responden yang paling tua adalah 60 tahun.  

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jadwal Bermain Tenis 

Jadwal Tenis Frekwensi Prosentase(%) 

Jarang 11 44 

Sering 14 56 

Total 25 100 

 

Jumlah responden berdasarkan data diatas diperoleh hasil terdapat 14 
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responden yang sering bermain tenis. Sedangkan 11 responden lainnya jarang 

bermain tenis. 

Tabel 3. Hasil crosstabulasi Responden antara skor harvard dengan Jadwal 

Bermain Tenis 

Jadwal Tenis 
Skor Harvard 

Total 
Jelek Rata- rata 

Jarang 10 1 11 

Sering 2 12 14 

Total 12 13 25 

 

Berdasarkan data pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa jumlah responden 

yang jarang bermain tenis dan memiliki skor harvard jelek berjumlah 10 responden, 

sedangkan yang memiliki skor harvard rata - rata sebanyak 1 responden. Responden 

yang sering bermain tenis dan mempunyai skor harvard jelek berjumlah 2 orang, 

sedangkan yang mempunyai skor harvard rata – rata berjumlah 12 orang.  

Tabel 4. Hasil chi square skor harvard dan frekuensi latihan 

          Value Df Asymp sig 

Pearson Chi 

Square 

14,490 1 0,000 

 Odds Ratio 16,432 1 0,000 

 

Berdasarkan hasil pengujian mempergunakan software SPSS diatas 

didapatkan hasil uji korelasi adalah 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara frekuensi berlatih tenis dengan tingkat kebugaran fisik. 

Hubungan antara olahraga tenis dengan kebugaran fisik dilihat dari jadwal olahraga 

tenis yang dihubungkan dengan skor harvard tes. Hal ini terlihat bahwa skor harvard 

tes pada responden yang sering melakukan olahraga tenis mempunyai tingkat 

kebugaran fisik yang lebih baik daripada yang jarang melakukan olahraga tenis.  

 

 

3.2 Pembahasan Penelitian 

3.2.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa banyak usia lanjut yang mengikuti olahraga tenis, 

semakin tua usia seseorang maka akan semakin mengalami penurunan dari segala 
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macam aspek dalam kehidupan. Penurunan kebugaran fisik juga dipengaruhi oleh 

usia seseorang, Dalam tabel 3.1 diatas juga dapat disimpulkan bahwa olahraga tenis 

merupakan salah satu olahraga yang menyenangkan untuk usia lanjut, selain itu 

olahraga tenis juga memiliki beberapa manfaat seperti membuat lebih 

berkonsentrasi dan dapat menambah rasa percaya diri, serta sebagai sarana interaksi 

dengan orang lain.    

3.2.2 Hubungan Olahraga Tenis Terhadap Kebugaran 

Hubungan antara olahraga tenis dengan kebugaran fisik dilihat dari jadwal olahraga 

tenis yang dihubungkan dengan skor harvard tes. Dimana pada tabel 3.3 terlihat 

bahwa skor harvard tes pada responden yang sering berlatih tenis mempunyai 

tingkat kebugaran fisik yang lebih baik daripada yang jarang berlatih tenis. Tenis 

merupakan salah satu olahraga aerobik yang setiap gerakan mengandung unsur 

kekuatan otot, daya tahan, kecepatan sehingga olahraga tenis merupakan sarana 

yang baik untuk meningkatkan kebugaran fisik terutama bagi lansia. Lansia 

disarankan melakukan olahraga yang tidak terlalu membebani tulang, seperti 

berjalan, latihan dalam air, bersepeda statis, tenis dan dilakukan dengan cara yang 

menyenangkan. Olahraga yang bersifat aerobik adalah olahraga yang membuat 

jantung dan paru bekerja lebih keras untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan 

oksigen, misalnya berjalan, berenang, bersepeda, tenis dan lain-lain. Bermanfaat 

atau tidaknya program olahraga yang dilakukan oleh lanjut usia juga tergantung 

dari program yang dijalankan. Sebaiknya progaram latihan yang dijalankan harus 

memenuhi konsep FITT (Frequency, Intensity, Time, Type). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Membandingkan teori dengan hasil penelitian pada pembahasan di atas,  maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara frekuensi berlatih tenis dengan 

tingkat kebugaran fisik pada pemain tenis usia lanjut, walaupun kebugaran fisik 

tersebut hanya terbatas pada skor rata – rata. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, peneliti memberikan saran 
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sebagai berikut: 

a. Diharapkan penelitian ini dapat berlanjut dan mempunyai responden yang lebih 

banyak sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. 

b. Diharapkan pada penelitian selanjutnya mempunyai variasi umur yaitu dari 

usia muda sampai tua. 

c. Harvard step test dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam memeriksa status 

kebugaran fisik seseorang, akan tetapi untuk lansia perlu dikaji lebih mendalam 

lagi jika menggunakan Harvard step test ini. 
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