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Aktivitas fisik merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, 

baik di kota maupun didesa.Aktivitas olahraga bertujuan untuk kesehatan dan 
berkaitan dengan metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Berkaitan dengan 
metabolisme dan pengaturan suhu tubuh, faktor lingkungan dan infrastruktur juga 
bisa memberikan efek pada saat melakukan aktivitas. Masyarakat dan atlet 
mempunyai kebiasaan melakukan aktivitas fisik di dalam ruangan maupun di luar 
ruangan. Dalam pemikiran mereka melakukan aktivitas di dalam ruangan, 
menyebabkan kondisi tubuh cepat mengalami kelelahan sehingga mempengaruhi 
performa.  

Beraktivitas di dalam ruangan dengan udara yang cukup dari pada di luar 
ruangan akan menyebabkan meningkatnya kadar asam laktat di otot maupun 
darah, selain itu suhu lingkungan di dalam ruangan lebih tinggi dibanding suhu di 
luar ruangan saat melakukan aktivitas fisik dan suhu yang tinggi dapat 
meningkatkan temperatur tubuh.  

Pada saat melakukan aktivitas fisik, tubuh akan mengalami dampak 
fisiologis berupa kelelahan akibat kurangnya pasokan energi berupa glukosa 
kebagian tubuh yang sedang aktif. Akibatnya tubuh tidak dapat melakukan 
tugasnya secara optimal. Beberapa respons fisiologis yang terjadi saat kelelahan 
adalah meningkatnya jumlah asam laktat dalam darah. Sedangkan respons 
biologis lainnya adalah terjadinya penurunan kadar glukosa darah dan 
meningkatnya metabolisme glikolisis anaerobik dan aerobik. Peningkatan 
glikolisis aerobik dan anaerobik dapat diukur dengan besarnya penurunan kadar 
glukosa darah dan peningkatan kadar asam laktat. 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aktivitas fisik di luar 
ruangan dan aktivitas fisik di dalam ruangan terhadap suhu tubuh, asam laktat, 
kadar glukosa darah dan kelelahan, dengan menggunakan rancangan 
penelitian“pretest-posttest  group design”. Penelitian ini menggunakan sampel 
mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar jurusan 
ilmu keolahragaan. Jumlah subjek yang digunakan 20 orang, umur 21-23 tahun. 
Dari jumlah 20 orang sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
aktivitas di luar ruangan 10 orang dan kelompok aktivitas di dalam ruangan 10 
orang. 

Kelompok aktivitas di luar ruangan dan di dalam ruangan diberikan 
aktivitas fisik submaksimal yaitu dengan mengayuh sepeda ergocycle sampai 
dengan 85% HRmax. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan dengan Omron pencil 
Thermometer, dengan satuan oC, pemeriksaan kadar asam laktat menggunakan 
accutrend lactate buatan Roche-Jerman dengan satuan mMol/l, pemeriksaan 
kadar glukosa darah menggunakan alat Blood glucose meter dengan satuan mg/dl, 
sedangkan pemeriksaan kelelahan/kekuatan otot menggunakan alat Leg 
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Dynamometer dengan satuan kilogram (kg). Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan 
sebanyak dua kali sebelum dan setelah aktivitas. Pemeriksaan kadar glukosa darah 
dan kadar asam laktat dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum dan setelah 
aktivitas fisik. Pemeriksaan kekuatan otot/kelelahan dilakukan sebanyak 2 kali 
yaitu sebelum dan segera setelah aktivitas fisik. Kemudian 5 menit setelah 
aktivitas pemeriksaan kadar asam laktat.   

Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif, uji normalitas data dan uji t-2 sampel bebas dengan taraf 
signifikansi 0,05 dan menggunakan program IBM SPSS 20 secara komputerisasi. 
Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa : rerata suhu tubuh pada kelompok 
aktivitas fisik di luar ruangan untuk pre test 36,08±0,355 oC, post test 
37,93±0,397oC. Rerata kadar asam laktat pada kelompok aktivitas fisik di luar 
ruangan untuk pre-test 3,26±0,474 Mmol/l, post-test 3,96±0,531Mmol/l. Rerata 
kadar glukosa darah pada kelompok aktivitas fisik di luar ruangan untuk pre-test 
98,40±8,461 mg/dl, post-test 83,70±7,242 mg/dl. Rerata kekuatan otot/kelelahan 
pada kelompok aktivitas fisik di luar ruangan untuk pre test 122,5±1,016 kg, post 
test 106,9±9,971 kg. sedangkan rerata suhu tubuh pada kelompok aktivitas fisik di 
dalam ruangan untuk pre test 36,22±0,444oC dan post test 38,10±0,557oC. rerata 
kadar asam laktat pada kelompok aktivitas fisik di dalam ruangan  untuk pre test 
2,53±0,442 mMol/l. post test 5,55±0,884 mMol/l. rerata kadar glukosa darah pada 
aktivitas fisik di dalam ruangan untuk pre-test 98,40±1,063 mg/dl, post-test 
85,60±6,883 mg/dl. Rerata kekuatan otot/kelelahan pada kelompok aktivitas fisik 
di dalam ruangan untuk pre-test 120,5±9,009 kg, post-test 93,70±7,196 kg. 

Hasil uji normalitas data pada variabel tinggi badan, berat badan, kadar 
glukosa darah dan kadar asam laktat pre-test, post-test pada kelompok aktivitas 
fisik di luar ruangan dan kelompok aktivitas fisik di dalam ruangan menunjukkan 
p >0,05. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel data penelitian berdistribusi 
normal. 

Hasil uji t- 2 sampel bebas variabel delta (ST) suhu tubuh diperoleh nilai 
p=0,901 (p>0,05)  kadar asam laktat delta (AL) diperoleh nilai p=0,000 (p<0,05), 
delta (GD) kadar glukosa darah diperoleh nilai p=0,808 (p>0,05), delta (KL) 
kekuatan otot/kelelahan diperoleh nilai p=0,000 (p<0,05). Pada delta (ST)  dan 
delta (GD) tidak terdapat perbedaan yang bermakna efek antara kelompok 
aktivitas di luar ruangan dan kelompok aktivitas di dalam ruangan sedangkan 
pada delta (AL), dan delta (KL) terdapat perbedaan bermakna efek antara 
kelompok aktivitas di luar ruangan dan kelompok aktivitas di dalam ruangan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : Tidak ada perbedaan 
peningkatan suhu tubuh di dalam ruangan dibanding di luar ruangan setelah 
aktivitas fisik submaksimal, Ada perbedaan peningkatan kadar asam laktat di 
dalam ruangan dibanding di luar ruangan setelah aktivitas fisik submaksimal, 
Tidak ada perbedaan penurunan kadar glukosa darah di dalam ruangan dibanding 
di luar ruangan setelah aktivitas fisik submaksimal, Ada perbedaan penurunan 
kekuatan otot/peningkatan kelelahan  di dalam ruangan dibanding di luar ruangan 
setelah aktivitas submaksimal 
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