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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini merupakan kemajuan teknologi tidak bisa 

dipisahkan dari segala aspek kehidupan manusia. Teknologi diciptakan 

untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. 

Perkembangan kemajuan teknologi terjadi dalam berbagai bidang, seperti 

transportasi, komunikasi, informasi, hiburan dan lain-lain (Widhiasmara, 

2018).  Berbagai macam dampak pun dapat terjadi pada manusia. Disatu 

sisi, perkembangan teknologi dapat memudahkan tiap individu untuk 

melakukan aktivitas tanpa harus membuang-buang energi terlalu banyak 

dan bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa harus berpindah tempat. Namun 

disisi lain, perkembangan teknologi dapat menjadi permasalahan dan 

dampak buruk bagi kesehatan manusia (Fitria, 2017).  

Dampak perubahan pola aktivitas manusia oleh kemajuan teknologi, 

dari bekerja secara dinamis menjadi lebih banyak bekerja secara statis dapat 

menyebabkan menurunnya tingkat kebugaran. Contoh yang terdapat pada 

kehidupan sehari-hari orang yang pada mulanya harus bekerja secara fisik, 

seperti berjalan dari rumah ke kampus atau tempat kerja diganti oleh motor 

atau mobil, dengan adanya internet orang akan betah berlama-lama duduk 

di depan komputer atau laptop, sehingga akan membuat para individu 

cenderung statis, kurang aktivitas fisik dan bermalas-malasan. Akibat dari 

kurangnya aktifitas fisik bagi manusia adalah tubuh akan menjadi tidak 
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bugar sehingga mudah kelelahan. Selain itu semakin banyaknya orang 

terkena penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes 

melitus, dan lain sebagainya (Prativi, 2013). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Noncommunicable Diseases 

Country Profiles tahun 2011 menyatakan bahwa jumlah data persentase 

penduduk Indonesia dengan aktivitas fisik intensitas rendah adalah 29,2% 

dengan laki-laki sebesar 31,9% dan perempuan 27,9% (WHO, 2011). 

Menurut hasil riset yang telah dilakukan oleh Riskesdas (2013), provinsi 

Jawa Timur memiliki prevalensi kurang aktivitas fisik diatas prevalensi 

nasional yaitu 21,3%  dan termasuk dalam lima provinsi dengan proporsi 

penduduk sedantari ≥6 jam yaitu Jawa Timur (33,9%). 

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang dalam 

melakukan aktivitas harian secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berlebihan, sehingga masih memiliki cukup tenaga dalam menikmati 

waktu luang. Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, tidak 

akan mengalami kelelahan yang berlebihan ketika melakukan aktivitas 

walaupun aktivitas tersebut tergolong aktivitas berat sekalipun. Akan tetapi 

pada sebaliknya, jika kebugaran seseorang buruk, dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari akan terasa berat (Erwinanto, 2017) . 

Salah satu komponen yang terpenting dalam menentukan kebugaran 

jasmani adalah kebugaran kardiorespirasi (Adi, 2015). Tingkat Daya tahan 

kardiorespirasi merupakan indikator yang tepat untuk menggambarkan 

status kebugaran jasmani seseorang. Tingkat kebugaran kardiorespirasi 

seseorang dapat diukur melalui tingkat VO2max. Daya tahan kardiorespirasi 
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atau VO2max merupakan kapasitas sistem jantung, paru-paru dan pembuluh 

darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari 

dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti 

(Ferriyanto, 2010).  

Berdasarkan berbagai macam penelitian yang telah dilakukan, 

kebugaran kardiorespirasi yang rendah dapat meningkatkan resiko kematian 

dikarenakan cardiovasculer diseases (CVD). Dengan meningkatkan 

kebugaran kardiovaskuler >5 peak metabolic equivalents (MET) dapat 

mengurangi risiko kematian terkait dengan dislipidemia, obesitas, diabetes 

melitus dan hipertensi. Dengan meningkatkan aktivitas fisik seperti 

olahraga secara teratur dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi 

(Fisher et al., 2015). 

Metode aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran 

kardiorespirasi salah satunya adalah high intensity interval training atau 

latihan intensitas yang tinggi dengan interval. Metode ini memiliki beberapa 

kelebihan seperti waktu latihan yang lebih singkat, fleksibel dan 

menimbulkan efek cedera yang lebih sedikit pada sistem muskuloskeletal 

sehingga dianjurkan untuk dilakukan pada orang dengan sedentary lifestyle, 

overweight, obesitas dan dewasa muda (Nugraha & Berawi, 2017).  

High intensity interval traning (HIIT) adalah sebuah jenis latihan 

kardio yang mengkombinasikan latihan intensitas rendah, sedang dan tinggi 

dengan interval atau waktu tertentu  (Dalleck & Kravitz, 2009). High 

intesity interval training (HIIT) dapat memberikan adaptasi fisiologis yang 

cepat pada tubuh, seperti peningkatan VO2max, ambang anaerobik dan stroke 
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volume (Ramirez, et al., 2016). Karena salah satu efek dari HIIT adalah 

peningkatan VO2max, dengan  menggunakan latihan fisik yang teratur 

menggunakan HIIT selain dapat meningkatkan kebugaran fisik juga dapat 

menurunkan resiko cardiovascular diseases (CVD). 

Resistance training adalah metode latihan yang menggunakan 

prinsip pembebanan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot. 

Prinsip dalam meningkatkan kekuatan otot salah satunya yaitu overload. 

Overload merupakansalah satu prinsip dalam meningkatkan kekuatan otot, 

beban yang digunakan harus melebihi dari kapasitas metabolik otot selama 

latihan. Prinsip peningkatan otot yang lain yaitu spesifitas dalam latihan 

untuk penguatan, jenis gerakan pada resistansi latihan harus spesifik untuk 

mengetahui bagian mana yang ingin ditingkatkan (Hardjono & Melianita, 

2005). Dengan memiliki kekuatan otot yang baik maka kemampuan kerja 

otot akan meningkat. Jika kemampuan otot meningkat, maka akan 

memaksimalkan kemampuan tubuh untuk mengatasi lelah pada waktu yang 

menuntut kekuatan dalam waktu yang lama, sehingga dapat melakukan 

aktivitas secara terus menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti 

(Prakoso, 2017). 

Dalam usaha peningkatan kapasitas VO2max, membutuhkan waktu 

periode yang cukup panjang, sehingga memerlukan waktu luang dan 

metode latihan yang beragam. Selain metode latihan yang dapat 

mempengaruhi peningkatan VO2max faktor individu itu sendiri juga dapat 

mempengaruhi peningkatan VO2max. Pada faktor individu terdapat kondisi 
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fisik yang berbeda. Kondisi fisik yang berhubungan kekuatan otot akan 

mempengaruhi peningkatan kapasitas VO2max (Prakoso, 2017).   

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan perbandingan antara 

ketahanan resistance training (RT), high intensity interval training (HIIT) 

dan kombinasi keduanya untuk mengetahui efek yang ditimbulkan menjadi 

efektif atau lebih efektif pada peningkatan kardiometabolik pada orang 

dewasa (Ramirez, et al., 2016).  

Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian tentang 

peningkatan kebugaran jasmani berdasarkan VO2max pada mahasiswi Gontor 

Putri Kampus Lima Kediri. Pada mahasiswi tersebut sering merasakan 

kelelahan atau merasa cepat lelah ketika melakukan aktivitas. Dalam 

aktivitas dan kegiatan kesehariannya pada mahasiswi Gontor Putri Kampus 

Lima terdapat mengajar, belajar dan juga mendidik/membimbing para 

santriwati. Sehingga membuat mereka tidak memperhatikan pola makan, 

kebugaran tubuh dan jarang olahraga. Hal ini yang menyebabkan rendahnya 

kebugaran fisik terutama kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswi Gontor 

Putri Kampus Lima Kediri. 

Beradasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Kombinasi High Intensity Interval Training 

dan Resistance Training Terhadap Kebugaran Jasmani Berdasarkan VO2max 

pada Mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi high intensity interval training dan 

resistance training terhadap peningkatan kebugaran jasmani berdasarkan 

VO2max pada mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi high intensity interval 

training dan resistance training terhadap peningkatan kebugaran 

jasmani berdasarkan VO2max pada mahasiswi Gontor Putri Kampus 

Lima Kediri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi VO2max sebelum intervensi kombinasi high 

intensity interval training dan resistance training pada mahasiwi 

Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

b. Mengidentifikasi VO2max sesudah intervensi kombinasi high 

intensity interval training dan resistance training pada mahasiswi 

Gontor Putri Lima Kediri. 

c. Menganalisis pengaruh pemberian intervensi kombinasi high 

intensity interval training dan resistance training terhadap VO2max 

pada mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat yang diperoleh bagi peneliti adalah untuk mendapatkan 

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengembangkan diri 
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mengenai kombinasi high intensity interval training dan resistance 

training pada mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri.   

2. Institusi Penelitian 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini diarapkan dapat memberikan 

manfaat dan menambah refrensi dalam fisioterapi tentang pengaruh 

kombinasi high intensity interval training dan resistance training 

terhadap VO2max. 

3. Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas tentang manajemen fisioterapi terhadap peningkatan 

VO2max. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Yang 

Diteliti 

Instrumen 

Penelitian 
Pembeda 

1. Andika 

Ridwan 

Nugraha 

dan 

Khairun 

Nisa 

Berawi 

(2017) 

Pengaruh 

High 

Intensity 

Interval 

Training 

terhadap 

Kebugaran 

Kardioresp

irasi  

Variabel 

independent

: yaitu High 

Intensity 

Interval 

Training  

 

Variabel 

dependent : 

Kebugaran 

Kardiorespi

rasi 

 

Peningkata

n VO2max 

Variabel 

Terkait : 

Mahasiswi 

gontor putri 5 

 

Desain 

penelitian: 

Quasi 

Experimental 

dengan one 

group pretest-

posttest design 

2. Indira 

Vidiari J, I 

Putu Gede 

Adiatmika, 

Luh Made 

Indah, 

Adiputra 

Tirtayasa, 

Made 

Muliarta, 

Adiartha 

Griadhi 

(2017) 

High 

Intensity 

Interval 

Training 

Lebih 

Meningkat

kan 

Ambang 

Anaerobik 

Daripada 

Steady 

State 

Training 

Pada 

Siswa 

Anggota 

Kelompok 

Ekstrakuli

kuler 

Atletik 

Lari Jarak 

Pendek 

Variabel 

bebas: High 

Intensity 

Interval 

Training 

dan Steady 

State 

Training  

 

Variabel 

terikat: 

Ambang 

Anaerobik 

 

Desain 

penelitian : 

Pre-test 

dan post-

test group 

desaign.  

 

Heart Rate 

Deflection 

Point 

(HRDP) 

Instrumen 

penelitian: 

Multi stage 

fitness test 

(bleep test)  

 

Varabel 

Terkait: 

Peningkatan 

VO2max 
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3.  Furqoni 

Setya Adi 

(2015) 

Pengaruh 

Latihan 

Sirkuit 

Training 

Terhadap 

Peningkata

n VO2max 

Peserta 

Ekstrakuli

kuler 

Bulutangki

s MAN 1 

Magelang 

Variabel 

bebas : 

Sirkuit 

training  

 

Variabel 

terikat yaitu 

VO2max. 

 

Desain 

penelitian 

one group 

pre-test 

post-test 

design. 

 

Cooper 

test. 

 

Instrumen 

penelitian: 

Multi stage 

fitness test 

(bleep test)  

 

Variabel bebas: 

High Intensity 

Interval 

Training & 

Resistance 

Training 

4. Lazordy 

Zola 

Septian 

(2016) 

Pengaruh 

Interval 

Training 

Terhadap 

VO2max 

Atlet 

UKM 

Gulat 

Universita

s Negri 

Surabaya 

Variabel 

bebas: 

Interval 

training.  

 

Variabel 

terikat: 

VO2max. 

 

Pada 

penelitian 

ini, peneliti 

menggunak

an pre-test 

post-test 

group 

design  

 

Multistage 

Fitness 

Test/Bleep 

Test 

Variabel 

Terkait : 

Mahasiswi 

gontor putri 5 

 

Desain 

penelitian: 

Quasi 

Experimental 

dengan one 

group pretest-

posttest design 

5. Robinson 

Ramírez-

Vélez, 

Alejandra 

Hernandez, 

Karem 

Castro, 

Alejandra 

Tordecilla-

Sanders, 

Katherine 

González-

Ruíz, and 

Correa-

High 

Intensity 

Interval- 

vs 

Resistance 

or 

Combined- 

Training 

for 

Improving 

Cardiomet

abolic 

Health in 

Variabel 

bebas: High 

Intensity 

Interval vs 

Resistance 

or 

Combined  

 

Variabel 

terikat : 

Cardiometa

bolic Health 

 

Cardiometa

bolic 

Health in 

Overweight 

Adults 

Instrumen 

penelitian: 

Multi stage 

fitness test 

(bleep test) 

 

Desain 

penelitian: 

Quasi 

Experimental 

dengan one 

group pretest-

posttest design 



10 

 

 
 

Bautista, 

(2016)  

Overweigh

t 

Adults 

Desain 

penelitian : 

Randomised 

Controlled 

Trial 

 

 

 


