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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebugaran Jasmani 

1. Definisi Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan fungsional tubuh dalam 

menjalankan aktivitas fisik sehari-hari. Jika dalam melakukan aktivitas, 

yang memiliki kebugaran tubuh yang baik tidak akan merasakan 

kelelahan yang berlebihan sehingga tubuh masih mempunyai tenaga 

cadangan untuk melakukan hal-hal yang mendadak dan setelahnya 

tubuh dapat pulih kembali ke keadaan semula dalam waktu yang relatif 

singkat pada waktu beristirahat (Nugraha & Berawi, 2017). Orang yang 

bugar merupakan orang yang dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari 

secara optimal, tidak malas dan akan jarang merasaka kelelahan. Jika 

seseorang memiliki tubuh yang bugar, maka seseorang tersebut tidak 

akan mudah terkena penyakit. Maka dari hal itu kebugaran jasmani 

dapat dijadkan sebagai patokan derajat kesehatan seseorang (Permata, 

2018). 

Manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari memiliki kaitan 

yang erat dengan kebugaran jasmani. Maka dari itu kebugaran jasmani 

yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari 

memiliki perbedaan pada setiap individunya. Yang mana kebugaran 

jasmani yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan gerak atau aktivitasnya 

(Nugraha & Berawi, 2017). Sebagai contoh aktivitas antara karyawan 
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kantoran dan polisi, petani dan guru atau buruh dan pedagang sangatlah 

berbeda. 

2. Komponen Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani dibagi menjadi dua komponen, yaitu kebugaran 

jasmani berdasarkan kesehatan (health related fitness) dan kebugaran 

jasmani yang berdasarkan dengan kemampuan atletik (skill related 

fitness). Kebugaran jasmani yang berdasarkan dengan kemampuan 

atletik termasuk keseimbangan, waktu reaksi, koordinasi, kelincahan, 

kecepatan dan kekuatan. Sedangkan kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan kesehatan termasuk dalam hal kebugaran 

kardiorespirasi, komposisi tubuh, dorongan dan kekuatan otot (Leavitt, 

2008).  

a. Kebugaran Jasmani Berdasarkan Kesehatan 

Health related fitness atau kebugaran jasmani berdasarkan 

kesehatan dapat mengacu pada beberapa aspek fungsi fisiologis. 

Yang mana dapat melindungi tubuh dalam melawan penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung koroner, obesitas dan kelainan 

muskuloskeletal (Utari, 2007). Komponen dalam kebugaran jasmani 

berdasarkan kesehatan terdiri dari (Amisola & Jacobson, 2003) : 

1) Kekuatan otot, merupakan suatu kemampuan yang dapat 

berfungsi untuk menghasilkan tenaga, termasuk didalamnya 

terdapat kekuatan isotonik dan isometrik. 

2) Daya tahan otot, merupakan kemampuan otot untuk melakukan 

kerja yang berulang-ulang dengan beban submaksimal. 
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3) Kelenturan, dapat mengacu pada kelompok otot yang secara 

fungsi kerjanya dapat melewati suatu lingkup gerak sendi. 

Tingkat kelenturan suatu kelompok otot pada umumnya dibatasi 

oleh struktur sendi, kapasitas dimensi gerak, elastisitas serta 

luasnya. 

4) Kebugaran kardiorespiratori merupakan kemampuan sistem 

respirasi dan sirkulasi untuk menyediakan oksigen bagi kerja 

otot selama melakukan aktivitas yang berulang-ulang dan 

berkelanjutan dengan melibatkan kelompok otot besar. 

Kebugaran kardiorespirasi dapat diukur dengan menggunakan 

kapasitas dari VO2max. VO2max merupakan angka maksimal 

oksigen yang dapat digunakan selama latihan maksimal. 

5) Komposisi tubuh pada dasarnya memiliki dua komponen, yaitu 

lemak tubuh (fat mass) dan masa tubuh tanpa lemak (fat-free 

mass). Massa tubuh tanpa lemak terdiri dari maasa otot, tulang, 

kulit, jaringan bukan lemak dan jaringan tubuh lain. 40-50% 

dari massa otot merupakan masa tubuh tanpa lemak (Setiowati, 

2014). 

b. Skill Related Fitness 

Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kemampuan 

atletik merupakan kualitas yang dimiliki seseorang agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan olahraga (Utari, 2007). Nieman (2001) 

mengungkapkan bahwa kebugaran jasmani yang berhubungan 

dengan kemampuan atletik terdiri dari : 
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1) Ketangkasan adalah kemampuan dalam mengubah gerak secara 

cepat dan akurat. 

2) Kecepatan adalah kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat 

ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat. 

3) Koordinasi adalah kemampuan untuk menyelaraskan antara 

sistem motorik dan sensorik dalam pola gerak yang efisien. 

4) Daya atau power adalah daya ledak otot yang berasal dari tenaga 

eksplosif kekuatan otot maksimum yang berlandaskan dengan 

kecepatan maksimum. 

5) Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

posisi tubuh dalam keadaan gerak statis maupun dinamis dengan 

baik. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kebugaran 

a. Umur 

Umur menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat kebugaran seseorang. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan mengungkapkan bahwa kebugaran dapat meningkat 

sampai remaja awal dan mengalami penurunan setelah itu. 

Penelitian di Belanda mengungkapkan bahwa kekuatan aerobik 

puncaknya terjadi pada umur 18 dan 20 tahun pada laki-laki dan 

pada perempuan terjadi pada umur 16 dan 17 tahun yang bertepatan 

dengan umur puncak massa otot. Pengukuran kebugaran jasmani 

pada sebuah penelitian pada 8.800 orang Amerika berusia 10-18 

tahun menunjukkan bahwa kebugaran kardiorespiratori cenderung 
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konstan atau meningkat antara usia 12-18 tahun. Hal ini 

membuktikan bahwa daya tahan tiap unit massa tubuh tanpa lemak 

mungkin menurun atau masih berubah  (Utari 2007, dalam Meredith 

C, 1996). 

b. Jenis Kelamin 

Dalam kebugaran aerobik, pada umumnya bahwa laki-laki 

lebih tinggi daripada perempuan. Penelitian di Oman (2001) pada 

anak usia 15-16 tahun menunjukkan bahwa kebugaran aerobik lebih 

tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan (Barwani, et al., 

2001).  

c. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik dapat diartikan sebagai gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot-otot skeletal. Aktivitas fisik juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu gerakan fisik yang dapat menyebabkan 

terjadinya kontraksi otot-otot (Kurpad, 2004). Dengan aktivitas fisik 

dapat memperbaiki atau meningkatkan kelenturan, kekuatan, daya 

tahan dan kebugaran kardiorespirasi. Sehingga jika terjadi 

penurunan aktivitas fisik pada seseorang dapat menyebabkan 

penurunan atau rendahnya tingkat kebugaran jasmani (Nieman, 

2001). 

d. Kadar Hemoglobin 

Kapasitas pembawa oksigen merupakan salah satu yang 

dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Oksigen diangkut oleh 

aliran darah ke jaringan sel-sel tubuh, termasuk sel-sel otot jantung. 
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Hemoglobin memerankan peran yang penting dalam tansportasi 

oksigen dalam darah. Jika konsentrasi hemoglobin dalam darah 

lebih rendah dari normal, maka dapat mengurangi pengiriman 

oksigen ke jaringan tubuh dan mengganggu proses metabolik 

aerobik jaringan. Konsentrasi hemoglobin yang rendah dapat 

mengurangi angka maksimal pengiriman oksigen ke jaringan, 

sehingga dapat mengurangi VO2max dan mengganggu kapasitas 

kesegaran jasmani (Utari, 2007).  

B. VO2max 

1. Definisi VO2max 

VO2max merupakan kemampuan jantung dan paru-paru dalam 

menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dalam jangka waktu yang lama. 

VO2max juga merupakan kapasitas aerobik maksimal atau kapasitas 

maksimal dari tubuh untuk menggunakan oksigen selama latihan 

dengan intensitas yang meningkat, sehingga dapat menunjukkan 

kebugaran fisik seseorang (Ferriyanto, 2010). 

Kebugaran sistem pernafasan jantung (cardiorespiratory) adalah 

efektivitas jantung dan paru-paru dalam mengalirkan darah, oksigen dan 

zat makanan ke jaringan tubuh selama kegiatan fisik berlangsung 

(Brittenham, 1996). Kapasitas kebugaran kardiorespiratori dapat 

dinyatakan sebagai VO2max. Menurut Pate dan Clenaghan (1993) 

kapasitas volume oksigen maksimal (VO2max) adalah tempo tercepat 

dimana seseorang dapat menggunakan oksigen selama olahraga. 

Semakin besar kapasitas VO2max maka akan semakin besar pula 
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kemampuannya dalam beraktivitas yang berat dan akan lebih cepat pulih 

kelelahannya jika selesai dalam beraktivitas. 

VO2max merupakan tingkat kemampuan tubuh yang dinyatakan 

dalam liter/menit atau milimeter per berat badan dalam kilogram per 

menit (ml/kg/min) (Ferriyanto, 2010). Sel-sel yang terdapat dalam tubuh 

manusia membutuhkan oksigen dalam melakukan fungsinya untuk 

mengubah makanan menjadi ATP (Adenosine Triphosphate). Sel-sel 

otot yang melakukan kontraksi membutuhkan banyak ATP, hal ini 

menyebabkan otot yang digunakan saat beraktivitas juga membutuhkan 

oksigen dan menghasilkan karbondioksida. Semakin banyak oksigen 

yang diserap oleh tubuh maka akan semakin baik juga kinerja otot dalam 

bekerja. Sehingga zat-zat sisa yang menyebabkan kelelahan lama 

kelamaan akan berkurang jumlahnya menjadi sedikit. Seseorang yang 

memiliki nilai VO2max yang tinggi mampunyai ketahanan untuk 

beraktivitas akan lebih lama dibandingkan yang mempunyai nlai VO2max 

yang rendah (Kolt, 2007).  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi VO2max 

Pada umumnya kapasitas VO2max pada individu berbeda-beda. Nilai 

VO2max seseorang memiliki rata-rata antara 60-80 ml/kg/menit. 

Besarnya nilai VO2max bisa dipengaruhi oleh fungsi paru jantung, 

metabolisme otot aerob, kegemukan badan, keadaan latihan dan 

keturunan (Debbian & Rismayanthi, 2016 dalam Kuantaraf, 1992). 

Pemaparan Adi (2015, dalam Pete 1993), bahwa VO2max yang 

dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 
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a. Fungsi kardiorespirasi, seseorang dalam penggunaan oksigen ke 

jaringan yang aktif bergantung pada sistem paru jantung atau 

kardiorespirasi, sehingga kapasitas fungsional paru-jantung adalah 

kunci penentu dari VO2max. 

b. Metabolisme otot aerobik, selama melakukan aktivitas oksigen 

digunakan untuk mengkontraksikan serabut otot secara aktiv. 

VO2max merupakan gambaran kemampuan otot rangka untuk 

menyadap oksigen dari darah dan menggunakannya dalam 

metabolisme aerobik. 

c. Kegemukan badan, jaringan lemak dapat menambah massa dari 

badan, akan tetapi lemak tidak bisa mendukung kemampuan 

olahragawan untuk secara langsung menggunakan oksigen selama 

beraktivitas berat terutama dalam berolahraga. 

d. Keadaan latihan, kebiasaan kegiatan dan latar belakang latihan 

olahragawan bisa mempengaruhi nilai VO2max. 

e. Keturunan, walaupun kapasitas VO2max dapat ditingkatkan melalui 

latihan, banyak penelitian menyatakan bahwa besarnya 

peningkatan itu terbatas dari 10-20%. Dalam hal ini jelas bahwa 

VO2max seorang olahragawan perorangan dapat berbeda karena 

garis keturunan. 

C. Multistage Fitness Test (Beep test) 

1. Definisi  

Multistage fitness test atau yang sering kita sebut dengan beep test 

merupakan tes yang digunakan untuk menghitung kadar kapasitas 
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aerobik/kebugaran dan ketahanan. Tes ini merupakan tes yang terdiri 

dari berlari secara bolak-balik diantara dua garis yang berjarak sejauh 

20 m. Berlari dilakukan selama terdengar suara beep yang direkam 

sebelumnya. Itulah sebabnya tes ini sering disebut dengan “beep test” 

Brewer, Ramsbottom, dan Williams (1988 dalam Sukadiyanto, 2011). 

Rekaman beep test menjadi tanda kecepatan bagi subjek dalam berlari. 

Kecepatan berlari akan meningkat pada setiap menitnya (Cooper, et al., 

2005). 

Kelebihan dari tes ini adalah tes ini dapat dilakukan pada kelompok 

besar sehingga dapat meminimalisirkan biaya yang digunakan. 

Menurut Kavcic (2012) mengungkapkan bahwa tes ini merupakan tes 

yang dianggap valid, aman, murah dan bisa dilakukan untuk 

sekelompok atau banyak orang. Selain itu dapat dijadikan sebagai 

upaya maksimal dari kapasitas daya tahan tubuh. Kelebihan dari tes ini 

juga merupakan tes untuk energi aerobik sehingga dapat meningkatkan 

daya tahan atlet dan peserta latihan secara berlanjut. Daya tahan tubuh 

yang dibentuk akan stabil. 

Kelemahan dari tes ini adalah praktek dan tingkat motivasi dapat 

mempengaruhi hasil nilai dan skor dapat subyektif. Tes ini biasanya 

dilakukan diluar ruangan, sehingga kondisi lingkungan dapat 

mempengaruhi hasil. Tes ini tidak dianjurkan bagi orang yang 

bermasalah dalam kesehatan yang cukup kronik. Keadaan psikologis 

yang buruk akan mempengaruhi hasil dari tes ini. 
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2. Prosedur Pelaksanaan Multistage Fitness Test (Beep Test) 

 

Gambar 2.1 Beep Test                                                                      

Sumber: (Septian, 2016) 

Tes ini meliputi berlari terus menerus diantara dua garis yang 

berjarak 20m selama terdengar suara beep yang sudah direkam 

sebelumnya. Atlet berdiri di belakang garis pertama menghadap ke 

garis kedua, dan mulai berlari sesuai aba-aba dari rekaman beep di 

sound. Kecepatan pada start sangat lambat. Atlet terus berlari diantara 

kedua garis, berbalik arah bila terdengar suara beep yang sudah 

terekam. Sesudah satu menit kecepatan suara beep akan bertambah dan 

tegang suara beep menjadi lebih cepat. Hal ini akan berlangsung terus 

per satu menit (level) (Septian, 2016).  

Bila atlet belum mencapai garis pada waktu terdengar suara beep, 

dia harus menyelesaikan dahulu baru kemudian berbalik dan berusaha 

menyesuaikan kecepatan larinya diantara dua beep. Demikian juga 

apabila atlet sudah mencapai garis sebelum terdengar suara beep, dia 

harus menunggu sampai terdengar beep. Tes dihentikan bila atlet dua 

kali gagal mencapai garis (kurang dari 2 meter) pada saat pembalikan 

dua kali berturut-turut. Waktu antara beep memendek setiap menit 

(level) (Septian, 2016).  
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Peralatan yang dibututhkan untuk multistage fitness test /beep test 

antara lain (Walker, 2016): 

a. Lapangan sepanjang 20 m 

b. Rekaman beep test 

c. Asisten 

d. Alat tulis 

Langkah pelaksanaan multistage fitness test /beep test (Walker, 

2016): 

a. Menghidupkan rekaman bunyi multistage fitness tes (beep test). 

b. Selanjutnya akan terdengar bunyi “tut” tunggal dengan beberapa 

interval yang teratur. 

c. Peserta tes diharapkan untuk sampai keujung yang bertepatan 

dengan sinyal “tut” yang pertama berbunyi kemudian berbalik 

dan berlari kearah yang berlawanan. 

d. Selanjutnya setiap satu kali sinyal “tut” berbunyi peserta tes 

harus dapat mencapai disalah satu lintasan yang di tempuh. 

e. Setelah mencapai interval satu menit disebut level atau tingkatan 

satu yang terdiri dari tujuh balikan atau shuttle. 

f. Selanjutnya jika mencapai interval satu menit akan berkurang 

sehingga menyelesaikan level selanjutnya peserta harus berlari 

lebih cepat. 

g. Setiap kali peserta tes menyelesaikan jarak 20m posisi kaki harus 

menginjak atau melewati batas atau garis 20m. 
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h. Setiap peserta harus berusaha untuk berlari selama mungkin 

sesuai dengan irama yang telah diatur oleh rekaman beep. 

i. Jika peserta gagal mencapai garis pembatas 20m sebanyak 2 kali 

berturut-turut maka akan dihentikan atau dinyatakan tidak kuat 

melaksanakan tes. 

Penilaian Beep test :  

Tabel 2.1 Penilaian Beep Test Pria (values in ml/kg/min) 
Sumber: (Ramsbottom, Brewer, & Williams, 1988) 

Umur Buruk 
Dibawah 

rat-rata 
Rata-rata 

Diatas 

rata-rata 
Exellent Superior 

13-19 ˂33.0 35.0-39.9 40.5-45.1 45.2-50.9 51.0-55.9 ˃55.9 

20-29 ˂33.0 33.0-39.2 39.9-43.3 43.9-48.7 49.3-52.5 ˃52.6 

30-39 ˂31.5 31.5-38.4 38.5-41.8 42.4-47.4 48.0-51.4 ˃51.6 

 

Tabel 2.2 Penilaian Beep Test Wanita (values in ml/kg/min) 
 Sumber: (Ramsbottom, Brewer, & Williams, 1988) 

 

D. High Intensity Interval Training (HIIT) 

1. Definisi  

Imanasari (2018) mengungkapkan bahwa High Intensity Interval 

Training merupakan kombinasi latihan intensitas tinggi, sedang atau 

rendah dalam selang waktu tertentu yang bertujuan untuk 

Umur Buruk 
Dibawah 

rata-rata 
Rata-rata 

Diatas 

rata-rata 
Excellent Superior 

13-19 ˂33.0 33.0-37.1 37.8-42.4 43.3-46.8 47.4-52.5 ˃52.6 

20-29 ˂31.5 31.5-35.7 36.5-41.9 42.4-44.9 45.2-49.4 ˃50.2 

30-39 ˂30.2 30.2-35.5 35.6-38.9 39.2-44.5 44.8-48.0 ˃48.0 



23 
 

 
 

meningkatkan daya tahan, kekuatan dan kebugaran fisik serta 

metabolisme. Pelaksanaan latihan intensitas tinggi dan rendah harus 

dilakukan dalam rentang waktu yang sama. High intensity interval 

training (HIIT) dapat memberikan adaptasi fisiologis yang cepat pada 

tubuh seperti peningkatan VO2max, ambang anaerobik dan stroke volume 

(Ramirez, et al., 2016). 

HIIT merupakan metode pelatihan yang terdiri dari beberapa siklus 

dalam durasi yang pendek, sedang atau tinggi dan tiap siklusnya 

diselingi dengan waktu istirahat berupa latihan intensitas ringan. HIIT 

terdiri dari tiga tahap, yaitu pemanasan, latihan intensitas maksimum 

dan cooling down. 

Perbedaan HIIT dengan latihan daya tahan biasa adalah HIIT 

melatih otot untuk menerima tekanan yang berubah-ubah. Perubahan 

tekanan yang diberikan kepada otot terjadi pada saat berlari lalu 

berjalan. Hal ini membedakan dengan latihan daya tahan tubuh biasa 

yang membuat otot menerima tekanan yang sama dalam waktu lama. 

Selain itu, kelebihan lain dari HIIT adalah waktu yang lebih efisien. Satu 

sesi latihan HIIT cukup menghabiskan 25-30 menit. Berbeda dengan 

latihan daya tahan tubuh yang bisa menghabiskan waktu dua kali lipat    

Salah satu kelebihan lain dari HIIT adalah masalah waktu latihan. 

Satu sesi latihan HIIT mungkin cukup menghabiskan 25-30 menit. 

Berbeda dengan latihan daya tahan tubuh yang bisa menghabiskan 

waktu dua kali lipat lebih lama. Sehingga HIIT membutuhkan waktu 

yang lebih singkat untuk mencapai kebugaran (Hoeger, 2014).  
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2. Bentuk Latihan High Intensity Interval Training (HIIT) 

High intensity interval training merupakan salah satu metode latihan 

fisik yang dapat meningkatkan kebugaran. Metode ini menggabungkan 

berbagai macam kondisi, mulai dari sprint, jogging, berjalan hingga 

istirahat (Lauren & Jenkins, 2002). Keuntungan dari high intensity 

interval training adalah dapat meningkatkan kapasitas VO2max, waktu 

pemulihan dan kemampuan pengulangan sprint. Contoh penerapan dari 

metode ini adalah dengan berlari 150-200 meter dalam kecepatan 

penuh, dilanjutkan dengan jogging dan berjalan selama dua menit. 

Kemudian kembali pada tahap awal dan berikutnya. Pola ini dilakukan 

dalam 4-6 kali repitisi. Dalam hal ini, yang terpenting untuk diketahui 

bahwa pola tersebut bukanlah pola baku, jumlah repitisi dan lama 

istirahat tergantung pada tiap-tiap individu (Hutajulu, 2015).  

Dalam penelitian ini periode berlangsung selama empat minggu 

dengan frekuensi tiga kali per minggu. Dalam setiap sesi latihan diawali 

dengan pemanasan (warming up) dan diakhiri dengan pendinginan 

(cooling down). Dosis yang digunakan dalam HIIT adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 2.3 Program Latihan Fisik HIIT 

Sumber: (Hutajulu, 2015) 

 

 

 

 

Gambar 2.2 HIIT (Sprint) 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2018 

 

 

1 Minggu latihan 

(diulangi selama 

empat minggu) 

Latihan High Intenity Interval Training (HIIT) 

Latihan Fisik Waktu total 

Sesi 1 (Senin) Sprint 2 set + 4 menit 

istirhat antar set 

1 set: 6 × (1 menit lari+1 

menit istirahat) 

28 menit 

Sesi 2 (Rabu) Sprint 3 set + 4 menit 

istirhat antar set 

1 set: 5 × (0,5 menit 

lari+1 menit istirahat) 

30,5 menit 

Sesi 3 (Jum’at) Sprint  

1 set: 4 × (4 menit lari+3 

menit istirahat ) 

 

28 menit 
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3. Efek Fisiologis High Intensity Interval Training Terhadap VO2max 

Dengan adanya jeda atau selingan diantara intensitas tinggi dan 

intensitas rendah membuat tubuh secara efektif membentuk dan 

membuat energi yang berasal dari sistem anaerobik. Penambahan 

interval membantu pengeluaran metabolisme dari otot selama periode 

istirahat pada saat latihan interval dengan intensitas tinggi sedang 

dilakukan oleh tubuh. Dengan adanya perubahan pada periode latihan 

yang dilakukan secara bergantian akan membantu tubuh meningkatkan 

volume dalam mengkosumsi oksigen saat latihan pada volume dan 

kapasitas maksimum selama latihan (Kolt, 2007).  

American College of Sport Medicine menyatakan bahwa pada saat 

latihan interval lebih banyak oksigen yang digunakan daripada latihan 

noninterval. Kecepatan metabolik rate meningkat 90 menit sampai 24 

jam setelah sesi latihan interval intensitas tinggi. Peningkatan 

metabolisme dikarenakan tubuh membakar lemak dan kalori dengan 

cepat. Latian intensitas tinggi memacu kerja jantung dengan lebih keras 

sehingga konsumsi oksigen pun meningkat. Jika konsumsi oksigen 

meningkat maka metabolisme tubuh pun akan meningkat, sehingga 

semakin banyak lemak yang dipakai untuk pembakaran. Selain 

metabolisme pada saat latihan meningkat, pada saat istirahat pun 

metabolisme ikut meningkat, hal ini deketahui dengan istilah resting 

metabolic rate (RMR) atau tingkatan metabolisme pada saat kita 

istirahat selama 24 jam setelah kita melakukan latihan interval intensitas 

tinggi (Azizi, 2018). 
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E. Resistance Training 

1. Definisi  

Resistance trainig adalah metode latihan dengan menggunakan 

prinsip pembebanan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot. 

Prisip untuk meningkatkan kekuatan otot salah satunya yaitu dengan 

latihan yang bersifat overload. Yang dimaksud yaitu untuk 

meningkatkan otot yang lain yaitu spesifitas dalam latihan untuk 

penguatan. Jenis latihan pada resistance training harus spesifik yaitu 

mengetahui bagian yang ingin ditingkatkan (Melianita & Hardjono, 

2005). 

American College of Sport Medicine (ACSM) merekomendasikan 

latihan kardiorespirasi dan latihan ketahanan untuk meningkatkan 

kebugaran fisik dan kesehatan. Semua bentuk aktivitas fisik 

menggunakan energi dalam tubuh (Prativi, 2013). Resistance training 

merupakan salah satu bentuk latihan fisik yang dapat meningkatkan 

kekuatan otot dan dapat mengurangi lemak yang berlebihan. Kekuatan 

otot merupakan salah satu indikasi dari kebugaran jasmani.  

Sit-up merupakan salah satu bentuk latihan fisik dari resistance 

training yang menggunakan tahanan beban dari berat tubuh. Latihan 

resistance mampu memberikan manfaat tambahan yang tidak 

ditemukan pada aktivitas aerobik. Manfaat latihan resistance training 

meliputi peningkatan kekuatan dan kebugaran otot (Leavitt, 2008).  

2. Bentuk Latihan Resistance Training 

Salah satu bentuk latihan fisik yang termasuk dalam resistance 

training adalah sit-up. Sit-up merupakan resistance training yang 
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menggunakan pembebanan yang berasal dari berat badan sendiri. 

Gerakan sit-up dilakukan dengan posisi setengah badan terlentang 

dengan kaki dilipat, posisi lipatan kaki dan rentangan punggung 

membentuk sudut 90°, tangan berada dibelakang kepala kemudian 

menganngkat setengah badan sampai siku menyentuh lutut (Meiriawati, 

2012). 

Intensitas latihan yang digunakan dalam latihan sit-up sebanyak 30 

kali sit-up dalam sehari dengan interval 1-2 interval antar sit-up, 

penelitian berlangsung selama empat minggu (Todingan, 2016). 

 

Gambar  2.3 Resistace Training  
Sumber: (Makara, 2018) 

3. Efek Fisiologis Resistance Training  

Resistance training merupakan salah satu latihan dengan 

menggunakan sistem pembebanan untuk meningkatkan kekuatan dan 

ketahanan pada otot. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

ketahanan kekuatan otot salah satunya VO2max (Septian, 2016). Dari 

setiap sel dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen untuk mngubah 

energi makanan menjadi ATP (Addenosine Triphosphate). Sel otot yang 
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berkontraksi membutuhkan banyak oksigen dan menghasilkan CO2 

(Sukadiyanto, 2005).   

Metabolisme yang terjadi pada resistance training menggunakan 

metabolisme anaerobik yang disebut dengan glikolisis. Glikolisis 

dimulai dengan serangkaian reaksi kimia dan senyawa antara untuk 

menghasilkan ATP. Proses ini jauh lebih hemat energi daripada 

metabolisme aerobik. Hal ini lah yang membuat tubuh akan 

menggunakan metabolisme anaerobik saat metabolisme aerobik tidak 

memadai. Glikolisis anaerob mempunyai efek samping, yaitu saat 

terakumulasi dalam jumlah yang cukup, memasuki aliran darah dan 

menyebabkan kelelahan. Dengan demikian semburan lama metabolisme 

anaerobik tidak berlanjut dari waktu ke waktu (Utari, 2007).  

Kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk berkontraksi yang 

berfungsi membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan atau 

beban dalam beraktivitas (Wiarto, 2013). Kekuatan otot merupakan 

komponen penting untuk meningkatkan kebugaran tubuh secara 

keseluruhan. Dalam usaha peningkatan kapasitas VO2max, membutuhkan 

waktu periode yang cukup panjang, sehingga membutuhkan waktu 

luang dan metode latihan yang bervariasi. Selain metode-metode latihan 

yang mempengaruhi peningkatan VO2max, terdapat faktor pada individu 

itu sendiri. Pada individu terdapat kondisi fisik yang berbeda satu sama 

lain. Kondisi fisik yang berhubungan kekuatan otot akan mempengaruhi 

peningkatan kapasitas VO2max (Prakoso, 2017).  
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Latihan kekuatan otot dengan resistance training yang pada dasarnya 

dengan menggunakan pembebanan yang akan membuat otot akan 

berkontraksi dan memaksimalkan kerja otot dengan menambah 

penggunaan oksigen. Dengan demikian kapasitas VO2max seseorang 

akan meningkat. Latihan resistensi memberikan manfaat yang tidak 

ditemukan pada aktivitas aerobik. 

F. Program Latihan Kombinasi High Intensity Interval Training dan 

Resistance Training 

 

Tabel 2.4 Program Latihan Kombinasi HIIT dan RT 

1 Minggu 

latihan 

(diulangi 

selama empat 

minggu) 

Latihan High Intenity 

Interval Training (HIIT) 

 
 
 
 

Jeda 

HIIT 

dan 

RT: 5 

menit 
 

 
 

 

 

 
 

Latihan 

Resistance 

Training (RT) 

Latihan Fisik 
Waktu 

total 

Sesi 1 (Senin) Sprint 2 set + 4 

menit istirhat 

antar set 

1 set: 6 × (1 

menit lari+1 

menit istirahat) 

28 

menit 

RT (Sit-up) 30 

kali 

Sesi 2 (Rabu) Sprint 3 set + 4 

menit istirhat 

antar set 

1 set: 5 × (0,5 

menit lari+1 

menit istirahat) 

30,5 

menit 

RT (Sit-up) 30 

kali 

Sesi 3 (Jum’at) Sprint  

1 set: 4 × (4 

menit lari+3 

menit istirahat ) 

 

28 

menit 

RT (Sit-up) 30 

kali 

 


