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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Jalan Kaki 

2.1.1 Definisi  

 Jalan kaki adalah olah raga yang murah, aman, dan menyenangkan bila 

dilakukan bersama-sama dengan teman, pasangan atau keluarga. Menurut Iknoian 

(1996 dalam agustavian dan hartati, 2013) yaitu berjalan kaki merupakan olah raga 

dengan efek samping yang rendah, yang mehanya menimbuklan kekakuan sedikit 

pada tulang dan jaringan tubuh. Jalan kaki merupakan gerak maju dengan melangkah 

tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap langkah kaki harus 

menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah, atau dalam satu 

periode satu langkah, dijalan satu kaki harus berada di tanah, maka kaki harus tegak 

lurus dan kaki menumpu dalam posisi tegak lurus dan vertical (Sumaryoto dan 

Nopembri, 2016). 

2.1.2 Manfaat Jalan Kaki 

Manfaat jalan kaki menurut Agus Rasidi (2005:87) yaitu : 

a. Memperbaiki efektifitas jantung dan paru-paru .  

b. Membakar lemak dalam tubuh  

c. Meningkatkan metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih cepat, 

bahkan sekalipun tengah istirahat  

d. Membantu mengontrol selera makan  
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e. Membantu penyembuhan stress 

f. Memperlambat penuaan  

g.  Menurunkan tingkat kolesterol  

h.  Menurunkan tingkat darah tinggi  

i.  Membantu mengontrol dan mencegah diabetes  

j.  Menurukan beberapa resiko kanker prostat dan payudara 

 

2.1.3 Faktor yang mempengaruhi Jalan Kaki 

Menurut (Rahman Ari 2010) Faktor yang mempengaruhi individu dalam 

berjalan kaki yaitu jalan kaki di anggap transportasi yang berkelanjutan dengan 

keuntungan dalam hal lingkungan , social, dan ekonomis dapat di kategorikan 

dalam transportasi aktif. 

 

2.1.4 Latihan Berjalan Kaki 

Latihan berjalan kaki besifat dinamis dan berulang-ulang dari beberapa 

bagian otot , menstimulasi system kardiovaskular dan pulmonal untuk mengirim 

oksigen ke otot yang sedang bekerja. Berjalan kaki termasuk jenis latihan aerobic 

yang bersifat kontiyu dan menyebabkan perbuahan konsentrasi myoglobin 

sebagai senyawa yang dapat mengikat oksigen . Latian ini meningkatkan 

kemampuan tubuh untuk mengkonsumsi oksigen. Selain itu juga terdapat 

beberapa perubahan yang terjadi pada tubuh setelah melakukan latihan dengan 

berjalan kaki secara kontinyu antara lai pembesaran ukuran panjang , penigkatan 

isi keuncup , dan peningkatan kapasitas patu serta peningkatan Vo2 Max. 
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Melalui latihan yang bersifat aerobic dan dengan frekuensi 3 sampai 4 kali 

seminggu , durasi selama 30 sampai 60 menit dengan intensitas yang disesuaikan 

dengan kondisi individual. 

Intensitas latihan dapat ditentukan hasil uji jalan 6 menit. Frekuensi 

latihan bergantung dengan tingkat kebugaran seseorang , yang juga dapat di 

tentukan berdasarkan uji jalan 6 menit. Bila seseorang mampu berjalan sejauh 

300 meter per 6 menit, maka frekuensi latihannya 3 sampai 4 kali perminggu. 

 

2.1.5 Siklus Berjalan Kaki 

Satu siklus berjalan/gait dimulai dari tumit salah satu kaki mengenai lantai 

(heel strike) hingga heel strike berikutnya pada kaki yang sama, disebut 100% 

total siklus berjalan. Titik-titik tertentu dari siklus ini dapat diamati.  

a. 0 % : heel strike pada permulaan fase berdiri (stance phase)  

b. 15% : kaki bagian depan menyentuh lantai, disebut juga foot flat  

c. 30% : tumit terangkat dari lantai (heel off)  

d. 45% : lutut dan panggul menekuk untuk mempercepat kaki kedepan dalam 

antisipasi fase mengayun (swing phase) disebut knee band 

e. 60% : jari-jari terangkat dari lantai, akhir dari fase berdiri untuk mengawali 

fase mengayun, disebut toe off. Pada pertengahan ayunan diperlukan 

dorsofleksi kaki untuk mencegah jari-jari menyentuh lantai.  

f. 100% : tumit kaki yang sama kembali menyentuh lantai. Selama total siklus 

berjalan, fase berdiri meliputi 60% total siklus danfase mengayun 40%. 
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2.1.6 Efek Latihan Berjalan Kaki 

Respon fisiologis berbagai sitem tubuh terhadap latihan tergantung dari 

jenis intensitan latihan dan keadaan lingkungan. 

Terdapat beberapa adaptasi aerobic yang utama, terjadi ada otot skeletal yang di 

hasilkan oleh latihan berjalan kaki. Yaitu : 

a. Peningkatan kadar myoglobin 

Myoglobin merupakan pigmen yang mengikat oksgen dengan hemoglobin. 

Myoglobin merupakan tempat persediaan oksige. Fungsi minor memperbaiki 

system aerobic. Fungsi pokok adalah menambah difusi oksigen membrane sel 

ke mitokondria yang di gunakan. 

b. Peningkatan oksidasi karbohidrat (glikogen) 

Latihan dapat meningkatkan kapasitas otot skeletal terhadap pemecahan 

glikogen pada proses oksidasi ATP. Dengan kata lain kapasitas otot 

menghasilkan energy aerobic meningkat. Di buktikan dengan peningatan 

tenaga aerobic maksimal 

c. Perubahan relative pada serabut otot tipe I dan II 

Perubahan serabut otot pada latihan kontinyu terjadi terjadi terutama pada 

serabut tipe I yang mempunyai kapasitas aerobic yang lebih tingi dari tipe II 

 

2.2 Konsep Kebugaran Fisik 

2.2.1 Definisi Kebugaran Fisik 

Kebugaran Fisik adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan 

kerja atau aktivitas sehari-hari dengan daya kerja yang maksimal atau maksimal 
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tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan (Rahayu dan Mustasbirin, 2016, hal-

114). Menurut Hadziq dan Musadad (2017 hal-99) menyebutkan kebugaran 

jasmani merupakan keadaan tubuh yasng mempu melaksanakan aktivitas setiap 

hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, artinya seseorang 

yang memiliki kebugaran fisik yang tinggi akan mampu beraktivitas fisik tanpa 

mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan aktivitas. 

Menurut Surtiyo (2017 hal-146) kebugaran fisik adalah kondisi fisik yang 

bersangkutan dengan kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam 

pekerjaan secara optimal dan efisien. Menurut Karpovich kebugaran jasmani 

merupakan bagian dari total fitness. Total fitness merupakan gabungan yang 

didalamnya terdiri dari anatomical fitness, physiological fitness dan psychological fitness. 

Physical fitness adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu 

yang memerlukan usaha otot. 

Kebugaran fisik yang dimiliki seseorang akan memberikan pengaruh 

terhadap kinerja dan akan memberikan dukungan yang positif terhadap aktiviitas 

lainnya , termasuk belajar. Seseorang yang memiliki kebugaran fisik yang tinggi, 

dia tidak akan merasakan kelelahan yang berlebihan dalam setiap pekerjaan atau 

aktivitas lain yang dikerjakan meskipun pekerjaan itu berat dan melelahkan. 

Sebaliknya, jika tidak memiliki kebugaran fisik yang tinggi, semua pekerjaan 

meskipun ringan anak terasa berat dan melelahkan sehingga suatu pekerjaan tidak 

akan selesai dengan baik (Hadziq dan Musadad,2017 hal-99). 

Kebugaran yang baik tidak bisa didapat dengan begitu saja, akan tetapi 

harus melalui latihan yang menunjang peningkatan kebugaran fisik. Latihan 
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dengan teratur dan berkesinambungan akan meningkatkan derajat kesehatan 

seseorang sehingga kebugaran fisik yang diinginkan akan tercapai (Hadziq dan 

Musadad,2017 hal-99). Hal yang terpenting adalah dengan tidak memaksakan 

untuk melaksanakan latihan kondisi fisik yang berat dari awal suatu latihan. 

Beban dalam latihan fisik dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan 

dengan kondisi tubuh, dengan latihan fisik secara rutin seseorang tidak hanya 

meningkatkan daya tahan tubuh, akan tetapi juga menjadi semakin kuat, terampil, 

dan efisien dalam melakukan aktivitas (Rahayu dan Mustasbirin, 2016, hal-115). 

 

2.2.2 Manfaat Kebugaran Fisik 

Menurut Masrian (2016, hal-152) manfaat kebugaran fisik yaitu dapat 

meningkatkan kemampuan tubuh, social emosional, sportifitas, dan semangat 

kompetisi. Berikut manfaat kebugaran fisik 

a. Pembentukan Gerak 

Manfaat kebugaran fisik dalam menbentukan gerak yaitu : memenuhi dan 

menyalurkan keinginan untuk bergerak, penghayatan terhadap runag, waktu, 

dan bentuk, serta menggembangkan rasa irama. Mengenal kemampuan gerak 

dan mengembangkan sikap, mengenal kemampuan gerak dan 

menggembangkan sikap, memperkaya dan memperluas kemampuan gerak 

(Masrian, 2016 : hal-152). 

b. Pembentukan Prestasi 

Manfaat kebugaran fisik dalam pembentukan prestasi adalah sebagai berikut 

: mengembangkan kemampuan belajar optimal, belajar mengarahkan diri 
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pada pencapaian prestasi, seperti kemampuan, konsentrasi, keuletan, 

kewaspadaan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Penguasaan emosi, belajar 

mengenal kemampuan dan keterbatasan diri, meningkatkan sikap yang tepat 

terhadap nilai yang nyata dalam kehidupan sehari-hari (Masrian, 2016 : hal-

152). 

c. Pertumbuhan Social 

Manfaat kebugaran fisik dalam pertumbuhan proses social adalah sebagai 

berikut : mengikutsertakan diri dalam kelompok dan pelajar untuk bekerja 

sama, mengembangkan rasa peduli terhadap orang lain dan memberi 

pertolongan perlindungan, serta rasa pengorbanan (Masrian, 2016 : hal-153). 

d. Pertumbuhan Badan 

Manfaat kebugaran fisik dalam pertumbuhan badan adalah meningkatkan 

kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab untuk membiasakan pola hidup 

sehat. Komponen kesegaran fisik diperlukan anak usia sekolah untuk 

mempertahankan kesehatan, mengatasi stress lingkungan, dan melakukan 

aktivitas sehari-hari, terutama kegiatan belajar didalam kelas (Masrian, 2016 : 

hal-153). 

 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Fisik 

Menurut Hadziq dan Musadad (2017 hal-100) factor yang 

mempoengaruhi kebugaran Fisik adalah sebagai berikut : 

a. Keturunan  
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Gangguan kesehatan, seperti penyakit dapat diturunkan kepada anak-cucu 

sehingga factor keturunan akan mempengaruhi tingkat kebugaran seseorang. 

Gangguan kesehatan yang diturunkan kepada seseorang sedikit banyak 

mempengaruhi dalam hal aktifitas maupun kebugaran fisik, penyakit yang 

diturunkan dari orang tua juga akan memepengaruhi aktifitas tubuh sehingga 

terbatas dalam melakukan aktifitas fisik dan cenderung untuk melakukan 

istirahat, seserang yang sering melakukan istirahat pasti mempengaruhi 

kebugaran fisiknya. 

b. Umur 

Semakin bertambahnya umur seseorang, tingkat kebugaran fisik seseorang 

akan semakin melemah, setiap orang butuh untuk memelihara kebugaran 

tubuh melalui latihan atau aktivitas fisik yang menunjang terhadap 

peningkatan kebugaran fisik dengan beraktivitas atau berolah raga secara 

rutin. 

c. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin dapat mempengaruhi tingkat kebugaran fisik. Tingkat 

kebugaran fisik wanita berbeda dengan tingkat kebugaran fisik laki-laki. Hal 

itu dipengaruhi karena seorang wanita mengalami menstruasi. Siklus 

menstruasi dapat mempengaruhi tingkat kebugaran fisik seorang wanita, 

begitu pula aktivitas jasmani akan mempengaruhi siklus menstruasi, selain itu 

siklus menstruasi dapat mempercepat osteoporosis pada seorang wanita 

dibandingkan seorang laki-laki. Osteoporosis juga mempengaruhi seorang 
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wanita utnuk beraktivitas fisik dan sebaiknya untuk melakukan banyak 

aktivitas fisik yang akan memperlambat proses osteoporosis pada wanita. 

d. Kegiatan Fisik 

Kegiatan fisik yang dilakukan akan memepengaruhi kebugaran jasmani. 

Semakin rutin seseorang melakukan aktivitas fisik , semakin terjaga derajat 

kebugaran jasmani seseorang. Semakin seseorang menjaga aktivitas fisik 

dengan baik maka akan terjaga dengan baik kebugaran jasmani seseorang 

e. Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok anak mempengaruhi kebugaran fisik hal ini berkaitan 

dengan kesehatan jantung danparu-paru. Merokok sangat beresiko terhadap 

penurunan tingkat kebugaran fisik atau jasmani secara drastis. Maka untuk 

mejaga kebugaran fisik seseorang diharuskan untuk menjauhi hal-hal yang 

dapat beresiko untuk penurunan kebugaran fisik seperti menjauhi kebiasaan 

merokok sebagai salah satu contoh. 

 

2.2.4 Komposisi Tubuh 

Komposisi tubuh merupakan jumlah keseluruhan dan bagian tubuh yang 

terditi dari dua bagian yaitu lemak dan non-lemak. Menurut WHO (organisasi 

kesehatan dunia) komposisi tubuh manusia dibagi menjadi enpat yaitu :  

a. Komposisi atomic, seperti oksigen, kalsium, nitrogen, hydrogen, karbon, dan 

fosfor. 

b. Komposisi molecular, seperti air, mineral, glikogen, lemak, dan protein. 

c. Komposisi selular, seperti sel, bagian padat ekstrasel, dan cairan ekstrasel.  
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d. Komposisi jaringan dan organ, seperti otot, kulit dan jantung. 

Pengukuran komposisi tubuh dilakukan untuk mendapatkan presentase 

air, lemak, otot, dan tulang. Komposisi tubuh bermanfaat utnuk mendeteksi 

kebutuhan tubuh terhadap asupan makanan dan juga mendapatkan informasi 

terhadap upaya pencegahan dan penanganan penyakit. Kebugaran jasmani terdiri 

dari dasar gerak dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bergerak (Move) 

Bergerak yaitu suatu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara 

berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobic. 

Bersepede, berenang, dan lari. 

2. Mengangkat (Lift) 

Mengangkat yaitu suatu rangkaian gerak melawan beban, seperti 

mengangkat, mendorong, menerik beban baik berat tubuh sendiri atau 

beban dari suatu benda (Dambel, barbell, dan bola medisin). Latihan yang 

dilakukan, antara lain Weight training, kalestenik (Push-up, Backup, Sit-up) 

3. Meregang (Stretch) 

Meregang merupakan suatu rangkaian gerak mengukur otot dan meregang 

persendian, jenis latihan ini sangat berguna utnuk meningkatkan kelerturan 

persendian dan kelenturan otot 

4. Keseimbangan (Balance) 
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Keseimbangn merupakan kemampuan seseorang dalam mempertahankan 

posisi tubuh secara khusus. Latihan keseimbangan dapat dilakukan dengan 

memperkecil titik gravitasi tubuh.  

 

2.2.5 Latihan Kebugaran Fisik  

Latihan kebugaran fisik untuk meningkatkan derajat ketahanan jantung 

dan paru, daya tahan otot, kekuatan dan kelentukan dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

a. Daya Tahan Jantung dan Paru-Paru (Kardiovaskuler) 

Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan otot yaitu dengan  

1. Berlari bolak-balik 

Latihan dalam melakukan lari bolak balik yaitu a) Membuat 

beberapa lintasan lurus dengan jarak 20 meter, b) setiap ujung lintasan 

diberi lingkaran kecil untuk menaruh batu/ bneda yang telah dipindahkan 

ke lingkaran start, c) meletakkan batu kecil di ujung lingkaran sejumlah 5 

biji, d) memulai berlari dari garis start ke ujung lingkaran dan mengambil 

batu untuk di pindahkan ke lingkaran saat kamu menggambil strart, e) 

dilakukan dalam bentuk perlombaan beregu. 

2. Jogging 

Olahraga jogging dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, 

hal-hal yang perlu diprhatikan ketika jogging : a) dilakukan pada saat 

udara tidak berpolusi bisa pagi hari atau sore hari, b) melakukan lari-lari 

kecil / jogging ditempat yang bersih dari batu kecil sehingga kaki 
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menepak dengan benar, c) dilakukan secara berkelanjutan dengan jarak 

tempuh semakin meningkat atau bertahap, d) memaksakan diri dalam 

menempuh jarak yang berdampak pada kelelahan tidak dianjurkan, e) 

penguluran (Streching) otot dan sendi sebelum dan sesudah melakukan 

jogging dianjurkan. 

Manfaat dari jogging terhadap tubuh antara lain sebagai berikut : 

a) Otot-otot tubuh akan baik dan serasi serta ada kelenturan yang baik, b) 

Pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian badan harmonis, c) 

Memperbaiki otot-otot usus sehingga gerakan peristaltic usus teratur dan 

baik serta menghilangkan sembelit, d) Memperbaiki sirkulasi darah, e) 

Pernapasan dalam dan cepet sehingga paru-paru menjadi sehat dan 

berfungsi baik, f) Menjaga tubuh tetap bugar sehingga meningkatkan 

semangat belajar. 

b. Daya Tahan Otot 

Daya tahan otot adalah kemampuan untuk mempertahankan suatu 

kontraksi dengan waktu yang lama. Bentuk latihan kekuatan dan daya tahan 

adalah menggantung , mengangkat tubuh, push-up, sit-up, dan lompat jongkok. 

Bentuk latikhan untuk daya tahan otot adalah :  

1. Latihan menggantung untuk putra  

Cara latihan untuk daya tahan otot bagi putra : a) berdiri dibawah 

palang tunggal dengan kedua lengan lurus ke atas, b) kedua lutut 

sedikit ditekuk, c) loncat ke atas, kedua tangan menggenggam palang 

tunggal sehingga sikap tubuh menggantung dan kedua lengan lurus 
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berpegangan pada palang tunggal, d) mengangkat tubuh dengan cara 

menekuk kedua siku sehingga leher sejajar dengan palang tunggal, e) 

kedua siku tetap menekuk, dan menahan sesuai kemampua setiap 

individu. 

2. Latihan menggantung untuk putri 

Cara latihan untuk daya tahan otot bagi putri : a) menyiapkan kursi 

dan menaiki kursi yang telah diletakkan dibawah palang tunggal, b) 

berpegangan pada palang tunggal dengan sikap kedua siku di tekuk 

dan dagu diatas palang tunggal, c) tumpuan akan diambil oleh orang 

lain sehingga kaki tidak lagi bertumpu pada kursi d) badan dan kaki 

tetap rileks, memp[ertahankan posisi tubuh sesuai kemampuan, e) 

turun dengan meluruskan kedua lengan dan mendarat dengan sikap 

lutut ditekuk, pandangan ke depan sehingga tidak terjatuh. 

c. Kekuatan 

Kekuatan adalah kemampuan suatu otot yang menyebabkan ketegangan 

pada otot terhadap suatu tahanan, namun berlangsung tidak lama. Daya 

tahan adalah kemampuan utnuk mempertahankan suatu kontraksi dengan 

waktu yang cukup lama. Bentuk latihan kekuatan dan daya tahan adalah 

sebagai berikut : 

1) Latihan 1 

Latihan pertama yang harus dilakukan adalah naik dan turun bangku 

atau kotak. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut : a) berdiri 

menghadap bangku atau kotak dengan ketinggian 8-10 cm, b) kedua 
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lengan disamping badan, c) lakukan naik dan turun bangku secara 

berulang-ulang. 

2) Latihan 2 

Latihan kedua yaitu disebut dengan latihan meraih bola. Cara  

melakukan latihan meraih bola yaitu sebagai berikut : a) badan 

telungkup dilantai, b) kedua lengan menarik bola atau meraih bola 

didepannya hingga dada terangkat datri lantai. 

3) Latihan 3 

Latihan yang ketiga yaitu dengan melakukan sit-up. Cara melakukan 

latihan sit-up adalah : a) memposisikan tubuh duduk dan kedua kaki 

menapak lantai, b) terlentang dengan kedua kaki ditekuk, c) 

mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut 

ditekuk 

4) Latihan 4  

Latihan yang ke empat yaitu dengan melakukan push-up. Cara 

melakukan push-up yaitu : untuk laki-laki : a) lengan kaki dibuka lebar, 

tumpuan yang digunakan adalah kedua ujung telapak kaki dan kedua 

tangan, b) siku di luruskan dan dibenkokkan.  

Cara push up untuk peremppuan : a) tubuh bertumpu pada kedua 

lutut dan tangan, b) siku riluruskan dan dibengkokkan. 

d. Kelentukan  

Tingkat kelentukan yang dimiliki setiap orang tidaklah sama. Setisp sendi 

yang dimiliki oleh setiap individu mrmiliki kelentukan yang berbeda. 
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1) Kelentukan otot kaki 

Cara melakukan kelentukan otot kaki adalah sebagai berikut : a) duduk 

dengan kedua kaki direntangkan kesamping kanan dan kiri, kaki 

diusahakan tegak lurus dengan lantai. b) perlahan-perlahan kaki 

direnggangkan ke samping kanan dan kiri kemuduan ditahan, usahakan 

kedua kaki lurus menyamping tetapi tidak terkunci. c) lakukan beberapa 

kali untuk latihan, perlahan direnggangkan lebih banyak sampai titi 

batasnya, dan latihan ini dilakukan secara berpasangan. 

2) Kelentukan otot punggung, pinggang, dan lengan 

Ada beberapa latihan untuk mlakukan latihan kelenturan pada otot 

punggung, pinggang dan lengan. 

Latihan 1  

Latihan 1 dilakukan dengan duduk dengan keduda kaki direntangkan ke 

depan, kedua kaki diusahakan tegak lurus dengan lantai, perlahan 

renggangkan tangan ke depan, meraih atau melampaui jari-jari kaki dan 

kemudian ditahan, usahakan kedua kaki lururs, tetapi tidak terkunci. 

lalukan beberapa kali, kemudian perlahan regangkan sampai titik 

batasnya. 

Latihan 2  

Latihan 2 dilakukan dengan berbaring tertentang dengan kedua tangan 

disamping kepala, kemudian melentingkan pinggang ke atas dengan 

bertumpu pada kaki dan tangn dan dilakukan berulang-ulang (8 kali 

hitungan) 
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Latihan 3  

Latihan 3 disebut juga dengan latihan kelenturan (flexibility). Yang 

merupakan penunjang penanpilan gerak sendi tulang dan otot yang 

lentur. Bentuk latihan yang dapat dilakukan saat pemanasan dan 

peregangan.  

 

2.3 Hubungan Pengaruh Aktifitas Jalan Kaki Terhadap Kebugaran Fisik 

Jalan kaki merupakan aktifitas yang mudah dan menyehatkan akan tetapi 

berkendara motor merupakan aktifitas yang kurang begitu menyehatkan dikarenaka 

perpindahan seseorang menggunakan motor tidak memerlukan pergerakan fisik yang 

banyak sehingga mobilitas jalan kaki lebih banyak dari pada seseorang menggunakan 

kendaraan motor (Agustavian dan Hartati, 2016). 

Dasar dari aktifitas fisik adalah mobilitas yang dilakukan secara berkelanjutan 

dalam waktu yang panjang dapat melatih kebugaran jasmani seseorang aktifitas jalan 

kaki bisa dikatakan olah raga jika dilakukan secaya berkelanjuta dan dalam rentang 

waktu minimal 30 menit setiap harinya. Sebagai latihan jantung dengan perhitungan 

zona latihan yaitu 60% - 80% dari denyut nadi maksimal (DNM). Angka DNM 

diambil dari perhitungan 220 – usia (Agustavian dan Hartati, 2016). 

 

 

 


