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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari 

masa kanak – kanak menuju masa dewasa, yaitu usia 12 tahun hingga usia 20-

an, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek 

pekembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian dan 

sosial (Gunarsa, 2006). Remaja adalah mereka yang sedang mengalami 

perubahan dari masa kanak – kanak ke masa dewasa. Perubahan tersebut 

mencangkup perubahan fisik dan perubahan emosional yang kemudian 

tercermin dalam sikap dan tingkah laku (BKKBN,2010). Piaget (dalam Ali & 

Asrori, 2012) mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia 

ketika individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia 

saat anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih 

tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.  

Kelebihan berat badan menjadi masalah di seluruh dunia karena 

prevalensinya yang meningkat pada usia remaja maupun dewasa, baik negara 

maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia, yang menjadi masalah 

utama khususnya pada mahasiswa adalah persoalan kelebihan berat badan 

(overweight) dan obesitas. Kecenderungan terjadinya overweight dan obesitas 

pada beberapa orang sangat berkaitan dengan pola makan, status sosial, dan 

ketidakseimbangan aktivitas tubuh dan konsumsi makanan (Misnadiarly, 

2007). Dengan adanya perubahan gaya hidup menjurus kewesternisasi dan 

sedentary berakibat pada perubahan pola makan masyarakat yang merujuk 

pada pola makan tinggi kalori, tinggi lemak, dan kolestrol terutama terhadap 
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penawaran makanan siap saji (fast food) yang berdampak meningkatnya resiko 

terjadinya overweight dan obesitas. Tubuh manusia juga membutuhkan lemak, 

akan tetapi konsumsi lemak yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang 

negatif, untuk itu dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi 

lemak (Hans, 2008). Wanita yang memiliki kekurangan fisik, seperti kelebihan 

berat badan akan merasa lebih khawatir (Adriani & Witjatmaji, 2012). 

Perubahan – perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja meliputi perubahan 

ukuran tubuh dan proporsi tubuh. Ketidakseimbangan perubahan tinggi badan 

dengan berat badan menimbulkan ketidak idealan pada tubuh. Perubahan fisik 

pada masa remaja sering mempengaruhi sikap dan prilakunya diantaranya 

hilangnya kepercayaan diri dan timbul kecemasan akan bentuk tubuhnya yang 

kurang ideal. 

Pola makan makanan instan cepat saji yang tinggi kalori dan lemak 

serta aktiftas fisik yang kurang seperti olahraga atau hanya sekedar 

menggerakkan badan agar berkeringat untuk mengurangi kalori dituding 

sebagai sumber meningkatnya penyakit – penyakit metabolik yang salah 

satunya ditandai dengan obesitas sentral atau ukuran lingkar pinggang melebihi 

ukuran ideal (Wirawan, 2011). Perubahan gaya hidup termasuk kecenderungan 

mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi merupakan faktor 

yang mendukung terjadinya kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas. 

Kelebihan berat badan terdiri dari overweight dan obesitas yang 

merupakan akibat dari kelebihan asupan energi (energy intake) dibandingkan 

dengan energi yang digunakan (energi expenditure). Overweight adalah 

keadaan dengan kelebihan berat badan melebihi dari rata – rata, sedangkan 

obesitas merupakan kelebihan berat badan akibat terdapatnya penimbunan 
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lemak yang berlebihan daripada yang diperlukan tubuh. Overweight dan 

obesitas keduanya diidentifikasikan sebagai kelebihan berat badan. Namun, 

secara umum merupakan keadaan kgemukan dengan perbedaan tingkatan yaitu 

kelebihan berat badan tingkat ringan (overweight) dan tingkat berat (obesitas) 

yang dibedakan sesuai dengan kriteria kegemukan berdasarkan pengukuran 

indeks massa tubuh (IMT) atau bisa disebut juga body massa index (BMI). 

Overweight adalah keadaan yang hampir mendekati obesitas, seorang dapat 

dikatakan overweight apabila orang tersebut memiliki IMT ≥ 23. Selain itu, 

kondisi overweight juga lazim disebut dengan pre-obes (WHO, 2010).  

Obesitas tidak hanya di anggap masalah negara berpenghasilan tinggi, 

tetapi sekarang jumlah penderita obesitas dan kegemukan semakin meningkat 

di negara berpenghasilan rendah dan menengah khususnya di perkotaan 

(WHO,2010). Saat ini diperkirakan lebih dari 100 juta penduduk dunia 

menderita kegemukan, dan angka ini masih akan terus meningkat dengan 

cepat. Saat ini 1,6 miliar penduduk di seluruh dunia mengalami kegemukan 

(overweight) dan sekitar 400 juta diantaranya mengalami obesitas. Pada tahun 

2015, diperkirakan 2,3 miliar orang dewasa akan mengalami overweight dari 

700 juta di antaranya mengalami obesitas. Penelitian di Amerika pada tahun 

1997, 21-24% anak Amerika menderita overweight dan 15% menderita 

obesitas. Penelitian di Rusia 6% overweight dan 10% obesitas, di China 3,6% 

overweight dan 3,4% obesitas. Di Indonesia menurut data Riset Kesehatan 

Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2007. Prevalensi nasional obesitas umum 

pada penduduk berusia > 15 tahun adalah 10,3% dengan prevalensi laki-laki 

13,9% dan perempuan 23,8%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan 
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bahwa overweight dan obesitas di Indonesia telah menjadi masalah besar yang 

memerlukan penanganan secara serius.  

Overweight dan obesitas terjadi karena adanya kelebihan lemak dalam 

tubuh. Kelebihan lemak dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai risiko 

kesehatan dan dapat mengganggu penampilan seseorang. Strategi penurunan 

berat badan sangat diperlukan, salah satu cara yang dapat di lakukan untuk 

menurunkan berat badan dan memiliki tubuh yang ideal adalah dengan cara 

melakukan High Intensity Interval Training (HIIT).  

 High Intensity Interval Training (HIIT) atau dalam arti latihan interval 

intensitas tinggi adalah bentuk latihan sistem jantung yang mempergunakan 

kombinasi latihan intensitas yang tinggi dengan intensitas yang sedang atau 

rendah dalam selang waktu tertentu. Latihan ini dilakukan dalam selang waktu 

tertentu yang dapat memicu kerja jantung dengan lebih keras sehingga dapat 

meningkatkan konsumsi oksigen dan meningkatkan metabolisme tubuh 

(Kravitz, 2014). Latihan High Intensity Interval Training (HIIT) adalah latihan 

yang memiliki potensi untuk menjadi latihan yang ekonomis dan efektif untuk 

mengurangi lemak individu yang kelebihan berat badan. Latihan interval 

intensitas tinggi merupakan bentuk latihan sistem jantung yang menggunakan 

kombinasi latihan dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah dalam selang 

periode tertentu. Latihan ini merupakan salah satu latihan anaerobik untuk 

membakar kalori dan meningkatkan kekuatan, daya tahan, serta kebugaran 

fisik. Respon klasik dari HIIT diantaranya menstimulasi ketahanan tubuh, 

meningkatkan oksidasi lemak pasca latihan, meningkatkan konsumsi oksigen, 

meningkatkan metabolisme tubuh dan meningkatkan enzim mitokondria 

(Talanian et al, 2006 dalam Permatasari et al, 2017).  
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Metode latihan fisik yang sangat efektif untuk menurunkan kadar 

lemak tubuh adalah High Intensity Interval Training (HIIT) (Herodek et al, 

2014). High Intensity Interval Training (HIIT) merupakan pilihan yang sangat 

baik untuk menurunkan timbunan lemak dibanding latihan jogging. Melakukan 

sprint selama 15 menit lebih memiliki efek metabolisme lebih besar dibanding 

melakukan jogging selama 60 menit. Pada latihan HIIT tingkat metabolisme 

tetap meningkat hingga 48 jam setelah latihan sedangkan metabolisme saat 

melakukan jogging akan meningkat pada saat melakukan aktivitas tersebut. 

Menurut  Kravitz (2014), HIIT adalah latihan fisik yang dimodifikasi bagi 

individu yang mempunyai tingkatan kebugaran yang berbeda dan kondisi 

khusus yaitu overweight dan obesitas. Pelatihan interval ini dilakukan dengan 

interval yang tinggi selama 4-30 menit untuk latihan sistem kardiovaskular, 

kemudian dilakukan bergantian dengan latihan intensitas rendah. Porsi 

melakukan latihan intensitas tinggi dan intensitas rendah  harus dilakukan 

dalam rentang waktu yang sama.  

Sistem anaerobik dibandingkan aerobik seiring dengan menggunakan 

glikolisis pada otot, yang akan memproduksi hasil sampingan berupa asam 

laktat. Salah satu bentuk latihan yang dapat meningkatkan ambang anerobik 

adalah high intensity interval training, yaitu latihan yang disetiap sesinya 

merupakan latihan dengan intensitas tinggi, dengan kecepatan atau beban 

latihan di atas ambang anaerobik dalam waktu singkat sehingga merupakan 

latihan anaerobik dan diselingi dengan periode pemulihan aktif.  

Olahraga anaerobik adalah olahraga yang dalam proses metabolisme 

pembentukan energi tidak menggunakan oksigen. Untuk cabang olahraga yang 
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menuntut aktivitas fisik dengan intensitas fisik tinggi dan waktu relatif singkat, 

misalnya lari sprint 400 meter, sistem energi predominannya adalah anaerobik. 

Resistance Training adalah suatu latihan dengan kontaksi dinamik atau 

statik yang menggunakan beban yang berasal dari luar (Brich, 2004). Aktivitas 

fisik/olahraga dapat membantu menurunkan berat badan karena dapat 

membakar lebih banyak kalori. Banyaknya kalori yang dibakar tergantung dari 

frekuensi, durasi, dan intensitas latihan yang di lakukan (Tim Penulis Poltekkes 

Depkes, 2010). Intensitas yang timbul dalam periode yang singkat (10-20 

detik) sampai dengan titik kelelahan otot. Meningkatnya massa otot, massa otot 

juga berkaitan dengan terjadinya  hipertropi pada otot.  

Alat ukur yang dapat di gunakan dalam pengukuran berat badan adalah 

timbangan injak, alat ini juga mudah untuk di dapatkan di pusat perbelanjaan 

juga menyediakan alat timbang dengan hasil berat badan ideal atau tidak ideal. 

Penentuan kategori tubuhnya juga hanya ada 3 yaitu, kurus, normal, dan juga 

gemuk. Mengukur berat badan ideal dapat ditentukan dengan menggunakan 

beberapa metode yaitu, metode Brocca dan IMT (indeks massa tubuh). 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai penurunan berat badan pada mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima 

Kediri. Yang mana pada mahasiswi/ustadzah di Gontor Kampus Lima Kediri 

yang sering mengelukan tidak nyaman jika memiliki bentuk tubuh yang besar 

dan berat badan yang tidak ideal. Aktivitas sehari – hari yang di lakukan 

mahasiswi/ustadzah adalah mengajar, belajar/kuliah dan membantu pondok 

yang mengharuskan berpenampilan baik di depan anak didik atau santrinya. 

Dengan aktivitas yang cukup padat dan kondisi bangunan dan lingkungan yang 

cukup jauh antara jarak satu dan yang lain membuat mereka tidak terlalu 
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memperhatikan pola makan dan jarang melakukan olahraga. Hal ini, 

menyebabkan tinggi nya angka berat badan berlebih (overweight) pada 

mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat 

topik diatas kedalam bentuk penelitian tentang “Pengaruh Kombinasi High 

Intensity Interval Training dan Resistance Training  Terhadap Penurunan Berat 

Badan Pada Mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri”. Pada penelitian 

ini subjek yang diteliti adalah mahasiswa Gontor Putri Kampus Lima  Kediri 

yang memiliki keinginan untuk menurunkan berat badan dan dengan bersedia 

berlatih High Intensity Interval Training dan Resistance Training. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi High Intensity Interval Training dan 

Resistance Training terhadap penurunan berat badan pada mahasiswi di 

Gontor Putri Kampus Lima Kediri 

C. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi  High Intensity Interval 

Training dan Resistance Training terhadap penurunan berat badan pada 

mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri. 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi rata – rata berat badan sebelum diberikan kombinasi 

High Intensity Interval Training dan Resistance Training. 
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2. Mengidentifikasi berat badan setelah diberikan kombinasi High Intensity 

Interval Training dan Resistance Training. 

3. Menganalisa berat badan sebelum dan sesudah kombinasi High Intensity 

Interval Training dan Resistance Training. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

a. Manfaat bagi peneliti adalah selain untuk menambah pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang fisioterapi, terkhusus pada mahasiswi untuk penurunan 

berat badan menggunakan kombinasi High Inensity Interval Training 

dan Resistance Training.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan tentang 

kombinasi High Intensity Interval Training dan Resistance Training 

khususnya pada mahasiswi untuk penurunan brat badan yang 

diharapkan juga akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi 

peneliti dalam mngembangkan pengetahuan dan juga keterampilan di 

bidang kesehatan. 

2. Lokasi Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan juga dapat memberikan referensi dan 

manfaat khususnya kepada mahasiswa di Gontor Putri Kampus Lima 

Kediri terhadap penurunan berat badan dan memiliki tubuh sehat dan aman 

salah satunya dengan menggunakan kombinasi High Intensity Interval 

Training dan Resistance Training. 
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3. Institusi Penelitian 

a. Dapat dijadikan bahan acuan atau minimal sebagai referensi dan 

pembanding bagi yang ingin meneliti masalah yang sama. 

b. Salah satu sumber bagi pembaca untuk menambah keilmuan tentang 

pengaruh kombinasi High Intensity Interval Training dan Resistance 

training terhadap menurunan berat badan. 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terkait 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 

Desain 

Penelitia

n 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

1. J.Freund,

M. 

Heydari, 

dan S.H 

Boutcher

,2012 

 

The Effect of 

High-

Intensity 

Intermittent 

Exercise on 

Body 

Compositio

n of 

Overweight 

Young 

Males 

Pretest

-

Posttes

t, Non-

Equiva

lent  

Contro

l 

Group 

Design 

Dual 

Energy X-

Ray 

Absorptio

metry 

(DEXA),  

(CT) Scan 

Intervensi 

yang telah 

di lakukan 

selama 12 

minggu, 

didapatkan 

hasil 

kelompok 

yang di 

berikan 

intervensi 

HIIT 

mengalami 

penuruna 

berat badan 

yang 

signifikan 

sebesar 1,5 

Kg dan 

massa 

lemak yang 

menurun 

sebesar 

2Kg. 

dibandingka

n yang tidak 

Penelitian ini 

dilkukan 

intervensi selam 

12 minggu dan 

memiliki 

kelompok kontrol 

sebagai kelompok 

pembanding  

Pada penelitian 

ini dilakukan 

intervensi selama 

12 minggu dan 

memiliki 

kelompok kontrol 

sebagai 

pembanding dari 

hasil intervesi, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan dengan 

intervensi selama 

4 minggu dengan 

durasi waktu 3 

kali dalam satu 

minggu. 
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diberikan 

intervensi 

(kelompok 

kontrol)  

2. Nurbaeti 

Listia, 

2015 

Perbedaan 

Penurunan 

Lingkar 

Perut 

dengan 

penambaha

n Latihan 

Sit Up 

terhadap 

senam 

aerobik 

pada wanita 

obesitas 

tingkat 

ringan usia 

20-40 

tahun. 

Experim

ental 

dengan 

pendekat

an 

komparat

if pre 

dan post 

group 

control 

design. 

Body Fat 

Monitor 

Ada 

perbedaan 

penurunan 

lingkar 

perut degan  

Ditambahka

nnya latihan 

sit up 

terhadap 

senam 

aerobik 

pada wanita 

obesitas 

tingkat 

ringan usia 

20-40 

tahun. 

Penelitian ini 

peneliti 

menggunakan 

kelompok kontrol 

sebagai kelompok 

pembanding, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan tidak 

menggunakan 

kelompok kontrol 

sebagai 

pemanding. 

3. T. Sijie et 

al, 2012 

High 

Intensity 

Interval 

Exercise 

Training in 

Overweight 

Young 

Women 

The 

randomiz

ed 

pretest-

posttest 

control 

group 

design 

Dual 

Energy X-

Ray 

Absorptio

metry 

(DEXA) 

Setelah 

melakukan 

intervensi 

selama 12 

minggu, 

kedua 

latihan ini 

yaitu High 

Intensity 

Interval 

Training 

dan 

Moderate 

Intensity 

Continuous 

Training 

terdapat 

perbaikan 

yang sangat 

signifikan 

terhadap 

komposisi 

Pada penelitian 

ini dilakukan 

intervensi selama 

12 minggu dan 

memiliki 

kelompok kontrol 

sebagai 

pembanding dari 

hasil intervesi, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan dengan 

intervensi selama 

4 minggu dengan 

durasi waktu 3 

kali dalam satu 

minggu. Dan 

menggunakan 

kombinasi 

Resistance 
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tubuh. 

Namun, 

kelompok 

yang 

diberikan 

perlakuan 

HIIT 

memiliki 

hasil yang 

sangat baik  

dibanding 

MICT. 

Dan pada 

kelompok 

kontrol 

tidak 

terdapat 

perubahan 

apapun. 

Training sebagai 

tambahan latihan. 

4. Anggun 

Pratiwi, 

2015 

Pengaruh 

Senam 

Aerobik 

terhadap 

Penurunan 

Berat Badan 

pada 

Peserta 

Sanggar 

senam Ono 

Aerobic di 

Salatiga 

observas

ional 

dengan 

pendekat

an Cross 

Sectional

, post 

only 

control 

group 

design 

Timbanga

n berat 

badan 

Setelah 

melakukan 

intervensi 

terdapat 

pengaruh 

senam 

aerobik 

terhadap 

penurunan 

berat badan 

pada peserta 

sanggar 

senam Ono 

Aerobic di 

Salatiga 

Pada penelitian 

ini peneliti 

menggunakan 

desain penelitian 

observasional 

dengan 

pendekatan Cross 

Sectional, post 

only control 

group design, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

Experimental 

dengan 

pendekatan 

komparatif pre 

dan post group 

design. 




