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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Remaja 

1. Definisi Remaja 

Masa remaja disebut sebagai masa atau periode transisi perkembangan 

antara masa kanak – kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan 

perubahan – perubahan biologis, kognitif dan sosioemosional (Santrock, 

2007). Masa remaja dapat ditandai oleh adanya perbahan fisik, emosi dan 

psikis. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak – kanak ke masa 

dewasa. Perubahan tersebut mencangkup perubahan fisik dan perubahan 

emosional yang kemudia tercermin dalam sikap dan tingkah laku 

(BKKBN,2010). (WHO, dalam Sarwono, 2012; Piaget,dalam Ali & 

Ansori, 2012) menjelaskan bahwa remaja adalah suatu usia ketika individu 

mulai menunjukkan tanda – tanda seksal sekundernya sampai mencapai 

kematangan seksual, mengalami perkembangan psikologis dan pola 

identifikasi dari kanak – kanak menjadi dewasa, terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial ekonomi menuju keadaan yang relatif lebih mandiri, 

menjadi terintegritasi ke dalam masyarakat dewasa, serta individu tidak 

merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua 

melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.  

2. Pembagian Usia Remaja 

Terdapat batasan usia pada masa remaja yang di fokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak – kanakan untuk mencapai 

kemampuan bersikap dan berprilaku dewasa. (Sa’id, 2015) membagi usia 

remaja menjadi tiga fase sesuai tingkat umur yang dilalui oleh remaja 

antara lain: 
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a. Remaja Awal (early adolescence) 

Remaja awal merupakan tingkatan usia remaja yang pertama. Pada 

tahap ini, remaja berada pada rentang usia 12-15 tahun. Pada 

umumnya remaja berada di masa sekolah menengan pertama 

(SMP). Pada fase ini terdapat keistimewaan yaitu terdapat pada 

perubahan fisik dalam kurun waktu yang cukup singkat. Remaja 

sudah mulai tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara 

erotis. 

b. Remaja Pertengahan (middle adeolescence) 

Tingkat usia remaja selanjutnya yaitu remaja pertengahan, ada pula 

yang menyebutnya sebagairemaja madya. Diusia ini, remaja berada 

ada rentan usia 15-18 taun. Mulai sempurnanya perubahan fisik 

remaja tersebut merupakan salah satu keistimewaan difase ini, 

sehingga sudah menyerupai orang dewasa. Pada fase ini, kehadiran 

teman dan senang jika memiliki teman yang banyak dan 

menyukainya adalah yang terpenting di kalangan remaja 

pertengahan ini.  

c. Remaja Akhir (late adolescence) 

Tingkatan usia pada remaja yang terakhir adalah remaja akhir. Pada 

tahap ini, usia remaja berkisar 18-21 tahun. Pada usia ini umumnya 

beradas pada usia pendidikan di perguruan tinggi, atau bagi yang 

tidak melanjutkan keperguruan tinggi bekerja dan mulai membatu 

untuk menafkahi anggota keluarganya. Keistimewaan dari fase ini 

adalah selain dari fisik yang sudah menjadi orang dewasa, dalam 

bersikap remaja juga menganut nilai – nilai orang dewasa. 
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3. Perkembangan Fisik pada Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari masa 

anak menuju dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai 

perubahan, baik fisik ataupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah 

perubahan fisik, yang di mana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai 

bentuk tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang 

dewasa. Pada periode ini pula remaja berubah dengan mnunjukkan gejala 

primer dan sekunder dalam pertumbuhan remaja. 

B. Berat Badan 

1. Definisi Berat Badan 

Berat badan adalah hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan 

yang ada pada tubuh antara lain, tulang, otot, lemak, cairan tubuh dll. Berat 

badan mnggambarkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada 

tulang. Perubahan berat badan merupakan berubahnya ukuran berat, baik 

bertambah ataupun berkurang akibat konsumsi makanan yang diubah 

menjadi lemak dan disimpan di bawah kulit. Peningkatan berat badan 

adalah penimbunan lemak yang berlebihan pada tubuh yang terjadi pada 

jaringan adipose di seluruh tubuh (Atkinson, 2005). 

Berat badan adalah parameter yang memberikan gambaran massa 

tubuh. Berat badan yang normal atau ideal bila tinggi  badan dan berat 

badan seimbang. Batasan berat badan normal dewasa di tentukan 

berdaarkan nilai berat ideal (Anggraeni, 2012). Berat badan normal adalah 

seseorang yang memiliki bentuk tubuhnya tidak terlalu kurus, tidak terlalu 

gemuk terlihat serasi antara berat badan dan  tinggi badan. Untuk 

menunjang kehidupan, di dalam tubuh harus ada lemak minimal 3% dari 
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berat badan ideal baik pada wanita maupun pada pria, yang disebut sebagai 

lemak esensial. Lemak dalam tubuh yang jumlahnya melebihi 3% dari 

berat badan dianggap sebagai timbunan lemak (Bagus, 2010). 

a. Faktor – faktor yang mempengruhi berat badan 

1) Faktor Genetik 

Kegemukan cendrung diturunakan dan diduga memiliki penyebab 

genetik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata – rata faktor 

genetik memberikan pengaruh 33% terhadap berat badan seseorag 

(Mumpuni, 2010). Menurut penelitian Haines et al (2007) dalam 

jurnal skripsi Sartika (2011) jika ibu atau ayah menderita overweigt 

makan kemungkinan anaknya juga memiliki kelebihan berat badan 

sebesar 40-50% (Theresia, 2012).  

2) Faktor Lingkungan  

Lingkungan merupakan perilaku atau pola gaya hidup. Seseorang 

tidak dapat mengubah pola genetik namun dapat mengubah pola 

makan dan akivitasnya. Pada penelitian di Amerika menunjukkan 

bahwa anak – anak yang disekitar sekolah terdapat restoran cepas saji 

(fast food) akan memiliki kecenderungan untuk jarang mengkonsumsi 

sayur dan buah. Dari hasil penelitian tesebut, restoran cepat saji di 

sekolah akan berpengaruh pada pola dan kebiasaan makan siswa di 

sekolah. Perubahan pola dan kebiasaan tersebut akan berpengaruh 

pada pola dan kebiasaan makan siswa sekolah. Pada akhirnya 

perubahan pola kebiasaan tersebut akan mempengaruhi jumlah siswa 

yang memiliki kelebihan berat badan (overweight) dan kegemukan 

(obesitas) (Theresia, 2012). 
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3) Faktor Pola Makan 

Mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu 

fruktosan, gula, bir, sofr drink, wine akan mempengaruhi berat badan 

berlebih karena karbohidrat. Jenis ini lebih mudah di serap oleh tubuh. 

Para ahli mengatakan bahwa orang yang makan dalam jumlah sedikit 

dengan frekueni 4-5 kali sehari kadar kolestrol dan gula darah yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan frekuensi makan yang kurang 

dari itu (Theresia, 2012). 

4) Faktor Psikis 

Yang terjadi di dalam pikiran seseorang dapat berpengaruh terhadap 

kebiasaan makannya. Banyak orang yang memberikan reaksi terhadap 

emosi dengan makan. Orang dengan overweight sering kali 

mengatakan bahwa mereka cenderung makan ebih banyak bila 

mengalami kecemasan atau ketegangan. Dari hasil penelitian juga 

membuktikan kebenarannya. Orang dengan overweight makan lebih 

banyak dalam situasi yang mencekam (McKenna, 1999) dalam 

(Mumpuni, 2010). 

5) Faktor Aktivitas Fisik 

Penyebab utama dari meningkatnya kegemukan adalah kurangnya 

melakukan aktivitas fisik ditengah masyarakat. Kurang olahraga atau 

kurang gerak menyebabkan seseorang kurang mengeluarkan energi. 

Pengeluaran energi bergantung pada dua faktor, yaitu  tingkat 

aktivitas dan olahraga secara umum dan angka metabolisme basal atau 

tingkat energi yang dibutugkan untuk mempertahankan fungsi 

minimal tubuh. Olahraga yang kurang secara tidak langsung akan 
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mempengaruhi turunnya metabolisme basal tubuh tersebut. Jadi, 

olahraga sangat penting dalam penurunan berat badan, tidak saja 

memakar kalori, melainkan juga karena dapat membantu mengatur 

fungsi meabolisme tubuh secara normal (Theresia, 2012). 

b. Akibat kelebihan berat badan (Overweight)  

Overweight adalah salah satu yang dapat mengganggu kesehatan pada 

orang yang memiliki berat badan dan lemak yang berlebih. Overweight dan 

obesitas merupakan suatu ketidak normalan atau akumulasi lemak yang 

berlebihan yang menyebabkan gangguan kesehatan. Definisi overweight 

sebagai peningkatan 20% berat dan tinggi badan dari berat ideal. Berat dan 

tinggi badan secara tidak langsung juga dapat mengukur berat badan. 

Karena ada anak yang mempunyai rangka tubuh besar sehingga penentuan 

sebagai overweight beda dengan anak yang kelebihan lemak 

(Nuraili,2011). 

Overweight dan obesitas sudah mulai menjadi masalah kesehatan 

diseluruh dunia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia dan World Health 

Organization (WHO) menyatakan bahwa obesitas sudah merupakan suatu 

epidemik global sehingga obesitas sudah merupakan suatu masalah 

kesehatan yang harus segera di tangani. 

Secara klinis seseorang dinyatakan mengalami oobesitas bila terdapat 

kelebihan berat badan mencapai 15% atau lebih dari berat badan idealya. 

Pada umumnya penyebab overweight dan obesitas terjadi karena makanan 

yang di makan mengandung lebih banyak kalori daripada yang dapat 

digunakan oleh tubuh. Sehingga kelebihan energi disimpan oleh tubuh 

dalam bentuk lemak. Sebaliknya jika kalori yang terpakai lebih banyak 



18 
 

daripada yang diperoleh dari makanan, maka cadangan kalori yang berbeda 

dalam bentuk lemak tersebut akan di gunakan oleh tubuh sebagai sumber 

energi (Alpha, 2011). Lemak merupakan komponen yang penting dari 

dinding sel, insulin vital dalam sistem saraf, pendahulu komponen penting 

seperi hormon, dan penyerap goncangan pada organ dalam. Lemak tidak 

selamanya buruk. Lemak dapat menjadi bahan bakar yang paling efisien 

untuk melakukan aktivitas fisik. lemak dan makanan yang berlebihan 

adalah penyebab utama kelebihan berat badan, kegemukan dan penyakit 

lainnya (Alpha, 2011). Kelebihan makanan dapat membuat 

overweight/obesitas yang menambah resiko berbagai penyakit seperti 

hipertesi, diabetes, jantung, dan lain – lain (Aliah B, 2008). 

1) Dampak Kesehatan 

CDC (2017) mengemukakan bahwa orang yang mengalami  

overweight berisiko tinggi terhadap munculnya banyak penyakit 

dan kondisi kesehatan yang serius sebagai berikut. 

a) Semua penyebab kematian (mortality). 

b) Tekanan darah tinggi (hypertension). 

c) Kolesterol LDL tinggi, kolesterol HDL rendah atau kadar 

trigliserida tinggi (dislipidemia). 

d) Diabetes mellitus tipe 2. 

e) Penyakit jantung koroner. 

f) Stroke. 

g) Penyakit kandung empedu. 

h) Osteoarthritis. 

i) Sleep apnea dan masalah pernapasan. 
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j) Beberapa jenis kanker (endometrium, payudara, usus besar, ginjal, 

kantong empedu, dan hati). 

k) Kualitas hidup rendah. 

l) Penyakit mental seperti depresi, kecemasan dan gangguan mental 

lainnya. 

m) Nyeri badan dan kesulitan dalam fungsional fisik. 

2) Dampak Ekonomi Sosial 

Overweight dan masalah kesehatan lain memiliki dampak 

ekonomi yang signifikan terhadap sistem perawatan kesehatan di 

Amerika Serikat. Biaya medis terkait overweight dan obesitas dapat 

melibatkan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya medis langsung 

dapat mencakup layanan pencegahan, diagnosa dan pengobatan. Biaya 

tidak langsung berhubungan dengan biaya morbiditas dan mortalitas 

termasuk produktivitas. Langkah-langkah produktivitas termasuk 

absenteeism yaitu biaya karyawan tidak hadir karena alasan kesehatan 

terkait overweight dan presenteeism yaitu penurunan produktivitas 

karyawan saat bekerja serta kematian dan kecacatan dini (CDC, 2017). 

3) Komplikasi  

Hidayati, Irawan dan Hidayat (2009) mengemukakan anak yang 

mengalami overweight dan obesitas akan berisiko mengalami gangguan 

kesehatan seperti berikut ini : 

a) Faktor Risiko Penyakit Kardiovaskular 

Pada kondisi ini terjadi peningkatan kadar insulin, trigliserida, 

LDL kolesterol, tekanan darah sistolik dan terjadi penurunan 

kadar HDL kolesterol. Anak obesitas rentan mengalami 
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peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, sekitar 20-30% 

mengalami hipertensi. 

b) Diabetes Mellitus Tipe 2 

Diabetes Mellitus tipe 2 jarang ditemukan pada anak dengan 

kondisi obesitas. Hampir semua anak obesitas dengan diabetes 

mellitus tipe 2 mempunyai IMT >+ 3SD. 

c) Obstructive Sleep Apnea 

1/100 kejadian dengan gejala mengorok sering dijumpai pada 

kondisi obesitas. Hal ini disebabkan karena adanya penebalan 

jaringan lemak pada daerah dinding dada dan perut yang 

mengganggu pergerakan dada dan diafragma, sehingga terjadi 

turunnya volume dan berubahnya pola ventilasi paru serta beban 

kerja otot pernafasan yang naik. Ketika tidur tonus otot dinding 

dada mengalami penurunan disertai menurunnya  saturasi oksigen 

dan meningkatnya kadar CO2, serta menurunnya tonus otot 

pergerakan lidah sehingga lidah jatuh ke arah belakang faring 

yang mengakibatkan obstruksi saluran nafas intermitten dan 

mengakibatkan gelisah pada saat tidur. 

d) Gangguan Ortopedik 

Gangguan ortopedik terjadi karena adanya kelebihan berat badan. 

Salah satu contohnya adalah rasa nyeri pada panggul atau lutut 

dan terbatasnya gerakan panggul yang diakibatkan tergelincirnya 

epifis caput femoris. 
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e) Pseudotumor Cerebri 

Pseudotumor cerebri terjadi akibat meningkatnya tekanan 

intrakranial pada penderita obesitas. Hal ini disebabkan oleh 

gangguan jantung dan paru-paru yang mengakibatkan kadar CO2 

meningkat dan menimbulkan efek rasa sakit pada kepala, papil 

oedema, diplopia dan iritabilitas. 

4) Etiologi Overweight 

Overweight dan obesitas merupakan penyakit dengan etiologi yang 

sangat kompleks dan belum sepenuhnya diketahui. Keadaan overweight 

terjadi jika asupan makanan sehari-hari yang dikonsumsi lebih banyak 

dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Ketidakseimbangan 

antara asupan energi dengan keluaran energi disimpan dalam jaringan 

lemak. Kelebihan energi dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang 

berlebihan dari jumlah kebutuhan, sedangkan rendahnya keluaran energi 

disebabkan oleh rendahnya metabolisme tubuh, aktifitas fisik dan efek 

termogenesis makanan. Sebagian besar gangguan homeostasis energi 

pada overweight disebabkan oleh faktor idiopatik (primer atau 

nutrisional) sedangkan faktor endogen (obesitas sekunder atau non-

nutrisional) disebabkan oleh kelainan sindroma atau defek genetik hanya 

mencakup kurang dari 10%. Faktor-faktor yang berperan tersebut 

dikelompokkan menjadi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik 

yang mempunyai peranan kuat yang diketahui adalah parental fatness 

yaitu seseorang yang obesitas biasanya berasal dari orang tua yang obese. 

Apabila salah satu orang tua mengalami obesitas maka angka 

kejadiannya sebesar 40%, tetapi bila kedua orang tua tidak obesitas maka 
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prevalensinya sebesar 14%. Peningkatan risiko menjadi obesitas 

kemungkinan disebabkan karena pengaruh gen atau faktor lingkungan 

dalam keluarga (Purnamawati, 2009).  

Overweight merupakan masalah kesehatan yang kompleks. 

Overweight terjadi karena adanya kombinasi antara penyebab dan faktor 

pendukung, termasuk faktor individu seperti perilaku dan genetik. 

Perilaku dapat mencakup pola diet, aktivitas fisik, ketidakaktifan, 

konsumsi obat-obatan dan penyebab lain. Faktor tambahan yang sangat 

berkontribusi terjadinya overweight adalah faktor sosial seperti makanan, 

aktivitas fisik, pendidikan, keterampilan dan pemasaran dan promosi 

makanan. Overweight adalah masalah serius karena sering dikaitkan 

dengan hasil kesehatan mental yang buruk, penurunan kualitas hidup dan 

sebagai penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk diabetes 

mellitus, penyakit jantung, stroke dan beberapa jenis kanker (CDC, 

2017). 

5) Menimbang berat badan ideal 

Hal yang bisa di lakukan untuk mengertahui berat badan normal, bisa 

diketahui dengan menghitung indeks massa tubuh. Yakni membagi total 

berat badan seseorang dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter 

kuadrat. Secara umum menghitung berat badan ideal, sebagai berikut 

(Sumanto,2009). 

WHO (2000:41) mengkategorikan Body Massa Inseks (BMI) untuk 

orang asia dewasa menjadi underweight (BMI < 18,5), normal arrange 

(BMI 18,5-22,9), overweight (BMI lebih dari atau sama dengan 23,0). 

Obese 1 (BMI 25-29,9), dan obese 2 (BMI lebih besar atau sama dengan 
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30,0). Sarjana (2012: 134) menyatakan berat badan ideal orang Indonesia 

yaitu dengan rumus (Tinggi Badan – 100) – (10% x Tinggi badan – 100), 

berat badan di bawah batas minimum dinyatakan kekurusan (under 

weight) dengan rumus 0,8 x (tinggi badan – 100), sedangkan berat badan 

diatas batas maksimal dinyatakan sebagai berat badan berlebih 

(overweight) dengan rumus 1,1 x (tinggi badan – 100).  

Cara menghitung indeks massa tubuh (IMT) sebagai berikut :  

𝐼𝑀𝑇 =
Berat Badan (Kg)

[𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)] 2
 

Gambar 2.1 Rumus perhitungan IMT (Kemenkes, 2010) 

Tabel 2.1 Klsifikasi Berat Badan Lebih dan Obesitas Berdasarkan 

IMT menurut Kriteria Asia Pasifik 

Klasifikasi IMT 

Berat Badan Kurang <18.5 

Kisaran Normal 18.5 – 22.9 

Berat Badan Lebih >23 

Beresiko 23.0 – 24.9 

Obesitas I 25.0 – 29.9 

Obesitas II >30.0 

Source : World Health Organization, 2000 

C. Hight Intensity Interval Training (HIIT) 

1. Definisi Hight Intensity Interval Training (HIIT) 

Hight Intensity Interval Training adalah sebuah konsep latihan yang 

menggunakan kombinasi antara latihan intensitas tinggi dan diselingi 

dengan latihan intensitas sedang atau rendah. Latihan ini dilakukan dalam 

selang waktu tertentu yang dapat memacu kerja jantung dengan lebih keras 

sehingga dapat meningkatkan konsumsi oksigen dan meningkatkan 

metabolisme tubuh (Kravits, 2014). Respon klasik yang dapat diobservasi 

pada pelatihan interval intensitas tinggi, diantaranya menstimimulasi 

ketahanan tubuh, meningkatkan oksidasi lemak setelah latihan, 
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meningkatkan konsumsi oksigen, meningkatkan metabolisme tubuh, dan 

meningkatkan aktivitas enzim mitokondria. Metode latihan intensitas 

interval tinggi memiliki kelebihan seperti waktu yang sangat singkat, 

fleksibel dan dapat mengakibatkan efek cedera pada sistem 

muskuloskeletal yang sangat sedikit. Latihan HIIT ini sangat dianjurkan 

untuk orang dengan keadaan sedentary lifestyle, berat badan berlebih, 

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

HIIT merupakan jenis latihan dengan intensitas tinggi di setiap sesinya, 

dengan kecepatan atau beban latihan dalam waktu yang sangat singkat 

(Vidiari et al, 2017). Sedangkan, Trisandi et al (2017) mengemukakan 

bahwa latihan interval intensitas tinggi merupakan latihan kombinasi 

seperti lari dengan kecepatan tinggi, jogging dengan kecepatan sedang dan 

jalan cepat dengan kecepatan yang rendah. Metode latihan ini sangat 

populer di seluruh dunia khususnya dikalangan pecinta fitness. 

2. Prinsip High Intensity Interval Training (HIIT) 

HIIT dilakukan dengan menggabungkan latihan intensitas tinggi 

dan intensitas rendah sehingga menggunakan sistem aerobik, tubuh scra 

efektif membentk dan menggunakan energi dari sistem anaerobik. HIIT 

lebih banyak menggunakan oksigen dibandingkan dengan latihan tanpa 

interval. Saat melakukan HIIT metabolic rate meningkat setelah latihan 

antar 90 menit sampai dengan 24 jam karena terjadi pembakaran lemak dan 

kalori dengan waktu yang cepat. Metabolisme saat latihan meningkat 

sehingga dapat meningkatkan proses pembakaran lemak dengan memacu 

sistem kerja jantung dan konsumsi oksigen yang lebih banyak. Selain itu, 

saat kita istirahat terjadi peningkatan metabolisme dikenal dengan Resting 
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Metabolic Rate (RMR) selama 24 jam setelah melakukan latihan intensitas 

tinggi (Kravitz, 2014). 

HIIT terdiri atas 3 tahap latihan yaitu pemanasan, latihan intensitas 

maksimal dan pendinginan. Pemanasan dilakukan selama 3 menit 

kemudian dilanjutkan dengan 6 siklus latihan. Masing-masing siklus terdiri 

atas latihan intensitas tinggi selama 2 menit dengan intensitas 80-90% 

Reserve Heart Rate dan latihan intensitas sedang selama satu menit dengan 

intensitas sebesar 50-60% Reserve Heart Rate. Latihan ini ditutup dengan 

latihan pendinginan selama 3 menit. HIIT mempunyai kemampuan untuk 

meningkatkan VO2Max dan aktivitas metabolik dalam waktu yang sangat 

singkat yaitu 20-30 menit (Nugraha & Berawi, 2017). 

3. Bentuk latihan High Intensity Interval Training (HIIT) Sprint 

Latihan interval intensitas tinggi untuk meningkatan fungsi sel otot, 

membakar lemak dan meningkatkan kapasitas paru. Latihan interval 

intensitas tinggi selama 30 menit sama dengan 90 menit latihan intensitas 

rendah. Sehingga latihan interval intensitas  tinggi membutuhkan waktu 

yang lebih singkat untuk mencapai manfat kebugaran (Hoeger, 2014). 

Latihan interval intensitas tinggi adalah latihan yang intensitasnya 

tinggi dengan diselingi fase pemulihan berupa intensitas latihan yang lebih 

rendah. Periode berlangsung selama 4 minggu dengan tiga sesi, yaitu Pada 

hari Senin, Rabu, Jum’at dan dalam setiap sesi latihan diawali dengan 

pemanasan (warm up) dan di akhiri dengan pendinginan (coolling down). 

Frekuensi dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Gambar 2.2 Gerakan Sprint   

Sumber : Fitness Testing for Sprinters, 2008 

 

Tabel 2.2 Program Latihan Fisik High Intensity Interval Training (Sprint) 

1 Minggu 

Latihan (diulangi 

selama 4 

minggu) 

Latihan HIIT 

Latihan Fisik Waktu Total 

Sesi 1 (Senin) Sprint 2 set + 4 menit 

istirahat antar set. 

1 set: 6 x (1 menit lari 

+ 1 menit istirahat) 

28 menit 

Sesi 2 (Rabu) Sprint 3 set + 4 menit 

istirahat antar set. 

1 set: 5 x (0,5 menit 

lari + 1 menit istirahat) 

30,5 menit 

Sesi3 (Jumat) Sprint 

1 set: 4 x (4 menit lari 

+ 3 menit istirahat) 

28 menit 

 

Sumber: Sperlich et al, 2011 

4. Efek Fisiologis 

Pada subjek obesitas menunjukkan bahwa latihan dapat mencegah 

kenaikan berat badan tanpa perubahan dalam diet dan cenderung 

menurunkan berat badan (Slentz et al, 2004). Sumber energi utama saat 

latihan tergantung pada intensitas dan durasi. Energi yang digunakan saat 

latihan terdiri dari PCr (phosphocreatine), karbohidrat, dan lemak. PCr 

digunakan oleh tubuh pada durasi latihan yang relatif singkat yaitu 1-10 

detik. Peningkatan durasi latihan akan menjadikan lemak menjadi sumber 

energi utama. Hal ini terjadi karena perubahan hormonal yang 

mengakibatkan perubahan penggunaan karbohidrat menjadi lemak sebagai 
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sumber energi selama latihan. Perubahan ini terjadi pada durasi latihan 

yang dilakukan lebih dari 20 menit (MacLaren & Morton, 2012). 

Glikolisis merupakan salah satu bentuk metabolisme energi yang dapat 

berjalan secara anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Proses metabolisme 

energi ini menggunakan simpanan glukosa yang sebagian besar akan 

diperoleh dari glikogen otot atau juga glukosa yang terdapat di dalam aliran 

darah untuk menghasilkan ATP. Inti dari proses glikolisis yang terjadi  di 

dalam sitoplasma sel ini adalah mengubah molekul glukosa menjadi asam 

piruvat dimana proses ini juga disertai dengan pembentukan ATP. Molekul 

asam piruvat yang terbentuk dari proses glikolisis ini dapat mengalami 

proses metabolisme lanjut baik secara aerobik maupun secara anaerobik, 

bergantung terhadap ketersediaan oksigen di dalam tubuh. Pada saat 

berolahraga intensitas rendah dimana ketersediaan oksigen di dalam tubuh 

cukup besar, molekul asam piruvat yang terbentuk ini dapat diubah menjadi 

CO2 dan H2O di dalam mitrokordinasi sel. Dan jika ketersediaan oksigen 

terbatas dalam tubuh atau saat pembentukan asam piruvat terjadi secara 

cepat seperti saat melakukan sprint, maka asam piruvat tersebut akan 

terkonveksi menjadi asam laktat (Anwari, 2007). 

Latihan dengan intensitas sedang dan berat sebanyak tiga kali  per 

minggu dapat dijadikan salah satu cara untuk menurunkan berat badan 

sehingga mencegah peningkatan obesitas (Komala et al, 2016). 
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D. Resistance Training 

1. Definisi Resistance Training 

Aktifitas fisik bermanfaat bagi setiap orang karena dapat meningkatkan 

kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, 

paru, dan otot serta memperlambat proses penuaan (Wildman and Miller, 

2004). Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar perlu ditunjang 

dengan kegiatan olahraga atau atihan fisik secara teratur dan terukur sesuai 

dengan kebutuhan tubuh (Alim et al, 2011). Aktivitas fisik/ olahraga dapat 

membantu menurunkan berat badan karena dapat membakar lebih banyak 

kalori. Banyaknya kalori yang di bakar tergantung dari frekuensi, durasi, 

dan intensitas latihan yang di lakukan (Tim Penulis Poltekkes Depkes, 

2010). 

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang di lakukan dengan 

maksud tertentu, seperti untuk kesehatan dan memperkuat otot – otot 

tubuh. Olahraga menjadi kebutuhan hidup yang sifatnya periodik. Jadi, 

olharaga merupakan alat untuk memelihara dan membina kesehatan yang 

tidak dapat ditinggalkan. Pentingnya olahraga bagi tubuh dapat 

diilustrasikan seperti mesin yang tidak pernah digunakan/digerakkan. 

Lebih dari itu, olahraga merupakan alat yang tidak hanya merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani melainkan juga sosial 

(Adi, Tiolong, 2012).  

Salah satu bentuk latihan fisik adalah aktivitas sit-up yang mana 

termasuk dalam latihan resistensi. Latihan resistensi mampu memberikan 

manfaat tambahan yang tidak ditemukan pada aktivitas aerobik. Manfaat 

latihan resistensi meliputi peningkatan kekuatan tulang dan kebugaran otot. 
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Latihan resistensi juga dapat membantu mempertahankan massa otot 

selama program penurunan berat badan (U.S Department of Health and 

Human Services, 2008).  

2. Bentuk latihan Resistance Training 

Salah satu latihan fisik yang termasuk dalam latihan resistensi adalah 

aktivitas sit-up. Aktivitas sit-up dipusatkan di bagian perut manusia. 

Gerakan sit-up dilakukan dalam posisi setengah badan terlentang dengan 

kaki dilipat, posisi lipatan kaki dan rentangan punggung membentuk sudut 

90°, tangan berada dibelakang kepala, dan kemudian mengangkat setengah 

badan sampai siku menyentuh lutut (Meiriawati, 2012). Adapun latihan sit-

up konvensional tidak hanya mengurangi diameter sel lemak di daerah 

perut namun juga di daerah penyimpanan lemak lainnya (Effects of Sit up 

Exercise Training, 2015). 

Intensitas yang digunakan dalam latihan sit-up sebanyak 30 kali sit-up 

dalam sehari, durasi 5-10 menit dengan 1-2 interval antar sit up, rata-rata 

3-4 hari latihan dalam satu minggu, dan penelitian berlangsung selama 3x 

minggu (Raja et al, 2016). 

Ada beberapa manfaat sit-up sebagai berikut : 

a) Memperindah bentuk otot perut 

b) Memberikan tubuh yang bugar 

c) Tidak membutuhkan biaya 

d) Bisa memperbaiki postur tubuh 

e) Membakar banyak kalori tubuh 
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Gambar 2.3 Gerakan Sit Up  

Sumber : Fitness Testing and sport, 2013 

3. Efek Fisiologis

Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan suatu latihan 

(Lesmana,2012: 2).  Gerakan sit-up adalah sebuah kekuatan latihan perut 

yang dapat dilakukan untuk memperkuat otot – otot perut, latihan sit-up 

bukan hanya untuk latihan kekuatan otot abdominal tatapi bisa juga untuk 

mengurangi lemak tubuh dan meningkatkan massa otot tanpa lemak 

(Meirawati, 2013). 

Gerakan sit-up merupakan salah satu bentuk latihan kekuatan otot perut 

yang dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip kontraksi otot secata 

isometrik. Dalam kontraksi isometrik otot-otot tidak memanjang atau 

memendek sehingga tidak nampak suatu gerakan yang nyata. Akan tetapi 

meskipun demikian di dalam otot ada tension (tegangan) dan semua tension 

yang dikeluarkan didalam otot diubah menjadi panas. Beban dalam latihan 

sit-up meliputi penambahan beban secara meningkat sesuai dengan 

program latihan dan pelaksanaannya memperhatikan set, interval di antara 

set, dan repetisi. 




