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ABSTRAK 

Latar belakang : Kemampuan fisik salah satu komponen yang paling dominan 

dalam pencapaian prestasi Belajar Mahasiswa. Prestasi belajar  tidak akan terlepas 

dari unsur-unsur taktik, teknik dan kualitas kondisi fisik. Seorang Mahasiswa 

sangat membutuhkan kualitas kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, kecepatan, 

agilitas, dan koordinasi gerak yang baik. Aspek-aspek tersebut sangat dibutuhkan 

agar mampu bergerak dan bereaksi dengan baik selama proses perkuliahan. 

Tujuan: mengetahui pengaruh Sprint Interval Training terhadap ketahanan 

aerobik pada Mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Metode Penelitian: quasi eksperimental dengan pre-post test desain with one 

group. 

Hasil: Pada uji pengaruh Wilcoxon didapatkan nilai p= 0,000 yang artinya, ada 

pengaruh sprint interval training terhadap ketahanan aerobik mahasiswa 

fisioterapi semester 2 

Kesimpulan: Terdapat pengaruh sprint interval training terhadap ketahanan 

aerobik 

 

Kata kunci: sprint interval training, ketahanan aerobik 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Olahraga memegang peranan yang cukup penting untuk meningkatkan 

kualitas hidup seseorang. Olahraga untuk orang normal dapat meningkatkan 

kesegaran dan ketahanan fisik yang optimal. Pada saat berolahraga terjadi 

kerjasama berbagai otot tubuh yang ditandai dengan perubahan kekuatan otot, 

kelenturan otot, kecepatan reaksi, ketangkasan, koordinasi gerakan dan daya tahan 

(endurance) (Russel, 1998). Daya tahan adalah faktor utama dalam kesegaran 

jasmani. 

Kemampuan fisik salah satu komponen yang paling dominan dalam 

pencapaian prestasi Belajar Mahasiswa. Prestasi belajar  tidak akan terlepas dari 

unsur-unsur taktik, teknik dan kualitas kondisi fisik. Seorang Mahasiswa sangat 

membutuhkan kualitas kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, kecepatan, agilitas, dan 

koordinasi gerak yang baik. Aspek-aspek tersebut sangat dibutuhkan agar mampu 

bergerak dan bereaksi dengan baik selama proses perkuliahan. 

Latihan aerobik bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan 

kesehatan dari jantung, paru, peredaran darah, otot-otot dan sendi. Dikatakan 

aerobik karena membuat otot-otot tubuh yang besar bekerja, terutama otot-otot 

dari tungkai dengan menggunakan oksigen dan energi. Contoh-contoh latihan 

aerobik ialah berjalan, sprint interval training, berenang, loncat-tali, menari, 

permainan dengan bola dan raket (seperti bulutangkis, basket, sepak bola, tenis). 

Olahraga atau latihan demikian dapat juga dilakukan terus menerus, berulang-

ulang dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga terjadi peningkatan daya 

tahan tubuh serta tercapainya kebugaran sistem kardiorespirasi yang biasa dikenal 

dengan VO2Maks (Horne, 2004). 

Dari berbagai macam jenis olahraga lari jarak jauh (Sprint Interval 

Training) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan VO2Maks. Melihat 

adanya permasalahan pada daya tahan kardiorespirasi di mahasiswa semester dua, 

peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh sprint interval training 

terhadap kapasitas aerobik. 

 



TUJUAN 

Untuk mengetahui pengaruh Sprint Interval Training terhadap ketahanan 

aerobik pada Mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan di GOR Kampus 2 UMS pada bulan 

April sampai Mei terhadap 18 responden berdasarkan kriteria inklusi. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan quasi eksperimental dengan pre-post test desain 

with one group. Pelaksanaannya pertama yaitu tahap persiapan dengan melakukan 

perizinan ke prodi. Setelah itu observasi lapangan yang akan diteliti, dilakukan 

untuk mengetahui kondisi dan permasalahan pada tempat yang akan dilakukan 

penelitian pengambilan sampel dan lembar persetujuan, pada tahapan ini peneliti 

melakukan pemeriksaan berdasarkan diagnosa fisioterapi. Setelah didapatkan 

sampel lalu peneliti menjelaskan prosedur latihan dan apabila responden setuju 

maka menandatangani lembar kesediaan menjadi responden (informed consent). 

Tahapan awal penelitian yaitu Pada tahapan awal ini peneliti melakukan 

pengukuran VO2maks, kemudian tahap pelaksanaan latihan. Terakhir yaitu tahap 

pengukuran post test yang dilaksanakan setelah 4 minggu dengan dilakukan 

pengukuran 6MWT dan teknik pengukuran dilakukan seperti pengukuran pre test. 

Hasil pengukuran sebelum dan sesudah intervensi dicatat sebagai data yang akan 

diuji menggunakan uji Wilcoxon Test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum 

Populasi Mahasiswa fisioterapi semester 2 berjumlah 150 orang, 

dengan mayoritas jarang melakukan olah raga rutin seperti berlari dan 

sebagian besar mahasiswa laki-laki merokok. Subjek didapat hanya 18 

Mahasiswa dikarenakan 132 mahasiswa yang lainnya tidak bersedia 

dijadikan responden, hanya 18 subjek ini memiliki kesadaran dan motivasi 

tinggi dalam melaksanakan program sprint interval training. 

 



2. Hasil Penelitian 

1) Karakteristik Responden berdasarkan Usia  

Tabel .4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Frekuensi Persentase 

19 18 100 % 

Jumlah 18 100 

Sumber: Data primer diolah 2013 

Jumlah responden berusia 19 tahun sebanyak 18 orang atau 

100 persen. 

 

2) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki- Laki 6 33 % 

Perempuan 12 67 % 

Jumlah 18 100 

Sumber: Data primer diolah 2013 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

terbanyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 responden atau 

67 persen dan laki-laki 6 atau 33 persen dengan total 18 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Karakteristik Responden berdasarkan Indeks Massa Tubuh 

(IMT) 

Tabel . 4.3. Karakteristik Responden berdasarkan IMT  

 

Indek Massa Tubuh 

(Kg/M
2
) 

Responden 

Jumlah Presentase(%) 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

Sangat Gemuk 

2 

14 

1 

1 

10 

78 

6 

6 

 

Jumlah 18 100 

Sumber: Data primer diolah 2013 

Karakteristik responden berdasarkan IMT dari yang 

terbanyak adalah Normal  sebanyak 14 orang atau 78 persen, Kurus 

sebanyak 2 orang atau 10 persen, Gemuk sebanyak 1 orang atau 6 

persen dan Sangat Gemuk sebanyak 1 orang atau 6 persen. 

 

4) Karakteristik Responden berdasarkan Hasil Ketahanan Aerobik 

Tabel.4.4. Karakteristik Responden berdasarkan Ketahanan 

Aerobik 

 

 

Nilai standar VO2mak 

Responden 

Pre  Post 

 

Sangat rendah  

Rendah  

Sedang  

Baik 

Sangat baik  

14 

4 

 

 

11 

7 

        

Jumlah  18 18 

Sumber: Data primer diolah 2013 



Karakteristik responden berdasarkan Ketahanan Aerobik pre 

terbanyak adalah sangat rendah  sebanyak 14 orang dan rendah 

sebanyak 4 orang. Ketahanan Aerobik post terbanyak adalah sedang 

sebanyak 11 orang dan baik sebanyak 7 orang 

 

3. Hasil Analisis Data 

Berdasarkan analisa data yang diperoleh, peneliti tidak 

menggunakan uji normalitas data dikarenakan responden < 30 dan 

merupakan golongan data berdistribusi tidak normal (non – parametric). 

Adapun hasil statistic yang didapat sebagai berikut : 

Tabel .4.5. Uji Wilcoxon 

Perlakuan Jumlah Mean  P value Kesimpulan 

  Pre Post   

SIT 18 24,9 28,1 0,000 Signifikan 

       Sumber: Data primer diolah 2013 

Berdasarkan uji pengaruh Wilcoxon diatas didapatkan nilai p= 0,000 

(<0,05) artinya, ada pengaruh sprint interval training terhadap ketahanan 

aerobik mahasiswa fisioterapi semester 2. Nilai mean skor pada post test 

ketahanan aerobik lebih meningkat dari pada pengukuran ketahanan 

aerobik sebelum perlakuan. 

 

4. Pembahasan 

Pada uji pengaruh Wilcoxon didapatkan nilai p= 0,000 yang 

artinya, ada pengaruh sprint interval training terhadap ketahanan aerobik 

mahasiswa fisioterapi semester 2. Menurut Hazell (2010) Sprint Interval 

Training ialah lari cepat selama 10 detik dengan jarak 5 km dan diselingi 

istirahat 2-4 menit, lama latihan 5-30 menit, intensitas latihan 80%-90%.  

Pada tipe aerobik, tubuh harus bekerja secara terus menerus, secara 

gradual dengan suplay oksigen yang teratur. Dalam tipe aerobik ini, tidak 



di harapkan terjadinya peningkatan yang tajam pada kapasitas dan 

intensitas latihan tubuh. Karena apabila ada ledakan energi yang membuat 

tubuh menaikkan intensitas secara tajam, proses olah kalori dan energi 

telah beralih ke tipe anaerobik. Dimana eksekusi latihan tidak 

membutuhkan supplay oksigen dalam darah, dan karenanya daya tahan 

(endurance) dalam tipe anaerobik, menjadi pendek. Teori ini hanya dapat 

digunakan rata - rata bisa di pertahankan selama 2-4 menit dengan masa 

pemulihan (recovery) yang lebih lama dari masa eksekusi latihan. Lakukan 

sprint interval training sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan sesuai 

dengan rekomendasi resep ‘FITT’. 

Sprint sebagai salah satu bentuk olahraga aerobik, Pengondisian 

tubuh, perlu dilakukan. Utamanya pengondisian daya tahan tubuh untuk 

eksekusi latihan (endurance) dan peningkatan VO2Maks (daya serap 

maksimal oksigen oleh paru-paru). Secara sederhana, bisa dikatakan 

demikian, Intensitas rendah (misal, 65 % dari maksimal detak jantung), 

sering di kaitkan dengan upaya pengurangan berat badan, yang berarti kita 

bermain pada daya tahan tubuh dan jantung. Sebaliknya, 80% dari 

maksimal detak jantung yang bisa kita raih dalam satu rangkaian latihan 

olahraga, merupakan upaya untuk meningkatkan intensitas, atau sering 

disebut dengan VO2Maks. 

Secara teoritis, 20 menit adalah waktu yang di butuhkan tubuh 

untuk menciptakan ‘euphoria’ atau perasaan enak, senang, nyaman luar 

biasa dalam latihan olahraga, khususnya tipe aerobik atau kardiorespirasi. 

Ini terkait dengan kerja tubuh dalam mensekresi sub-sub hormon endorfin 

yang menciptakan perasaan nyaman tersebut, sekaligus sensasi seolah - 

olah, kita memiliki energi lebih. 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan dalam penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sprint interval training  terhadap 

ketahanan aerobik mahasiswa fisioterapi semester 2 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Masyarakat terutama mahasiswa semester 2 diharapkan tetap terus 

berolahraga untuk menjaga kesehatannya, salah satu olahraga yang 

direkomendasikan adalah sprint interval training yang mana selain tubuh 

tetap sehat tetapi juga bisa menjaga dan memelihara kebugaran. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi dengan variabel-

variabel yang lain seperti frekuensi latihan, intensitas yang berbeda dari 

penelitian ini, serta perlakuan memperpanjang waktu pelatihan agar 

hasilnya lebih efektif. 
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