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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup sehat merupakan harapan dari setiap orang, bukan saja sehat 

secara statis namun juga sehat secara dinamis. Pola hidup sehat sangat 

berhubungan dengan olahraga ataupun kebugaran jasmani. Usaha kebugaran 

jasmani adalah usaha kesehatan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk 

meningkatkan derajat kesehatan. Aktivitas fisik atau olahraga merupakan 

sebagian dari kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari khususnya 

peningkatan taraf kesehatan. Namun dengan peningkatan dan perkembangan 

di dunia teknologi sekarang ini, memudahkan semua kegiatan sehingga 

menyebabkan kita semakin kurang bergerak atau sering disebut dengan 

istilah hypokinetic, seperti penggunaan sepeda motor, mobil, lift, escalator 

dan peralatan canggih lainnya tanpa diimbangi dengan aktifitas fisik 

(Kusuma, 2006). 

Dalam perkembangan ilmu kesehatan, usaha-usaha dibidang kesehatan 

telah mengalami perkembangan. Tidak terbatas pada usaha kuratif saja, tetapi 

juga usaha promotif, preventif, dan rehabilitatif. Aktivitas fisik dan olahraga 

telah mendapat tempat dalam dunia kesehatan sebagai salah satu faktor 

penting dalam usaha pencegahan penyakit. Aktivitas fisik terbukti pula dapat 

meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani seseorang. 
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 Seseorang yang memiliki kesegaran jasmani prima dapat melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan optimal dan tidak cepat lelah, serta masih 

memiliki cadangan energi untuk melakukan kegiatan lain (Santosa, 2005). 

Kepentingan kesegaran jasmani dalam pemeliharaan kesehatan tidak 

diragukan lagi, semakin tinggi tingkat kesehatan, maka kesegaran jasmani 

akan semakin baik pula. Manusia yang sehat dan memiliki tingkat kesegaran 

yang baik akan mampu berprestasi dalam pekerjaan sehingga tingkat 

produktivitas akan meningkat (Richard, 2007). 

WHO menyatakan bahwa gaya hidup sedentary atau kurang olahraga 

adalah 1 dari 10 penyebab kecacatan dan kematian di dunia. Lebih dari dua 

juta kematian setiap tahun disebabkan oleh kurangnya bergerak atau aktifias 

fisik. Pada kebanyakan Negara diseluruh dunia antara 60% hingga 85% orang 

dewasa tidak cukup beraktifitas fisik untuk memelihara fisik mereka 

ditambah dengan adanya faktor  resiko berupa merokok, pola hidup tidak 

sehat, dan pola makan tidak seimbang (Anonim, 2013). Sementara US 

Centers for Desease Control and Prevention (CDC) dan American Collage of 

Sport Medicine melaporkan bahwa sebanyak 250.000 jiwa melayang setiap 

tahun karena gaya hidup yang pasif. Ketidakaktifan memberikan kontribusi 

kematian yang besar (34%) dan menelan biaya $5,7 miliar pertahun 

(Bumgardner, 2009). 

Kekurangan gerak atau kurangnya keterlibatan secara aktif dalam 

berolahraga dapat menyebabkan derajat kesegaran jasmani yang rendah. 

Kondisi biologik ini nampak pada keadaan nyata seperti: Orang lekas 
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menderita kelelahan pada saat melakukann tugas sehari-hari yang tergolong 

berbobot sedang. Sistem otot dalam keadaan lemah yang menyebabkan 

ekkuatan, kecepatan, dan daya tahan rendah. Penampilan nampak loyo dan 

gairah hidup kurang. Tubuh tambun atau berkadar lemak tinggi. Fungsi organ 

lemah dan hidup cenderung tidak bergairah. Penderita cenerung mengidap 

penyakit seperti jantung, paru-paru, tekanan darah tinggi, dan gangguan 

pencernaan (Santosa, 2005). 

Agar masyarakat terhindar dari penyakit-penyakit yang tersebut, maka 

dibutuhkan latihan fisik atau olahraga. Jalan kaki merupakan salah satu 

bentuk aktivitas fisik yang juga dilakukan secara sistematis dan fungsional 

juga, dalam bentuk latihan aerobic low impact. Jalan kaki dikelompokan 

jenis aktivitas aerobic yaitu jenis aktivitas yang dilakukan dan memerlukan 

oksigen sebagai sumber energinya dan biasanya dilakukan di lapangan 

(Noda, 2005). 

Jalan kaki merupakan jenis aktivitas yang sangat sederhana. Mudah 

dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohani dan aman untuk semua 

kalangan umur dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa 

meluangkan banyak waktu. Berjalan kaki secara harfiah diartikan sebagai 

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan alat gerak 

dominan yaitu kedua kaki kita yang diikuti dengan ayunan tangan kita dan 

bagian tubuh yang lain secara sinergis. Jalan kaki memberikan banyak 

manfaat terhadap tubuh, seperti menguatkan daya tahan kardiorespirasi, 
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menguatkan otot, menguatkan tulang, dan tentunya meningkatkan kebugaran 

jasmani dan kondisi fisik (Harmer, 2008). 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara jalan kaki dengan VO2 Maksimal pada 

siswi SMA Negeri 1 Ngemplak, Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui hubungan antara jalan kaki dengan VO2 Maksimal 

pada siswi SMA N 1 Ngemplak, Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai tambahan untuk ilmu pengetahuan, umumnya di bidang 

kesehatan dan terkhusus di bidang fisioterapi. 

b. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada seluruh pembaca 

dan khususnya kepada siswa-siswa akan pentingnya meemulai hidup 

sehat. Dan hidup sehat tidak harus mahal, bisa dimulai secara 

sederhana yaitu dengan berjalan kaki ke sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada fisioterapi untuk terus 

mengembangkan ilmunya terutaman di bidang kardiorespirasi dan 

olahraga. 

 


