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ABSTRACT 

Background: Various physical activities (sports) carried out by humans have the 

aim to improve the physical quality of humans, especially if the activities are done 

correctly and regularly. Activities such as movement are needed by humans to 

walk and work. Exercise is an aerobic activity, which is especially beneficial for 

improving and maintaining the health and power of the heart, lungs, blood 

circulation, muscles, and joints. Concentration is an important part for humans in 

supporting their life activities. A person can do his activities well if the person has 

a high concentration ability, because many activities must be done very complex 

such as work, study and sports. While in learning, one must have a good 

concentration to understand something learned, so in the learning process one 

should not be under stress or thinking about something other than what is being 

learned. Because from the understanding of concentration learning is also the 

concentration of attention or thought to the exclusion of other things that have 

nothing to do with what is being learned. 

Objective: To find out the relationship of physical activity (sports) with the level 

of concentration of learning in students of the Faculty of Medicine, University of 

Muhammadiyah Makassar. 

Methods: The study used cross sectional design, with a sample number of 101 

students who measured their concentration levels using physical activity 

questionnaires (sports) and study concentration questionnaires. The sampling 

technique is Random Sampling. 

Results: The result is the value of p = 0.004 (p<0.05). This means that there is a 

relationship to physical activity (sports) with the concentration level of students of 

the Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Makassar. 

Conclutions: From the results obtained, it can be concluded that there is a 

relationship between the intelligence of Physical Activity (Sports) and the 
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concentration level of students of the Faculty of Medicine, University of 

Muhammadiyah Makassar. 

Keywords: Physical Activity (Sports), Concentration of Learning. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Berbagai aktivitas fisik (olahraga) yang dilakukan oleh manusia 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas fisik manusia, terutama apabila 

kegiatan tersebut dilakukan secara benar dan teratur. Aktivitas seperti gerak 

sangat dibutuhkan manusia untuk berjalan dan bekerja. Latihan olahraga 

merupakan suatu aktivitas aerobik, yang terutama bermanfaat untuk meningkatkan 

dan mempertahankan kesehatan dan daya jantung, paru-paru, peredaran darah, 

otot-otot, dan sendi-sendi. Konsentrasi ialah bagian penting bagi manusia dalam 

menunjang aktivitas hidupnya. Seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan 

baik jika orang tersebut memiliki sebuah kemampuan konsentrasi yang tinggi, 

karena banyak berbagai aktivitas yang harus dilakukan dengan sangat kompleks 

seperti bekerja, belajar dan olahraga. Sedangkan dalam belajar, seseorang harus 

memiliki sebuah konsentrasi yang baik untuk memahami sesuatu yang dipelajari, 

jadi dalam proses pembelajaran seseorang tidak boleh dalam keadaan sedang 

stress atau sedang memikirkan sesuatu selain apa yang sedang dipelajari. Karena 

dari pengertian konsentrasi belajar pun ialah pemusatan perhatian atau pikiran 

dengan mengesampingkan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan apa 

yang sedang dipelajari. 

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat 

konsentrasi belajar pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain Cross sectional, dengan jumlah 

sampel 101 mahasiswa yang diukur tingkat konsentrasi belajarnya dengan 

menggunakan kuesioner aktivitas fisik (olahraga) dan kuesioner konsentrasi 

belajar. Teknik pengambilan sampel adalah Random Sampling. 

Hasil:  Hasil yang didapatkan yaitu nilai p = 0,004 (p <0,05) artinya terdapat 

hubungan terhadap aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat konsentrasi belajar 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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Kesimpulan: Dari hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara kecerdasan Aktivitas Fisik (Olahraga) dengan tingkat konsentrasi 

belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Kata Kunci: Aktivitas Fisik (Olahraga), Konsentrasi Belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai aktivitas fisik (olahraga) yang dilakukan oleh manusia 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas fisik manusia, terutama 

apabila kegiatan tersebut dilakukan secara benar dan teratur. Aktivitas seperti 

gerak sangat dibutuhkan manusia untuk berjalan dan bekerja. Latihan 

olahraga merupakan suatu aktivitas aerobik, yang terutama bermanfaat untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dan daya jantung, paru-paru, 

peredaran darah, otot-otot, dan sendi-sendi. Latihan olahraga yang dilakukan 

secara teratur akan memberikan pengaruh yang besar terhadap tubuh kita. 

Latihan fisik atau olahraga dengan memberikan1beban1tertentu1akan 

mengubah sistem faal tubuh yang selanjutnya akan mengubah tingkat 

kesegaran jasmani. 

Aktivitas fisik (olahraga) adalah kegiatan pelatihan jasmani, yaitu 

kegiatan jasmani untuk memperkaya dan meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan gerak dasar maupun gerak keterampilan. Kegiatan itu 

merupakan bentuk pendekatan ke aspek sejahtera jasmani atau sehat jasmani 

yang berarti juga sehat dinamis yaitu sehat yang disertai dengan kemampuan 

gerak yang memenuhi segala tuntutan gerak kehidupan sehari-hari. Artinya 

setiap orang yang melakukan pendidikan jasmani melalui aktivitas olahraga 

dan memiliki tingkat kebugaran jasmani yang memadai.1 
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World Health Organitation mengatakan anak atau remaja yang memiliki 

aktivitas fisik yang kurang memiliki faktor resiko terjadinya penyakit kronik. 

Potensi dari aktivitas fisik dalam menurunkan faktor resiko obesitas dan 

masalah kesehatan telah menjadi bahan pembicaraan para penelitian bidang 

science dan forum public. Aktivitas fisik menampilkan stress fisiologi bagi 

otak dengan menyeimbangkan proses perbaikan, adaptasi, dan pertumbuhan 

yang dapat meningkatkan fungsi otak. Aktivitas aerobik juga merangsang 

faktor pertumbuhan saraf, modifikasi adaptasi otak dan merangsang 

pertumbuhan saraf-saraf baru pada hippocampus (area otak yang 

mengendalikan fungsi belajar dan mengingat).2 

Aktivitas fisik (olahraga) dalam pandangan islam tersendiri dianjurkan 

oleh Rasulullah SAW, Adapun aktivitas fisik (olahraga) yang dianjurkan oleh 

Nabi Muhammad SAW antara lain seperti berkuda, berenang, memanah, 

menenun bagi perempuan. “Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, 

memanah, menenun bagi perempuan.” (HR. Imam al-Baihaqi). Sedangkan di 

dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) Ayat 247 Allah SWT berfirman: 

ا اَنهى يَكُ  َ قَْد بَعََث لَُكْم َطالُْوَت َمِلًكا ۗ قَالُْوْٓ ْوُن ل َُُ َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم اِنَّ ّٰللاه

َن اْلَماِلۗ قَاَل اِ اْلُمْلُك َعلَْينَا َونَْحُن اََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْن ُُ َولَْم يُْؤَت َسعَ  نَّ ةً ِمِّ

ُ يُؤْ  َ اْصَطٰفى ُُ َعلَْيُكْم َوَزادَٗه بَْسَطةً فِى اْلِعْلِم َواْلِجْسِم ۗ َوّٰللاه ْْ ُمْلَك ُٗ ّٰللاه ِتِ

ُ َواِسٌع َعِلْيم ٌٌ َمْن يََّشۤاُء ۗ َوّٰللاه  
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      Terjemahan:  

“(Nabi mereka) berkata, “Sesungguhnya Allah Subhanah wa Ta’ala telah 

mengangkat thalut menjadi rajamu. “mereka menjawab:  “Bagaimana 

Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan 

pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang 

cukup banyak? “Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah 

memilih rajamu dan menganugerahimu ilmu yang luas dan tubuh yang 

perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang 

dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya mengetahui.3 

 

Berdasarkan ayat di atas, bisa dapat disimpulkan sedikit analisa bahwa 

aktivitas fisik (olahraga) bertujuan untuk menjadikan manusia sehat dan kuat. 

Dalam islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua terbaik setelah iman. 

Bahkan Allah SWT sebetulnya menyukai mukmin yang kuat. Oleh karena itu 

aktivitas fisik (olahraga) itu sangatlah perlu.3 

Dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari khususnya di fakultas kedokteran, 

mahasiswa dituntut untuk memiliki tingkat konsentrasi yang baik dalam 

menerima materi. Materi perkuliahan di fakultas kedokteran yang cukup sulit 

membuat para mahasiswa harus memiliki kondisi otak yang sehat agar pada 

saat menerima materi tingkat konsentrasi mahasiswa bisa maksimal. Salah 

satu cara yaitu dengan rajin berolahraga. 

Aktivitas fisik (olahraga) dapat memperlancar sistem sirkulasi sehingga 

kebutuhan nutrisi dan energi untuk otak tercukupi dan membuat otak dapat 

bekerja secara maksimal.4 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Karen Martin, didapatkan 84% anak yang tidak memiliki kegiatan fisik 

ataupun aktivitas olahraga, anak tersebut memiliki nilai akademik yang tidak 

lebih baik dari 16% anak yang memiliki kegiatan fisik dan juga aktivitas 

olahraga.5 
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Dengan meningkatkan partisipasi dalam olahraga dan aktivitas fisik akan 

memberikan dampak positif  bagi kualitas fisik seseorang serta kesehatan 

mental seseorang. Hubungan antara aktivitas fisik dan pencapaian nilai 

akademik yang baik adalah dengan meningkatkan ketertarikan pada aktivitas 

fisik dan olahraga. Namun dengan meningkatnya teknologi dan akses saat ini, 

para pelajar khususnya mahasiswa mengalami penurunan ketertarikan dalam 

melakukan aktivitas fisik di lingkungan luar. Masih banyak dari sebagian 

mahasiswa menjadi tidak mengerti mengenai pentingnya melakukan aktivitas 

fisik di lingkungan luar yang dapat memberikan pengalaman dan pendidikan 

untuk beradaptasi baik dari segi fisik dan juga psikologi.6 

Konsentrasi ialah bagian penting bagi manusia dalam menunjang 

aktivitas hidupnya. Seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan baik jika 

orang tersebut memiliki sebuah kemampuan konsentrasi yang tinggi, karena 

banyak berbagai aktivitas yang harus dilakukan dengan sangat kompleks 

seperti bekerja, belajar dan olahraga. Konsentrasi merupakan suatu keadaan 

dimana kesadaran seseorang tertuju kepada suatu objek tertentu dalam waktu 

yang tertentu.7 Tingkat konsentrasi pada setiap orang pun berbeda-beda, ada 

yang tinggi, sedang dan rendah tergantung dari faktor-faktor penunjang. 

Menurut Tonienase (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsentrasi antara lain, lingkungan, modibilitas belajar, pergaulan dan 

psikologi. Pergaulan dapat mempengaruhi siswa dalam menerima pelajaran 

sebab melalui pergaulan, siswa dapat bertukar informasi baik positif maupun 

negatif, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku siswa. 
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Masalah psikologis berpengaruh pada konsentrasi karena siswa yang 

mengalami gangguan baik dari lingkungan sekitar maupun keluarga maka hal 

ini dapat mempengaruhi siswa sehingga kehilangan semangat dan 

motivasinya dalam belajar. Modalitas belajar merupakan strategi dan metode 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. 

Pengaruh dari lingkungan dapat berupa suara, pencahayaan, temperatur, dan 

desain belajar dimana desain belajar ini merupakan media atau sarana yang 

dibuat untuk meningkatkan konsentrasi belajar, yaitu dengan cara memilih 

dan mendesain ruang belajar sesuai dengan kebutuhan misalnya memasang 

gambar, mengatur posisi duduk dan memilih tempat duduk baik bersifat 

formal maupun informal. Kemampuan konsentrasi seseorang menentukan 

seberapa lama dapat melakukan konsentrasi, semakin baik kemampuan 

konsentrasi maka semakin lama seseorang melakukan konsentrasi.8 

Konsentrasi juga merupakan pemusatan perhatian dalam proses 

perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 

penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai, pengetahuan dan 

kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Secara teoritis 

jika konsentrasi siswa rendah, maka akan menimbulkan aktivitas yang 

berkualitas rendah pula serta dapat menimbulkan ketidakseriusan dalam 

belajar. Ketidakseriusan itulah yang mempengaruhi daya pemahaman materi. 

Padahal konsentrasi merupakan modal utama bagi siswa dalam menerima 

materi ajar serta menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran.9 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: Bagaimana hubungan aktivitas fisik (olahraga) dengan 

tingkat konsentrasi belajar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara mahasiswa yang aktif berolahraga 

dengan tingkat konsentrasi belajar di Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar Angkatan 2019. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui aktivitas fisik (olahraga) pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2019. 

b. Untuk mengetahui gambaran tingkat konsentrasi belajar pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2019. 

c. Untuk mengetahui adanya hubungan antara aktivitas fisik (olahraga) 

dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2019.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yakni : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi sarana untuk meningkatkan pengalaman yang 

sangat berharga dalam memperluas wawasan serta mengaplikasikan ilmu 

kedokteran olahraga. 

 

2. Bagi Dunia Pendidikan 

Sebagai bahan informasi tambahan mengenai aktivitas fisik (olahraga) 

dengan tingkat konsentrasi belajar, sehingga dapat menjadi referensi atau 

masukan untuk penelitian-penelitian  selanjutnya tentang hubungan 

aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat konsentrasi belajar. 

 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca tentang hubungan orang 

yang aktif berolahraga dengan tingkat konsentrasi belajar. 

b. Dapat mempengaruhi pembaca untuk mengatur aktivitas fisik 

(olahraga). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Fisik (Olahraga)  

1. Definisi 

Dalam sejarah perkembangannya, aktivitas fisik (olahraga) memiliki 

arti yang berbeda pada setaip masa, kebudayaan, dan bahkan pada setiap 

orang. Dalam sejarah Olimpiade kuno aktivitas fisik (olahraga) dijadikan 

sebagai instrument ritual pemujaan dewa Zeus di kaki pegunungan 

Olympus. Pada awal Olimpiade modern aktivitas fisik (olahraga) 

merupakan media mempromosikan semangat perdamaian dan 

persahabatan. Kini, olahraga tidak lagi menjadi kegiatan ritual ataupun 

mempromosikan perdamaian, tetapi lebih merupakan agen mencari uang, 

nama besar, dan popularitas. Sedangkan pada tataran individual, bisa jadi 

olahraga diartikan sebagai pemuasan keinginan manusia akan kesenangan, 

kegembiraan, dan identitas ketika kebutuhan dasar akan makanan, 

perumahan, dan kesehatan telah terpenuhi.10 

Demikian pula, Pitss, Fielding, dan Miller (1994) menyatakan bahwa 

aktivitas fisik (olahraga) adalah “setiap kegiatan, pengalaman, atau badan 

usaha (bisnis) yang mana fokus utamanya adalah kebugaran, rekreasi, 

atletik, dan terkait dengan hiburan”. Menurut definisi, aktivitas fisik 

(olahraga) tidak harus selalu kompetitif dan juga tidak selalu memerlukan 

peralatan khusus atau aturan, seperti berenang, menari, berselancar, dan 

lain sebagainya. Aktivitas fisik (olahraga) merupakan serangkaian gerak 
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raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk 

meningkatkan kemampuan fungsionalnya, sesuai dengan tujuan 

melakukan aktivitas fisik (olahraga) (Santoso,2007)11 

Menurut Komisi disiplin Ilmu Keolahragaan (2000) aktivitas fisik 

(olahraga) memiliki karakteristik yang semakin kompleks, selain 

mengandung muatan bio-psiko-sosial-kultural-antropologis juga muatan 

teknologi (techno-sport) dan respon terhadap lingkungan (eco-sport). Ciri 

olahraga yang bersifat umum dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:11 

a. Aktivitas fisik (olahraga) merupakan subsistem dari bermain: 

pelaksanaan secara suka rela tanpa paksaan; 

b. Aktivitas fisik (olahraga)  berorientasi pada dimensi fisikal kegiatan itu 

merupakan peragaan keterampilan fisik; 

c. Aktivitas fisik (olahraga)  merupakan kegiatan real, bukan ilusi atau 

imajinasi; 

d. Aktivitas fisik (olahraga), terutama aktivitas fisik (olahraga) kompetitif 

menekankan aspek performa dan prestasi sehingga di dalamnya terlibat 

unsur perjuangan, kesungguhan, dan faktor untung-untungan sehingga 

perform yaitu dicapai melalui usaha pribadi; 

e. Aktivitas fisik (olahraga)  berlangsung dalam suasana hubungan sosial 

dan bersifat kemanusiaan bukan membangkitkan naluri rendah; 

f. Aktivitas fisik (olahraga) harus bermuara pada upaya untuk 

meningkatkan dan memelihara kesehatan total atau wellness. 
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Sementara itu, Santosa Giriwijoyo (2007) aktivitas fisik (olahraga) 

yang dilakukan benar-benar harus bisa menyehatkan. Artinya bahwa 

aktivitas fisik (olahraga)  itu harus bisa meningkatkan derajat kesehatan 

dinamis sehingga orang bukan saja sehat di kala diam tetapi juga sehat 

serta memiliki kemampuan gerak untuk mendukung aktivitasnya sehari-

hari.11 

Definisi aktivitas fisik (olahraga)  yang sangat luas, seperti aktivitas 

fisik (olahraga) adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu, 

dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan 

pada waktu luang, dan kepuasan tersendiri. Manusia sendiri adalah 

mahkluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat 

tinggi tersebut harus ditunjang dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh 

yang seimbang. Keseimbangan kondisi fisik dan psikologis tersebut dapat 

dicapai dengan usaha manusia melalui aktivitas olahraga bertujuan 

mengurangi tegangan-tegangan pada pikiran (refreshing dan relaksasi).10 

Coles & Jones (1997) mendefinisikan aktivitas fisik (olahraga) 

sebagai aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan 

melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri dan memiliki 

kompleksitas organisasi. Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur penting 

dalam olahraga yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga 

unsur tersebut adalah aktivitas fisik, permainan, dan kompleksitas 

organisasi. Aktivitas fisik dalam konteks olahraga dimaksudkan sebagai 

aktivitas fisik yang memerlukan kecakapan jasmani dan bukan aktivitas 
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fisik biasa. Dengan kriteria tersebut, pertandingan seperti catur dan bridge 

yang tidak memerlukan kecakapan jasmani tidak dianggap sebagai 

olahraga, meskipun keduanya memiliki kompetisi dan organisasi tingkat 

tinggi. Dengan pengertian yang demikian, maka olahraga dimaksudkan 

sebagai jenis olahraga yang dipertandingkan atau dilombakan pada event-

event resmi seperti Olimpiade, Sea Games, dan sebagainya.10 

Diatas semua pengertian itu aktivitas fisik (olahraga)  adalah aktivitas 

kompetitif. Kita tidak dapat mengartikan olahraga tanpa memikirkan 

kompetisi, sehingga tanpa kompetisi itu, olahraga berubah menjadi 

semata-mata bermain atau berekreasi. Bermain, karenanya pada suatu saat 

menjadi olahraga, tetapi sebaliknya, olahraga tidak pernah hanya semata-

mata bermain, karena aspek kompetitif teramat penting dalam hakikatnya. 

 

2. Manfaat aktivitas fisik (olahraga) bagi kesehatan tubuh12 

Manfaat aktivitas fisik (olahraga)  yang disampaikan oleh Daniel 

Landers, Professor pendidikan olahraga dari Arizona State University: 

a. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh 

Tubuh Aktivitas fisik (olahraga) yang dilakukan dengan teratur, 

akan meningkatkan fungsi hormon-hormon dalam tubuh di mana 

hormon-hormon ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh. 
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b. Meningkatkan Fungsi Otak 

Keteraturan dalam beraktivitas fisik (olahraga)  dapat membantu 

meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan. Dengan aktivitas 

fisik (olahraga), jumlah oksigen di dalam darah akan meningkat 

sehingga memperlancar aliran darah menuju otak. Sehingga 

meningkatkan fungsi otak. 

 

c. Mengurangi Stress 

Stress dapat terjadi pada siapa saja. Dengan aktivitas fisik 

(olahraga), seseorang dapat dibantu untuk mengatasi emosi dan 

mengurangi kegelisahan sehingga mengurangi stress dalam dirinya. 

Bagi yang rutin melakukan olahraga memiliki tingkat kecemasan yang 

lebih rendah dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Aktivitas fisik 

(olahraga) menyebabkan tubuh bereaksi termasuk otak. Karena otak 

akan melepaskan banyak hormon termasuk endorphin yang bisa 

mempengaruhi suasana hati menjadi lebih gembira, riang, dan senang. 

 

d. Menurunkan Kolesterol 

Ketika melakukan aktivitas fisik (olahraga), tubuh bergerak dan 

membantu tubuh membakar kalori yang ada sehingga menghasilkan 

energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja. Sehingga membantu tubuh 

mengurangi tertimbunnya lemak dalam tubuh. Aktivitas fisik (olahraga) 

yang teratur juga dapat membakar kolesterol LDL dan trigliserida serta 
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meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL). Hal ini sangat membantu 

tubuh tetap fit dan mengurangi resiko darah tinggi, stroke, kegemukan, 

dan penyakit jantung. 

 

3. Jenis aktivitas fisik (olahraga)12 

Olahraga dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Olahraga 

tersebut bila dilihat dari tujuan pelakunya dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa kategori, yaitu : 

a. Olahraga prestasi 

Olahraga yang dilakukan secara terfokus dengan tujuan 

memperoleh prestasi. Hal tersebut dapat diketahui melalui suatu 

pertandingan, turnamen atau kejuaraan. Contohnya: sepak bola, atletik, 

badminton dan sebagainya. 

 

b. Olahraga Rekreasi 

Olahraga rekreasi pada dasarnya dilakukan untuk mengisi waktu 

luang. Tujuan utama olahraga rekreasi adalah untuk beristirahat 

(refreshing dan relaksasi) dan memungkinkan terjadinya kontak sosial. 

Olahraga ini mengenal pertandingan dengan menggunakan aturan 

permainan resmi yang bersifat mengikat (wajib), namun terkadang tidak 

ketat. Para ahli memandang bahwa rekreasi adalah aktivitas untuk 

mengisi waktu senggang. Contohnya: jogging, yoga, aerobik dan 

sebagainya. 
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Semua jenis aktivitas fisik (olahraga) baik untuk kesehatan, 

melakukannya dengan teratur serta diiringi dengan pola hidup sehat. 

Tahap awal bagi pemula sebaiknya aktivitas fisik (olahraga) dilakukan 

dengan singkat, untuk memberikan pengenalan dan adaptasi tubuh. 

Sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Adapun jenis-

jenis aktivitas fisik (olahraga) yang mudah dilakukan yang untuk 

kesehatan yaitu :12 

1) Jalan cepat 

Jalan cepat adalah berjalan kaki dengan kecepatan di atas rata-rata 

kecepatan berjalan pada umumnya yaitu sekitar 7 sampai 9 kilometer 

per jam. Jalan cepat kerap direkomendasikan oleh para ahli untuk 

menjadi alternatif olahraga jogging bagi mereka yang membutuhkan 

intensitas olahraga menengah sampai rendah. 

 

2) Senam 

Senam merupakan olahraga murah yang popular di masyarakat. 

Saat melakukan olahraga senam hamper seluruh bagian tubuh 

bergerak. Pergerakkan terjadi otot-otot besar pada tangan, kaki, dan 

pinggul. Pada saat bergerak terjadi peningkatan laju pernafasan dan 

denyut jantung yang menyebabkan kadar oksigen di darah 

meningkat dan pembuluh membesar. Perubahan-perubahan 

metabolisme ini akan memberikan dampak positif yang bermanfaat 
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untuk tubuh. Manfaat lainnya adalah senam membantu menjaga 

berat badan, meningkatkan stamina. 

 

3) Berenang 

Berenang memang membuat seluruh anggota tubuh ikut bergerak, 

sehingga meningkatkan kekuatan otot dan kekuatan kardiovaskular. 

Dengan demikian, tubuh akan menerima asupan yang maksimum. 

Adapun manfaat berenang: 

- Membantu mengencangkan otot perut dada, paha, dan lengan. 

- Melatih otot agar menjadi lebih kuat. 

- Menjaga tubuh agar terus segar bugar. 

- Mengurangi Gejala Arthritis. 

- Meredakan sakit punggung. 

 

4) Lari 

Lari merupakan olahraga yang mudah untuk dilakukan, karena 

tidak memerlukan perlengkapan khusus dan biaya yang mahal. 

Olahraga ini bisa dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita 

dengan waktu pagi atau sore hari. Manfaat lari bagi kesehatan adalah: 

- Dapat menurunkan berat badan. 

- Baik untuk kesehatan lutut. 

- Menjadikan jantung sehat. 

- Meningkatkan stamina tubuh. 
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- Mengurangi berbagai resiko penyakit. 

 

5) Bersepeda 

Aktivitas bersepeda yang dapat dilakukan minimal 1 kali 

seminggu, bisa dilakukan di sekitar lingkungan tempat tinggal. 

Bersepeda mudah dilakukan sekaligus menyenangkan dan 

berdampak pada kesehatan jantung dan mengencangkan otot-otot 

tubuh. Bersepeda sebaiknya dilakukan minimal 30 menit dengan 

tujuan menjadi sehat, langsing, dan bugar. 

Dari jenis-jenis aktivitas fisik (olahraga) yang telah disampaikan 

di atas, semuanya dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan 

kebutuhan dan kesenangan dari orang yang akan melakukannya. 

Yang paling penting adalah tetap menjaga motivasi dalam 

berolahraga sekaligus membudayakan pola hidup sehat. Kalori yang 

dibakar selama berolahraga, selama melakukan aktivitas aktivitas 

fisik (olahraga) tubuh membakar kalori sesuai kebutuhan olahraga 

yang dilakukan. Saat berolahraga, otot tubuh berkontraksi dan 

memerlukan energi. Energi yang pertama kali dipergunakan adalah 

dari cadangan glukosa dan makanan yang kita makan. Setelah 

cadangan glukosa atau makanan tersebut habis maka tubuh akan 

menggunakan cadangan lemak untuk diubah menjadi energi. Di saat 

itulah cadangan lemak akan berkurang dan diubah menjadi energi.12 
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4. Fisiologis Tubuh Ketika Aktivitas Fisik (Olahraga)4 

a. Otot 

Otot rangka meliputi 40-50% berat badan (BB) dan berperan 

melakukan kontraksi yang diperlukan untuk menggerakkan sendi bagi 

terlaksananya aktivitas fisik. Hal yang sangat perlu dipahami ialah 

bagaimana urutan peristiwa pada kejadian kontraksi otot, untuk dapat 

memahami fungsi otot selama melakukan latihan fisik.4 

Urutan Kejadian Selama Kontraksi dan Relaksasi Otot: 

1) Aktivasi cortex motoris dan perangsangan neuron motor alfa di 

cornu anterior medulla spinalis. 

2) Impuls listrik mencapai sambungan saraf-otot (neuromuscular 

junction). 

3) Perambatan potensial aksi otot sepanjang sarcolemma otot. 

4) Perangsangan dan kejadian kontraksi - perambatan impuls pada 

sistem tubulus T - pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma - 

aksi kalsium pada myofibril. 

5) Terjadinya kontraksi pada myofibril (teori ―sliding filament) dan 

pengembangan tonus otot. 

6) Pengambilan kembali kalsium oleh retikulum sarkoplasma dan 

terjadinya relaksasi otot. 

Sumber daya siap pakai untuk kontraksi otot adalah adenosine 5’ 

triphosphate (ATP). Aktivasi enzim myosin ATPase selama peristiwa 

perangsangan-kontraksi otot menyebabkan ATP terhidrolisa. ATP juga 
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diperlukan untuk proses-proses lain di dalam sel otot yang memerlukan 

daya (energi) misalnya lalu-lintas ion-ion kalsium oleh adanya aktivasi 

pompa kalsium pada retikulum sarkoplasma, dan aktivasi pompa Na-K 

dalam sarkoplasma. Kontraksi otot hanya dapat terjadi bila tersedia 

sumber daya potensial ATP di dalam otot. Oleh karena cadangan ATP 

intramuskular relatif kecil (5 mmol/kg), yang akan habis dalam 

beberapa detik dengan pengerahan kemampuan maximal, maka 

diperlukan mekanisme olah daya lain yang harus dapat dengan cepat 

diaktifkan untuk membentuk kembali (meresintesa) ATP untuk 

menjamin  kelangsungan kontraksi otot yang sedang terjadi. Sumber 

daya untuk mekanisme itu adalah Phosphocreatine (PC) yang tersedia 

di dalam otot dalam jumlah yang lebih besar (20 mmol/kg) dan 

berperan sebagai cadangan sumber senyawa phosphate berdaya tinggi 

untuk membentuk kembali ATP, setelah ATP dipecah oleh enzim 

kreatin kinase. Sistem ATP-PC (disebut juga sebagai sistem phosfagen) 

ini pada pengerahan kemampuan maximal hanya dapat memasok daya 

untuk selama waktu kurang dari 10 detik (Hahn, 1992).  ATP dapat 

dibentuk kembali dari ADP melalui pengaruh enzim adenylat kinase, 

tetapi bagian terbesar ATP diproduksi dengan menggunakan daya yang 

dihasilkan melalui proses glikolisis anaerobik dan olahdaya aerobik. 

Sumber daya utama untuk proses oksidasi adalah karbohidrat dan lemak, 

sedangkan kontribusi asam amino adalah kecil. Perlu diingat kembali 
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bahwa otot hanya dapat berkontraksi dengan menggunakan daya dari 

ATP; semua sumber daya lain hanya diperuntukkan meresintesa ATP. 

Jalur olah daya manakah yang terutama berperan lebih penting 

dalam sesuatu kegiatan fisik, hal ini akan ditentukan oleh intensitas dan 

durasi kegiatan fisik yang dilakukan. Selama latihan dengan intensitas 

tinggi dan durasi pendek, pemecahan sumber daya tinggi phosphagen 

(ATP, PC) dan pemecahan glikogen menjadi laktat, merupakan proses 

utama pembentuk daya (energi). Latihan statis, khususnya yang 

menggunakan lebih dari 30-40% kekuatan kontraksi maksimal, 

pertama-tama juga akan bergantung pada sumber daya ATP, PC dan 

glikogen karena berkurangnya terjadi (FTb > FTa) dan dipersarafi 

dengan neuron-neuron motoris yang besar. Serabut-serabut ini memang 

disesuaikan untuk keperluan kegiatan fisik dengan intensitas tinggi. 

Prinsip besar ukuran otot (Henneman 1957) mendeskripsikan pola 

rekrutmen serabut otot selama latihan dengan berbagai intensitas. Pada 

awalnya terjadi aktivasi neuron-neuron motoris kecil yang melibatkan 

serabut ST pada latihan dengan intensitas rendah; pada intensitas yang 

lebih tinggi, terjadi aktivasi neuron-neuron motoris besar dan dengan 

demikian maka serabut-serabut FT diaktifkan. Pola umum rekrutmen 

serabut-serabut otot ini telah dikonfirmasi oleh penelitian yang 

menggunakan teknik visualisasi histokimia terhadap intensitas 

pewarnaan glikogen sebagai index keterlibatan serabut otot sebelum 

dan sesudah latihan. Selama latihan submaximal yang panjang, lebih 
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dahulu serabut-serabut ST yang terlibat (Vollestrad et al 1984), 

walaupun pada tahap-tahap akhir dapat terjadi pelibatan serabut-serabut 

FTa. Tatkala latihan menjadi lebih intensif, secara progresif terjadi 

pelibatan serabut-serabut FT, sehingga tatkala intensitas latihan 

mendekati dan kemudian melebihi VO2 max, maka seluruh tipe serabut 

ikut diaktifkan (Vollestrad & Blom 1985, Vollestrad et al 1992). 

Perbedaan keterlibatan tipe-tipe serabut otot dalam berbagai 

intensitas kegiatan, telah merangsang minat orang untuk mengetahui 

potensi peran dari berbagai komposisi tipe-tipe serabut otot rangka, 

apakah pada atlit-atlit yang terlatih secara khusus, hal itu memang 

menjadi faktor penentu. Sesungguhnya memang telah teramati bahwa 

otot-otot atlit daya tahan elite terdiri terutama dari serabut-serabut otot 

ST (70-90%), sedangkan sprinter dan atlit-atlit explosive, relatif 

memiliki lebih banyak serabut-serabut FT (Bergh et al 1978, Costill et 

al 1975, Saltin & Gollnick 1983). 

Masalah ini secara umum telah dikaitkan dengan faktor genetik dan 

oleh pengaruh faktor alam; adanya faktor genetik terlihat dari adanya 

komposisi tipe serabut otot yang identik pada kembar monozygotik 

(Komi et al 1977). Akan tetapi hasil observasi yang dilakukan akhir-

akhir ini menunjukkan bahwa meningkatnya presentase serabut-serabut 

otot ST pada atlit-atlit daya tahan mungkin terbatas pada otot-otot yang 

dilatih (Tesch & Karlsson 1985), dan fakta mengenai adanya serabut-

serabut otot tipe tengah (intermediate) sebagai hasil latihan (Banmann 



 

21 
 

et al 1987, Klitgaard et al1990, Schantz1986) meningkatkan keyakinan 

bahwa mungkin memang terjadinya modifikasi ciri-ciri serabut otot 

rangka sebagai hasil dari latihan yang teratur. 

 

b. Hati (metabolisme) 

Di kala melakukan latihan dinamis dengan intensitas tinggi 

(misalnya sprint lari dan renang, bersepeda dan latihan interval), maka 

pemecahan senyawa fosfat berdaya tinggi (ATP, PC) dan pemecahan 

glikogen menjadi asam laktat, adalah jalur-jalur penghasil utama daya 

(energi) yang diperlukan untuk kerja otot (Hermansen et al 1984). ATP 

otot dapat berkurang sebanyak 30-50%, tergantung pada intensitas dan 

durasi latihan, tetapi tidak pernah sampai terkuras habis. Tetapi PC otot 

dapat berkurang sampai hampir habis setelah latihan yang maximal. 

Glikogen otot dapat berkurang sebesar 50-60% setelah sekali saja 

melakukan latihan dengan intensitas yang maksimal, disertai dengan 

meningkatnya asam laktat sebesar 10-20 kali. Kelelahan pada latihan 

demikian sering berkaitan dengan asidosis intramuscular dan juga 

adanya gangguan keseimbangan elektrolit; pada serabut-serabut otot FT 

kelelahan juga dapat terjadi oleh karena terkuras-habisnya PC dan 

glikogen dalam otot. 

Untuk latihan dalam rentang waktu menit sampai jam, olahdaya 

okidatif karbohidrat dan lemak merupakan pemasok daya utama bagi 

pembentukan kembali ATP. Walaupun sudah sejak bertahun-tahun 
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tidak pernah dipikirkan adanya penggunaan protein selama olahraga 

dengan durasi panjang, tetapi laporan akhir-akhir ini menunjukkan 

adanya peristiwa oksidasi asam-asam amino selama latihan (Hood & 

Terjung 1990). Namun demikian, karbohidrat dan lemak tetap 

merupakan sumber daya oksidatif yang terpenting. 

Berapa besar porsi masing-masing karbohidrat dan lemak yang 

digunakan selama latihan, dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya 

intensitas dan durasi latihan, status latihan dan tata gizinya (Felig & 

Wahren 1975, Gollnick 1985, Hargreaves 1991). Glikogen otot adalah 

substrat (bahan nutrisi) penting bagi olahraga berat durasi pendek 

maupun durasi panjang. Oleh karena kelelahan selama olahraga durasi 

panjang sering berkaitan dengan terkuras-habisnya glikogen otot, maka 

pemuatan karbohidrat (carbohydrate loading) selama masa persiapan 

untuk olahraga daya tahan, menjadi sangat penting. Kecepatan 

penggunaan glikogen otot adalah tertinggi pada tahap-tahap awal 

olahraga dan berkorelasi secara exponensial dengan intensitas 

olahraganya (Vollestrad & Blom 1985). 

Penataan glikogenolisis dalam otot selama olahraga, memerlukan 

kerja sama antara faktor-faktor lokal dan faktor hormonal (Hargreaves 

& Richter 1988). Kontraksi otot, yang memicu terjadinya peningkatan 

kadar kalsium dan ion fosfat anorganik intramuskular akan merangsang 

pemecahan glikogen, serta juga akan merangsang pengeluaran adrenalin 

dari medulla kelenjar adrenal, selama melakukan olahraga berat. 
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Dengan menurunnya kadar glikogen otot oleh olahraga, dan 

meningkatnya pasokan glukosa yang diangkut oleh darah, maka 

glukosa darah menjadi sumber karbohidrat yang semakin penting. 

Ambilan glukosa dari darah oleh otot rangka yang sedang berkontraksi 

dapat meningkat sebesar 30-40 kali, yaitu dari 0.1 mmol/men pada 

istirahat menjadi 3-4 mmol/men., tergantung pada intensitas dan durasi 

latihannya (Katz et al 1986, Wahren 1977). 

Meningkatnya ambilan glukosa terjadi oleh karena meningkatnya 

transport aktif glukosa melalui membran sel otot dan menjadi aktifnya 

enzim-enzim glikolitik dan enzim-enzim oksidatif yang berperan untuk 

proses pemecahan glukosa (Hargreaves 1990). Pengeluaran glukosa 

dari hepar juga meningkat (Wahren 1977) sehingga kadar gula darah 

dapat dipertahankan, atau bahkan sedikit meningkat selama tahap-tahap 

awal latihan. Hal ini dimulai dengan meningkatnya glikogenolisis hepar, 

tetapi dengan berlanjutnya olahraga, glukosa yang dihasilkan dari hepar 

berasal dari pembentukan molekul-molekul glukosa baru dari bahan 

bukan karbohidrat (glukoneogenesis) misalnya asam laktat, asam 

piruvat, gliserol dan asam-asam amino (Felig & Wahren 1975). 

Selama olahraga durasi panjang yang berlangsung beberapa jam, 

pengeluaran glukosa hepar tidak dapat memenuhi ambilannya oleh otot 

dari darah, sehingga dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemia. 

Makan karbohidrat selama melakukan olahraga durasi panjang, dapat 

memelihara kadar glukosa darah dan proses oksidasi glukosa dalam 
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jumlah yang banyak, yang menyebabkan meningkatnya daya tahan 

(Costill & Hargreaves 1992). Asam laktat selain merupakan bahan baku 

untuk proses glukoneogenesis, ternyata asam laktat juga merupakan 

substrat untuk proses olahdaya okidatif selama olahraga, khususnya 

bagi serabut-serabut otot ST (Brooks 1986). Otot rangka yang sedang 

berkontraksi ternyata juga menggunakan daya yang berasal dari proses 

β-oksidasi asam-asam lemak bebas yang berasal dari jaringan-jaringan 

lemak tempat penimbunan trigliserida. Ambilan asam lemak bebas dan 

penggunaan asam lemak bebas oleh otot ditentukan oleh berapa besar 

kadarnya dalam darah arteri dan oleh kemampuan otot mengoksidasi 

asam-asam lemak bebas (kapasitas metabolik otot terhadap lemak). 

Puncak kadar asam lemak bebas biasanya dicapai setelah latihan 

selama 3-4 jam, pada ketika itu asam lemak bebas menjadi sumber daya 

(energi) yang memberikan kontribusi terbesar (Felig & Wahren 1975).  

Trigliserida dalam otot juga dapat memberi kontribusi terhadap 

olahdaya selama latihan. Trigliserida otot berperan penting pada awal 

latihan dan selama latihan dengan intensitas tinggi bila lipolisis dari 

jaringan lemakmengalami hambatan (Jones et al 1980, McCartney et al 

1986). Sebaliknya, trigliserida plasma diyakini hanya memberi 

kontribusi sedikit terhadap olahdaya lemak selama olahraga. 
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c. Jantung 

Selama olahraga, sistema kardiovaskular diatur untuk melayani 

sejumlah fungsi-fungsi penting:   

1) Meningkatkan aliran darah dan pasokan oksigen kepada otot-otot 

rangka yang aktif dan kepada otot jantung. 

2) Mempertahankan tekanan darah rata-rata, untuk menjamin 

kecukupan aliran darah ke otak. 

3) Meminimalkan terjadinya hipertermia oleh pengaruh olahraga 

dengan mengangkut panas ke kulit yang kemudian dipergunakan 

untuk menguapkan keringat. 

Dengan dimulainya olahraga, maka terjadilah vasodilatasi yang 

nyata dan cepat pada pembuluh-pembuluh darah dalam otot rangka 

yang aktif, yang disebabkan oleh karena dibebaskannya metabolit yang 

bersifat vasoaktif yang berasal dari otot yang berkontraksi. 

Zat-zat ini terdiri dari ion kalium (K+), ion hidrogen (H+), ion-ion 

laktat dan adenosine, bersamaan dengan terjadinya hiperkapnia 

(penumpukan CO2) lokal, hipoksia dan hiperosmolalitas. Meski terjadi 

penurunan tahanan vaskular yang besar dalam otot rangka, tetapi 

tekanan darah rata-rata arteri meningkat yang disebabkan oleh 

meningkatnya curah jantung dan tekanan darah sistolik. 

Tekanan darah diastolik biasanya dipertahankan pada tingkat 

istirahat disebabkan oleh adanya vasokonstriksi jaringan pembuluh 

darah daerah splanchnicus, jaringan pembuluh darah ginjal dan otot-
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otot yang tidak aktif, namun demikian tekanan diastolik itu dapat juga 

menurun pada olahraga dengan intensitas tinggi yang disebabkan oleh 

karena meningkatnya besar aliran darah ke otot-otot yang aktif. 

Curah jantung meningkat dari 5 liter/menit menjadi 20-25 

liter/menit pada olahraga dengan intensitas maximal, dan pada atlit daya 

tahan bahkan dapat lebih tinggi lagi, yaitu dapat mencapai 40 L/menit 

(Karpovich & Sinning 1971). Peningkatan curah jantung ini terjadi oleh 

karena meningkatnya frekuensi denyut jantung dan isi sedenyutnya, 

yang dimediasi oleh dihambatnya aktivitas N. Vagus, aktivasi saraf 

simpatis jantung dan meningkatnya hormon adrenalin yang beredar, 

yang disekresikan oleh medulla kelenjar adrenal. Selain itu, aliran darah 

vena juga meningkat yang disebabkan oleh karena menjadi aktifnya 

mekanisme pompa vena, dan oleh adanya perubahan-perubahan tekanan 

intra thorakal yang terjadi karena pengaruh siklus respirasi. 

Vasokonstriksi regional yang dimediasi oleh sistem saraf simpatis, 

tidak hanya meminimalkan menurunnya tahanan perifer total, tetapi 

juga menyebabkan pengalihan/pemindahan darah ke vena-vena besar, 

dan karenanya membantu memelihara pengisian ventrikel. Dengan 

berlanjutnya olahraga, maka suhu inti tubuh meningkat sebesar 1-2o C 

yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh-pembuluh darah 

kulit. Vasodilatasi pembuluh-pembuluh darah kulit akan sangat 

meningkat bila suhu lingkungan tinggi. 
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Vasodilatasi pembuluh-pembuluh darah kulit sangat penting untuk 

pembuangan panas, tetapi disertai adanya kerugian yang disebabkan 

oleh karena terjadinya pengalihan darah ke perifer, yang berakibat 

menurunnya tekanan vena central, menurunnya isi sedenyut dan 

meningkatnya frekuensi denyut jantung. Tetapi pada olahraga-olahraga 

dengan intensitas yang lebih tinggi, jaringan peredaran darah kulit akan 

dikonstriksikan oleh rangsangan saraf simpatis apabila keperluan 

memelihara tekanan darah lebih besar dari pada keperluan membuang 

panas tubuh. 

Pengaturan respons kardiovaskular terhadap olahraga, meliputi 

koordinasi sejumlah faktor neurohumoral. Perintah untuk menata fungsi 

kardiovaskular, timbul bersamaan dengan aktivasi cortex motoris untuk 

otot rangka, yang akan mengaktifkan pola aktivitas sistem 

kardiovaskular yang sesuai (Mitchell 1990). Kemudian terjadi sejumlah 

umpan balik dari sejumlah mekanisme-mekanisme reflex yang berasal 

dari kemoreseptor di dalam otot dan baroreseptor pada arteri (Rowell & 

O’Leary 1990). Di samping itu, perubahan-perubahan pada volume 

darah, suhu tubuh dan kandungan O2 darah arteri juga mempengaruhi 

aktivitas ini. Beberapa dari respons-respons ini juga akan dimediasi 

oleh meningkatnya kadar rennin, angiotensin, vasopressin dan adrenalin 

yang beredar dalam sirkulasi. 
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d. Paru-paru (Respirasi) 

Menyertai respons kardiovaskular terhadap olahraga adalah 

meningkatnya ventilasi paru untuk menjamin oksigenasi darah arteri 

dan eliminasi karbon dioxidanya. Hal ini dapat dipenuhi dengan 

meningkatkan udara nafas (tidal volume) dan frekuensi pernafasan. 

Keberhasilan sistema respirasi meminimalkan perubahan komposisi 

darah yang dipicu oleh olahraga, terlihat dari adanya stabilitas yang 

mantap dari harga PO2, PCO2, dan pH selama olahraga dengan 

intensitas rendah dan sedang. 

Pada tahap-tahap awal peningkatan intensitas olahraga, ventilasi 

meningkat sebanding dengan meningkatnya konsumsi O2 (VO2) dan 

banyaknya produksi CO2 (VCO2). Tetapi ada satu titik, yang di atas 

titik itu peningkatan ventilasi adalah lebih besar dari pada peningkatan 

VO2. Titik ini sering disebut sebagai titik ambang ventilasi atau titik 

ambang anaerobik. Diyakini bahwa adanya peningkatan yang tajam dari 

ventilasi, disebabkan oleh peningkatan VCO2, yang berasal dari 

peristiwa pem buffer an asam laktat yang berasal dari otot yang 

berkontraksi (Wasserman et al 1986). Terdapat banyak silang pendapat 

dan kontroversi dalam kepustakaan mengenai produksi asam laktat 

selama olahraga. 

Meski demikian pengukuran ambang ventilasi terbukti sangat 

berguna untuk menilai daya tahan atlit (Williams 1990), karenahal itu 

memberi gambaran mengenai kemampuan maksimal kerja dalam 
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keadaan mantap selama kerja/ olahraga dengan durasi panjang dan 

merupakan peramal yang cermat mengenai kemampuan penampilan 

olahraga daya tahan. Respons pernafasan terhadap olahraga meliputi 

pengaruh timbal balik antara masukanmasukan neural dan humoral ke 

pusat pernafasan. Hal ini meliputi kecepatan pembuangan CO2 dari 

darah oleh paru, besar aliran impuls desendens yang menyertai aktivasi 

cortex motoris untuk mengaktifkan otot rangka, umpan balik dari 

chemoreseptor dan proprioseptor pada otot yang berkontraksi, 

meningkatnya suhu tubuh, dan perubahan kadar ion H+, K+ dan 

adrenalin dalam darah arteri (Dempsey et al 1985, Forster & Pan 1991). 

 

e. Otak 

Latihan olahraga adalah bentuk rangsang motorik yang akan 

direspons dalam bentuk gerak atau aktivitas secara fisik. Semua 

rangsang yang diterima oleh indera manusia yang berpusat pada tulang 

belakang (spinal cord) akan masuk ke otak. Selanjutnya, di otak akan 

diproses dan dipilah-pilahkan berdasarkan skala prioritas untuk 

menjawabnya beruparespons gerak. Oleh karena itu, latihan olahraga 

akan memberikan memori gerak yang disimpan di dalam otak. 

Pemprosesan informasi yang berasal dari stimulus (rangsang) 

sampai terjadi respons (berupa gerak) mengalir melalui batang otak 

yang disalurkan oleh sel-sel saraf di dalam otak yang disebut dendrits 

dan axon. Dengan demikian,  proses  latihan  akan berpengaruh  
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terhadap  peningkatan kemampuan saluran pemrosesan informasi yaitu 

penerima rangsang, pemilahan, sampai munculnya gerak yang 

semuanya terjadi di dalam otak, yang tentunya harus dibarengi dengan 

pemenuhan kebutuhan darah dan oksigen yang mencukupi. Wittig dan 

Williams ill (1984: 53) menyatakan bahwa otak manusia bekerja seem-

aotomatis yang dapat memelihara tingkat kesehatannya sendiri melalui 

pasokan gizi dan oksigen yang cukup. Artinya, pasokan oksigen yang 

memadai sangat diperlukan oleh otak agar tetap dapat bekerja secara 

otomatis dan mampu bertahan lebih lama. Sebagai contoh orang yang 

sedang mengalami sakit dimana kondisi tubuhnya tidak sehat, maka 

kemampuan daya pikirnya pun menjadi menurun. Hal itu diakibatkan 

adanya gangguan secara fisik, sehingga berpengaruh terhadap kondisi 

psikisnya, termasuk otak sebagai pusat berpikir manusia. 

Latihan olahraga akan memberikan dampak terhadap penurunan 

ketegangan elektrik otot dan akan meningkatkan transportasi oksigen ke 

otak (Nieman, 1986: 255). Dengan  demikian, pengaruh latihan 

olahraga dapat mengakibatkan pembesaran pada saluran pembuluh 

darah ke otak, sehingga proses pemenuhan energi ke otak akan menjadi 

lancar. Peningkatan kapasitas saluran pemrosesan informasi yang lebih 

baik dan pemenuhan kebutuhan darah di otak yang lancar dan 

mencukupi akan berpengaruh terhadap kemampuan dan daya tahan 

berpikir seseorang menjadi lebih lama. Di atas telah dikemukakan 

bahwa otak yang kekurangan oksigen akan menimbulkan rasa 
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mengantuk, sehingga akan berakibat pada menurunnya kemampuan 

daya tahan dalam berpikir. 

Pengaruh latihan olahraga terhadap otak berdasarkan workshop 

oleh National Institute of Mental Health tahun 1984 dalam Nieman 

(1986:254) menyimpulkan bahwa kebugaranjasmani secara positif 

berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan badan, latihan 

berkaitan dengan penurunan tekanan emosi-emosi seperti kecemasan 

yang tetap (state anxiety), kecemasan dan  depresi merupakan gejala 

·umum kegagalan mengatasi tekanan mental, dan latihan berkaitan 

dengan penurunan depresi dan kecemasan dari tingkat ringan sampai 

moderat. 

 

B. Konsentrasi Belajar 

1. Definisi 

Berdasarkan asal katanya, konsentrasi atau concentrate (kata kerja) 

berarti memusatkan, dan dalam bentuk kata bentuk kata benda, 

concentration artinya pemusatan. Konsentrasi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1998: 78) adalah “Pemusatan perhatian atau pikiran 

pada suatu hal.13 

Secara garis besar, sebagian besar orang memahami pengertian 

konsentrasi sebagai suatu proses pemusatan pikiran kepada suatu objek 

tertentu. Dengan adanya pengertian tersebut, timbullah suatu pengertian 

lain bahwa di dalam melakukan konsentrasi, orang harus berusaha keras 
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agar segenap perhatian panca indera dan pikirannya hanya boleh fokus 

pada satu objek saja. Panca indera, khususnya mata dan telinga tidak boleh 

terfokus kepada hal-hal lain, pikiran tidak boleh memikirkan dan teringat 

masalah-masalah lain.  

Konsentrasi merupakan keadaan pikiran atau asosiasi terkondisi yang 

diaktifkan oleh sensasi di dalam tubuh. Untuk mengaktifkan sensasi dalam 

tubuh perlu keadaan yang rileks dan suasana yang menyenangkan, karena 

dalam keadaan tegang seseorang tidak akan dapat menggunakan otaknya 

dengan maksimal karena pikiran menjadi kosong (Denisson, 2008). Seperti 

yang dikatakan Prihastuti (2009) bahwa suasana menyenangkan dalam hal 

ini berarti anak berada dalam keadaan yang sangat rileks, tidak ada sama 

sekali ketegangan yang mengancam dirinya baik fisik maupun non fisik. 

Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang menyenangkan yang 

membuat anak rileks dalam belajar.14 

Konsentrasi belajar adalah suatu aktivitas untuk membatasi ruang 

lingkup perhatian seseorang pada satu objek atau satu materi pelajaran 

(Benjamin, dalam Hartanto, 1995 ). Hal serupa diungkapkan oleh Harahap 

(dalam Sari D.P. 2006) mendefinisikan konsentrasi belajar sebagai suatu 

pemusatan, penyatuan, pernyataan adanya hubungan antara bagian-bagian 

dalam pelajaran atau lebih. Sama halnya dengan Liang Gie (dalam 

Hartanto. 1995) yang menyimpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah 

pemusatan perhatian atau pikiran dengan mengesampingkan hal-hal lain 

yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dipelajari. Alim 
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(2008) menyebutkan bahwa konsentrasi belajar anak adalah bagaimana 

anak fokus dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu, hingga pekerjaan 

itu dikerjakan dalam waktu tertentu. Veenstra (dalam Sari, 2006) 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi 

belajar antara lain:14 

a. Faktor Usia. Kemampuan untuk konsentrasi ini ikut tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan usia individu. 

b. Fisik. Kondisi sistem saraf (neurogical system) mempengaruhi 

kemampuan individu dalam menyeleksi sejumlah informasi dalam 

kegiatan perhatian. Individu memiliki kemampuan saraf otak yang 

berbeda dalam menyeleksi sejumlah informasi yang ada sehingga turut 

mempengaruhi kemampuan individu dalam memusatkan perhatian. 

c. Faktor pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman 

turut berperan dalam usaha memusatkan perhatian pada objek yang 

belum bisa dikenali polanya sehingga pengetahuan dan pengalamn 

individu dapat memudahkan untuk berkonsentrasi. Selain faktor-faktor 

di atas ada juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

konsentrasi belajar antara lain suara, pencahayaan, temperatur, dan 

desain belajar (Nurul, dalam Sari, 2006).  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009), Konsentrasi belajar 

merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan 

perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses 

memperolehnya. Jika seseorang siswa sering merasa tidak dapat 
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berkonsentrasi di dalam belajar, sangat mungkin ia tidak dapat merasakan 

nikmat dari proses belajar yang dilakukannya. Seperti yang dikatakan 

Hakim (2003), bahwa sulitnya berkonsentrasi mungkin dapat terjadi 

karena seseorang mempelajari pelajaran yang tidak disukai, pelajaran yang 

dirasakan sulit, pelajaran dari guru yang tidak disukai, atau suasana tempat 

belajar yang ia pakai tidak menyenangkan.15 

 

2. Ciri-ciri Konsentrasi Belajar16 

Ciri-ciri konsentrasi belajar adalah: 

a. Afektif 

Merupakan perilaku yang berkaitan dengan penerimaan materi 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, ditunjukkan dengan 

antusiasme mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran, memperhatikan 

penjelasan dosen, serta adanya respon verbal dari mahasiswa dengan 

mengemukakan pertanyaan maupun pendapat mengenai pembelajaran 

yang sedang dilakukan. 

 

b. Psikomotorik 

Merupakan kemampuan yang menyangkut kegiatan fisik yang 

dilakukan oleh mahasiswa, ditunjukkan dengan perilaku aktif terlibat 

dalam melakukan kegiatan, dan mampu melakukan kegiatan sesuai 

dengan petunjuk dan instruksi dosen. 
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c. Kognitif 

Merupakan kemampuan berpikir mahasiswa, hal ini dapat dilihat 

dari ketepatan anak menjawab pertanyaan dari dosen mengenai materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar17 

Menurut Tonienase (2007) konsentrasi belajar siswa dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti di bawah ini: 

a. Lingkungan  

Lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan dalam 

berkonsentrasi, siswa akan dapat memaksimalkan kemampuan 

konsentrasi. Jika mahasiswa dapat mengetahui faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap konsentrasi, mahasiswa mampu menggunakan 

kemampuan mahasiswa pada saat dan suasana yang tepat. Faktor 

lingkungan yang mempengaruhi konsentrasi belajar adalah suara, 

pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. 

 

b. Modalitas Belajar  

Modalitas belajar yang menentukan mahasiswa dapat memproses 

setiap informasi yang diterima. Konsentrasi dalam belajar dan 

kreativitas dosen dalam mengembangkan strategi dan metode 

pembelajaran di kelas akan meningkatkan konsentrasi belajar 

mahasiswa sehingga hasil belajarnya pun akan meningkat pula. 
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Semakin banyak informasi yang diterima dan diserap oleh mahasiswa, 

maka kemampuan berkonsentrasi pun harus semakin baik dan fokus 

dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Banyak cara yang 

ditawarkan oleh para ahli dalam meningkatkan konsentrasi belajar 

mahasiswa, misalnya dengan cara meningkatkan gelombang alfa agar 

setiap mahasiswa dapat berkonsentrasi dengan baik kemudian dapat 

juga dengan mengatur posisi tubuh pada saat belajar, dan mempelajari 

materi (informasi) sesuai dengan karakteristik mahasiswa itu sendiri. 

 

c. Pergaulan  

Pergaulan juga dapat mempengaruhi mahasiswa dalam menerima 

pelajaran, perilaku dan pergaulan mereka, dapat mempengaruhi 

konsentrasi belajar yang dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, seperti 

faktor teknologi yang berkembang saat ini contohnya televisi, internet, 

dll. Hal ini sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku mahasiswa. 

 

d. Psikologi  

Faktor psikologi juga dapat mempengaruhi bagaimana sikap dan 

perilaku mahasiswa dalam berkonsentrasi, misalnya karena adanya 

masalah dalam lingkungan sekitar dan keluarga. Hal ini tentunya akan 

mempengaruh kedadaan psikologis mahasiswa, karena mahasiswa akan 

kehilangan semangat dan motivasi belajar mereka, tentunya akan 
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berpengaruh juga terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa yang akan 

semakin menurun. 

 

C. Kerangka Teori 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktivitas 

Fisik 

(Olahraga) 

1. Kondisi tubuh yang 

bugar serta fit akan 

memberikan dampak 

positif terhadap 

kegiatan belajar 

 

2. Manfaat dari 

beraktivitas fisik 

(olahraga) tidak hanya 

menyehatkan tubuh, 

tetapi juga dapat 

menyehatkan daya 

pikir dan psikologis 

seseorang 

 

1. Aktivitas fisik 

(olahraga) merupakan 

salah  satu pemicu 

produksi hormone 

endorphin 

2. Meningkatkan aliran 

darah dan pasokan 

oxygen kepada otot-otot 

rangka yang aktif serta 

kepada otot jantung 

3. Mempertahankan 

tekanan darah rata-rata 

untuk menjamin 

kecukupan aliran darah 

ke otak 

Konsentrasi 

Belajar 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan 

pustaka maka dapat dibuat kerangka konsep sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

  : variabel independent 

                  : variabel dependent 

 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel independen pada penelitian ini adalah aktivitas fisik 

(olahraga) yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2019. 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah konsentrasi belajar dari 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

angkatan 2019. 

  

Aktivitas  

Fisik (Olahraga) 

Konsentrasi 

Belajar 
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C. Definisi Operasional 

1. Aktivitas Fisik (Olahraga) 

Variabel penelitian pada variabel ini adalah aktivitas fisik (olahraga) 

yang dapat didefinisikan sebagai aktivitas fisik menurut kriteria WHO 

(lari/jogging, bersepeda) sekitar yang dilakukan selama 30 menit setiap 

hari. 

Parameter : Kuesioner 

Skala ukur     : Ordinal 

Hasil ukur     : Menggunakan sistem skoring 

Jika responden menjawab pilihan “a”= 3 

Jika responden menjawab pilihan “b”= 2 

Jika responden menjawab pilihan “c”= 1 

Interpretasi: 

Baik        = jika nilai yang diperoleh ≥15 

Buruk     = jika nilai yang diperoleh ≤14 

 

2. Konsentrasi Belajar 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konsentrasi belajar 

yang dapat didefinisikan sebagai pemusatan perhatian mahasiswa pada 

proses pembelajaran yang berlangsung tanpa melakukan hal-hal lain. 

Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses 

memperolehnya, di lihat dari semangat, daya tarik, kemauan serta kondisi 

pada saat belajar. 
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Parameter      : Kuisoner 

Skala ukur     : Ordinal 

Hasil ukur     : Menggunakan sistem skoring 

Jika responden menjawab pilihan “a”= 4 

Jika responden menjawab pilihan “b”= 3 

Jika responden menjawab pilihan “c”= 2 

Jika responden menjawab pilihan “d”= 1 

Interpretasi: 

Baik        = jika nilai yang diperoleh ≥33 

Buruk     = jika nilai yang di peroleh <33 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Alternative (Ha) 

Adanya pengaruh antara aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat 

konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

 

2. Hipotesis Null (H0) 

Tidak ada pengaruh antara aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat 

konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Jenis desain penelitian yang digunakan berupa analitik observasional 

dengan cara studi cross sectional (potong lintang). Studi cross sectional 

mempelajari korelasi antara variabel bebas terhadap efeknya dengan cara 

obeservasi atau pengumpulan data  sekaligus dalam satu waktu. 

Studi cross sectional peneliti hanya melakukan observasi dan 

pengukuran terhadap variabel bebas (aktivitas fisik (olahraga)) dan variabel 

terkait (konsentrasi belajar) pada subjek penelitian sebanyak satu kali 

pengukuran dan dalam waktu yang sama. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Oktober – Desember 2021 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa preklinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus 

angkatan 2019 sebanyak 135 mahasiswa. 
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2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa preklinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2019. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah  Random Sampling. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar angkatan 2019 yang bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki riwayat gangguan sistem respirasi 

2) Menolak menjadi responden 

 

D. Rumus dan Besar Sampel  

n1 = n2 = (
Zα√2PQ + Zβ √P1Q1 + P2Q2

(P1 − P2)
)

2

 

𝑍𝛼 : deviat baku alfa 

𝑍𝛽 : deviat baku beta 

𝑃2 : Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya 

𝑄2 : 1 - P2 

𝑃1 : Proporsi pada kelompok yang lainya merupakan judgement peneliti 

𝑄1 : 1 – P1 

𝑃1 − 𝑃2 : Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

𝑃 : Proporsi total = (P1 + P2)/2 

𝑄 : 1 – P 
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Maka, 

n1=n2 =(
Zα√2PQ+Zβ√P1Q

1
+P2Q

2

(P1P2)
)

2

 

n1=n2 =

(

 
1,645√2 x 0,6 x 0,4 + 1,282 √0,7 x 0,3+0,5 x 0,5

(0,7  0,5)

)

 

2

 

n1=n2 =(
1,645√0,48 + 1,282 √0,21 + 0,25

(0,2)
)

2

 

n1=n2 = (
1,645 x 0,692 + 1,282 x 0,678

(0,2)
)

2

 

n1=n2 =(
1,138 + 0,869

(0,2)
)

2

 

n1=n2 = (
2,007

0,2
)

2

 

n1=n2 =(10,035)
2 

n1=n2 = 100,701  𝟏𝟎𝟏 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik observasional 

yang dilakukan dengan pendekatan cross-sectional. Untuk mengetahui 

hubungan   aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat konsentrasi belajar 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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F. Alur Penelitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegambilan data 

(Cross Sectional) 

Mahasiswa angkatan 

2019  

Penjelasan penelitian 

kepada responden 

Pembagian pernyataaan 

persetujuan 

Setuju  Tidak setuju 

Membagi kuisioner 

Penjelasan kuisioner 

Pengumpulan kuisioner 

Analisis data 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran/deskripsi pada masing-masing variabel independen maupun 

variabel dependen. Keseluruhan data yang ada dalam kuisoner diolah dan 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uraian 

definisi operasional menunjukkan variabel independen berskala ordinal 

dan variabel dependen mempunyai skala ordinal sehingga teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95% 

(α =0,05). Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan program 

software pengolahan data statistik, yang nantinya akan diperoleh nilai p. 

Nilai p akan dibandingkan dengan nilai α. Dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai p ≤ α (p ≤ 0,05), maka hipotesis (Ha) diterima, berarti data 

sampel mendukung adanya perbedaan yang signifikan.  

b. Jika nilai p > α (p > 0,05), maka hipotesis (H0) ditolak, berarti sampel 

tidak mendukung adanya perubahan yang bermakna. 
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H. Etika Penelitian 

1. Lembar Persetujuan diberikan kepada subjek yang akan diteliti. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Jika responden bersedia untuk 

diteliti, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut. 

Jika responden menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan memaksa 

dan tetap menghormati hak-haknya. 

2. Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan nama responden 

dalam lembar pengumpulan data. 

3. Kerahasiaan informasi dijamin peneliti. Hanya kelompok data tertentu saja 

yang akan disajikan dan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

4. Penelitian ini telah memiliki izin oleh Komisi Etik Penelitian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar 

yang bernomor surat 030/UM.PKE/X/43/2021. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Populasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar yang 

berlokasi di Jalan Sultan Alauddin No. 259, Kelurahan Gunung Sari, 

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdiri sejak tahun 

2008, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar sekarang 

telah berusia 11 tahun. Dipimpin oleh Dekan Prof. Dr. dr. Suryani As'ad, 

M.Sc., Sp.GK(K). Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar memiliki dua prodi yaitu, prodi pendidikan dokter dan prodi 

pendidikan profesi dokter. Saat ini pada prodi pendidikan dokter memiliki 

mahasiswa dari angkatan aktif tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Total 

mahasiswa aktif pada prodi pendidikan dokter adalah 496 orang. Subjek 

penelitian atau sampel yang dibutuhkan yakni Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar sebanyak 111 yang terdiri 

dari angkatan 2019. Fasilitas penunjang yang terdapat di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar antara lain: 5 ruang perkuliahan, 

perpustakaan, musholah di setiap lantai, laboratorium, ruang CSL, Student 

Center, ruang CBT, asrama asmadina bagi mahasiswa baru. 
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B. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden mencakup usia dan jenis kelamin responden 

adapun hasil penelitian disajikan dalam tabel yang disertai penjelasan sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi responden menurut karakteristik usia 

Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

19 tahun 2 1,8 

20 tahun 94 84,7 

21 tahun 12 11,7 

22 tahun 1 9 

23 tahun 1 9 

Total 111 100.0 

Sumber : Data Primer 2021 

Dari tabel diatas, terdapat 5 karakteristik usia responden yang berkisar 

dari 23 tahun sampai 19 tahun. Responden dengan jumlah terbanyak berasal 

dari usia 20 tahun dengan jumlah 94 orang (84,7%). 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden menurut karakteristik jenis 

kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 25 22,5 

Perempuan 86 77,5 

Total 111 100,0 

Sumber : Data Primer 2021 
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Berdasarkan tabel diatas, dari 111 responden didapatkan jumlah 

mahasiswi perempuan lebih banyak dua kali dari pada responden laki-laki. 

 

C. Analisis Variabel 

Analisis hasil penelitian terdiri dari analisis univariat dan analisis bivariat. 

1. Analisis Univariat 

Tahap pertama dari analisis data adalah analisis univariat. Analisis 

univariat dilakukan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel yang diteliti yaitu kebiasaan aktivitas fisik 

(olahraga) dan konsentrasi belajar. 

Tabel 5.3 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan aktivitas fisik 

(olahraga) 

Aktivitas Fisik 

(Olahraga) 
Frekuensi Persentase (%) 

Baik 88 79,3 

Buruk 23 20,7 

Total 111 100,0 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar mempunyai kebiasaan 

aktivitas fisik (olahraga) yang baik sebanyak 88 orang (79,3%), sedangkan 

mahasiswa yang kebiasaan aktivitas fisik (olahraga) yang buruk sebanyak 

23 orang (20,7%). 
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Tabel 5. 4 Distribusi responden berdasarkan konsentrasi belajar 

Konsentrasi Belajar Frekuensi Persentase (%) 

Baik 72 64,9 

Buruk 39 35,1 

Total 111 100,0 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa mahasiswa yang 

berkonsentrasi belajar sebanyak 72 orang (64.9%) dan yang tidak 

berkonsentrasi belajar sebanyak 39 orang (35,1%). 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen (aktivitas fisik (olahraga)) dengan variabel dependen 

(konsentrasi belajar). Pada analisa ini dugunakan uji Chi-Square. Hasilnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.5 Uji Chi-Square aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat 

konsentrasi belajar 

 

Konsentrasi 

Belajar 

Total Baik Buruk 

Aktivitas 

Fisik  

(Olahraga) 

Baik Frekuensi 63 25 88 

Persentase (%) 71.6% 28.4% 100.0% 

Buruk Frekuensi 9 14 23 
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  Persentase (%) 39.1% 60.9% 100.0% 

Total  Frekuensi 72 39 111 

Persentase (%) 64.9% 35.1% 100.0% 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 63 responden 

memiliki Aktivitas Fisik (Olahraga) Baik dengan tingkat Konsentrasi 

belajar baik, 9 responden memiliki Aktivitas Fisik (Olahraga) Buruk 

dengan tingkat Konsenstrasi belajar baik, 25  responden memiliki 

Aktivitas Fisik (Olahraga) Baik dengan tingkat Konsentrasi belajar buruk 

dan 14 responden memiliki Aktivitas Fisik (Olahraga) Buruk dan tingkat 

Konsentrasi belajar buruk. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai p=0,004 (p<0,05) sehingga 

dapat disimpulkan terdapat hubungan Aktivitas Fisik (Olahraga) dan 

Konsentrasi Belajar. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

A. Aktivitas Fisik (Olahraga) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2019 mengenai 

aktivitas fisik (olahraga) dengan cara penyebaran kuesioner yang berjumlah 

111 orang. 

Kebiasaan aktivitas fisik (olahraga) Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar cukup baik sekitar 88 orang (79,3%). 

Dari segi kuantitas, hasil survey jawaban responden sudah  mencukupi, 

dimana rata-rata aktivitas fisik (olahraga) dalam seminggu  dilakukan 2-3 

kali/minggu, sudah mendekati dari kriteria WHO yang menyarankan 

berolahraga 3-5 kali/minggu. Namun, dari segi kualitas hasil survey rata-rata 

mahasiswa telah mencapai kriteria WHO yang menyarankan aktivitas fisik 

(olahraga) selama 30 menit/hari. Hal itu merupakan naik turun tangga pun 

sudah masuk pada kategori aktivitas fisik (olahraga) namun harus lebih 

ditingkatkan lagi intensitasnya. 

Salah satu yang menyebabkan kurangnya aktivitas fisik (olahraga) pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu 

sebuah jadwal perkuliahan yang sangat padat, jadwal perkuliahan mulai dari 

pukul 07.30 sampai 17.00 WITA. Ketika aktivitas perkuliahan telah selesai, 

rata-rata mahasiswa lebih memilih untuk pulang beristirahat dirumah atau 

tempat kos serta ada juga mahasiswa yang mengerjakan tugas perkuliahan 
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dari pada berolahraga. Satu-satunya aktivitas fisik (olahraga) yang dapat 

dilakukan ialah naik turun tangga. Sehingga rata-rata mahasiswa ketika ingin 

melakukan aktivitas fisik (olahraga) hanya dapat dilaksanakan pada hari 

sabtu-ahad, karena pada saat itu tidak ada kegiatan perkuliahan. Sehingga dari 

segi kuantitas harus ditingkatkan lagi. 

Ketika mahasiswa melakukan kegiatan berolahraga rata-rata secara 

berkelompok. Olahraga yang biasa dilakukan ialah futsal, badminton, voli, 

jalan cepat, lari serta bersepeda.  Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar dalam melakukan aktivitas fisik (olahraga) 

bertujuan dalam klasifikasi olahraga rekreasi. Artinya ialah olahraga yang 

pada dasarnya dilakukan untuk mengisi waktu luang serta bertujuan untuk 

beristirahat (refreshing dan relaksasi) dan memungkinkan untuk terjadinya 

kontak sosial atau bersilaturahmi kepada sesama Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran. Tanpa dipungkiri pun bahwasanya di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah mempunyai sebuah Organisasi yang bergerak 

dalam bidang olahraga. Organisasi tersebut bertujuan dalam hal klasifikasi 

olahraga prestasi. Olahraga tersebut dilakukan secara fokus dengan tujuan 

memperoleh prestasi. Hal tersebut dapat diketahui karena sering mengikuti 

sebuah pertandingan. 

 

B. Konsentrasi Belajar 

Tingkat konsentrasi belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar tergolong baik dari 111 responden mahasiswa 
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yang menjawab kuisoner konsentrasi belajar , 72 orang diantaranya memiliki 

tingkat konsentrasi belajar yang baik (64,9%) dan 39 orang yang memiliki 

tingkat konsentrasi belajar yang buruk (35,1%). 

Hasil survey jawaban responden  rata-rata kebiasaan Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar ketika berada didalam 

ruangan kelas bersikap tenang dan siap menerima materi ketika dosen 

memasuki ruangan kelas. Selain itu, dari hasil survey jawaban responden 

menyatakan selalu dan sering memperhatikan penjelasan dosen dengan baik 

pada saat pelajaran sedang berlangsung. Karena menurut Liang Gie (dalam 

Hartanto. 1995) yang menyimpulkan bahwa konsentrasi belajar ialah 

pemusatan perhatian atau pikiran dengan mengesampingkan hal-hal lain yang 

tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan dari pengalaman teman-teman mahasiswa yang melakukan  

aktivitas fisik (olahraga) pada sore hari atau malam hari, yaitu setelah selesai 

dari aktivitas perkuliahan.  Keesokan harinya ketika hendak menuju kampus  

mahasiswa tersebut merasakan tubuhnya fit dan bugar. Karena bahwasanya, 

rata-rata mahasiswa kebanyakan stress dengan materi kuliah dan aktivitas di 

kampus, seperti adanya praktikum dan tutor. Jadi dengan adanya kegiatan 

berolahraga setelah kuliah dapat menyegarkan kembali otak yang stress dan 

dari hal tersebut juga dapat menjernihkan pikiran serta siap untuk melakukan 

aktivitas perkuliahan di esok harinya.  

Kesimpulan dari hasil survey tersebut berarti Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki konsentrasi 
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belajar yang baik. Banyak faktor yang dipercaya dapat membawa 

keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan pembelajarannya ialah 

konsentrasi yang baik. Dengan berkonsentrasi, maka segala hal dapat mudah 

terekam dengan sebaik-baiknya di dalam memori otak dan selanjutnya 

dengan mudah dapat dikeluarkan pada saat-saat dibutuhkan. Salah satu faktor 

yang mendukung dalam proses kegiatan pembelajaran, contohnya faktor 

lingkungan. Lingkungan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar, yaitu ruangan kelas dapat dikategorikan sangat memadai dan 

sangat baik, dikarenakan banyaknya alat-alat yang sangat membantu dalam 

proses kegiatan belajar serta kondisi ruangan yang dibuat dengan sangat 

nyaman. Kemudian yang kedua dengan adanya aktivitas fisik (olahraga) 

dapat juga membantu seseorang untuk menjernihkan pikiran ketika sedang 

stress dengan aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan.  

 

C. Hubungan antara Aktfitas Fisik (Olahraga) dengan Tingkat Konsentrasi 

Belajar 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Angkatan 2019 yang berjumlah 132 orang. Sampel yang dibutuhkan 

berjumlah 101 sampel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

didapatkan 111 orang yang telah mengisi kuisoner. 

Data yang diperoleh melalui lembar informed consent yang didapatkan 

dari 111 responden Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
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Muhammadiyah Makassar dapat dilihat pada Tabel 5.1 bahwa responden 

penelitian terdiri dari 12 orang (10,8%) berusia 19 tahun, 85 orang (76,6%) 

berusia 20 tahun, 12 orang (10,8%) berusia 21 tahun, 1 orang (9%) berusia 22 

tahun, dan 1 orang (9%) berusia 23 tahun. Dari penjabaran diatas, terdapat 5 

karakteristik usia responden yang berkisar dari 23 tahun sampai 19 tahun. 

Responden dengan jumlah terbanyak berasal dari usia 20 tahun dengan 

jumlah 94 orang (84,7%). Sedangkan pada tabel 5.2 jenis kelamin responden 

terbanyak ialah perempuan, yang terdiri dari 86 orang (77,5%), sedangkan 

laki-laki sebanyak 25 orang (22,5%). 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai hubungan Aktivitas Fisik 

(Olahraga) dengan tingkat Konsentrasi Belajar Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar didapatkan perbandingan 

antara jumlah mahasiswa yang melakukan aktivitas fisik (olahraga) dengan 

baik memiliki konsentrasi belajar kategori baik dengan jumlah yang lebih 

banyak yakni 63 orang (56,8%) dibandingkan dengan mahasiswa yang 

melakukan aktivitas fisik (olahraga) dalam kategori kurang baik yakni 9 

orang (8,1%). Selanjutnya dalam uji statistik Chi-Square menunjukan bahwa 

nilai p=0,004 (p<0,05), berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas fisik (olahraga) 

dengan tingkat konsentrasi belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Slamet Budi Santoso dan Haryoko Anandaputra pada siswa kelas 10 dan 
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11 SMAN 5 Depok Jawa Barat . Penelitian tersebut dilakukan untuk dapat 

mengetahui hubungan aktivitas fisik (olahraga) dengan daya konsentrasi 

belajar siswa sekolah SMA. Adapun hasil dari penelitian tersebut, terdapat 

hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik (olahraga) dengan daya 

konsentrasi belajar. Sama hal-nya dengan penelitian yang telah dilakukan 

Karen Martin, bahwasanya didapatkan 84% anak yang tidak memiliki 

kegiatan aktivitas fisik ataupun aktivitas olahraga memiliki nilai akademik 

yang tidak lebih baik dari 16% anak yang memiliki kegiatan aktivitas fisik 

dan juga aktivitas olahraga. 

Banyak faktor sebenarnya yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, 

diantaranya yakni kondisi psikologis, lingkungan, modalitas belajar dan lain-

lain, meskipun pada dasarnya aktivitas fisik (olahraga) ialah salah satu faktor 

yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Begitupun dengan hasil penelitian 

dari Gulsum Bastug yang berjudul ”Examination of Body Composition, 

Flexibility, Balance, and Concentration Related to Dance Exercise.” 

Didapatkan ada hubungan antara aktivitas fisik atau olahraga terhadap 

pentumbuhan motorik, psikologi dan konsentrasi belajar. 

 

D. Pandangan Islam 

1. Aktivitas Fisik (Olahraga) 

Olahraga dalam pandangan islam tersendiri dianjurkan oleh 

Rasulullah SAW, Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dalam 

kitabnya Minhajul Muslim menerangkan bawa olahraga pada masa awal 
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Islam dikenal dengan istilah furusiyah yang meliputi cabang kepandaian 

menunggang kuda sebagai skill untuk dapat memelihara hak, 

mempertahankan dan membela diri. 

“Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, memanah, menenun bagi 

anak perempuan.” (HR. Imam al-Baihaqi). 

Dari kalimat diatas, pada saat itu orang mukmin sudah dianjurkan 

untuk beraktivitas atau berolahraga. Yang dimana olahraga yang 

dianjurkan oleh Rasullah SAW ialah berkuda, berenang serta memanah. 

Olahraga renang ialah olahraga yang dilaksanakan untuk melatih 

pernafasan serta melatih kekuatan, baik kekuatan tangan maupun kekuatan 

kaki, hal tersebut yang akan menjadikan badan sehat dan bugar. Olahraga 

memanah ialah olahraga dengan usaha untuk menghasilkan suatu sasaran 

yang memerlukan konsentrasi penuh. Memanah ialah simbol dari fokus 

atau konsentrasi serta istiqomah. Olahraga menenun, ialah salah satu 

kegiatan kerajinan kesenian, yang membutuhkan sebuah konsentrasi, 

ketelitian serta kesabaran. Dengan adanya kalimat diatas pula, bahwasanya 

aktivitas fisik (olahraga) tidak hanya diperuntukan laki-laki tetapi untuk 

perempuan juga. 

Olahraga merupakan kebutuhan hidup manusia, apabila seseorang 

melakukan dengan secara teratur maka hal tersebut akan membawa 

pengaruh yang baik terhadap perkembangan jasmaninya. Selain itu 

olahraga dapat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan rohaninya, 

pengaruh tersebut dapat memberikan efesiensi kerja terhadap tubuh 
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manusia, sehingga peredaran darah, pernafasan dan pencernaan menjadi 

teratur. 

Olahraga ialah sikap, perilaku, akhlak, aqidah, logika pendidikan serta 

inisiatif, didalamnya tidak semata-mata hanya menggerakkan otot saja. 

Melainkan ada sebuah kekuatan mental yang berkembang serta masih 

banyak hal lainnya, selain untuk kesehatan jasmani dan kesehatan rohani 

itu sendiri. 

Selain itu, furusiyah juga dimaksudkan untuk menguatkan tubuh dan 

meningkatkan kemampuan jihad di jalan Allah, Rasulullah 

bersabda, “Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai 

oleh Allah daripada mukmin yang lemah.” (HR. Muslim). “Fusuiyah” 

dalam Islam merupakan manivestasi dari perintah Allah untuk umat Islam 

mempersiapkan diri dari sisi kekuatan fisik. 

بَاِط اْلَخْيِل ِتُْرِهبُْوَن ب ُِٖ عَ  ِمْن رِِّ ةٍ وَّ ْن قُوَّ ا اْستََطْعتُْم ِمِّ دُوَّ َواَِعدُّْوا لَُهْم مَّ

 ُ ُكْم َوٰاَخِرْيَن ِمْن دُْونِِهْمْۚ ََل ِتَْعلَُمْونَُهْمْۚ ّٰللَاه ِ َوَعدُوَّ ِفُُْوا يَْعلَُمُهْمۗ َوَما ِتُنْ ّٰللاه

ِ يَُوفَّ اِلَْيُكْم َواَْنتُْم ََل ِتُْظلَُمْونَ  ْْ َسبِْيِل ّٰللاه ٍء فِ ْْ  ِمْن َش

      Terjemahan: 

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang 

kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang 

(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan 

musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak 

mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.” (QS. Al-Anfal [8]: 60). 

 



 

60 
 

Dengan kata lain, olahraga di zaman Nabi dimaksudkan tidak semata-

mata sebagai kegemaran, tetapi persiapan diri untuk bisa terlibat dalam 

upaya membela agama-Nya. Dan, olahraga termasuk bagian dari perintah 

yang penting untuk diamalkan. 

 

2. Konsentrasi Belajar 

Belajar dalam syari’at islam menjadi suatu kewajiban bagi seluruh 

umat islam melalui firman Allah Ta’ala, yaitu ayat pertama kali turun 

dalam surah Al-Alaq [96] ayat 1-5: 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَقْۚ   ١ –اِْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذْي َخلََقْۚ  اِْقَرأْ   ٢ –َخلََق اَْلِ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْمۗ َعلََّم ا ٤ –الَِّذْي َعلََّم بِاْلَُلَِمُۙ  ٣ –َوَربَُّك اَْلَْكَرُمُۙ   ٥-َْلِ

      Terjemahan: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” 

“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.” “Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Mahamulia.” “Yang mengajar (manusia) dengan 

pena.” “Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. 

Al-Alaq [96]: 1-5). 

 

Berdasarkan ayat diatas, pada dasarnya orang mukmin yang harus 

pertama kali dilakukan ialah dalam hal menuntut ilmu, yang dibahasakan 

dalam ayat diatas ialah bacalah. Belajar merupakan aktivitas yang penting 

dalam kehidupan serta dalam pandangan islam. Belajar disini ialah 

mengarah pada sesuatu yang positif, yaitu seperti menuntut ilmu yang 

bertujuan untuk menjadi kepribadian yang cerdas dan tidak mudah 
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dibodohi oleh sesama manusia. Dan hal tersebut hukumnya wajib bagi 

setiap orang muslim. 

Dalam pandangan islam juga, disebutkan bahwa belajar merupakan 

suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman agar 

memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat 

kehidupan mereka. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-

Mujadalah [58] ayat 11: 

ا اِذَا قِْيَل لَُكْم ِتَفَسَُّحْوا فِى اْلَمٰجِلِس فَاْفَسحُ  ُ ٰيْٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوْٓ ْوا يَْفَسِِ ّٰللاه

ُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنُكْمُۙ وَ لَُكْمْۚ َواِذَا قِْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَْرفَ  الَِّذْيَن عِ ّٰللاه

ُ بَِما ِتَْعَملُْوَن َخبِْيرٌ   اُْوِتُوا اْلِعْلَم دََرٰجٍتۗ َوّٰللاه

      Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadalah [58] :11) 

 

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak 

berilmu, kita sebagai kaum muslimin juga tahu bahwa manusia diangkat 

sebagai kholifah di muka bumi ini dikarenakan pengetahuannya bukan 

dikarenakan bentuk maupun asal kejadiannya. 

Konsentrasi dalam menuntut ilmu sangat diperlukan agar hasil yang 

diperoleh juga bisa maksimal. Pentingnya bersungguh-sungguh dalam 
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melakukan pekerjaan bukan hanya dalam mencari nafkah, namun dalam 

menuntut ilmu juga diperlukan kesungguhan sehingga dapat memperoleh 

hasil yang diharapkan. Sebagai mana yang dijelaskan dalam surah Ar-ra’d 

[13] ayat 11:  

ْنْۢ بَْيِن يَدَ  َ ل َُٗ ُمعَُِِّٰبٌت مِِّ ِ ۗاِنَّ ّٰللاه  ََل ْي ُِ َوِمْن َخْلِف ُٖ يَْحفَُظْون َُٗ ِمْن اَْمِر ّٰللاه

ُ بَُِْوٍم سُ  ََ يُغَيُِِّر َما بَُِْوٍم َحتهى يُغَيُِِّرْوا َما بِاَْنفُِسِهْمۗ َواِذَآْ اََرادَ ّٰللاه ًءا فَ ْوۤ

الٍ  ْن دُْون ُِٖ ِمْن وَّ  َمَردَّ ل َُٗ َْۚوَما لَُهْم مِِّ

      Terjemahan: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar-Ra’d [13] :11) 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah suatu 

kaum kecuali mereka sendiri yang merubah keadaannya. Untuk itu, 

diperlukan kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu dalam hal ini 

diperlukan adanya konsentrasi untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas, bahwasanya didalam 

pandangan islam belajar atau menuntut ilmu sangat diwajibkan bagi orang 

mukmin dikarenakan Allah Ta’ala menyuruhkan kepada manusia ialah 

membaca serta Allah Ta’ala sangat tidak suka kepada orang yang tidak 

belajar atau tidak menuntut ilmu. Hal itu dikarenakan, terdapat derajat 

seseorang yang dapat dilihat dari tinggi atau tidaknya berdasarkan ilmu 
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dari apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena hakikatnya kita sebagai 

kaum muslimin juga tahu bahwa manusia diangkat sebagai kholifah di 

muka bumi ini dikarenakan pengetahuannya bukan dikarenakan bentuk 

maupun asal kejadiannya. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar dengan responden dari mahasiswa 

angkatan 2019 dengan  judul “Hubungan Aktivitas Fisik (Olahraga) Dengan 

Tingkat Konsentrasi Belajar Mahasiswa  Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makasssar” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

dengan aktivitas fisik (olahraga) yang baik sebanyak 88 orang (79,3%), 

lebih banyak dari responden yang aktivitas fisik (olahraga) buruk 

sebanyak 23 orang (20,7%). 

2. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

dengan tingkat konsentrasi belajar yang baik sebanyak 72 orang (64,9%) 

lebih banyak dari responden dengan tingkat konsentrasi belajar yang 

buruk sebanyak 39 orang (35,1%). 

3. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik (olahraga) dengan tingkat 

konsentrasi belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar p= 0,004 (p<0,05). 
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B. Saran 

1. Diharapkan adanya penelitian lain yang membahas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat konsentrasi belajar. 

2. Melakukan penelitian semaksimal mungkin dengan menyediakan waktu 

luang bagi peneliti maupun responden agar proses penelitian dapat 

berjalan dengan efektif. 

3. Nabi Muhammad menyarankan umatnya agar rajin berolahraga agar 

memiliki fisik yang sehat nan bugar agar dapat memelihara hak, 

mempertahankan dan membela diri sehingga tidak menjadi umat yang 

lemah. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kekurangan akibat 

keterbatasan yang dialami peneliti, diantaranya yaitu dari segi waktu, yang 

dimana dari peneliti maupun dari responden dikarenakan waktu pelaksanaan 

penelitian bersamaan dengan jalannya jadwal perkuliahan begitu pula dengan 

responden. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

AKTIVITAS FISIK (OLAHRAGA) 

Pertanyaan 

1. Apakah anda sering berolahraga? 

a. Sering (≥3 kali/minggu) 

b. Kadang-kadang (2 kali/minggu) 

c. Jarang (1 kali/minggu) 

 

2. Sudah berapa lama anda menekuni olahraga? 

a. >1 tahun 

b. 1 tahun 

c. <1 tahun 

 

3. Menurut anda apakah aktivitas fisik (olahraga) mempunyai manfaat? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

 

4. Berapa menit anda melakukan pemanasan sebelum olahraga? 

a. >10 menit 

b. 5-10 menit 

c. <5 menit 

 

5. Berapa lama durasi anda melakukan olahraga? 

a. >30 menit 

b. 15-30 menit 

c. <15 menit 



 

 
 

 

 

6. Seberapa penting kebiasaan berolahraga menurut anda? 

a. Sangat penting 

b. Penting 

c. Tidak penting 

 

7. Bagaimana kondisi tubuh anda setelah berolahraga? 

a. Segar 

b. Capek 

c. Lemas 

 

8. Apakah anda menderita suatu penyakit?  

Ya/Tidak 

Jika Ya sebutkan.................................... 

 

  



 

 
 

 

KUISIONER 

Inisial Nama  :  

Usia   :  

Jenis kelamin  :  

Angkatan  :  

KONSENTRASI BELAJAR 

Pertanyaan 

1. Saya duduk di kursi saya sendiri dengan tenang 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

2. Saya menyimpan buku pelajaran dan alat tulis ketika pelajaran akan dimulai 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

3. Ketika dosen memasuki ruang kelas, saya bersikap tenang dan siap menerima 

materi pelajaran 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

4. Saya memperhatikan penjelasan dosen dengan baik selama pelajaran sedang 

berlangsung 



 

 
 

 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

5. Saya tidak berbicara sendiri dengan teman sebangku saya diluar topik 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

6. Saya bertanya pada dosen apabila tidak memahami materi yang dijelaskan 

oleh dosen 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

7. Saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

8. Saya mencatat penjelasan dosen dan beberapa hal penting 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 



 

 
 

 

9. Saya tidak bermain dengan teman atau mengganggu teman saat pelajaran 

berlangsung 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

10. Saya mengerjakan latihan soal yang diberikan dosen dan menyelesaikan tepat 

waktu 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

11. Saya tidak jalan-jalan di kelas ataupun keluar masuk ruangan kelas 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

12. Saya tidak melamun selama pelajaran berlangsung 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

13. Saya tidak merasa bosan saat pelajaran berlangsung 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah  



 

 
 

 

LAMPIRAN 2 

 

Statistics 

 Usia 

Jenis 

Kelamin 

Aktifitas 

Fisik  

(Olahraga) 

Konsentrasi 

Belajar 

N Valid 111 111 111 111 

Missing 0 0 0 0 

 

 

Frequency Table 

Usia 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19 tahun 2 1.8 1.8 1.8 

20 tahun 94 84.7 84.7 86.5 

21 tahun 13 11.7 11.7 98.2 

22 tahun 1 .9 .9 99.1 

23 tahun 1 .9 .9 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

  



 

 
 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 25 22.5 22.5 22.5 

Perempuan 86 77.5 77.5 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

 

Aktifitas Fisik  (Olahraga) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 88 79.3 79.3 79.3 

Buruk 23 20.7 20.7 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

 

Konsentrasi Belajar 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 72 64.9 64.9 64.9 

Buruk 39 35.1 35.1 100.0 

Total 111 100.0 100.0  

 

  



 

 
 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Aktifitas Fisik  

(Olahraga) * 

Konsentrasi Belajar 

111 100.0% 0 0.0% 111 100.0% 

 

 

Aktifitas Fisik  (Olahraga) * Konsentrasi Belajar Crosstabulation 

 

Konsentrasi Belajar 

Total Baik Buruk 

Aktifitas Fisik  (Olahraga) Baik Count 63 25 88 

% within Aktifitas Fisik  
(Olahraga) 

71.6% 28.4% 100.0% 

Buruk Count 9 14 23 

% within Aktifitas Fisik  
(Olahraga) 

39.1% 60.9% 100.0% 

Total Count 72 39 111 

% within Aktifitas Fisik  
(Olahraga) 

64.9% 35.1% 100.0% 

 

 

  



 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.430a 1 .004   

Continuity Correctionb 7.066 1 .008   

Likelihood Ratio 8.096 1 .004   

Fisher's Exact Test    .006 .004 

Linear-by-Linear 

Association 

8.354 1 .004 
  

N of Valid Cases 111     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.08. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 


