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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurangnya melakukan olahraga masih menjadi masalah kesehatan 

yang cukup penting di masyarakat karena menjadi salah satu faktor risiko 

terjadinya penyakit kronik dan diprediksi dapat menyebabkan kematian 

secara global.
1
 Alasan yang membuat masyarakat kurang melakukan 

olahraga antara lain adalah kurangnya waktu, tidak mampu secara fisik 

dan kurangnya motivasi.
2
 Salah satu hal yang dapat meningkatkan 

motivasi berolahraga adalah mendengarkan musik.
3
 Musik dengan 

kemampuannya mengatur suasana hati dan memacu gerakan yang ritmis 

dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk digunakan sebagai 

pendamping sebagai sarana untuk meningkatkan rasa senang dan intensitas 

dari olahraga.
4
 

Lari yang kini merupakan salah satu olahraga populer karena 

mudah dilakukan di manapun dan kapanpun tanpa perlu dipelajari 

sebelumnya terbukti memiliki banyak manfaat antara lain meningkatnya 

kebugaran dan kualitas tidur,
5
 menurunkan berat badan

6
, meningkatkan 

fungsi sistem kardiovaskuler serta meningkatkan sirkulasi darah ke otak 

sehingga dapat meningkatkan fungsi kognitif dan mood seseorang.
7
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Manfaat lain dari olahraga lari adalah mengurangi gejala depresi.
8
 

Mahasiswa kedokteran merupakan salah satu kelompok yang lebih rentan 

mengalami penurunan mood dibanding orang pada umumnya 
9
 karena 

mahasiswa kedokteran dalam kegiatan sehari-harinya dihadapkan dengan 

berbagai tekanan dan stress baik dari bidang akademik maupun psikologis 

yang dapat mempengaruhi performa di bidang akademik.
10

 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa olahraga lari dapat 

membuat mood dan kesehatan mental seseorang menjadi lebih baik dari 

sebelumnya.
11,12

 Musik telah terbukti dapat meningkatkan durasi 

olahraga,
4
 mengurangi rasa lelah dan meningkatkan efisiensi energi yang 

berakhir pada meningkatnya keluaran olahraga yang membutuhkan 

repetisi dan ketahanan seperti lari.
13,14

 

Penelitian mengenai penggunaan musik saat lari dan kaitannya 

dengan mood pada mahasiswa kedokteran belum pernah diteliti 

sebelumnya. Berdasarkan latar belakang inilah penulis bermaksud meneliti 

tentang  pengaruh mendengarkan musik saat lari terhadap mood 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan seperti di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana 

pengaruh mendengarkan musik saat lari terhadap mood mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mendengarkan 

musik saat lari terhadap mood mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbandingan mood mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro sebelum dan sesudah mendengarkan musik. 

2. Mengetahui perbandingan mood mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro sebelum dan sesudah lari tanpa 

mendengarkan musik. 

3. Mengetahui perbandingan mood mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro sebelum dan sesudah lari dengan 

mendengarkan musik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh mendengarkan musik saat lari 

terhadap mood mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

ini diharapkan dapat: 

1. Memberi informasi bagi masyarakat mengenai pengaruh 

mendengarkan musik saat lari terhadap mood. 

2. Memberi wawasan kepada tenaga kesehatan mengenai pengaruh musik 

saat lari sebagai alternatif terapi rehabilitatif bagi penderita gangguan 

mood. 
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3. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

musik, olahraga dan mood. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya 

Artikel Metode Penelitian Hasil 

Chizewski, A. Efek 

penggunaan Musik 

Pilihan Sendiri (Self-

Selected Music) pada 

Tingkat Kesenangan, 

Durasi dan Intensitas 

Olahraga. Effects of Self-

Selected Music on 

Exercise Enjoyment, 

Duration and Intensity. 

Graduate College of the 

University of Illinois at 

Urbana-Champaign. 

2016
4
 

 

 

Jenis dan desain 

penelitian: 

Eksperimental murni 

dengan randomized pre-

test post-test equivalent 

groups design. 

Subjek: Pria dan wanita 

dengan rerata tinggi 

badan 174,01±8,95 cm 

dan rerata berat badan  

73,63±13,67 kg. 

Variabel bebas: 

Olahraga dengan musik 

pilihan sendiri (self-

selected music) dan 

musik klasik. 

Variabel terikat: Durasi, 

intensitas dan tingkat 

kesenangan olahraga. 

Cara pengukuran: 

Activation Deactivation 

Adjective Check List (AD 

ACL) untuk mengukur 

respon afektif dan 

Physical Activity 

Enjoyment Scale 

(PACES) untuk 

mengukur tingkat 

kesenangan setelah 

berolahraga. 

Olahraga lari treadmill 

sambil mendengarkan 

musik pilihan sendiri 

(self-selected music) 

terdapat tingkat 

kesenangan dan respon 

afektif yang lebih tinggi 

serta durasi lari treadmill 

yang lebih lama 

dibanding saat 

mendengarkan musik 

klasik dan tanpa musik. 

Biagini, Matthew S., dkk. 

Efek Musik Pilihan 

Sendiri (Self-Selected 

Music) pada Kekuatan 

Otot, Daya Ledak Otot 

dan Mood. Effects of Self-

Jenis dan desain 

penelitian: Kuasi 

eksperimental. 

Subjek: 20 orang laki-

laki yang terlatih dengan 

olahraga tahanan 

Kelompok yang 

melakukan bench press 

exercise sambil 

mendengarkan musik 

menunjukkan 

peningkatan performa 
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Selected Music On 

Strength, Explosiveness, 

and Mood. Journal of 

Strength and 

Conditioning Research. 

26(7): 1934–1938, 2012
15

 

Variabel bebas: 

Mendengarkan self-

selected music saat 

olahraga bench press dan 

squat jump 

Variabel terikat: Mood 

dan performa. 

Cara pengukuran: 

Profile of mood states 

(POMS) untuk mengukur 

mood dan AMTI force 

plate untuk mengukur 

performa bench pressdan 

squat jump. 

dan perubahan status 

mood. 

Terry, Peter C., dkk. Efek 

musik tersinkronisasi 

(synchronous music) 

pada lari treadmill pada 

atlet triathlon terlatih. 

Effects of synchronous 

music on treadmill 

running among elite 

triathletes. Journal of 

Science and Medicine in 

Sport. 2011;15:52-57
14

 

Jenis dan desain 

penelitian: 

Eksperimental murni 

dengan pengukuran 

berulang. 

Subyek: Atlet triatlon. 

Variabel bebas: Lari 

dengan mendengarkan 

musik motivasional 

pilihan sendiri (self-

selected motivational 

music) dan musik netral 

yang setara (neutral 

equivalent music). 

Variabel terikat: Kadar 

laktat darah, konsumsi 

oksigen, respon mood, 

time-to-exhaustion, mood 

responses, feeling states, 

RPE, dan running 

economy. 

Cara pengukuran: Borg 

scale (RPE), Brunel 

Mood Scale (Mood), 

Feeling Scale (Feeling 

state), Prisma 200 hand-

held stopwatch (Time-to-

exhaustion), Lactate Pro 

(Kadar laktat darah) dan 

Allometric scaling 

(Konsumsi oksigen). 

Pada saat lari treadmill 

sambil mendengarkan 

musik yang memotivasi 

terdapat mood dan status 

perasaan yang lebih baik 

dan konsentrasi asam 

laktat darah yang lebih 

rendah dibandingkan 

kelompok kontrol yakni 

berlari treadmill tanpa 

musik. 
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 Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan ketiga 

penelitian sebelumnya adalah pada subjek penelitian, peneliti memilih subjek 

yakni mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sedangkan 

penelitian sebelumnya subjek penelitian adalah atlet. Selain itu, pada penelitian ini 

dilakukan olahraga lari di ruang terbuka yakni stadion Universitas Diponegoro, 

sedangkan pada penelitian sebelumnya olahraga yang dilakukan adalah bench 

press, squat jump dan lari yang dilakukan dengan alat treadmill di dalam ruangan.  


