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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Olahraga Lari 

Lari merupakan bagian dari olahraga aerobik bersama dengan 

olahraga lainnya yaitu jalan, jogging, bersepeda, dan renang.
16

 Olahraga 

aerobik merupakan aktivitas yang bergantung terhadap ketersediaan 

oksigen untuk membantu proses pembakaran sumber energi yang biasanya 

dilakukan dengan intensitas rendah-sedang yang dapat dilakukan secara 

terus-menerus dalam waktu cukup lama.
16

 

Lari dalam kecepatan apapun dapat didefinisikan sebagai gerakan 

dimana hanya satu atau tidak sama sekali dari kedua kaki yang menyentuh 

tanah selama suatu siklus berjalan. Lari berbeda dari berjalan karena dalam 

lari terdapat fase mengambang tambahan yang terjadi dua kali selama 

berjalan. Fase mengambang terjadi antara fase sikap dan fase ayunan di 

mana kedua ekstremitas bawah tidak menyentuh tanah.
17

 

Lari di era sekarang menjadi olahraga yang sangat populer. 

Sekarang ini banyak perlombaan lari yang digelar oleh berbagai macam 

komunitas dan institusi mulai dari skala kecil hingga besar yang hampir 

setiap minggu selalu diadakan di berbagai tempat. Munculnya lari sebagai 

olahraga yang kini dilakukan banyak orang dikarenakan beberapa faktor, 

antara lain lari adalah olahraga yang fleksibel untuk dilakukan. Seiring 
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dengan tuntutan pekerjaan, lari merupakan alternatif yang baik karena 

tidak membutuhkan waktu dan tempat khusus sehingga dapat dilakukan 

kapanpun dan dimanapun. Lari juga merupakan olahraga yang murah 

karena tidak memerlukan alat khusus dalam pelaksanaannya seperti 

bulutangkis dan tenis, cukup mengenakan sepatu dan pakaian olahraga lalu 

olahraga lari dapat segera dilakukan. 
18

 

Layaknya olahraga aerobik lainnya, lari memiliki banyak manfaat 

bagi tubuh. Selain meningkatkan status kesehatan, lari merupakan sebuah 

pencegahan primer dan sekunder dari kematian dini akibat berbagai 

penyakit seperti penyakit pada sistem kardiovaskular, diabetes, kanker 

usus besar dan osteoporosis.
19

 Lari dapat meningkatkan kebugaran, 

menurunkan berat badan, meningkatkan kualitas tidur dan mengubah 

perilaku menjadi lebih baik seperti lebih banyak mengonsumsi makanan 

bernutrisi dan frekuensi merokok yang berkurang pada subjek penelitian 

yang merokok.
5
 Pada fungsi kardiovaskular, lari memberikan efek baik 

yang ditunjukkan dengan naiknya isi sekuncup jantung, berkurangnya 

denyut jantung, naiknya sensitifitas baroreseptor dan berkurangnya 

kekakuan arteri.
20

 

Selain itu, lari juga memberikan efek psikologis yakni 

meningkatkan suasana hati yang baik, mengurangi suasana hati yang 

kurang baik
21

 lebih bersemangat,
5
 berkurangnya reaktivitas terhadap 

tekanan mental yang dialami
22

 serta mengurangi tingkat kecemasan.
23

 

Dalam sebuah penelitian, ketika berhenti melakukan olahraga lari subjek 
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penelitian mengalami kenaikan berat badan, merasa lesu, bersalah, kurang 

bersemangat dan beberapa perasaan negatif lainya.
5
 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perubahan mood setelah 

lari. Teori pertama ialah bahwa kenaikan suhu tubuh yang dipicu oleh 

olahraga membuat efek relaksasi yang seiring dengan berkurangnya 

tingkat kecemasan.
24

 Hipotesis katekolamin menganggap bahwa olahraga 

meningkatkan kadar katekolamin dalam tubuh yang berpengaruh dalam 

respon terhadap stres.
25

 Hipotesis lain yakni teori monoamin didukung 

dengan fakta bahwa aktivitas fisik meningkatkan transmisi sinaptik dari 

monoamin, yang berfungsi dengan cara yang sama seperti obat 

antidepresan. Karena akan menjadi sebuah penyederhanaan yang 

berlebihan apabila dinyatakan bahwa keberhasilan dari obat antidepresan 

adalah karena fungsinya untuk meningkatkan transmisi sinaptik 

monoamin, hipotesis ini terlalu sederhana untuk menjelaskan membaiknya 

mood terkait dengan aktivitas fisik.
26

 

Dengan kemampuannya, olahraga lari efektif menjadi salah satu 

alternatif pengobatan dan pencegahan dari penyakit kejiwaan seperti 

depresi dan gangguan cemas. Olahraga lari telah semakin 

direkomendasikan untuk individu dengan atau tanpa penyakit dalam 

rangka meningkatkan kualitas hidup yang lebih menyenangkan bagi 

mereka.
26
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2.2 Musik 

Musik merupakan penggabungan seni dan ilmiah dari pengaturan 

instrumen, vokal, ataupun keduanya dari berbagai macam nada dan 

volume sehingga membentuk sebuah susunan harmonis, ritmis dan 

melodis yang berkesatuan. Lima elemen pokok yang membentuk musik 

adalah melodi, harmoni, irama, tempo dan dinamika.
27

 

Melodi adalah nyanyian dari sebuah musik, bagian yang dapat 

disenandungkan. Harmoni yang ada merangkum berbagai mood, 

memberikan perasaan yang mungkin dialami saat mendengarkan bagian 

tertentu dari musik (contoh: senang, sedih.). Irama menonjolkan distribusi 

dari nada dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, sementara kecepatan 

tertentu dimana musik dimainkan disebut dengan tempo, yang diukur 

dengan beat per minute (bpm). Dinamika suatu musik dapat diartikan 

sebagai energi yang dibawakan melalui musik melalui suara ataupun 

instrumen yang dimainkan seorang musisi.
28

 

Musik dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara sehingga 

terbentuk beberapa kategori seperti berdasarkan tempo, tahun dikeluarkan, 

ataupun genrenya. Musik dapat juga diklasifikasikan berdasarkan efek 

yang diberikan terhadap mood, yakni musik sedatif dan stimulatif. Musik 

sedatif adalah musik yang tenang dengan irama dasar yang berulang dan 

melodi berkelanjutan, memberi efek hipnotik seperti saat menuju tidur dan 

memiliki tempo < 100 bpm.
29

 Sementara itu, musik stimulatif memiliki 

tempo > 120 bpm
30

 dan cenderung meningkatkan energi saat beraktivitas. 
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Musik stimulatif dapat meningkatkan mood, mengurangi tingkat kelelahan 

pada saat dan setelah beraktifitas serta membantu mencapai tingkat 

kesadaran maksimal.
29

 

Musik stimulatif memiliki empat karakter yang memiliki luas 

kontribusi yang berbeda dalam menentukan kualitas motivasional dalam 

sebuah musik.
31

 Karakter pertama dan terpenting adalah respon irama, 

yang mana merupakan pola berulang dalam musik. Kedua adalah 

musikalitas yang terdengar.
32

 Ketiga adalah pengaruh budaya yang terkait 

dengan kemudahan musik tersebut menyebar di lingkungan sekitar. 

Keempat adalah asosiasi yakni perasaan yang dialami individu saat 

mendengarkan musik tersebut, yang merupakan faktor terlemah dibanding 

ketiga lainnya. Dua faktor pertama merupakan faktor internal yakni 

berasal dari musik itu sendiri, sedangkan dua faktor lainnya merupakan 

faktor eksternal yang berdasarkan interpretasi masing-masing individu 

terhadap musik tersebut.
31

 Karakteristik utama dari musik motivasional 

atau musik stimulatif adalah memiliki tempo yang cepat (> 120 bpm), 

irama yang kuat, meningkatkan energi dan meningkatkan pergerakan 

tubuh.
4
 

Musik stimulatif memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan 

baik secara psikologis, fisiologis maupun ergogenik.
33

 Baru-baru ini 

ditemukan bahwa musik stimulatif memberikan dua keuntungan yang 

potensial bagi performa dalam aktivitas fisik yakni meningkatkan keahlian 
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bagi atlet dalam rutinitas yang dilakukan sebelum perlombaan dan 

menaikkan waktu ketahanan latihan diantara orang-orang yang terlatih.
27

  

Musik yang digunakan untuk penelitian terkait dengan 

pengaruhnya terhadap olahraga terbagi menjadi dua yakni musik self-

selected (dipilih sendiri) dan musik researcher-selected (dipilih oleh 

peneliti). Penelitian menunjukkan bahwa musik self-selected memiliki 

pengaruh baik bagi orang yang melakukan olahraga dengan meningkatkan 

kesenangan dan motivasi, mengurangi rasa lelah, meningkatkan jarak 

tempuh lari dan meningkatkan kepatuhan berolahraga. Musik self-selected 

dapat menjadi salah satu sarana membantu individu dalam mengatasi 

batasan dalam dirinya seperti motivasi untuk berolahraga.
27

 

2.3 Pengukuran Kualitas Motivasional Musik dengan Brunel Music 

Rating Inventory-2 

Orang yang melakukan olahraga dengan mendengarkan musik 

cenderung memilih musik secara asal tanpa mempertimbangkan 

karakteristik motivasional yang dimiliki musik tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk metode standar berbasis teori 

dalam pemilihan musik yang digunakan dalam olahraga. Brunel Music 

Rating Inventory-2 (BMRI-2) merupakan desain ulang dari alat ukur 

sebelumnya yakni Brunel Music Rating Inventory (BMRI), dikarenakan 

BMRI memiliki keterbatasan dalam faktor struktural dan penerapannya 

untuk memilih musik bagi orang secara umum. BMRI-2 dapat digunakan 

dengan baik oleh instruktur latihan dan peserta karena sifat psikometri 
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BMRI-2 lebih kuat dari BMRI, lebih mudah untuk digunakan, memiliki 

konsistensi dan validitas internal yang konsisten sehingga memungkinkan 

peneliti untuk melakukan standarisasi musik dalam penelitian 

eksperimental yang terkait dengan olahraga.
34

 

Aspek dalam musik yang dinilai kualitas motivasionalnya oleh 

BMRI-2 adalah irama (rhythm), melodi, tempo, instrumen, ketukan (beat) 

dan aliran (style). Dari keenam komponen tersebut, komponen irama 

memiliki kontribusi besar untuk menentukan kualitas motivasi sebuah 

lagu. BMRI-2 divalidasi dengan sampel yang terlibat dalam berbagai 

aktivitas fisik baik pelatihan olahraga maupun latihan biasa, sehingga 

meningkatkan kemungkinan bahwa instrumen ini cukup baik dalam 

menilai kualitas motivasional pada kondisi olahraga.
34

 

Kualitas motivasional musik berdasarkan skor kuesioner BMRI-2 

dibagi menjadi tiga yakni kualitas tinggi (36-42), sedang (24-35) dan 

oudeterous (≤ 24). Oudeterous berarti bahwa musik tersebut tidak 

diketahui apakah mampu memotivasi seseorang dalam berolahraga atau 

tidak. Kualitas motivasional musik yang tinggi dapat mengalihkan 

perhatian dari kebosanan dan membantu seseorang untuk mencapai flow 

states saat berolahraga.
35

 

2.4 Olahraga lari dengan mendengarkan musik 

Musik memiliki kemampuan untuk meningkatkan perhatian dan 

semangat, menciptakan perasaan tertentu,
36

 mengubah atau mengatur 

mood, membangkitkan ingatan, meningkatkan keluaran kerja dalam suatu 
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latihan dan memacu gerakan yang ritmis dimana semua hal tersebut 

memiliki penerapan yang potensial dalam olahraga dan latihan.
37

  

Terdapat sebuah kerangka konsep tentang manfaat musik dalam 

olahraga dan latihan yang menyatakan bahwa delapan manfaat utama dari 

mendengarkan musik yang diperoleh seorang atlet adalah: meningkatnya 

mood positif dan berkurangnya mood negatif, memberi efek semangat 

maupun rileks sebelum bertanding, hilangnya perasaan yang tidak 

menyenangkan, berkurangnya rasa lelah terlebih selama latihan aerobik, 

meningkatnya keluaran melalui sinkronisasi musik dengan gerakan, 

meningkatnya keterampilan motorik yang dimiliki karena irama musik 

disesuaikan dengan pola pergerakan, meningkatkan kemungkinan atlet 

mencapai flow states dan meningkatkan performa secara total.
37

 

 

Gambar 1.Kerangka konsep manfaat musik pada olahraga. 

Sumber: Terry PC, dkk.
37

 

Menurut Karageorghis et al., naiknya mood dan afek, kontrol 

kesadaran serta berkurangnya persepsi terhadap usaha yang telah 
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dikeluarkan dalam olahraga akan meningkatkan kesenangan dan 

kepatuhan dalam berolahraga. Kedua faktor ini dapat saling 

mempengaruhi satu sama lain.
33

 Naiknya tingkat kepatuhan berolahraga 

juga akan berujung pada membaiknya derajat kesehatan dan kebugaran 

sehingga hal ini dapat memotivasi orang untuk terus berolahraga.
4
 Hal ini 

dijelaskan dalam bagan berikut.  

 

Gambar 2. Kerangka konsep manfaat musik terhadap latihan. 

Sumber: Chizewski, A., dkk.
4 

Musik dapat menambah potensi manfaat latihan dengan 

mempertinggi aspek-aspek sosial dari pengalaman latihan dan juga dengan 

menghasilkan keuntungan psikologis seperti peningkatan mood. Musik 

juga dapat mengurangi hambatan potensial untuk olahraga; misalnya, 

musik dapat mengurangi kesadaran terhadap sensasi fisik tertentu yang 

tidak menyenangkan, yang beberapa mungkin dialami selama latihan.
38
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Musik dengan stimulus sensoris yang diberikannya berperan sebagai time-

flyer sehingga orang yang melakukan olahraga tidak mudah merasa bosan 

dan mengurangi rasa lelah dalam olahraga yang dijalani  dengan 

meningkatkan aktivasi neural pada otot-otot yang bekerja saat 

berolahraga.
39

  

Terdapat tiga efek yang dihasilkan dari pengaruh musik terhadap 

aktivitas olahraga dan latihan yakni efek psikologis termasuk di dalamnya 

psikofisikal, fisiologis dan ergogenik.
27

 Efek psikologis adalah tentang 

bagaimana musik mempengaruhi mood, emosi, afek dan kesadaran.
13

 

Beberapa penelitian menunjukkan terdapat efek positif terhadap mood, 

meningkatnya rasa senang,
40

 afek positif
41

 dan naiknya motivasi pada 

peserta yang melakukan olahraga dengan musik dibanding tanpa musik.
42

 

Bersama dengan efek psikologis terdapat efek psikofisikal yang mengacu 

pada persepsi psikologis dari upaya fisik dan kelelahan, dimana aspek ini 

berhubungan dengan estimasi subjektif dari upaya fisik saat olahraga.
27

 

Penelitian menunjukkan derajat rasa lelah yang lebih rendah pada peserta 

yang melakukan olahraga dengan musik dibanding tanpa musik.
43

  

Efek ergogenik mengarah pada tingkat performa seperti ketahanan, 

kekuatan atau produktivitas. Efek ergogenik terlihat ketika terdapat 

peningkatan performa,
44

 hal ini dikarenakan terlambatnya permulaan rasa 

lelah atau naiknya kapasitas kerja.
45

 Efek fisiologis mengarah pada efek 

musik terhadap variabel fisiologi termasuk laju nafas, tekanan darah, 

denyut jantung dan konsentrasi laktat darah. Penelitian menunjukkan 
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adanya hubungan linear antara tempo musik dan denyut jantung,
46,47

 

naiknya kadar hormon endorphin
48

 serta berkurangnya konsentrasi laktat 

darah pada kondisi olahraga dengan musik dibanding tanpa musik.
49

  

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya lebih banyak 

menggunakan musik yang dipilih oleh orang yang mengadakan 

percobaan,
45,48

 sehingga hal ini kurang mampu menjelaskan faktor 

personal yang mempengaruhi kualitas motivasional sebuah lagu yang pada 

akhirnya mempengaruhi potensi keuntungan dalam olahraga seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi sebenarnya, karakteristik musik 

memiliki pengaruh terhadap olahraga, dimana peserta lebih menyukai 

musik pilihan sendiri (self-selected music) dibanding musik yang 

dipilihkan untuk mereka.
32

 Hal ini berpengaruh kepada motivasi olahraga, 

dimana penelitian menunjukkan bahwa skor motivasi intrinsik lebih tinggi 

pada peserta yang dilibatkan dalam pemilihan musik pendamping 

olahraga. Penelitian lain tentang pengaruh musik pilihan sendiri (self-

selected music) saat menyetir mobil menunjukkan tingkat kesenangan 

yang tinggi dan berkurangnya rasa kebingungan, tegang dan khawatir. Hal 

ini menunjukkan adanya pengaruh musik pilihan sendiri (self-selected 

music)  pada pemberian tugas sederhana seperti menyetir mobil maupun 

berolahraga.
50

  

2.5 Mood 

Mood sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang 

pembelajaran pada mahasiswa kedokteran adalah perasaan yang cenderung 
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kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali kekurangan stimulus 

kontekstual. Mood yang baik atau buruk dapat membuat seseorang lebih 

emosional dalam menanggapi suatu peristiwa. Penyebab munculnya 

sebuah mood seringkali umum dan tidak jelas. Berubahnya mood 

umumnya tidak ditandai dengan perbedaan ekspresi.
51

 

Para ahli mengatakan bahwa meski saling berkaitan, mood berbeda 

dengan emosi. Mood berlangsung lebih lama daripada emosi (hitungan 

jam atau hari) dan biasanya tidak diarahkan pada seseorang atau sesuatu. 

Namun, emosi bisa berubah menjadi mood ketika fokus pada kejadian atau 

objek yang memulai perasaan tersebut hilang dan jika dikelompokkan 

dalam kategori positif dan negatif. Mood positif dan negatif dapat 

dikelompokkan seperti yang terlihat pada bagan dibawah ini.
51

 

 

Gambar 3. Struktur Mood. 

Sumber: Robbins, S.
51 



19 
 

 
 

Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kepribadian, 

peristiwa, waktu, jumlah jam tidur, olahraga, cuaca, usia, jenis kelamin, 

budaya, aktivitas sosial dan tingkat stres.
51

 Setiap orang berbeda dalam 

bagaimana kecenderungan mereka untuk mengalami suatu emosi secara 

intens, yang pada suatu titik dapat berubah menjadi status mood tertentu.
52

 

Peristiwa positif lebih mungkin untuk mempengaruhi mood dan emosi 

positif, sedangkan peristiwa negatif lebih mungkin untuk mempengaruhi 

mood dan emosi negatif pada orang dengan kestabilan emosi yang 

rendah.
53

 

Orang cenderung berada pada status mood terburuk mereka di awal 

minggu dan dalam mood yang terbaik pada akhir pekan. Umumnya, orang 

memiliki semangat terendah di pagi hari.
54

 Sepanjang hari, suasana hati 

kita cenderung untuk meningkat dan kemudian menurun pada malam hari. 

Tingkat mood positif cenderung mencapai puncak sekitar titik tengah 

antara terjaga dan tidur. Sementara itu mood negatif berfluktuasi 

sepanjang harinya.
55

 

Cuaca tidak terlalu banyak mempengaruhi mood, namun peristiwa 

illusory correlation dimana seseorang mengasosiasikan dua peristiwa yang 

sebenarnya tidak berhubungan menjelaskan mengapa beberapa orang 

berpikir cuaca yang cerah akan meningkatkan mood mereka.
51

  

Mood juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas tidur, dimana 

tidur yang kurang dan tidak berkualitas mengganggu pengambilan 

keputusan, membuat manusia sulit untuk mengontrol emosi dan 
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mengganggu kepuasan kerja pada hari berikutnya karena rasa lelah, mudah 

marah, dan kurangnya kewaspadaan.
56

 

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga dapat 

meningkatkan mood positif seseorang. Olahraga dapat membantu 

menempatkan manusia dalam mood yang lebih baik. Tampaknya bahwa 

efek terapeutik terkuat dari olahraga adalah bagi mereka yang mengalami 

depresi.
57

  

Mood negatif lebih jarang terjadi seiring menuanya seseorang. 

Periode mood positif berlangsung lebih lama pada individu yang lebih tua 

dan mood negatif menghilang lebih cepat. Pengalaman emosional 

cenderung meningkat seiring bertambahnya usia sehingga semakin tua 

individu maka semakin berkurang mood maupun emosi negatif.
58

 

Wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar daripada 

pria
59

 karena mereka mengalami emosi dengan lebih intens dan mereka 

lebih sering menampilkan ekspresi dari kedua mood positif dan negatif, 

kecuali saat marah. Berbeda dengan pria, wanita juga lebih nyaman dalam 

mengekspresikan mood. Wanita lebih baik dalam membaca isyarat 

nonverbal dan paralinguistik daripada pria. Perbedaan ini dapat dijelaskan 

dengan tiga kemungkinan penjelasan. Salah satu penjelasan adalah 

paradigma tentang perbedaan cara pria dan wanita yang telah banyak 

disosialisasikan.
60

  

Secara umum, orang-orang dari seluruh dunia menginterpretasikan 

mood negatif dan positif dengan cara yang sama.
61

 Meski terdapat 
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perbedaan, secara umum orang-orang dalam kebanyakan budaya tampak 

mengalami emosi positif dan negatif tertentu, tetapi frekuensi dari 

pengalaman dan intensitasnya bervariasi.
62

 Di Cina misalnya, dilaporkan 

bahwa mereka mengalami lebih sedikit emosi positif dan negatif 

dibanding budaya lain. Sedangkan, di Taiwan dilaporkan bahwa mereka 

mengalami lebih banyak emosi positif dan lebih sedikit emosi negatif.
61

  

Untuk kebanyakan orang, kegiatan sosial meningkatkan mood 

positif dan memiliki sedikit efek pada mood negatif. Orang dengan mood 

yang positif melakukan interaksi sosial yang cukup dan melakukan 

interaksi sosial menyebabkan orang untuk berada dalam mood yang 

positif. 
63

 

Stres dengan cepat dapat mempengaruhi emosi dan mood. Efek 

dari stress terus tertimbun dari waktu ke waktu, dimana sebuah peristiwa 

dengan tingkat stress yang rendah tetap berpotensi meningkatkan derajat 

ketegangan secara bertahap. Tingkat stress dan ketegangan yang tinggi 

dalam sebuah peristiwa yang dialami dapat memperburuk tingkat mood 

dan meningkatkan emosi negatif yang dialami.
64

 

Terdapat teori yakni affective events theory (AET) yang 

menjelaskan bagaimana peristiwa, lingkungan dan perilaku dapat 

mempengaruhi emosi dan mood. Teori ini dimulai dengan menyatakan 

bahwa emosi adalah respon terhadap suatu peristiwa di lingkungan kerja. 

Teori tersebut menyatakan bahwa: (1) Episode emosional sebenarnya 

merupakan serangkaian pengalaman emosional yang dipicu oleh peristiwa 
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tunggal, yang mengandung unsur dari kedua emosi dan mood. (2) Emosi 

sekarang berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada waktu tertentu, 

bersama dengan riwayat emosi yang menyertai suatu kejadian. (3) Karena 

mood dan emosi berfluktuasi dari waktu ke waktu, efeknya terhadap 

kinerja juga berfluktuasi. (4) Perilaku yang terpengaruh oleh emosi 

biasanya  berdurasi pendek dan memiliki variabilitas yang tinggi. (5) 

Karena emosi cenderung tidak sesuai dengan perilaku yang dibutuhkan 

untuk melakukan pekerjaan, sehingga biasanya memiliki pengaruh negatif 

pada prestasi kerja.
65

 

2.6 Pengukuran Tingkat Stress dengan Depression Anxiety Stress Scale 

(DASS) 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS) adalah sebuah instrumen  

berbentuk kuesioner yang terdiri dari 42 pernyataan yang dapat 

membedakan dengan baik antara depresi, gairah fisik serta ketegangan dan 

agitasi psikologis. DASS memiliki konsistensi internal dan stabilitas 

temporal yang sangat baik dan mampu memisahkan kecemasan, stress dan 

depresi lebih baik dari instrumen pengukuran lain yang sudah ada.
66

 

DASS memiliki tiga skala yakni skala depresi (DASS-D), 

kecemasan (DASS-A) dan stress (DASS-S). Skala depresi memiliki butir-

butir pernyataan yang mengukur gejala terkait dengan mood disforik, 

rendah diri, dan kurangnya semangat (misal: "Saya merasa telah 

kehilangan minat dalam segala hal"). Skala kecemasan memiliki butir-

butir pernyataan yang mengukur gejala terkait dengan gairah fisik, 
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serangan panik dan ketakutan (misal: "Saya merasa kesulitan bernapas"). 

Skala stress memiliki butir-butir pernyataan yang mengukur gejala seperti 

tegang, mudah marah dan kecenderungan bereaksi berlebihan pada stress 

(misal: "Saya merasa sulit untuk bersantai").
66,67

 

2.7 Aktivitas Mahasiswa Kedokteran dan Mood 

Perguruan tinggi kedokteran memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai sebelum mengambil tanggung jawab yang 

profesional sebagai seorang dokter. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, perguruan tinggi kedokteran biasanya menggunakan kurikulum 

dari kuliah yang berupa kuliah umum, simulasi praktek yang diawasi, 

mentoring, dan program peningkatan keterampilan individu.
68

 Berbagai 

kegiatan dalam kuliah kedokteran inilah yang membuat mahasiswa 

kedokteran mengalami tingkat stress yang lebih berat jika dibandingkan 

dengan mahasiswa jurusan lainnya.
9
 Sumber stress antara lain berasal dari  

beban akademik, tuntutan orang tua, tekanan teman sebaya dan bahkan 

tekanan dari sisi psikologis yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja di 

bidang akademik, kompetensi, profesionalisme, dan kesehatan mahasiswa 

kedokteran.
68,69

 

Pendidikan kedokteran umumnya dianggap sebagai sebuah 

tekanan.
70

 Meskipun beberapa tingkat stres dianggap sebagai bagian 

normal dari kuliah kedokteran, tidak semua mahasiswa dapat mengelola 

stress yang mereka alami.
71,72

 Stres dapat menimbulkan perasaan takut, 
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ketidakmampuan, tidak berguna, kemarahan, dan rasa bersalah yang 

terkait dengan gangguan psikologis dan fisik.
73

 

Mayoritas kondisi stress pada mahasiswa kedokteran ditemukan 

berhubungan dengan pelatihan medis dalam pendidikan kedokteran 

daripada masalah pribadi.
74

 Dalam sebuah studi longitudinal  antara 

mahasiswa kedokteran di United Kingdom, mahasiswa tahun pertama 

pendidikan kedokteran ditemukan memiliki tekanan mental tingkat 

tertinggi.
75

 Sedangkan, mahasiswa kedokteran di University of 

Massachusetts menunjukkan peningkatan stres pada tahun kedua dan 

keempat pendidikan kedokteran.
76

 Dalam hal ini, stress terkait dengan 

penurunan mood. Mahasiswa kedokteran rentan mengalami penurunan 

mood dikarenakan aktivitas pendidikan yang dijalaninya.
77

 

Mood yang baik merupakan hal yang penting dalam menunjang 

keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran. Hal ini 

dibuktikan dalam penelitian di Cina bahwa mood disforik yang persisten 

terkait dengan putus sekolah kedokteran.
78

 Seringnya, gangguan pada 

mood muncul selama tahun awal pendidikan kedokteran.
79

 Namun, 

penelitian lain pada mahasiswa kedokteran tahap klinik menunjukkan 

bahwa peningkatan kurang tidur selama rotasi juga dapat memunculkan 

gangguan mood. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan mood rentan 

terjadi pada mahasiswa kedokteran.
80
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2.8 Pengukuran Mood dengan kuesioner Profile of Mood States (POMS) 

Profile of Mood States (POMS) adalah sebuah kuesioner yang 

dibuat pada tahun 1971 oleh Douglas M. McNair, Maurice Lorr, dan Leo 

F. Droppleman. POMS terdiri dari 65 item yang digunakan untuk menilai 

6 dimensi mood yakni marah (anger), bingung (confusion), tertekan 

(depression), lelah, (fatigue),  tegang (tension) dan senang (vigour). 

POMS memiliki 5 poin penilaian dengan skala Likert yakni 1 (not at all), 

2 (a little), 3 (moderate), 4 (quite a bit) dan 5 (extremely). Waktu yang 

dibutuhkan untuk mengisi POMS adalah 3-7 menit pada orang normal dan 

dapat memanjang pada orang yang memiliki sakit fisik.
81

 

POMS merupakan instrumen yang baik untuk mengukur kondisi 

mood seorang atlet, dimana beberapa penelitian terdahulu menggunakan 

POMS sebagai instrumen pengukuran mood. Pengukuran mood dengan 

POMS tidak membutuhkan peralatan khusus, sederhana dan dapat 

dilakukan dimana saja. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil pada 

pemeriksaan ini antara lain jumlah jam tidur sebelum pengukuran, 

konsumsi obat, waktu saat pengukuran, asupan kafein, waktu sejak makan 

terakhir, seberapa usaha saat melakukan olahraga, kepribadian, pakaian 

yang digunakan saat olahraga, kondisi lingkungan dan pengetahuan 

responden tentang prosedur penelitian terkait POMS sebelumnya.
82
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2.9 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka teori 

2.10 Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 5. Kerangka konsep  

2.11 Hipotesis 

2.11.1 Hipotesis Mayor 

Lari dengan mendengarkan musik memberikan 

pengaruh lebih baik dalam perbaikan mood mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dibandingkan 

Lari dengan mendengarkan musik Mood 

Musik 

Lari 

Mood 

Latihan Lingkungan 

Fungsi 

Kognitif 

Sistem 

Kardiovaskular 

Kualitas 

Tidur 

Tingkat 

Stress 

Aktivitas 

Mahasiswa 

Kedokteran 

Kepribadian 

Peristiwa 

Waktu 

Jumlah jam tidur 

Olahraga 

Cuaca 

Usia 

Jenis kelamin 

Budaya 



27 
 

 
 

dengan mendengarkan musik saja dan lari tanpa 

mendengarkan musik. 

2.11.2 Hipotesis Minor 

 Mood mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro setelah mendengarkan musik lebih baik 

dibandingkan sebelum mendengarkan musik. 

 Mood mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro setelah lari lebih baik dibandingkan sebelum 

lari. 

 Mood mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro setelah mendengarkan musik saat lari lebih 

baik dibandingkan sebelum mendengarkan musik saat 

lari. 

  


