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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO, aktivitas fisik yang tidak mencukupi menjadi faktor risiko 

utama kematian dan penyakit Non Communicable Disease (NCD) seperti penyakit 

kardiovaskular, kanker, diabetes, kesehatan mental, cedera, obesitas dan lain-lain.1 

 Secara global, 1 dari 4 orang dewasa atau sekitar 25% orang yang berusia 

18  tahun ke atas tidak cukup aktif secara fisik.1 Menurut Data Badan Pusat 

Statistik, pada  tahun 2015 terdapat 27.61% atau 28 orang dari 100 penduduk 

Indonesia berumur 10 tahun ke atas yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

olahraga minimal sekali dalam seminggu.2 Kondisi tersebut dapat memicu 

berbagai masalah kesehatan. 

Penurunan aktivitas fisik sebagian disebabkan oleh perilaku tidak aktif di 

tempat kerja dan di rumah, begitu pula saat di kampus. Salah satu faktor yang 

menyebabkan kurangnya aktivitas fisik adalah lingkungan. Lingkungan yang 

terkait dengan tingkat urbanisasi dapat membuat orang tidak aktif, seperti  takut 

akan kekerasan dan kejahatan, lalu lintas yang  padat,  kualitas udara rendah 

dikarenakan polusi udara,  kurangnya taman, trotoar dan fasilitas olah raga / 

rekreasi.3 

Aktivitas fisik merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana, 

gerak ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional serta 

memberikan manfaat bagi kesehatan yang signifikan.4 Olahraga merupakan alat 
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untuk memelihara dan membina kesehatan yang tidak dapat ditinggalkan, artinya 

harus selalu diulang dan diulang (periodik) serta merupakan alat untuk 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial.5 Siswa-

siswa yang aktif mengikuti kegiatan olahraga memiliki struktur anatomis-

anthropometris, fungsi fisiologis, stabilitas emosional dan kecerdasan 

intelektualnya maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya lebih 

unggul dari siswa-siswa yang tidak aktif mengikuti.5 

Olahraga aerobik rutin dapat meningkatkan sistem aliran darah ke otak atau 

cerebral blood flow (CBF). Peningkatan CBF berhubungan dengan cardiac output 

yang meningkat. Peningkatan cardiac output mengakibatkan jumlah aliran darah 

yang dipompa oleh jantung per menit meningkat. Telah banyak penelitian yang 

membuktikan manfaat olahraga aerobik dapat meningkatkan fungsi 

serobrovaskular dimana terdapat peningkatan aliran darah ke otak disertai dengan 

masukkan oksigen yang cukup.6–9 Olahraga juga dapat meningkatkan kadar serum 

kalsium yang mempengaruhi peningkatan sintesis bermacam-macam fungsi 

otak.10 Fungsi kognitif otak terdiri dari fungsi bahasa, fungsi eksekutif, fungsi 

visual spasial, fungsi memori, dan fungsi atensi.11  Didalam fungsi atensi 

membutuhkan kemampuan konsentrasi untuk mempertahankan fungsi tersebut 

dalam periode yang lama.12 

Skipping merupakan salah satu jenis dari olahraga aerobik. Permainan ini 

dapat dilakukan di dalam ruangan tanpa takut adanya polusi udara, kurangnya 

fasilitas olahraga ataupun hal lainnya yang menyebabkan kurangnya aktivitas fisik 

seseorang. Melakukan aktivitas fisik seperti latihan skipping akan meningkatkan 
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fungsi kognitif otak salah satunya fungsi atensi yang  mengakibatkan peningkatan  

konsentrasi seseorang.12,13 

Konsentrasi  merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh setiap orang 

untuk dapat melakukan aktivitas dengan baik, karena dalam hidup banyak 

aktivitas yang dilakukan secara kompleks. Konsentrasi merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi daya serap terhadap pelajaran.14 Aktivitas mahasiswa 

kedokteran yang padat, sangat membutuhkan konsentrasi untuk meningkatkan 

performa dan pemecahan masalah dengan baik dan tepat. Hal ini digunakan untuk 

menunjang mereka mewujudkan masa depan sebagai dokter yang profesional di 

bidangnya.  

Sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang 

pengaruh latihan skipping terhadap tingkat konsentrasi, sehingga penelitian ini 

akan membahas tentang pengaruh latihan skiping dengan tingkat konsentrasi pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran  Universitas Diponegoro. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan umum berdasarkan uraian latar belakang tersebut sebagai 

berikut : 

Bagaimana pengaruh latihan skipping terhadap tingkat konsentrasi  

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro? 
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Permasalahan penelitian tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 

permasalahan khusus sebagai berikut : 

Apakah terdapat peningkatan nilai tingkat konsentrasi sebelum dan 

sesudah latihan skipping pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1.Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan skipping 

terhadap tingkat konsentrasi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Membuktikan adanya peningkatan nilai tingkat konsentrasi sebelum dan  

sesudah latihan skipping pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Untuk Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan 

informasi tentang perbedaan tingkat konsentrasi sebelum dan setelah latihan 

skipping. 
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1.4.2 Manfaat Untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi 

masyarakat mengenai olahraga skipping dapat berpengaruh terhadap tingkat 

konsentrasi, sehingga skipping dapat dipertimbangkan oleh masyarakat sebagai 

salah satu cabang olahraga yang dapat digunakan sebagai latihan fisik. 

1.4.3 Manfaat Untuk Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan dasar referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Pada penelusuran pustaka belum dijumpai penelitian mengenai pengaruh  

latihan skipping terhadap tingkat konsentrasi pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro. Adapun beberapa penelitian sebelumnya 

yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Orisinalitas Metode Penelitian Hasil 

1 Qolby ,Qonita 

Nur .Pengaruh 

Latihan Skipping 

Rutin Terhadap 

Memori Jangka 

Pendek Dewasa 

Muda.2017 

 

 

 Desain penelitian adalah  

quasi eksperimental 

dengan metode pre-test 

dan post-test 

unequivalent group 

 Subjek penelitian adalah 

mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas 

Diponegoro (n=40) 

berusia 18-22 tahun yang 

dipilih secara purposive 

sampling menjadi 

kelompok perlakuan dan 

kontrol 

 Latihan skipping 

rutin dapat 

meningkatkan 

fungsi memori 

jangka pendek 

pada dewasa 

muda. 
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2. Ulfa,,Zahara Aulia 

.Hubungan 

Bermain Video 

Game Defense of 

the Ancients-2 

dengan Tingkat 

Konsentrasi.2017 

 Desain penelitian 

adalah cross sectional  

 Subjek : 103 

mahasiswa laki-laki 

yang memenuhi 

kriteria inklusi dan 

eksklusi 

 Alat ukur : DSST 

 Terdapat hubungan 

yang bermakna antara 

bermain vidio game 

Dot-A dengan tingkat 

konsentrasi. 

3. Muchtar M, Julia 

M, Gamayanti IL. 

Sarapan dan jajan 

berhubungan 

dengan 

kemampuan 

konsentrasi pada 

remaja. J Gizi Klin 

Indones (The 

Indones J Clin 

Nutr. 

2017;8(1):28-35. 

doi:10.22146/IJCN

.17728. 

 

 desain penelitian adalah 

cross sectional 

menggunakan 106 

siswa SMA Negeri 1 

Pahandut Kota 

Palangka Raya 

 alat ukur : the Digit 

Symbol Substitution 

Test (DSST), dan Digit 

Span Test. 

 Terdapat  korelasi 

antara sarapan  pagi 

dan snack pada saat 

istirahat dengan 

kemampuan 

konsentrasi 

remaja SMA. Hasil 

statistik menunjukan 

remaja memiliki 

kemampuan 

konsentrasi yang lebih 

tinggi  diukur dengan 

menggunakan digit 

symbol dan digit span 

test) (p <0,05).  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

variable penelitian dan metode penelitian. Variabel terikat dan sampel penelitian 

sebelumnya, yaitu mengukur nilai tingkat memori jangka pendek pada kelompok 

dewasa muda dan perbedaan nilai arus puncak respirasi. Penelitian ini variabel 

terikatnya adalah nilai tingkat konsentrasi sebelum dan sesudah dilakukannya 

latihan skipping dan metode yang dilakukan adalah  metode quasi eksperimental 

dengan rancangan pre-test dan post-test design unequivalent group menggunakan 

kelompok perlakuan dan kontrol.  
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