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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan suatu aktivitas tubuh yang dapat dilakukan sehari-hari 

dan bermanfaat untuk menuju hidup yang sehat. Aktivitas fisik yang dilakukan 

secara teratur dan terukur dapat meningkatkan daya tahan tubuh. British 

Association of Sport and Exercise Sciences mengatakan bahwa aktivitas fisik 

seperti olahraga aerobik dengan intensitas sedang dapat dilakukan untuk mencegah 

faktor risiko dari penyakit seperti kardiovaskuler dan Diabetes Mellitus tipe 2.1 

Selain dapat mencegah faktor risiko penyakit, olahraga aerobik juga telah terbukti 

dapat meningkatkan performa dan fungsi dari otak seperti kognitif yang berguna 

untuk proses pembelajaran.2  

Penelitan mengenai olahraga aerobik menunjukkan bahwa olahraga aerobik 

dapat meningkatkan aliran darah menuju ke otak, perfusi darah, volume 

hipokampus, dan mengaktifkan mekanisme kesadaran yang dapat memperbaiki 

sistem pengolahan informasi pada otak yang berguna untuk menyelesaikan tugas 

yang sedang dihadapi agar dapat bekerja lebih baik pada kegiatan yang 

membutuhkan proses pergeseran set (set-shifting), peralihan tugas (task switching), 

dan memori kerja spasial (spatial working memory).3 Olahraga aerobik dengan 

intensitas sedang yang dilakukan selama 30 menit dapat meningkatkan beberapa 

fungsi kognitif seperti memori, penalaran, perencanaan dan dapat mempersingkat 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.4 
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Salah satu olahraga aerobik yang dapat dilakukan dengan mudah di kalangan 

masyarakat adalah olahraga jalan cepat. Olahraga jalan cepat dapat dilakukan oleh 

semua golongan umur, dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Penelitan 

yang dilakukan tentang latihan aerobik, membuktikan bahwa latihan aerobik seperti 

jalan cepat berperan dalam proses kognitif karena mampu mempengaruhi aktivitas 

kortikal seperti amplitudo P300. Gelombang P300 (P3) berfungsi sebagai salah satu 

komponen ERP (event related potential) yang dapat diukur dengan menggunakan 

elektroensefalografi pada penilaian fungsi kognitif.5 

Fungsi kognitif dalam behavioral neurologi dibagi menjadi lima bagian, yaitu 

attention, language, memory, visuospatial, dan excecutive function.6 Memori 

merupakan suatu bentuk penyimpanan informasi yang dikelola oleh sistem 

informasi yang dapat di recall ketika informasi tersebut dibutuhkan. Memori jangka 

pendek berfungsi untuk menjaga informasi dalam jangka waktu yang pendek 

(detik-menit) yang nantinya akan diakses dan diproses untuk digunakan pada waktu 

mendatang.7 Memori jangka pendek dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

tes. SPMT atau scenery picture memory test merupakan tes yang dapat digunakan 

untuk mengukur memori jangka pendek. Kelebihan dari tes SMPT dari tes yang 

lain seperti benton visual retention tes, the rey-osterrieth complex figure dan 

wechsler memory scale adalah lebih sederhana, tidak menimbulkan floor effect 

(skor subjek cenderung di bawah) maupun ceiling effect (skor subjek cenderung di 

atas) dan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah.8 

Peneliti belum  menemukan penelitian yang membahas tentang pengaruh 

olahraga jalan cepat terhadap memori jangka pendek. Peneliti bermaksud untuk 
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melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka 

permasalahan penelitian dari penelitian ini adalah apakah olahraga jalan cepat 

berpengaruh terhadap memori jangka pendek. Diharapkan melalui penelitian ini 

dapat diketahui lebih jelas pengaruh olahraga jalan cepat terhadap memori jangka 

pendek. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Apakah olahraga jalan cepat berpengaruh terhadap memori jangka pendek 

pada kelompok dewasa muda? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Apakah terdapat perbedaan nilai fungsi memori jangka pendek sebelum 

dan sesudah olahraga jalan cepat pada kelompok dewasa muda? 

2. Apakah terdapat perbedaan nilai fungsi memori jangka pendek pada 

kelompok olahraga jalan cepat dengan kelompok kontrol pada kelompok 

dewasa muda? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh olahraga jalan cepat terhadap fungsi memori jangka 

pendek pada kelompok dewasa muda. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbedaan nilai fungsi memori jangka pendek sebelum dan 

sesudah olahraga jalan cepat pada kelompok dewasa muda. 

2. Mengetahui perbedaan nilai fungsi memori jangka pendek pada 

kelompok olahraga jalan cepat dengan kelompok kontrol pada kelompok 

dewasa muda. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan data ilmiah 

mengenai pengaruh olahraga jalan cepat terhadap memori jangka pendek, sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan olahraga jalan cepat dalam peningkatan 

fungsi kognitif khususnya di bidang promotif. 

1.4.2 Manfaat untuk Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan referensi untuk 

penelitian berikutnya. 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai pengaruh olahraga jalan cepat terhadap fungsi kognitif, khususnya 

memori jangka pendek. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Orisinalitas Metode Penelitian Hasil 

1. Anggraheni, Rani H. 

Pengaruh Lari sebagai 

Olahraga Aerobik 

Intensitas Sedang 

terhadap Memori 

Jangka Pendek 

Mahasiswa 

Pendidikan Dokter 

Undip. 2016.9 

• Desain quasi 

eksperimental 

dengan desain pre 

and post test design 

• Subjek 45 

mahasiswa 

Pendidikan Dokter 

Undip 

• Variabel bebas : 

Lari 

• Variabel terikat : 

Memori jangka 

pendek 

• Alat ukur : 

Kuisioner dan 

SPMT 

Didapatkan peningkatan 

memori jangka pendek pada 

kelompok olahraga lari 30 

menit sebagai olahraga 

aerobik intensitas sedang. 

2. McMerney, MW and 

Radvansky, GA. Mind 

racing: The Influence 

of Exercise on Long-

term Memory 

Consolidation.201410 

• Desain  

Experimental 

• Subjek : 136 

mahasiswa 

Universitas Notre 

Dame dengan mean 

usia 19,22 tahun 

• Variabel bebas : 

latihan fisik rutin 

• Variabel terikat : 

konsolidasi 

memori jangka 

panjang 

• Alat ukur : tiga alat 

ukur yaitu 

intermediate 

memory yaitu 

paired-associate 

learning, sentence 

Latihan fisik rutin 

meningkatkan memori 

jangka panjang, kognitif, 

dan memori keseharian 
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memory dan serial 

order 

3. Hotting, K et al. The 

Effects of Acute 

Physical Exercise on 

Memory, Peripheral 

BDNF, and cortisol in 

Young Adults.201611 

• Desain : 

Eksperimental 

• Subjek : 81 

mahasiswa sehat 

sebagai dewasa 

muda 

• Variabel bebas : 

latihan fisik akut 

• Variabel terikat : 

memori, kadar 

BDNF perifer, dan 

kadar kortisol 

• Alat ukur : 

Vocabulary test 

untuk memori, tes 

liur untuk kadar 

kortisol, dan tes 

serum darah untuk 

kadar BDNF 

Olahraga intensitas tinggi 

dapat meningkatkan memori 

dengan peningkatan BDNF 

dan kortisol yang lebih 

tinggi dari kelompok 

lainnya. 

4. Qolby, Qonita Nur. 

Pengaruh Latihan 

Skipping Rutin 

terhadap Memori 

Jangka Pendek 

Dewasa Muda. 201712 

• Desain : 

Ekspeerimental 

• Subjek : 40 

mahasiswa 

Pendidikan Dokter 

Undip. 

• Variabel bebas : 

Latihan Skipping 

• Variabel terikat : 

Memori jangka 

pendek 

• Alat ukur : 

Kuisioner dan 

SPMT 

Didapatkan peningkatan 

fungsi memori jangka 

pendek pada kelompok 

latihan skipping 3 kali 

seminggu dalam 8 minggu. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel 

bebas penelitian. Pada penelitan sebelumnya menggunakan variabel bebas yaitu 
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lari. Variabel terikat dan sampel menyerupai penelitian sebelumnya, yaitu mencari 

memori jangka pendek pada kelompok dewasa muda dengan metode 

eksperimental. Pada penelitian ini, variabel bebas dari penelitian yang meneliti 

mengenai lari menjadi olahraga jalan cepat. Pada penelitian ini metode dikuatkan 

dengan metode eksperimental yaitu quasi eksperimental dengan rancangan pre-test 

dan post-test design menggunakan kelompok perlakuan dan kontrol. 


