
 

 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dasar Teori 

1. Aktifitas Fisik 

 Aktifitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan dalam durasi waktu tertentu yang 

membutuhkan energi dan pergerakan otot-otot  kerangka (WHO, 2010). Pada usia 18 

tahun sampai 64 tahun, aktifitas fisik yang disarankan oleh WHO yaitu rekreasi, 

transportasi, (misal berjalan atau bersepeda), bekerja, pekerjaan rumah tangga 

(misal menyapu atau mengepel), bermain dan olahraga. Menurut (Booth, Roberts, 

& Laye, 2012), kekurangan aktifitas fisik dapat menyebabkan berbagai penyakit 

kronis, seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, kanker usus, hipertensi, stroke, 

dan lain sebagainya. 

 Untuk meningkatkan kebugaran tubuh, otot, kesehatan tulang dan 

mengurangi risiko NCD dan depresi, disarankan untuk usia 18 – 64 tahun bahwa: 

a) Melakukan setidaknya 150 menit aktifitas fisik aerobik intensitas sedang 

sepanjang minggu, atau b) Melakukan setidaknya 75 menit aktifitas fisik aerobik 

intensitas tinggi sepanjang minggu, atau kombinasi intensitas aktifitas intensitas 

sedang dan kuat. 

Adapun klasifikasi aktifitas fisik yang digolongkan oleh WHO, yaitu: 

1. Aktifitas Berat  

Aktifitas yang membutuhkan usaha kekuatan (strength) dan usaha 

fisik yang berat karena membutuhkan energy yang besar. Melakukan 

aktifitas fisik berat membuat individu berkeringat dan mengalami 
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peningkatan suhu tubuh. Contoh: angkat beban, bela diri, dan berlari.  

2. Aktifitas Moderat/Sedang 

Aktifitas yang membutuhkan usaha fisik sedang yang ditandai 

dengan gerakan otot yang berirama. Aktifitas sedang membuat individu 

bernafas agak cepat dari biasanya. Contoh: bersepeda santai, berenang 

dan tenis meja.  

3. Aktifitas Ringan 

Aktifitas yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak 

menyebabkan perubahan dalam pernapasan dan ketahanan (endurance). 

Contoh: berjalan.  

Menurut Center of Disesase Control and Prevention, terdapat beberapa 

manfaat jika seseorang rutin dalam melakukan aktifitas fisik, antara lain: 

mengontrol berat badan, mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, 

kanker, gangguan dan metabolisme tubuh. Selain itu, aktifitas fisik juga dapat 

menguatkan tulang dan otot agar tidak mudah terjatuh, meningkatkan kesehatan 

mental serta mood, dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari. 

2. Intensi ditinjau dari TPB 

Kata “intensi” sudah tak asing jika disandingkan dengan perilaku. Menurut 

Fishbein dan Ajzen (1975), intensi yaitu sebuah kecenderungan subjektif individu 

yang menghubungkan antara seseorang dengan perilaku tertentu. Dengan 

demikian, intensi merefleksikan usaha dan komitmen seseorang, bukan hanya 
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sekedar keinginan atau niat. Dari intensi tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku selanjutnya. 

Salah satu teori yang membahas tentang perencanaan perilaku adalah 

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). TPB 

merupakan teori yang berasal dari Theory of Reasoned Action (TRA) dimana 

sebagai konsep untuk memprediksikan perilaku dalam situasi sosial tertentu dan 

niat melakukan perilaku itu. Menurut teori ini, intensi merupakan penyebab utama 

dari sebuah perilaku dan diasumsikan dapat menggambarkan motivasi tentang 

perilaku tersebut. Teori yang dikemukakan oleh Fishbein ini mengemukakan 

bahwa intensi dipengaruhi oleh sikap, dimana sikap sangat tergantung oleh 

penilaian baik dan buruk akan sesuatu, seperti untung dan rugi. Selain itu, TRA 

juga menambahkan faktor norma subjektif dimana penilaian individu cukup 

menjadi pembeda antara satu individu dengan individu lainnya. 

Dalam TPB, Ajzen menambahkan satu faktor yang penting, yaitu 

Percieved Behaviour Control (PBC) atau persepsi kontrol perilaku. PBC inilah 

yang membedakan TPB dengan TRA yang merupakan teori sebelumnya. PBC 

sendiri merupakan penentu dari hasil akhir/ outcome sebuah kebiasaan. Ia 

berperan sebagai pembawa persepsi akan kontrol perilaku yang akan berpengaruh 

langsung pada intensi dan perilaku. Konsep ini mematahkan anggapan bahwa 

ketersediaan sumberdaya dan banyaknya kesempatan yang terbuka pada individu 

tidak menjadi jaminan akan membawa hasil yang baik. PBC adalah dimana 

individu memiliki keyakinan untuk dapat menyelesaikan atau melakukan sebuah 

aktifitas. 
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Dalam TPB, faktor utama dalam berperilaku adalah intensi untuk 

melakukan sesuatu. Intensi sangat berperan penting karena sangat mempengaruhi 

perilaku. Intensi mengindikasikan seberapa kuat individu untuk mencoba dan 

seberapa banyak usaha yang dikeluarkan dalam rangka melakukan sesuatu. 

Menurut Ajzen (1991), semakin kuat intensi yang dimiliki terhadap sebuah 

perilaku, maka semakin besar kemungkinan perilaku itu dilakukan.  

3. Trait Mindfulness 

Mindfulness sebagai trait didefinisikan sebagai kondisi dimana individu 

memperhatikan dan menyadari apa yang terjadi pada saat ini (Brown & Ryan, 

2003). Dari pengertian tersebut, trait mindfulness meliputi kesadaran dan atensi 

yang dimana akan membuat manusia berperilaku secara efektif. Menurut Brown 

& Cordon dalam Yusainy (2016), trait mindfulness memfokuskan pada 

penerimaan kondisi fisik dan psikologis (rangsangan internal) tanpa memberikan 

penilaian, evaluasi dan manipulasi kognitif. Kesadaran atau awareness tersebut 

diibaratkan sebuah “radar” yang akan memantau keadaan di dalam dan di luar diri 

seseorang. Adanya awareness berguna agar stimulus yang diterima dalam bentuk 

kinestetik, sensasi dan persepsi akan masuk seluruhnya ke bagian kognitif. Hal ini 

membuat seseorang menyadari apa yang terjadi di dalam maupun luar diri 

individu. 

Ketika stimulus yang cukup kuat disaring oleh awareness, maka peran 

atensi yaitu memfokuskan kesadaran yang penuh serta memberikan kepekaan 

yang tinggi terhadap sesuatu (Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006). Pada 

kehidupan sehari-hari, kesadaran dan atensi saling berkaitan. Sebagai contoh, 
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ketika individu bertindak secara otomatis (automatic process), individu tersebut 

melakukan perilaku menyeberang tanpa mengunakan lintas penyebrangan setiap 

harinya tanpa menyadari bahwa perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan. 

Padahal perilaku tersebut dapat dirubah dengan memperhatikan lintas 

penyebrangan yang ada di sebelahnya. Dalam kasus ini, kesadaran dan atensi 

harus bekerja secara bersamaan.  

4. Hubungan antara aktifitas Fisik, Intensi dan Trait Mindfulness 

Intensi meliputi seberapa besar keyakinan dan kesediaan seseorang untuk 

melakukan sesuatu.  Menurut Ajzen, perilaku aktifitas fisik  akan didahului 

dengan intensi untuk bertindak. Sehingga, intensi merepresentasikan usaha dan 

komitmen seseorang dalam melakukan aktitifas fisik. Dalam mengeksekusi 

perilaku, banyak individu yang gagal dalam merealisasikan intensi yang dimiliki. 

Menurut (Gollwitzer & Sheeran, 2006), mempertahankan dan melakukan aktifitas 

fisik tidak semudah yang diperkirakan. Sebagai contoh, ketika individu yang telah 

memiliki kebiasaan berpergian dengan menggunakan alat transportasi (seperti 

motor atau mobil). Kebiasaan merupakan indikasi dari otomatis proses dimana 

individu akan berperilaku tanpa mencurahkan pemikiran sadar dan perhatian 

terhadap apa yang dilakukan. Intensinya adalah melakukan aktifitas fisik untuk 

hidup lebih sehat. Akan tetapi, jikaseseorang dalam kondisi yang tidak mindful, 

maka ia tidak memberikan perhatian dan atensi kepada sekekelilingnya. Trait 

mindfulness yang didefinisikan sebagai kondisi dimana individu memperhatikan 

dan menyadari apa yang terjadi pada saat ini, akan membantu individu untuk 

menyadari apa yang terjadi saat ini, termasuk dimana ia sedang memiliki tujuan 
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Trait Mindfullness (M) 

Aktifitas Fisik (Y) Intensi (X) 

untuk beraktifitas fisik. Selain itu, trait mindfulness diharapkan mampu memutus 

otomatis proses dengan menghadirkan awareness dan attention pada saat itu. 

Sehingga, intensi untuk beraktifitas fisik dapat terlaksana sesuai tujuan. 

Banyak penelitian yang mendukung tentang trait mindfulness seperti 

Roberts and Danoff-Burg (2010), Gilbert and Waltz (2010), and Murphy, 

Mermelstein, Edwards, and Gidycz (2012) mengemukakan bahwa mahasiswa 

yang memiliki skor mindfulness yang tinggi, lebih memiliki kebiasaan yang sehat 

seperti tidur yang cukup, makan dengan baik dan berolahraga dengan baik 

dibandingkan dengan individu yang memiliki skor mindfulness lebih rendah. 

Kehadiran kesadaran dan atensi yang ada dalam kondisi mindfulness bisa 

meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan intensi yang dimiliki. Dalam 

hal ini, trait mindfulness memiliki peran dalam hubungan antara intensi dengan 

aktivitias fisik (lihat Gambar 1. Kerangka Penelitian). 

 

B. Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, X merupakan variabel 

independen yaitu intensi. Y merupakan variabel dependen yaitu perilaku aktifitas 

fisik. Variabel X dan Y memiliki korelasi yang positif, mengingat intensi dapat 

digunakan sebagai predikasi dari aktifitas fisik (variabel Y). Namun, korelasi 

tersebut dapat diperkuat dengan variabel M (trait mindfulness). Variabel 

moderator sendiri didefinisikan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan X terhadap Y. Maka dari itu, peneliti memprediksi peran 

trait mindfulness sebagai variabel moderator dalam hubungan antara intensi dan 

aktifitas fisik.  

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir dan desain penelitian, maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

1. Terdapat hubungan antara intensi dan aktifitas fisik. 

2. Terdapat peran trait mindfulness sebagai moderator dalam hubungan 

antara intensi dan aktifitas fisik. 


