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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Aktivitas Fisik 

Manusia sebagai makhluk yang dinamis selalu melakukan 

pergerakan pada tubuhnya. Pergerakan ini akan menimbulkan aktivitas, 

salah satunya adalah aktivitas fisik. Hal ini dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dan menjalankan fungsi sehari-harinya. 

Menurut WHO (2010), aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap 

pergerakan anggota tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot rangka dan 

kegiatan tersebut memerlukan pengeluaran energi. Kurangnya aktivitas 

fisik dapat menjadi faktor penyebab penyakit kronis dan secara global 

meningkat kematian.  

 Aktivitas fisik dibagi menjadi dua yaitu aktivitas fisik berat dan 

cukup atau moderat. Aktivitas fisik berat adalah kegiatan yang 

membutuhkan usaha fisik yang berat dan membuat Anda bernapas lebih 

cepat dari biasanya, setidaknya selama 10 menit dalam 7 hari terakhir 

seperti angkat beban, jogging dan bersepeda. Sementara aktivitas fisik 

cukup atau moderat adalah aktivitas yang membutuhkan usaha fisik 

sedang dan membuat Anda bernapas agak cepat dari biasanya, setidaknya 

selama 10 menit dalam 7 hari terakhir seperti mengangkat barang ringan 

dan bersepeda santai.  
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2. Motivasi   

Pada penelitian ini motivasi yang dimaksud adalah dorongan untuk 

melakukan aktivitas fisik. Motivasi dalam melakukan aktivitas fisik pada 

penelitian ini dibahas menggunakan kerangka Self- Determination Theory 

(SDT). Hal ini dikarenakan SDT memberikan sudut pandang untuk 

mengetahui motivasi dari aktivitas fisik (Ryan, dkk., 2009). 

a. Self- Determination Theory (SDT). 

Motivasi individu dalam melakukan aktivitas fisik dapat dipahami 

dengan menggunakan kerangka self- determination theory (SDT). Menurut 

(Ryan, dkk., 2009) SDT menawarkan pandangan dari segi organisme dan 

dialektika bahwa individu memiliki tendensi untuk menaklukkan 

tantangan, memperoleh kesenangan dan eksplorasi potensi mereka melalui 

aktivitas yang mereka ikuti. SDT menyatakan bahwa perilaku diatur oleh 

proses motivasi yang berbeda-beda. Menurut Ryan & Deci dan dijelaskan 

oleh Levesque, dkk., (2007) membagi motivasi menjadi tiga jenis yaitu:  

i. Amotivation 

Amotivation merujuk kepada kegagalan motivasi untuk bertindak 

atau dengan kata lain dalam kasus ketika orang tidak memiliki intensi 

untuk bertindak. Sehingga dapat dikatakan ketika individu tidak 

melakukan suatu perilaku maka hal ini disebut amotivation. Amotivation 

individu tidak dilakukan dengan cara-cara yang memiliki maksud tertentu. 

Kategori dari amotivation sangat kompleks dan ada banyak alasan 

mengapa seseorang bisa teramotivasi. Salah satu alasan yang diungkap 
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dalam SDT adalah seseorang dapat teramotivasi ketika ia tidak memiliki 

pengalaman dan kompetensi dalam melakukan suatu perilaku. Selain 

alasan tersebut yang jelas mendasari amotivation adalah ketika seseorang 

tidak melihat hubungan antara tindakan dengan hasil yang diinginkan, 

yang membuat pada akhirnya seseorang tidak mau untuk melakukan suatu 

tindakan.  

ii. Controlled regulation 

Berdasarkan pada SDT, dua bentuk dari motivasi ekstrinsik 

dianggap terkontrol, yaitu external regulation dan introjection regulation. 

External regulation mengacu kepada perilaku yang dilakukan sebagai 

reward atau imbalan kepada individu atau dilakukan untuk menghindari 

konsekuensi negatif yang akan didapatkan jika tidak melakukan tindakan 

tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku diatur oleh 

adanya kemungkinan-kemungkinan di lingkungan. Sedangkan Introjection 

regulation mengacu pada perilaku yang telah diambil oleh individu dan 

dilakukan untuk menghindari perasaaan bersalah. Introjection regulation 

ini dikontrol secara internal oleh individu itu sendiri walaupun hal tersebut 

tidak dilakukan dengan ketetapan hati individu tersebut  

iii. Autonomous Regulation 

Individu memiliki motivasi untuk melakukan perilaku karena 

kesenangan dan kepuasan yang didapatkan dari melakukan perilaku 

tersebut. Setiap individu memiliki tendensi spontan untuk melakukan 

perilaku sesuai dengan kondisi lingkungannya dalam rangka menambah 
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keahlian. Autonomous regulation dapat tercipta dan menjadi lebih baik 

ketika individu itu sendiri memiliki self-determinant, kompetensi serta 

kemampuan dalam melakukan perilaku tersebut.  

Autonomous regulation dapat tercipta dari identifikasi dan integrasi 

dan intrinsic motivation. Identifikasi ketika sebuah perilaku adalah 

perilaku yang disenangi dan dihargai oleh individu tersebut. Sementara 

integrasi terjadi ketika sebuah perilaku dianggap sebagai bagian dari 

dirinya yang lebih besar dimana perilaku tersebut berhubungan dengan 

nilai lain, bisa berhubungan dengan kesehatan bisa juga tidak, misalnya 

keluarga. Intrinsic motivation merujuk ketika aktivitas dilakukan demi 

aktivitas itu sendiri, karena aktivitas tersebut dianggap menyenangkan, 

sesuai dengan minat, dan memuaskan untuk ditampilkan Akhirnya, 

intrinsic motivation dapat dilihat sebagai bentuk dari self-determination 

dan mendasari individu untuk melakukan aktivitas untuk diri mereka 

sendiri, misal untuk kesenangan, ketertarikan dan kepuasan yang 

didapatkan dari melakukan aktivitas tersebut. 

b. Korelasi SDT dan Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik dapat berasal dari intrinsic motivation, dan ketika 

berasal dari intrinsic motivation, aktivitas fisik lebih mudah untuk 

bertahan dalam jangka waktu yang lama (Hashim, Golok, & Ali, 2011). 

Intrinsic motivation untuk melakukan aktivitas fisik difasilitasi oleh 

autonomous atau dorongan yang berasal dari dalam diri individu dan 

kompetensi individu. Sebagai contoh ketika individu diberikan tekanan 
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untuk tidak melakukan aktivitas fisik oleh orang-orang di sekitarnya, 

mereka yang memiliki intrinsic motivation akan menggunakan hal tersebut 

sebagai energi positif. Akhirnya dapat disimpulkan semakin tinggi 

autonomous motivation maka semakin tinggi perilaku aktivitas fisik.  

Di sisi lain, aktivitas fisik seringkali berasal dari extrinsic 

motivation, tetapi hal ini juga dapat berubah tergantung autonomous, 

apakah individu sepakat untuk melakukan perilaku walaupun tanpa 

ketetapan hati. Pada jenis controlled motivation, semakin tinggi controlled 

motivation maka semakin tinggi aktivitas fisik. Pada jenis amotivation, 

motivasi ini tidak berujung pada perilaku aktivitas fisik karena individu 

tidak memiliki dorongan untuk melakukan perilaku tersebut. Penelitian ini 

menggunakan Treatment self-regulation questionnaire for adequate 

physical activity (TSRQ) untuk mengukur 3 jenis motivasi tersebut. 

Hasilnya tidak dilihat sebagai satu kesatuan tetapi berbeda-beda pada 

masing-masing jenis.  

3. Trait Mindfulness 

Konsep mindfulness dapat ditemukan pada berbagai tradisi 

perenungan di dunia, dimana perhatian dan kesadaran diolah secarah aktif. 

Mindfulness secara umum didefinisikan sebagai sebuah keadaan penuh 

perhatian dan awas terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini (Brown 

& Ryan, 2003). Mindfulness dalam level trait merupakan kecenderungan 

alamiah untuk memberikan atensi dan menyadari secara penuh 

pengalaman hidup sehari-hari (Yusainy, Ilhamuddin, & Ramli, 2016). 
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Individu yang memiliki trait mindfulness akan menyaring informasi 

berdasarkan apa yang sedang terjadi saat itu dan ketika melakukan sesuatu 

ia menyadari secara penuh apa yang sedang ia lakukan. Menurut Brown & 

Cordon trait mindfulness memfokuskan pada penerimaan kondisi fisik dan 

psikologis (rangsangan internal) tanpa memberikan penilaian, evaluasi dan 

manipulasi kognitif (Yusainy, dkk., 2016). Mindfulness berasal dari 

aktivitas fundamental dari kesadaran yaitu attention dan awareness. 

Awareness adalah ketika stimuli masuk ke dalam kesadaran, 

termasuk indera, kinestetik dan aktivitas di dalam pikiran. Awareness 

merupakan gerbang kontak yang secara langsung mengarah kepada realita. 

Ketika suatu stimulus dirasa cukup kuat, dan attention masuk, maka 

dimanifestasikan dalam bentuk memperhatikan atau berbalik melihat objek 

(Brown, Ryan, & Creswell, 2007). 

Attention merupakan proses dimana individu fokus dan awas 

secara sadar, dimana sensitivitas meningkat dan dibatasi dalam suatu 

kisaran pengalaman. Kenyataannya, awareness dan attention terjalin satu 

sama lain, bahwa attention mencari tahu apa yang sedang terjadi sebagai 

hasil dari awareness, dan attention menahannya dalam jangka waktu 

tertentu. Ketika individu berperilaku secara kompulsif atau otomatis, dapat 

dikatakan sebagai mindfulness karena sudah diolah secara otomatis. Hal 

ini dapat dilakukan jika individu tersebut memiliki motivasi. Di sisi lain 

mindlessness, atau keadaan dimana tidak ada mindfulness, dapat dilakukan 

tanpa motivasi. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dan keinginan 
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Trait Mindfullness (M) 

Motivasi (X)  Aktivitas Fisik (Y) 

untuk memperhatikan stimuli atau objek yang akan dipersepsikan 

(Brown,dkk., 2007).  

SDT menyatakan bahwa awareness memfasilitasi fungsi regulasi 

diri. Kemudian self-reported mindfulness memprediksi level yang lebih 

tinggi dari perilaku regulasi diri (Ruffault, dkk., 2016). Ketika individu 

memiliki perilaku regulasi diri maka individu memiliki kapasitas untuk 

memotivasi diri mereka sendiri. Oleh karena itu dua hal ini memberikan 

alternatif hubungan antara mindfulness dan motivasi. Hasil penelitian 

Ruffault (2016) menyatakan pada model simple linear, mindfulness dapat 

menjadi moderator antara motivasi dan aktivitas fisik.  

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang diajukan pada penelitian ini dalam 

menjelaskan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

 X merupakan variabel independen dimana pada penelitian ini 

adalah motivasi. Y adalah aktivitas fisik sebagai variabel dependen dan M 

adalah trait mindfulness sebagai variabel moderator. Pada penelitian ini 

trait mindfulness memiliki peran memoderatori hubungan antara motivasi 
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dan aktivitas fisik. Menurut Ruffault dkk (2016) baik motivasi maupun 

kemampuan mindfulness mendukung level aktivitas fisik yang tinggi, 

secara terpisah. Akan tetapi menurut Baron dan Kenny dalam Ruffault dkk 

(2016) menyatakan bahwa mindfulness tidak bisa menjadi prediktor 

aktivitas fisik. Mindfulness bisa menjadi moderator maupun mediator pada 

hubungan antara motivasi dengan aktivitas fisik, tetapi mindfulness 

memiliki efek utama di dalam model moderasi (Ruffault dkk, 2016). 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka pemikiran yang dijelaskan 

sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat hubungan antara motivasi (autonomous motivation, 

controlled motivation dan amotivation), dan aktivitas fisik. 

2. Terdapat peran trait Mindfulness terhadap hubungan antara motivasi 

(autonomous motivation, controlled motivation dan amotivation), dan 

aktivitas fisik. 

 


