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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut World Health Organisation (2017), ketidakaktifan fisik 

diidentifikasi sebagai penyebab kematian terbesar di urutan keempat di dunia (6% 

dari seluruh kematian secara global). Penyebab kematian yang terbesar yang 

lainnya yaitu disebabkan oleh tekanan darah tinggi (13%), menyusul high blood 

glocuse/diabetes (6%), dan overweight/obesitas sebesar 5%. Aktifitas fisik 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam durasi waktu tertentu yang membutuhkan 

energi dan pergerakan otot-otot  kerangka (WHO, 2010). Aktifitas fisik yang disarankan 

untuk orang dewasa berusia 18-64 tahun adalah aktifitas fisik saat waktu luang 

(misal rekreasi), transportasi (misal berjalan kaki atau bersepeda), melakukan 

pekerjaan rumah tangga (misal menyapu atau mencuci), bermain, permainan 

olahraga (misal bulu tangkis), dan olahraga terencana dalam konteks keluarga 

sehari-hari dan kegiatan masyarakat.  

Menurut World of Health Organization (2017), ketidakaktifan fisik 

diprediksikan akan meningkat di beberapa negara dan memengaruhi kesehatan 

manusia secara global. Hal ini akan meningkatkan prevalensi dari penyakit Non 

Communicable Disease (NCD). Penyakit NCD dikenal sebagai penyakit kronis, 

dimana cenderung memiliki durasi yang panjang dan merupakan hasil kombinasi 

dari faktor genetik, fisiologis, lingkungan dan perilaku. Contohnya, penyakit 

jantung, diabetes tipe 2, kanker, hipertensi, stroke dan lain-lain.
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Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh WHO (2015), hampir 

71% dari beban penyakit orang dewasa di berbagai negara disebabkan oleh NCD. 

Hal ini telah menjadi isu global karena dapat mempengaruhi negara yang 

berpenghasilan menengah dan rendah. Banyak negara yang berpenghasilan rendah 

dan menengah mulai mengalami beban ganda yang antara penyakit yang menular 

dan penyakit yang tidak menular seperti NCD. Sehingga, negara-negara tersebut 

harus mengatasi biaya tambahan untuk merawat keduanya. 

Di Indonesia, prevalensi ketidakaktifan fisik mencapai 22,6% (Ranasinghe 

dkk., 2013) dan kematian yang disebabkan oleh NCD telah mencapai 40 juta 

orang (WHO, 2015). Melihat angka prevalensi dan mortalitas tersebut, perilaku 

aktifitas fisik harus segera dipromosikan secara menyeluruh agar dapat mencegah 

penyakit-penyakit NCD. Menurut Center of Disesase Control and Prevention, 

aktifitas fisik juga memiliki beberapa manfaat lainnya seperti mengontrol berat 

badan, meningkatkan kesehatan mental dan mood, memperkuat tulang dan otot 

serta meningkatkan kemampuan individu dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

Namun, manfaat dari aktifitas fisik ini bisa didapatkan dan bertahan hanya jika 

aktifitas fisik dilakukan dalam jangka waktu yang lama (Sarafino & Smith, 2014).  

Masyarakat sebenarnya telah memiliki intensi untuk hidup sehat. Terbukti 

dari banyak katering yang mulai menyediakan menu makanan sehat dan 

menerapkan pola hidup sehat. Salah satu teori yang membahas mengenai intensi 

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

Intensi didefinisikan sebagai seberapa yakin dan seberapa besar usaha yang 

dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Ajzen (1991), intensi dapat 
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digunakan untuk memprediksikan sebuah perilaku. Semakin kuat intensi yang 

dimiliki oleh individu terhadap suatu perilaku, akan semakin kuat kemungkinan 

perilaku itu terjadi.  

Melakukan dan mempertahankan aktifitas fisik tidak semudah yang 

diperkirakan (Gollwitzer & Sheeran, 2006). Hal ini disebabkan oleh banyak hal, 

salah satunya yaitu kemajuan teknologi. Seiring kemajuan teknologi, kemudahan 

yang diberikan pun semakin beragam. Sebagai contoh, untuk mendapatkan produk 

makanan, seseorang harus pergi ke toko dengan berjalan kaki. Adanya ojek online 

membuat individu bisa mendapatkan makanan tersebut. Dalam hal ini, 

mendapatkan makanan merupakan sebuah tujuan dan cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan makanan itu adalah dengan memesan ojek online. Menurut Bargh 

dalam Hagger dan Chatzisarantis (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

Mindfulness and the Intention-Behaviour Relationship within Theory of Planned 

Behaviour, apabila tujuan telah disekali tujuan telah diproses secara kognitif, 

kemudian menginput informasi mengenai cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka cara itu akan diingat dan digunakan secara berulang. Ketika 

perilaku itu berulang, muncul ketergantungan antara perilaku kebiasaan (memesan 

melalui ojek online) dengan tujuan (mendapatkan makanan). Ketika tujuan telah 

tercapai berulang kali, ciri situasi menjadi familiar dalam ingatan, sehingga secara 

otomatis akan mengarah pada perilaku memesan makanan dengan ojek online 

tanpa mencurahkan pemikiran sadar terhadap tujuan dan tindakan. Dari 

kemudahan-kemudahan yang tersedia, perilaku itu kemudian menjadi kebiasaan 

dan dilakukan secara otomatis (automatic process). 



4 
 

 

Studi dari penelitian yang dilakukan oleh Armitage dan Conner (2001) 

menemukan bahwa korelasi antara intensi dengan perilaku adalah sebesar 30%. 

Jadi, meskipun masyarakat telah memiliki intensi untuk melakukan sebuah 

perilaku, tidak serta merta perilaku tersebut akan dieksekusi. Penelitian dari 

Sheeran (2002) juga menemukan bahwa meskipun individu memiliki intensi 

untuk hidup sehat (salah satunya dengan melakukan aktifitas fisik), banyak orang-

orang yang gagal dalam melakukan aktifitas fisik meskipun mereka telah 

memiliki intensi untuk itu. Menurut (Hagger & Luszczynska, 2014), gap antara 

intensi dengan perilaku disebabkan karena inkonsistensi antara intensi dan 

aktualisasi dalam melakukan aktifitas fisik. Dalam mengaktualisasikan aktifitas 

fisik, dibutuhkan kesadaran dan atensi, yang mana kesadaran berfungsi untuk 

memantau dengan baik mengenai faktor-faktor yang ada di luar maupun di dalam 

tubuh, dan atensi yang berfungsi untuk memfokuskan perhatian dan kepekaan 

yang tinggi akan sesuatu. 

Baik kesadaran maupun atensi, merupakan komponen dari mindfulness 

dengan konsep yang berasal dari ajaran Budha dan kontemplatif lainnya. 

Mindfulness sebagai trait didefinisikan sebagai kondisi dimana individu 

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

2003). Ketika seseorang dalam keadaan yang mindful, individu tidak memikirkan 

tentang apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang telah terjadi di masa 

lalu. Dalam kondisi mindful, individu akan memperhatikan apa yang terjadi di 

dalam maupun luar dirinya pada saat ini (Chatzisarantia & Hagger, 2007). 

Perilaku yang otomatis (kebiasaan) merupakan indikasi bahwa individu dalam 
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keadaan mindful-less, dimana individu berperilaku secara otomatis tanpa 

menyadari kondisi di sekelilingnya. Sebagai contoh, individu yang memiliki 

intensi untuk hidup sehat dengan memperbanyak aktifitas fisik. Ia berniat untuk 

berangkat ke lantai 6 dengan menggunakan tangga. Dalam kondisi yang mindful-

less dan memiliki kebiasaan menaiki lift, sesampainya dalam gedung, dengan 

automatic process, ia menaiki lift tanpa menyadari intensinya untuk melakukan 

aktifitas fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mindful-less membuat individu 

tidak menyadari kondisi di sekitarnya sehingga yang pada awalnya berniat untuk 

melakukan aktifitas fisik (intensi) menjadi gagal untuk beraktifitas fisik. Selain 

itu, individu yang mindful memiliki kecenderungan lebih rendah untuk 

menampilkan berbagai perilaku yang bersifat menyakiti diri sendiri maupun orang 

lain (Yusainy & Lawrence, 2014), dimana dalam hal ini akan bergerak ke arah 

yang baik. Individu yang berada dalam keadaan mindful diharapkan dapat 

membuat individu untuk melakukan aktifitas fisik yang mana baik untuk 

kesehatan tubuhnya dan dapat mempertahankan perilaku aktifitas fisik.  

Terdapat beberapa penelitian dalam kaitannya antara aktifitas fisik, intensi 

dan trait mindfulness. Penelitian yang dilakukan oleh Hagger dan Chatzisarantis 

(2007) menemukan bahwa mindfulness menjadi variabel moderate diantara 

hubungan intensi dan perilaku, Disamping itu, intensi juga dapat memprediksikan 

aktifitas fisik. Namun, aktifitas fisik yang diprediksikan hanya mencakup di antara 

individu-individu yang bertindak secara sadar dan tidak di antara individu-

individu yang tidak mementingkan aktifitas fisik. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Raffault dkk., (2016), menemukan bahwa individu yang sadar 
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lebih cenderung memiliki tingkat aktifitas fisik yang meningkat sementara mereka 

secara intrinsik termotivasi tidak memiliki perhatian, dalam hal ini adalah atensi 

untuk aktif meskipun mereka secara intrinsik termotivasi. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan antara intensi dan aktifitas fisik? 

2. Apakah trait mindfulness memiliki peran sebagai moderator antara 

hubungan antara intensi dan aktifitas fisik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara intensi dan aktifitas fisik. 

2. Untuk mengetahui peran trait mindfulness sebagai moderator dalam 

hubungan antara intensi dan aktifitas fisik. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis dan teoritis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya, seperti melihat pengaruh dari peran trait 

mindfulness dalam hubungan antara aktifitas fisik dan intensi. 

2.  Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi 

kesehatan mental untuk senantiasa mempertimbangkan peran aspek 

kesadaran terutama trait mindfulness dalam hubungan antara intensi dan 
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aktifitas fisik. Selain itu, hasil penelitian juga dapat digunakan untuk 

promosi kesehatan kepada masyarkat. 

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul 

Penelitian, 

Peneliti, dan 

Tahun 

Deskripsi Temuan 

1. Mindfulness 

May Moderate 

the Relationship 

Between 

Intrinsic 

Motivation and 

Physical 

Activity: A 

Cross-Sectional 

Study (Ruffault 

et al, 2016) 

Penelitian ini merupakan 

penelitian korelasional, 

dimana terdapat 280 

partisipan. 41.79 % 

adalah laki-laki, dan 

58.21 % adalah 

perempuan dengan 

rentang usia 18 sampai 

27 tahu (M=21, 

SD=2.73) dan memiliki 

rata-rata body mass index 

21.86 kg. Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

melihat karakteristik 

hubungan antara 

motivasi intrinsik dengan 

aktifitas fisik, 

mindfulness dan tingkat 

aktifitas fisik.  

Hasil dari self 

reported yang 

dilaporkan oleh 

peserta menghasilkan 

peran moderat pada 

hubungan antara 

motivasi intrinsik 

terhadap olahraga dan 

tingkat PA yang 

sebenarnya. Hasilnya 

menunjukkan bahwa 

individu yang sadar 

lebih cenderung 

memiliki tingkat PA 

yang meningkat 

sementara mereka 

secara intrinsik 

termotivasi tidak 

memiliki perhatian 

untuk aktif meskipun 

mereka secara 

intrinsik termotivasi. 

 

2. Are action 

planning and 

physical activity 

mediators of the 

intention-habit 

relationship? 

(Bree et al, 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dan 

diikuti oleh 2 kelompok. 

Grup 1 sebanyak 469 

partisipan dan grup 2 

sebanyak 322 partisipan. 

Dengan menggunakan 

Hasil dari kedua studi 

tersebut bahwa 

aktifitas fisik 

dikonfirmasi menjadi 

moderator antara 

intensi dengan 

kebiasaan, tidak ada 
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2016)  four-wave prospective 

design, penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui hubungan 

antara intensi dengan 

kebiasaan, dimoderatori 

dengan action planning / 

aktifitas fisik. 

efek mediasi 

signifikan yang 

ditemukan untuk jalur 

niat-AP-kebiasaan. 

3.  Mindfulness and 

the Intention-

Behavior 

Relationship 

Within the 

Theory of 

Planned 

Behavior 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. 

Terdapat 226 mahasiswa, 

diantaranya 116 

perempuan dan 110 laki-

laki. Rata-rata usianya 

adalah 19,23 tahun. 

Dalam penelitian, 

diberikan dua kasus yang 

berbeda  

Mindfulness menjadi 

variabel moderate 

diantara hubungan 

intensi dan perilaku, 

Disamping itu, intensi 

juga dapat 

memprediksikan 

aktifitas fisik. Namun, 

aktifitas fisik yang 

diprediksikan hanya 

mencakup di antara 

individu-individu 

yang bertindak secara 

sadar dan tidak di 

antara individu-

individu yang tidak 

mementingkan 

aktifitas fisik. 

 

 


