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EFEKTIVITAS LATIHA}I BODY WEIGITT TRAINING
DENGAN DAN TANPA }IENGGUNAKAN RESISTANCE BAND
TERIIADAP PENURUNAN BERAT BADAN DAN PERSENTASE LEMAK

Oleh:
Asti Lestari dan Ahmad Na.srulloh
Jurussn Pendidikan Kesehatan dan Rekrcasi FIK UNy

Abstrek

Bofii weiglt training menggunakan resiturtce band dan tanpa resistance band
merupakan bentuk latihan beban yang sedang populer saat ini. Kebanyakan orang melakukan
kedua latihan tersebut untuk tujuan menurunkan bcrat badan dan persentase lemak. Akan tetapi
belum diketahui tingkai efbktivitas dari latihan boq, vsigyl rraining menggunakan resistance
bartd 'Jan lanpa resisiance band terhadap penurunan irerat badan dan persentase leinak.

Per,eiitian ini adalah pre-experimen dengan desain penelitian yaug digunakan yaitu
pretest dan posttest. Pengambilan sai.irpel pada penelttiarr ini diiakuka-n dengan caru prtrposive
sampiing, ciengan member wanita berjumlah 20 orang, berjenis kelamin perempuan. pemLagian
kelompok daiam penelitian ini yaitu kelompok I body tt,eight training menggunakan resistance
band dan kelompok II tanpa re,sistance bqnd. lnstrunent yang digunakan untuk rnengukirr berai
badan yaitu timbangan omron dengan satuan kiiograrn, tintuk mengukur tinggi badan dengan
menggunakan stadium meter dengan atuan centimeter, dan untuk mengukur persentase lemak
badan menggunkan skinfcld cdlipter. Teknik analisis data rnenggun ekan paired t test dan
independenl Ler, untuk mengetahui ada pengaruh dan ada perbedaan- terhadap sampel
peneliiian.

Hasil penelitian menunjukkan bahrva: (1) Ada pengarrrh yang signifikan body tyeight
rraining menggunakan resistance band terhadap Denueunan beiat ba-cian dan perserrtase lemak
dengan nilai signitikasi (p<0,05), (2) Ada pengaruh bociy veight training tanpa resistance bund
terhadap penllrunarr berat badan persenta-se lemak dengan nilai signifikasi (p<0,05). (3) Dapat
dibuktikarr juga bahrva laJihan beban body iveight t:aining menggunkan resistance band lebih
efektif dari pada tanpa resistance band terhadap p€nurunan beraibadan dan persentase lemak
pada sampel penelitiarr..

Xata kunci: body weight training, resistance band,berul bacian, dan persentase lemak badan.

Olet^-zga mempunyai peran yang pentilrg dalam kehidupan manusia. Olahraga rJapat mernbentuk
rarr'usia .rang sehet jasmani dan rohani serta mempunyai watak disiplin dan pada akhimya akan

IubeDark marrusia yang berkualitas. Dalam L,ehidupan modern sekarang ini manusia tidak bisa
dbt&aitka <iari kegiatan olahraga, baik untuk meningkatkan prestasi maupun kebutuhan dalam

meqiaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Salah satu clahraga yang digemari di kalangan masyarakat

sar ini 1"aitn olahraga yang dilakukan di gm atau ditempat 
"fitness cenlre. proses latihan olahraga

}*g dilakr*an difitness centre seringdikenal dengan sebutan latihan beban.

Sfqf{Es_Irtihee Body Weight Training Dengan dan Tanpa menggunat<an Reistance Bard
Tcrfedep Penumnen Berat hadan dan persentase Lemak
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I atihan beban ada.lah latiha,

mengerahkan kekuatan deri,

atlet atau kombinasi dari
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l: 6) mengaiakan bahwa latihan beban

dan dikontrcl oleh pelatih lnaupun

agai peralatan tubirh, dan biasanya

'nsilas, t'olume, recotery dan inlen'al.

,rgkatkan kernampuan seseorang dalam

n, daya tahan otot, hipertrofi, kinerja

2ll). Seciangka"n Baechle (2014: l)
, penggemar kebugaran, karena iatihan

singkat, namun dapat secara dramatis

bahwa dengan memiliki tubuh yang

) cara oiahraga yang berhubungan atau

,'a tahan otot, rneningkatnya koordina3i

lga bagi kesehatan maupun kebugaran

at kebugaran yaitu Fitness centre yang

;aja" tetapi sudah mulai merambah di

';aiknya rnemiliki tujuan yang-ielas dan

:isebrrt. Hat ini dapat dilihat pada pusat

menawarkan program latihan seperti:

,t tradan (fut lose). penambahan berat

3n massa otot tubuh (hipertrofi), ser.ar.

.leh kcbanyakan orang adalah program

opometri yang teipenting pada tubuh,

:ajaringan yang ada pada tubuh. Henhy

Jambaan dari setiap manusia baik ttra

n dari segi kesehatan. Terutama katrm

'eI yang ideal penampilan fisik akarr

ncapai berat badan yang ideal baik dari

rai dengan meminum obat-obatan.

rus memperhatikan prinsip serta tahap

ifik yaitu rnenggunakan latihan yang

,h latihan minimal selama 2C menit,

:r, inti dan pendinginan. Latihan beban
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juga dapat digunakarr scbagai morlel latihan penurunan berat badan asal memenuhi persya:.atan ,antaia
!ain: menggunakan metode sirkuit,detak jantung latihan dapat ciipertahankan antara 65-75 %o dari
denyut jant"rng rnaksimal dan latihan dikerjakan lebih dari 20 menit (suharjana, 2ol3.l2g-l3c).
lVienurut wiilmore dan costill (1988), dalam masalah tersebut masih menggunakan apa yang
dikemukakan Fox dan Mathews yaitu dengan lama latihan antara 12-16 minggu atau lebih untuk
,,tjuan endurance sedang antai'a g-r0 minggu untuk tujuan anaerobic.

Sebagian besar orang beranggapan untuk menunlnkan berat badan dapat dilakukan dengan
ldjhan bo'l-v veight training- Pada ciasarny a body weight trainingsama ricngan veight trainiug, tetapi
dibeda<an dengan model iarihan dan variasi latihan yang berbeda. Body weighr t,ainingmerupakan
jenis lalihan bcban yang bisa di lakukan tanpa rnenggunakan aiat, den sebagai bebannya
menggunakan berat tubuh din sendiri (Bret, 1976: 6). Body tteight training nrcrupakan jenis latihan
beban ya"rg bisa dilakukan tanpa menggunakan alat, dan sebagai bebannya menggunakan berat trrbuh
diri sendiri. crunch, sit up, range, squar, pu.sh up, pztil up, beck up maupun prar,t merirpakan beberapa
cootoh dari latihan body t,eight yang sudah sangat dikenal. Serta bo$, 1rr;r1,, trainingakan melatih
kelualan dengan baik, di bagian otot mana pun yang ingin dilatih. Latihan seperti pull oq, push up,
ti*tir 4in' crunch, dan plank akan mrlatiir kckuaian dari berbagai bagian otot, bahkan tanpa
urengg':nakan alat' Bcriy weight trainirg merupakan latihan dengan gerakan yang alami dan
memungkinkan untuk bergerak secara leluasa melaiui gerakan latihan yang ada,Ji datamnya. Gerakan
ini tidak cibatasi ke dalam range of moven?ent langtertentu yarrg mana akan memperkecil resiko
uotuk menda_patkan cedera dalam latihan.

Seiring dengan perkerrbangan zama.f. latihan b,Ldy weight training mulai rnengaiami banyak
hem* variasi latihan- sudah banyak ciperkenalkan di pusat kebugaran. Kebutuhan akan olah tubuh,
mnicu perkembangan jenis olahraga. Salah satunya yang saat ini sedang tlirninati ad,alah totoi bocty
rwistarce exercise atau yang lebih dikenal dengan narri resistance band. Mayha (2017: 152)
mwtg*etan b'ahvtaresistance bond excercise adalah alai mccaiitas iatihan yang ierdiri tlari dua tali
ecag*d dan pegangan yang menggunakan berat badan sendiri sebagai beban. Sistem latihan suspensi
r?f,r''@e fund ini dapat menentukan efek olahraga pada iudeks metabolisme fisiologis kinerja danikfias tubuh' Resis'ance band memperkuat otot tuhuh manusia, rnemperkuat stabilitas sendi,
[Eus*rac ligament, dan stabilitiras sekelompok otot, terurarna otot punggunll, serta meningkan
lEsrtdtas p6ru-paru- Latihan resistance band juga dapat digunakan untuk melatih caya tahan,
Grouya rneningkatkan potensi energi ctot yang menyebakan peningkatan kualitas kekuatan
Ee Lcscrruhan pada otot sementara latihan praktis dengan resistance band memperbaiki control
b hrmisasi otot secara akttrat, selain itu juga bergrna untuk penurunan berat badan lfatloss).['fr My weight training dengan resistance band, mcrupakan suatu bentr.rk latihan yang
'h'G-t,n berat badan untuk melatih otot yang digantungkan. I-atihan dilakukan dengan carau-.. badan, otot dapat merasakan efek dari menarik dan

ffi-13:'-n'gvw.,e,,ifcirdrp ?crrrutran nl.at uioan aan iil.;i';; i;;;;

E

{& Asi l-€ffiirAhmad nasrulloh
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Latihan ini dilakukan dengan harapan agar dtrpat membaniu tercapainya tujuan dari mcmber agar

nrendapatkan tubuh yang ideal untuk dapat merombah kepercayaan diri selain untuk mendapatkan

trbuh yang sehat danjuga tentunya badan yang bugar.

Pada setiap individu akan berbeda dengan individu lainnya, sehingga belum tentu semua

orang cocok pada program penurunan berat badan dan persentase lemak badan rnenggtnekan bocly

weight training dengan resistcrtce band, bisa saja seorang lebih cocok menggunakan bady veight

tainingtanpa resisicnce banC ejan bisa juga sebaliknya. Berdasarkan perrnasalahern yar,-ga,Ja, penelit:

ingin mengetahui adakah pengaiuh latihan body veight training dengan resistance bcnC atau l:anpa

rcsistance band terhadap penurunan berat badau dan persentase lemak- tubuh dan latihan narrrak-ah

lang paling efektif.

I({JIAN PUSTA!({

Pengertian Latihan

t-atihan berasal Cari kata dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna

mpni: lrutise. exercise, den training. Pengertian practise, e:tercise, dan troining menurut

Slrilf,!,qto (201 l: 5) adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan (kennahiran)

tffirgi &rgan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan

,trB oldrraganya. Suharjana (2013: 37) mengatakan bahwa latihan fisik atau olahraga yang

eftn dengan benar dan terprogram akan memberikan suatu perubahan pada sistern tubuh,

E fo sisten nretabolisme, sistem syaraf dan otot maupun sistem honnonal. Perutrahan yang

iltlil", Ffr sad latihan disebrrt resp()ns, sedang perubahan akibat suatu pcriode latihan disebut

eJF,' flala.ur olahragaluga dikenal dua istilah penting, yaitu'oexercise" dan "training".

fimde Eflrpakan unit da-sar suatu sesi latihan atau sering disebut "training itnit" yaitu

sudu tugas dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperii berlari 30 menit di atas

ffi1, l+ilraq beban selama 3 set. Latihan adalah proses sistematis untuk menyempurnakan

ffi* tinerja atlet berupa kebugaran, keterampilan, kapasitas energ/ seria memperhatikan

q:t Fditikan dan juga rnenggunakan pendekatair ilmiah secara teratur dan terencana

rr Drnpertinggi kesuksesan atlet, (Dwi, ioOl, t-ZS.

lhi+?Ldp Letihan

ftLrb l*ihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan atau dihindari agar tujuan

h drp* tercapai sesrrai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip latihan memiliki peranan

Ffr;Ehadap aspek fisiologis dan psikotogis bagi olahragawan. Dengan memahami prinsip-

;lil;l hihe akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas suatu latihan, sehingga

rF uhgkatkan kebugaran secara. Menurut Sadoso (1990: 9) prinsip dasar latihan yang

ff &!a\ Over loa,l (beban lebih), Specifity adaptation (adaptasi khusus), Prinsip

Llh[dm Retersible (kembali asal).

IL
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L,atihan ini dilakukan dengan harapan agar dapat membantu tercapainya tujualr dari member agar

nrendapatkan tubuh yang ideal untuk dapal merumbah kepercayaarr diri selain untuk mendapatkan

ubuh yang sehat danjuga tentunya badan yang bugar.

Pada setiap individu akan berbeda dengan individu lainny4 sehingga belum tentu semua

orang cocok pada program penurunan berat badan dan persentase leinak badan menggon'akan b<tdy

*,eight trainirig dengan resistcnce band, bisa saja seorang lebih cocok menggunaican bady veigl",t

trainingta-npv resisiance banC rlan bisa juga sebaliknya. Berdasark-an perrnasalahan yanga,Ja, peneliti

ingin mengetahui edakah pengaiuh latihan body teight training dengan resistonce benC ztau t:anpa

rzsistailce band terhadap penurunan berat baCan dan persentase lemak tubuh dan latihan narrrair-ah

yang paling efektif.

KT"'IAIT PUSTAIC,\

Pengertian Latihan

LatihaD berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna

seperti: practise. exercise, dan training. Pengertian practise, e:,cercise, dan troining menurut

$*adiymto (201 l: 5) adalah aktivitas untuk meningkatkan keteranipilan {kemahiran)

iuolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan

eg ohhraganya. Suharjana (2013: 37) mengatakan bahwa latihan fisik atau olahraga yang

fit&*a dengan benar dan terprogram akan memberikan suatu perubahan pada sistern tubuh,

E ihr sistern metabolisme, sistem syaraf dan otot maupun sistem honnonal. Perutrahan yang

ry p6da saat larihan disebr-rt respons, sedang perubahan akibat suatu pcriode latihan disebut

tu+,n- Dalam olahraga.luga dikenal dua istilah penting, yaitu "exercise" dan "training!'.

&rde Er4akan unit da-sar suatu sesi latihan atau sering disebut "training unit" yaitu

r.a*,Eprr slr*r tugas dengan tujuan yang telah ditetapkan, sepert'i berlari 30 menit di atas

- ' "; rriDnr beben selama 3 set. Latihan adalah proses sistematis untuk menyempurnakan

B tfuF det berupa kebugaran, keterampilan, kapasitas energ/ ser-ia memperhatikan

'l* cfmm dan juga menggunakan pen{ekatair ilmiah secara teratur dan terencana

rfijpqcrtinggi kesuksesan atlet. {Dwi- 2ttO7; l-2t.

,ffiffiil-rilrr
ihi & hal-hal yang harus diiaati, dilakukan atau dihinilari agar tujuan

hfi! EGf.i srrai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip latihan memiliki peranan

1ffiffl7'"fct fisiologts dan psikologis bagi olahragawan. Dengan memahami prinsip-

ffi h b mdrkung upaya dalam meningkatkan kualitas suatu latihan, sehingga

qt t*fm kch€aran s@ara. Menurut Sadoso (1990: 9) prinsip dasar latihan yang

ff fl OG bt (beban lebih),, Specifity adaptation (adaptasi khusus), Prinsip

lffi,hMa(kcmbaliasal).

t!!
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3. BoCy Vr'eigh; Training

ivlenurut Bret (1976:8) pada dasarnya boriy veight training sama denga.n weight trarning,
tetapi Cibedakan dengan rnodel la-tilian dan vaiiasi latihan y,ang berbeia. Body veighr rrcining
adalah latihan beban yang lebih menekankan cara iatihan dengan menggunakan beban datam
atau beban tubuh senttiri. Latihan beban (rrcight training) adalah latihan yang sistematis yang

menggunakan beba-n sebagai aiat untuk rnenambah kekuatan otot guna mencapai tujuan seperti

nternperbaiki kondisi frsik atlet, mencegah teriadinya cedera atau untuk tu-iuan kesehatan
(Suharjana, 2013: 79). Berikut aCalah contoh macam variasi circtit boCy treighr taining an-ta:ca

lain: push,_ry, sit uit, back up, puil up, lungc, squat jutilp, squut trass, skipping dli.
Eodv veiglt training nterupakan jenis latihan beban yarrg bisa dilakukan lanpa

menggunakan alat, dan sebagai bebannya menggunakan berat tubuh diri sendiri. Crrrnch, sit up,

lunge, squat, push ttp, pull up, back up maupun plank mertrpakan beberapa contoh dari latihan
body weight yang sudah sangat Cikenal. Serta l,cCv veighr ffainirig akan mclatih kekuatan iengan
baik, di hagian oiot mana pun ),ang ingin drlatih. I-atihan seperti pull up, push up. chair cip,
crunch, dan plank akan melaiih kekuatan dari berbagai bagian otot, bahkan tanpa menggunakan

alai. Boriy u,eight training merupakan latihan oengan gerakan yang aiami dan memungkinkan
untuk bergerak secara leluasa melalui gei'akan latihan yang acla di dalanrnya. Geiakan ini tidali
dibatasi kedalam range of moremenl yang terfentu yang mana akan memperkecil resiko untuk
mendapatkan cedera dalam latihan.

1. Resktance Band

Mayha (2017: 152) merrgatakan bahwa resistance band excercise adalah alat modalitas
latiiran yang terdiri ciari dua tali pengikat dan pegangan yang menggunakan berat badan sendiri
sebagai beban, Sistem latihan suspensi resistance band untuk menentukan efek olahraga pada

rndeks metaboiisme fisiologis kinerja dan intesiias rubuh. Resrsl ance band nremperkuat otot
hrbuh manusi4 rnemperkuat stabilitas sendi, memoekuat ligament, cian stabilititas sekelompok
otot' terutama otot punggung, serta meningkan kapasitas paru-paru. Latihan resistance band
EErryakan latihan daya tahan yang sederhana urrtuk dapat meningkatkan potensi energi otot

1'ag nnenyebakan peningkatan kualitas kekuatan secara keselunrhan pada otot. Selain itu juga
brg.ma ulltuk penurunan berat badan /fat!oss7. tvlaka dapat disimpuikan latihan dengan
tuisbrte band akan sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani karena sudah dibuktikan
edep=ningkatan Cari otot keseluruharr yang dilatih dengan resistencc band,selainitu untuk pcrsi
& lebih berat dari latihan bodi" rveight training biasa. Hal ini karena sebagian posisi t.rb..rh

nry"trtrlg pada re s ista nc e b a nd.

E Lrtihen B@'Weight Training Dengan a"o T"rpu .nenggunakan Reistance Band!trlp?arrunan Berat badan dan Persentase Lernak{& Ard t-egsilnnaa rnsrulloh
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Metode Latihan Beban

Sistem laiihan adaiah suatu beirtuk nretcde untuk melatih sekelompok ctot yang menjadi

sasaran dari latilran sehingga dapat tertuiu pada tujuan latihan yang diharapkan (Djoko, 2004:

3l). Beberapa sistem latihan beban yang ctitu;ukan untuk melatih kebugaran otot sehingga dapat

cigunakan juga untuk jenis latihan beban yang menggunakan beban dalam (body veight
training) dilakukan dengan beberapa sistem atau meiode Latihan beban dapat dilakukan dengan

beberapa sistem atau nretode. Metcie latihan beban tersebut antara !ain:

ct. Srtper Set

Menurut Suharjana (20i:: 33), Super set adalah suatu bentuk latihan dengan cara

melatih otot yang betlawanan yaitu agonis dan antagonis secaia berurtrtan. Contchnya

latihan dada dilarriutkan Cengan latihon punggung, iatihan paha depan dilanjutkan rlengan

latihan pa.ha belakang, yang dilakukail secara berurutan. Super set adalah suatu bentuk

latihan dengan cara rneialih otoi )'ang berlawanan yaitu agonis dan antagcnis secara

berurutan. Contohnl,4 latihan dada dilanJr,ttkan dengan latihan punggung latihen paha depan

dilartjutkan dengan latihan paha belakang, yang dilakukan secara berurutan (Djoko, 2004:

4l\. Super sel melatih otot agonis dan antagonis (berlawanan) secara berurutan. Contoh otot

paha depan (quadriceps) dilanjudkan paha belakang (hamstring). Berdasarkan pendapat

dizins rnakn super set adalah latihan beban dengarr metode agonis dan antagonis dengan

Ex}del latihan berlawanan dan berurutan yaitu otot perut diianjudkan otot punggung

ternudiarr orot paha depan dilanjurlkan otot paha belakang begitu seterusnya.

,h- &t rystem

&t sisten rrerupakan suatu model latihan dcngan rfiemberikan pernbebanan pada

;rtdoqok otot, beberapa set secara berurutan yang diselingi dengan istirahat (Djoko, 20U4:

3qi DTd dikatakan system ini yaitu beberapa latihan yang memberikan pembebanan

&:f- tcrunran dan diselingi recovery pada setiap atau antar set.

rG. WTmining
ilfuc Su.\arjana (2013:49), circitit training merupakan suatu bentuk latihan aerobic

qffii dari pos-pos latihan,yaitu antara 8 sampai i6 pos latihan. Latihan dilakukan

frroa lerpindah-pindah dari pos satu ke pos ,Jua begitu hingga pos ierakhir. Menurut

ffio (2Dll: ll2) metode sirkuit biasanya terdiri dari beberapa item atau macam

hg hrus ditakukan dalam waktu tertentu, setelah selesai satu item latihan segera

fbpf -cn ymg lain tanpa ada waktv recovery atau interval begitu seterusnya sampai

h b sLsai dilakukan maka dikatakan menyelesaikan satu sirkuit. Latihan sirkuit

ffiln 4im b@yak item atau macarn dan berbagai pos yang dilakukan dengan

ffifft dr pc atau item hingga rangkaian item iatihan selesai semua baru
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dikatakan satu sirkuit. Latihan sirkuit, salah satu sistem latihan beban yang umum digu;rakan

untuk membakar iernak baCan adalah dengan latihan sirkuit atau lebih ciikenal detgan circirit

weight training. Latiiran ini pada dasanrya adalah memaCukan prinsip latihan beban dengarr

prinsip latihan sirkuit aiau kontinyu, pada awalnya iatihan ini dlrancang untuk meningkatkan

daya tahan dan kekuatan otot sambil melatili system aerobik. selan-iutnya berkenrbang untuk

memperbeiki komPosisi ttrbuh

d. Contpound Sel

Menurut Suharjana (2013: i89) system ini diterapkair rrntuk melatih otct benrrutan dengan

bentuic latihan berbeda. Misaln;ra r:relatih olol biseps pada set I tncnggitr,akan beban rnesin,

kemudian set 2 menggunakan dumbbell. Compound set merupakan latihan yang <iiterapkan

untuk mela'iih sekelompck oiot secara 'oerurutan dengan bentuk latihan yang berbeda.

Iuisalnya melatih otot biceps pada ser I menggunakan mesin, k-emudian set 2 menggunakan

ciumbell (Djoko, 2006: 47). Dapat dikatakan bahwa latihan menggtrnakan systenr ini

memaciukan latihan anrara latihan menggunakan beban mesin Cengan menggunakan beban

diimb b e il secara beiurutan.

6. Berat Badan

Berat badal merupakan ukuran aniropometri yang terpenting pada tubuh, berat badan

merupakan hasil peningkatan atau penurunan semuajaringan yang ada pada tubuh. Menurut

Flenhy (2008: 79) berat badan ideal merupakan dambaan tlari setiap manusia baik tua mauFlun

mucJa, karena baik dari segi penampilan fisik maupun dari segi kesehatan- Teiutarna kaum

nruda lebih banyak yang mendambakan karena dengan irerat yarrg ideal penampilan fisik akan

inenjadi tebih menarik. Berbagai cara dilakukan agar dapat mencapai berat badan yang ideal

baik dari mengatur pola makan, diet ketat, berolahraga yang teratur sampai dengan rneminum

obat-obatan. Menurut Djoko (2004: 82) berat badan dapat diukur dengan perbandingan lingkar

pinggang dengan panggul, dapatjuga tiiukur detrgan menggunakan rumus BBI (berat badan

ideal) yaitu dengan rumus:

ss1 : (TB- loc) - l0%

7. Lemak

Sharkey (2003: 238), lemaL merupakan komponen yang penting dari dinding sel, insdd

vitai dalam system sarai; penciahulu'dari komponen penting seperti hormorL dan

goncangan pada organ dalam. Dan lemak dapat menjadi bahan bakar yang paling efisien

melak,.lkar, aktifitas fisik, khususnya pada otot yang telah menjalani latihan daya

St ktilit"t Latihan Body Weight Training Dengan dan Tanpa menggunakan

Terhadap Penurunan Berat badan dan Persentase Lemak

Oleh: Asti Lestari,Ahmad nasrulloh



N{enurut Noerhadi (2006: 5l) lernak adalah zat- kaya errergi dar merupakan cadangan energi

yang ierbesar dalam tubuh. Lernak mengandung energi lehih tinggi dibandingkan karbohidrat

dan protein, ada 2 jenis asam lemak yaitu lemak jenuh dan lernak tidak jenuh. Lemak jenuh
' 

adalah lemak yang terdapat pada minyak hewani, mengandurrg kolesterol tinggi sehingga

mengkonsunisi lemakjenuh secara berlebihan tidak baik bagi kesehatan. i(ernudian lerrak tak

jenuh adalah lemak yang banyak terdapat pada minyak nabati dan mengandung kolesteroi

rendah sehingga mengkonsumsi lemak tak jenuh baik bagi kesehatan Merrurr:t Sharkey (2fi)3:

281-282) nietode standar untuk menentukan pei'sentase lernak tubuh adaiair menimbang berat

badan diair. Subyek yang tclanjang ditimbang baik di darat dan ketika di bawah permukaan air-

Metode lain yang dapat digunakan untuk menghitung persentase lemak tubuh menggurrakim

skinfold caliper.

8. Persentase Lcmak Tubuh

Dalam kehidupan sehari-hari lernali dikeiral dalam 
-bentuk 

padat dan minyak berbentuk cai
pada suhu ruang, contoh leiirak kambing yang <irgunakan dalarn pembuatan sate, atau nrirS*
goreng. Tempat yang bersuhu ci bawah 20a c, minyak berbentuk setengah padat peda sL
ruang. Lemak merupakan sumber penyimpanan tenaga (kalori), terutama yang,terbakar seh6
aktivitas yang ringan. Lemak merupakan zrt gizi penghasil energi terbesar, besarnya iebih dri
cua kali energi yang dihasilkan karbohidrat. Namun, lemak merupakan sumber energi y"ng fr' '
ekonomis pemakainn.va. Oleh karena metabolisme lemak menghabiskan oksigen lebih bal*,
dibanding karbohidrat. NoerhaCi (2C06: 51) menyatakan bahwa lernak adaiah suafu d.4
energi dan merupakan cadangan energi terbesar dalam tubuh. Lemak adalah gararr 14
terbenttrk dari penyattian asam lemak dengan alkoho! organik ya,rg disebut gliserot aiau gEr-
(Djoko, 2007:9). Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lemak adalah dlq;,
energi dan nutrisi makro dengan nilai 9 kalori per gramnya serta merupakan cadangr qI
terbesar dalam tubuh. Dibanciiugkan dengan protein dan karbohidrat, lerrrak memiliki €.rcrEif
lipat protein ateupun karbohidrat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimental d-esign, penelitian ini

pretest dan posttest group, dalam penelitian ini adanya dua treathment maka menggr&
penelitian "hro group pre t?st post test". Dapat dikatakan bahrvajenis penelitian ini

a0,ef'ar pretest dan posttest, kelornpok-kelompok dalam penelitian ini diberi perlakuan.

diberi pelakuan (treathment) latiha,r menggunakan metode boriy .t;eight training dengan

bd dan kelompok II diberi pelakuan (treathment) dengan meiode body weight trairtry;
tzsietance band, terhadap penurunan berat badan, sebelum dar sesudair perlakga
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pem'oagian kelompok dilekukan dengen cara mcrangking hasil pretest, kerriudian dipasangkan dengan

pola A-B-B-A (ordina! pairingl dalam dua kelcmpok '4nggota masing-masing l0 menrber.

Pe,rberian [,erlakuan pada kelornpok I berupa latihan bcdy verght trainir'g dengan resistance

bandyaitu memaciukan prinsip latihan beban berat badan sendiri dengan menggunakan resistance

bandyangdigantung. Menu latihan dengan metode bodyveight training yaitu dengan frekuensi 3

kaii seminggu, intensitas sedairg.3 set, l0 bentuk vaiiasi gerakan, adapun l0 bentuk antaralaini l)

resistance band Torso rotation, 2) resistance band Side Planh 3) resistance band cruch. 4) resistance

band Bociy san, 5) resistance ban,i Montain climber, 6.) ,esistance hmd pike, 7) resistance hand

Plank, 8) resistance band Push up, dur I0) resistance band plank variasi.

Adapun pemberian perlakuan pada kelompok iI yaitu diberikan latil,mbody weight trainingtanpa

resistance band dimana latihan ini rnerupakan suatu bentuk lalihan beban berai tubuh sendiri

tanpa menggunakau alat untuk bebamiya. N{enu iatihan dengan metode body weight training yutn

dengan frekuensi 3 kali seminggrl iniensitas sedang, 3 sei, i0 variasi dengan irama sedang. ACapun

l0 item antara laid: l) Push up, 2) Sit ttp, 3) back up, 4) lunges, 5) Cruch, 6) Leg Raises, 7.) V-up, 8)

Squat, 9) Trvo Touch cruch, dan I C) l,lowttain Climber.

IIASiL PEI{EI,I'TIAN

Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui yang lcbih efckiif <ialarn penurunan berat badan yaitu

menggunakan latihan dengan resistance band atat latihan tanpa resistence band. Sunpel dalam

penelitian ini terdiridari dua kelompok yaitu kelompok dengan latihan body weight training dengan

re,sistance band dan kelompok latihan tanpa resistance band.

Setelah uji data normalitas cian homogenitas, selanjutnya dllakukan pengujian. Pengujian

hipotesis dalam penelitian ir'i yaitu: (l) ada pengaruh bofi, v,"ith, training dengan resistance

band terhwJap penurunan berat bedan dan persentase lemak badan, (2) ada pengaruh body veight

trainingtanparesistance hand terhadap penurunan berat badan dan persentase lemak badan, dan (3)

metcde body weight training dengan resi.stance banri lebih efektif dari pada metode bcdy weight

training tanpa resistance band untrtk menurunkan berat badan dan persentase lemak badan.

Uji statistik untuk mengetahui pengaruh .boQy weight training ciengan resistance band terhadap

penurunan berat badan dan persentase lemak 6adan adalah $i paired sampel , iesr. Untrrk membuat

k-eputusan apakah tripotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka riidefinisikan sebagai berikut:

H0: Tidak ada pengaruh body weight training derrgan resistance band terhadap penurunan berat badan

dan persentase lemak tradan, Hl: ada pengaruh booy\ weight training dengan resistance bandtuhadap

penurunan berat badan dan persentase lemak badart.

Kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai prcbabilias (p)

dengan s.= 5o,/,. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut (1) apabila p > 0,05 maka H0 diterima

Efektilitas Latihan Body Weight Training Dengan dan Tanpa menggunakan Reistance Bend
Terhadap Penurunan Berat badan dan Persentase Lemak
Oleh: Asti Lestari,Ahmad nasrulloh



{nn Hl ditolak; (2) apabila p < 0,05 maka H0 ditclak dan Hl ctiterima. Hasil pengujian yang telah
iilakukan Capat dilihat dalam tabel berikut:

Tebcl l. Hasil Uji Paired t test Berat Badan dan persentase Lenrak badan pada

Kelompok Body lleight Trainingdengan Resistsnce band

ilasii Pengukuran Rata-rata Pcrsentase Penururran
3erat Badan
.Dersentase Lemak

___",66%_
t0,76yo Signifikantwl""1 0.000

Surnber: Data pr'inter diolah, 201 8

Berdasaikaii hasii diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi berat badan dan persentase lemak
hadan sebelum dan sesudah mengikuti latiltan bodv weighr taining tanpe resist1nce bend sebesa.-

')'UC0 yang lebih kecil Cari 0,05. Dengan ciemikian H0 ditolak dan Hl diterim4 sehingga dapat
Jrl;irnpulkan terdapat perbedaanhasil pretest-pcsitest berat badan dan persentase lemak badan pada
ielornpok dengan metocie body weight truining dengan resistance band. Hasri di atas .juga
:"renunjukkan bahwa rata-rata perseiltase penurunan berat badan sebesar 6,660/o dan rata- rata
;ff<entase penuiunan lemak badan sebesar 10,?6%.

Lii Stastistik untuk mengetahui pengaruh body,weight training tatpa resistance band terhacap
mFrurunan berat badan dan persentase lemak badan adalah uji paired sample r test. Untuk membuat
ftier[usan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka didet'inisikan sebagai berikut:
r''tth Ticak ada pengaruh super set terhadap penurunan berat badan dan persentase lemak badan, H I :
rc peng:aruh sllper set terhadap penurunan berat ba<lan cian persentase lemak badan.

Kriteria pengarnbilan keputusan uji hipotesis dengarr cara membandingkar. niiai probabilitas (p)

'd€asrn c': 5o/o. Kriteria keputusannya adalah scbagai berikut: (l) apabila p > 0,05 maka H0 <iiterima

''la'-i Hl ditolak; (2) apabila p < 0,05 maka H0 ditolak dan Hl diterima. Hasil pengujian yang teiah
,il[]aliulan dapat dilihat daiam tabel berikrrt:

frb"I Z Hasil Uji Paired t test Berat Badau dan Persentase Lemak badan pada Kclompok
Body lTeight Treining tanpt Reshtunce band

H.sil
[kra tsadan Simifikan
Fescntase Lemak Signifikan
bedart

Sumber: Data printer diolah, 20lt
Hasi! pda tabei di atas juga menunjukkan bah"va hipotesis kedtra dalam penelitian ini yaitu ada

body weight training ta\pa resistance band terhadap penurunan persentase l€rnak bada
ftrima oleh hasil penelitian empiris. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang 1ebih kecil

'fui 0'05' Hasil di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata persentase penunrnan lernak badan sfu
t.0r)?h.

Rata-rata Pcrsentase Penurunan
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;'r mlisis.,*ang diguna-kan unluk menguji hip,_;1sri, keriga adalah Inde_pendeni t Test. lJji
irn'dirrnr,r'le'il I resl digunakan utituk mengetahui signifikarrsi perbedaarr antara kelompok yang
mm'tgunakrn metode body t'eight training dengarr resistance band dan kelompok yang
Mqssunakan metode body veight training tanpa resistance band dengan variabel dep:nden berat
lhfum dfl F€rsentase lerrrak badan. Untuk mernbuat keputusan apakah hipotesis yang ,Jiajukan

'd$rtmrima dau ditolak, rnaka diclefinisikan sebagai berikut: H0: metode bo,ly weight training tanpa
PEsil-qdnce band tidak lebih efektif dari pacia metode bcdy veight training dengan resistdhce band
ii[i'!m'd' GEflurunkan berat badan dan perscniase iemak baCan, HI: rnetode bocly weiglr t.aining tanpa
r!'::!a!:rt'1cc band lebth efektif dari pada metode bo$t weiglt training dengan resistance banrl untuk
wrcn.rrunkan berat badan dan persentase lemak barlan.

Kri:eria pengambilan keputusan uji hipotesis dengan cara mernbandingkan nilai signifikansi
tsisn') dengan a= 5%o- Kriteria keputusanilya adalah sebagai bei'ikut: (l) apabila p > 0,05 maka HC
ffterirra dan Hi ditolak; (.2) apabiiap < 0,05 maka H0 ditolak dan Hl diierima. Hasrl pengujian yang

=!ah drlakukan dapat dilitrat dalam tabel berikrrt:

Tebel 3. Hasii uji independen! t rest Kelornpok Boriy weight Training dengan
Resistotice banci dan Kelompox tanpa Resistoncc bend

IIasil Pengukuran

Penurunan Berat
Barjan dengan

!!!Ets!s_oe!4__
Penurunan Berat
tsadan 1anpa
resistanee band _
Penurunan Persentase
l emak Badan dengan
resislance band __
Penurunan Persentase
Lemak tsadan tanpa
:"esistunce banci

Rata-rata Persentase
Penurunan Mesn IVlean

differences T hitung Sig.

5,56% 8,80

6,80

r,32 0,8s

3,52yo 2,00 1,09 0,28

i0,76% I 1,90 
i

I s,70
6.20 I

1,99 0-82

8,00% t,12 j C,r z

Surnber: Data printer diclah, 2Cl8

Berdasarkan hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbeCaan penun:nan h,erat

badan antara kelompok yang menggunakan metode botiy weight training <iengan resistonce band
dengan nilai signifikansi sebesar 0,85 dan 0,82 yatg lebih besar rlari 0,05. Latihan bcdy veight
trainingtanparesistance band dengan nilai signifikansi sebesar C,28 dan 0,i7 yang lebih besar darr

0,05. Hal ini ditunjukkan pula dengan nilai selisih rata-ratasekitar 6,80 yang menunjukken bahwa
rataiata penuru.nan berat badan dengan latihan body u;eight training dengan resislance band tebih

tinggi dari pada rata-rata berat bacian dengan menggunakan latihan body weight training tanp
resistance band.

Efektilitas Latihan Body Weight Training Dengan dan Tanpa menggunakan p.eistance Band
Terhadap Penurunan Berat badan dan persentase Lemak
Oleh: Asti Lestari,Ahmad nasrulloh



Hasil penelitian-iuga menunjukkan bahrva terdapat perbedaan penurunan persentase lenrai tnd-.r
mara kelas yang menggunakan iatihan body weight training dengao resi,si(tnce band 4.rail-.
\a resistance band dengan nilai selisih penurunan sebesar 5,70 yang menunjukkan p*..nr
Pcrsentase lemak tradan dengan menggunakan latihan body weight training dengan resisrre H
EDr-h tinggi dari pacia dengan metode body weight rraining lattpa resistance banci. Dilihr &d hr
Firseniase penurunall berat badan anatar latihan resistance hand d,an tanpa resistance a*,-*t*
6557o untuk iatihan resistence band, 3,52Yo urftuk tanpa resislance banci, sedangkan pe13ffi
karak badan antara latihan resistance band dan tanpa resistance band adalah la,76yorff fr
txistcnce band, dan 8,00% untuk latihan ianpa resistance bond. p^alini bera;ti hi;rctesis triF-
pa:elitian yang menyatakan bahwa latihu bo$t weight rrainingdengan resistonce bardUELffi
fu- pada latihan tanpa resistance band unitkmenurunkan berat badan dan preseni;rse l-r*.1*r
?fMBAHASAN

Hasil peneiitian ntenuniukkan bahwa hipotesis pertama dalarn penelitian ini yarlg qffi
bahwa ada pengaruh body veight iraining dengan resistance bcnd terhadappenurun .-,ft,*ry1,
riait peisentase lemak badan diterima olch hasil peneliiian empiris. iJal ini dituktiker hff*;
siSrtikansi uii pairerl t iest padaberat badan sebelum dan sesucatr menggunakan ld-
troining dengan resistance band nirai (sign) 0,000 < 0,05 cian nilai signifikansi p*_
badan sebelum dan sesudah menggunakan latihan bo,ry.weight training denga
sebesar (sign) 0,000 < 0,05.

Latihan body veight training dengan resistance bond menggunakarr metode rfft
sistem latihan beban yang umum digunakan untuk nrembakar lenrak badaa ad&r
sirkuit atau lebih dikenal ciengan circuit weight training. Latihan ini perh
memadukan prinsip ratiha, sirkuit atau kontinyu, pada awarnya latihan iri
meningkatkan daya tahan dan kekuatan otct sambil melatih sistern aeroliik, rrrtrn
pernbela adalah menggunakan alat yaitu tari resistance band denganpembebmc
selanjutnya berkembang untuk memperbaiki komposisi tubuh. Menurut Suhia
treining merupakan suatu bentuk latihan aerobie yang terdiri dari pos-pcs Er il
sampai 16 pos latihan. Latihan dilakukan dengan cara beipindah-pindah dai p
begitu hingga pos terakhir.

Berdasarkan hasil peneritian dapat diketahui bahwa hipotesis kedua dab
menyatak-an adanya pengaruh body weight troining tanpa resistance band
badan dan presentase remak badan diterima oreh hasir penelitian empiris. ltr{
nilai signifikansi uji paired t test pada berat badan sebelum dan sesudah
veight trainingtanparesistance bandnilai(sign) 0,000 < C,05 dan nilai si
badan scbelum dan sesudah menggunakan latihan bcdyweight trcining
(sign) 0,000 < 0,05.
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Boci-'* rveight lraining tanpa resistance band adaiah lairhan menggunkan berat badan sencliri tanpa
adanya bantuan alat fitness. Dengan menggunakan latihan ini dapat membakar lemak badan dan
mengoplimalkan bagian otot yarg dituju karena latihan ini menggunakar otot sebariknya tergantung
otot yang dituju dan otot keterbalikannya' Tentunya agar tercapau tujuan latihannya rnaka harus
dilakukan dengan takaran latihan yang tepat sesuai prograni penurunan berat badan dan persentase
lemak' Avila (2010: 523) mengatakan bahwa kombinasi resistensi inten::itas secang pada prcgram
latihan penururlan berat badan dapat secara sigrrifikan mengurangi nassa remak tubuh dan komposisi
pettengahan paha, kekuatan, dan kualitas otot pada orang <ie$,asa yang memiliki kelebitran berat
badan dan obesitas pada orang yang lebih tua.

Hasil nenelitian ini menunjukkan bahrva hipotesis ketiga yang meriyatakan bairr.ra metcd u bofo
weight lraining dengan resistarrce bandlebihefektif dar: pada latihan tanparesistance bandrn$k
menurunkan berat badan dan perseniase Iernak badan. Hal irri libuktik-an cengan niiai signifikansi irji
inciependent t test pa,Ja penurunan berai badan arriara laiihan bo,lL weight irainingciengan resistance
band dan tanpa resistance bund sign 0,85 lebih besar dari c,2B cian nilai signifikansi penurunan
persentase lemak badan anatara latihan body weight training derrgan resistance band sign0,g2 yang
iebih besar dari 0,17' Hasi! tersebut juga terlihat pada rata-rata- berat badan dan persentase lemak
badan setelah latihan bouvL veight training dengan resistance band net1edi lebih tinggi tlari pada
setelah latihan tanpa resistance band.

Latihan dengan menggunakan body v,,eight training dengan resistance band maupwdengan
menggunakan tanpa resistance band sama-sama merupakan latihan bo*y veight training. Akan tetapi
hasil penelitian melunjukkan bahwa body weight training dengan resistance banc lebih efektif
menurunkan berat badan dari pada tanpa resistance band.llal ini karena ,Jalarn body weight training
dengan resistance bandtet'Japat beberapa pos, dair latihan menggunakan tali resislance bandbban
sendii'i lebih berat terpengaruh oleh tali yang menggantung tanpa menyentuh tanah iiu yang membuat
iatihan ini lebih berat dari boq\ weight training tanpa resistdnce band. L*ihandilakukan dengan cara
berpindah-pindah riari pos satu ke pos lainnya dengan waktu istirahat yang pendek sehingga membud
pembakaran lemak badan semakin cepat jika dibandingkan latiiran body weight t-aining onnp
resistance band. ..., '

Penurunan berat badat, pelsentase lemak badan tubuh dan kaciar kolesterol disebabkan oleh
lemahnya aktifitas fisik pa'a sampel yang semula melakukan oiahraga hanya serninggu sekali rJalam
intensitas yang rendah dimana sumber energi yang dibutrlhkan dari pembakaran cadaagr lernak
badan tubuhnya' Dengan meningkatnya aktiviias tersebut, menyebabkan terbakamya cadangan larrak
badan tubuh untuk memenui kebutuhan kalori tubuh pada saat latihan. Hal ini sesuai dengan per@a
Brick (2002: 56) Tubuhnya. Dengan meningkatkan aktivitas tersebut, menyebabkan te*ararnya
cadangan lemak badan tubuh untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh pada saat latihan- Hal ini scsuai

Brick (2002: 56) bahwa didalam t ubuh sellantiasa

I1:l lllT-.-1*an Bo{v w:lgh r
Terhadap Penurunan Berat badan dan plrsentlse Lemak
Oleh: Asti Lestari,Ahmad nasrulloh



5*imia untuk mempercleh cnergi bagi tiap gerak kerja. Latihan yang dilakukan pada intesitas

rrdah sampai sedang dalam waktu 30 rrrenit atau lebih akerr r..rembakar lerrak badan. Aerobic yang

fil*r*an dalam intesitas yang tinggi dalam waktu yang singkat atau kurang 30 menit akan membakar

gfa- Selain itu, ada beberapa peneliiian telah membuktikan bahwa dengan mencapai tingkat

frtupran yang tinggi dengan aktiviias olahraga aerobic dapat memberikan manfaat salah satunya

&lah perbaikan profi!, lipit darah. Sadosc (1990: 4) juga mcngemukakan bahwa latihan olahraga

stbagaimana kita ketahui bersama mernpurlyai pengaruh yang jeias pacia. penurunan kadar lemak

bsdan Can koiestrol dalarn <iarah.

KFSIMPULAF{

Berciasarkarr hasil penelitian darr pembahasan pada bab sebeiumnya dapat dlsimpulkan bahwa

hasil penelitian rnenunjuklcan bahwa: (l) ACa pengaruh yang signifikan body veight troining

menggunakan resistance band ierhedap penueunan berat badan dan persentase lemak dengan niiai

signifikasi (p<0,05), (2) Ada pengaruh body weight training tanpa resislartce banci terhadap

penurunzrn berai badan persentase lemak badan dengan niiai signifikasi (p<C,05). (3) Dapat dibuktikan

juga bahwa latihan bebat body u,eight training rnenggunkan resistdnce band lebih efblctif dari pada

tanparesislance bandterhadap penurunan berat badan dan perseniase lemak pada sampe! penelitian.

DAFTARPUSTAKA

Ahmad Nasrulloh, dkk. (2018). Dasar-Dasqr Latihan Beban Yogyakarta: UNY Press.

Avila. J. J. et.al. (2010). Effect to lloderate Intensity Resistance Tra-ining During Weight Loss on
Body Composition and Phisical Performance in Overweight Older Adults. Eur J Appl Pl",ysiol.
(20i0) 109: 517-525.

Brick, Lyne. (2002). Fitness Aerobic. (Alih Bahasa: Anna Agustina). Jakarta: PT. Raja Grafindo
Perkasa.

Baechle, T. R. an<i Earle, R. W. (2014). Weight Training Steps ta Success. United States: Human
Kinetics.

Baechle, T. R. and Earle, P-. $/. (2012). Fitness ll/eight Training. United States: Human Kinetics.

Contreras, Bret. (l97ti). Body Weight Strength Tieining Anatomy. USA:Pnnted in United Stale of
Amerika.

Dolati, Muhyu, et al. (2017). The Effect of Period of TRX Training on Lipid Profile and Body
Compotiticn in Over Weight Wiman. Iran: Scientific end Academy Publications.

Henhy. (2008). Sistem Pengu,*uran Berat dan Tinggi Badan menggunakan lulibo Kontrole AT89S5|-
Jurnal Jurusan Teknik Elektro Uniyersita Tarumonegara.

Sadoso Sumosarduno. (1994). Pengetahuan Praktis Kesehatan dalam Olahraga. Jakarie PT
Gramedia.

Suharjana. (20 1 3). Kebugnt'an Jas mani. Y ogy akarta: Jogia Giobal Media.

Sukadiyanto. (2011). Pengantar Teori dan Metodclogi llelatih Fisik. Bandung: Irh*
Agr:ng.Willmore & Costill. (1998). Effect of CircuitResistance Training on Body Cornpotitim
and Bone Status in Ycuth Males. Champaip, IL: Hurnan Kinetics Puybiications.

' ugnu<ORA Vol. XVIII No. 2 Oktober 2018 25-38


