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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari: (1) hasil latihan beban interval 
terhadap kekuatan otot lengan atas; (2) hasil latihan beban continuous terhadap 
kekuatan otot lengan atas; (3) perbedaan hasil latihan beban interval dan 
continuous. Responden dalam penelitian ini adalah 27 mahasiswa fakultas 
kedokteran Universitas Airlangga dengan rentang usia 17 – 23 tahun. Responden 
kemudian dibagi secara acak menjadi 3 kelompok: kelompok kontrol (K0), 
kelompok perlakuan interval (P1), dan kelompok perlakuan continuous (P2). 
Analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic dengan metode one-way 
ANOVA. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) kekuatan otot kelompok 
perlakuan interval (P1) sebelum dan setelah perlakuan adalah baik, kecuali pada 
kelompok usia 19 – 20 tahun; (2) kekuatan otot kelompok perlakuan continuous 
(P2) sebelum dan setelah perlakuan adalah sama. Kelompok yang baik pada 
kelompok usia 19 – 20 tahun; (3) kekuatan otot kelompok perlakuan interval (P1) 
dan kelompok perlakuan continuous (P2) adalah sama. Saran yang diusulkan 
peneliti ialah : (1) perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini 
dengan jumlah responden yang lebih banyak, waktu latihan yang lebih lama, dan 
diberikan peningkatan beban selama latihan; (2) responden harus bisa meluangkan 
waktu lebih banyak untuk latihan: (3) secara deskripif metode perlakuan interval 
lebih baik dari metode perlakuan continuous. 
 
Kata Kunci: metode latihan beban, metode latihan beban interval, metode latihan 
beban continuous, kekuatan otot. 
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