
I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan di Indonesia dikatakan berhasil apabila pendidikan yang dilaksanakan sesuai

dengan tujuan dari pendidikan nasional, menyiapkan dan membangun manusia yang sehat

jasmani dan rohani. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 terdapat tujuan pendidikan nasional

yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pemerintah mendirikan

fasilitas untuk menunjang proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal

disesuaikan dengan kemampuan daerah itu sendiri. Salah satu pendidikan formal adalah

melalui pendidikan jasmani, pada dasarnya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

merupakan bagian dari pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek

kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, keterampilan gerak, aspek pola hidup

sehat dan pengenalan lingkungan yang bersih.

Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai proses pembinaan manusia

yang berlangsung seumur hidup, peranan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

sangat penting dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam

aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis.

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk

gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Salah satu bagian dari pendidikan yaitu



pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang merupakan bagian dari pendidikan

nasional untuk menyiapkan manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah proses seseorang sebagai

perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan

sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan

dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. Bidang

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan,

kesegaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, penalaran dan

tindakan moral melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan serta pengenalan

lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk menunjang proses belajar di sekolah menengah

atas siswa membutuhkan kondisi fisik yang sehat, untuk memperoleh kondisi yang sehat

tersebut dibutuhkan gizi yang cukup. Status gizi memegang peranan penting untuk

membantu siswa dalam pertumbuhan, sebab itu untuk menunjang proses belajar pada

Corpo dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Status gizi

merupakan salah satu parameter yang penting dalam penilaian tumbuh kembang dan

kesehatan anak pada umumnya.

Pada umumnya masalah gizi disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang status

gizi yang diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dan faktor kemiskinan. Sebaliknya

masalah kelebihan gizi terjadi pada lapisan masyarakat yang ekonominya tinggi, hal ini

terjadi karena pada lapisan masyarakat tersebut memahami pengetahuan tentang ilmu

gizi, menu seimbang dan kesehatan. Perbedaan status gizi yang terjadi pada berbagai

lapisan masyarakat membuat pemerintah Indonesia bertekad untuk meningkatkan tingkat

kesehatan.



Untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia pada tanggal

25 Januari pada tiap tahunnya menetapkan sebagai Hari Gizi Nasional. Melalui rencana

pembangunan jangka menengah 2010 yang dicanangkan oleh presiden agar berkomitmen

meningkatkan tingkat kesehatan atau menurunkan masalah kekurangan gizi secara

bertahap. Hal ini juga sangatlah didukung oleh salah satu perusahaan Wafer Tango yang

ikut berpartisipasi dengan mengadakan program Tango Peduli Gizi yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan anak Indonesia yang menderita kekurangan gizi, usia remaja

merupakan sasaran utama karena pada usia ini anak membutuhkan gizi yang sangat tinggi

untuk memenuhi kebutuhan beraktivitas sehari-hari.

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsikan secara

normal melalui proses digesti, absorsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan

pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan,

pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Gizi

merupakan hal mendasar pada anak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, oleh karena

itu dalam melakukan aktivitas sehari-hari diperlukan cadangan energi yang cukup.

Makanan atau zat gizi merupakan salah satu penentu kualitas kinerja fisik dan

pertumbuhan seseorang, karbohidrat, lemak dan protein merupakan sumber energi yang

disediakan melalui pemecahan nutrion bakar (metabolisme nutrisi makanan) yang terjadi

pada saat pembakaran dalam tubuh, di dalam melakukan aktivitas yang memerlukan

waktu yang lama membutuhkan cadangan energi yang cukup yang berasal dari sumber

makanan. Ketika seorang anak melakukan olahraga lari jarak jauh yang menggunakan

sistem energi aerobik (memerlukan oksigen) dengan intensitas tinggi (long duration) anak

tersebut membutuhkan cadangan energi yang cukup. Dengan lari jarak jauh dapat dilihat

daya tahan tubuh serta cadangan energi yang cukup pada anak, jika seorang anak

memenuhi angka kecukupan gizi berarti anak tersebut memiliki cadangan energi untuk



melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama. Saat anak melakukan aktivitas ringan

membutuhkan energi 2500 kkal dan untuk melakukan aktivitas berat membutuhkan

energi 3200 kkal yang berasal dari sumber makanan yang dikonsumsi. Seperti pada tes

lari 2,4 km merupakan aktivitas yang memerlukan cadangan energi cukup yang berasal

dari sumber makanan. Jika seorang anak memenuhi angka kecukupan gizi 3200 kkal

untuk melakukan aktivitas berat, maka pada saat anak melakukan lari 2,4 km telah

memiliki cadangan energi yang cukup untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk dapat

mengetahui kadar gizi pada anak diperlukan pengukuran status gizi, yang diukur dengan

pengukuran antropometri dengan cara mengukur tinggi badan, berat badan, umur, dan

lingkar lengan atas.

Pengukuran antropometri anak secara berkala sangat penting untuk mengetahui kadar gizi

pada tubuh dan tingkat kesehatan anak, dengan pengukuran antropometri dapat diketahui

cukup atau tidaknya tingkat gizi seseorang anak. Pengamatan terhadap tingkat kesehatan

serta kecukupan gizi pada anak merupakan tanggung jawab kita semua baik orang tua

maupun guru di sekolah, sekolah merupakan tempat yang strategis dalam kehidupan yang

dapat difungsikan sebagai institusi untuk membantu serta berperan dalam optimalisasi

pertumbuhan anak pada usia sekolah.

Dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh sipeneliti di SMA Negeri 6, bahwa

tingkat gizi pada anak masih rendah dikarenakan adanya siswa yang tidak kuat mengikuti

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan selama dua jam pelajaran. Hal ini

diduga karena siswa kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi yang cukup

sehingga menyebabkan mereka cepat lelah, mudah mengantuk dan sulit menerima

pelajaran. Kurangnya sosialisasi oleh guru tentang penerapan pembelajaran di sekolah

tentang ilmu pengetahuan gizi, serta kurangnya keikut sertaan orangtua serta guru dalam

penerapan pola makan yang sehat dan seimbang mengakibatkan siswa tidak



memperhatikan status gizi dalam kehidupannya sehari-hari yang pada dasarnya

merupakan modal dasar untuk dapat melakukan aktivitas dengan mencapai hasil yang

optimal.

Berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk mela Hubungan

Status Gizi Terhadap Kemampuan Lari 2,4 km Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 6

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009-

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat

diidentifikasi adalah:

1. Belum terpenuhinya penerapan pentingnya pengetahuan ilmu gizi dalam

pembelajaran di sekolah.

2. Kurangnya perhatian orang tua serta guru terhadap keadaan gizi anak dalam

kehidupan sehari-hari.

3. Masih kurangnya pemahaman tentang status gizi terhadap kemampuan lari 2,4 Km.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan batasan masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan

masalah bagaimanakah Hubungan Status Gizi Terhadap Kemampuan Lari 2,4 km Pada

Siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009-2010?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian

hanya pada Hubungan Status Gizi Terhadap Kemampuan Lari 2,4 km Pada Siswa Kelas

XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009-2010?

E. Tujuan Penelitian



Sesuai dengan masalah penelitian ini untuk memperoleh gambaran jelas tentang

Kemampuan Lari 2,4 km Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi penulis

Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi pengalaman yang berguna serta bermafaat

saat dalam penerapan ilmu gizi yang didapat selama kuliah.

b. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi serta

mengetahui pentingnya gizi dalam kegiatan sehari.

c. Mahasiswa Penjaskes

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut.

d. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam pengkajian serta

pengembangan ilmu pembelajaran, khususnya pada mata kuliah Ilmu Gizi.

e. Bagi pihak sekolah

Untuk mencanangkan program dalam menetukan kebijakan yang berkaitan dengan

status gizi anak-anak didiknya.

f. Bagi guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengajar  anak didiknya dalam

pengetahuan tentang Kesehatan maupun ilmu Gizi di sekolah.

G. Ruang Lingkup Penelitian.

Obyek penelitian      :  Mengetahui status gizi siswa kelas XI SMA N 6 Bandar Lampung

terhadap kemampuan lari 2,4 Km.

Subyek peneliti        :  Siswa kelas XI SMA N 6 Bandar Lampung.



Tempat Penelitian : Jl. Ki Agus Anang No. 35 Teluk Betung Selatan.


