
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
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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 siswa dibutuhkan kondisi yang

sehat seperti yang ada dalam semboyan

berarti di 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.
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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
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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.
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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 melakukan penelitian dengan judul

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

XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009- .

B. Identifikasi Masalah
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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
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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.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pendidikan Jasmani
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Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total,

mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu kajian yang

sungguh luas, titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih

khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan antara gerak manusia dan

wilayah  pendidikan lainnya yaitu hubungan dari perkembangan tubuh-fisik

dengan pikiran dan jiwanya.

Menurut Syarifudin (1997:12) tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan

adalah:

1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan
aktivitas jasmani, perkembangan estetika dan perkembangan sosial.

2. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemauan untuk menguasai
keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam
aneka aktivitas jasmani.

3. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab,
kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani.

4. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi
untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat.

5. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang
optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efesien dan
terkendali.

6. Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas
jasmani baik secara kelompok maupun perorangan.

B. Kesehatan

Istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan

bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal, kebanyakan orang mengatakan

sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. Bahkan seorang dokterpun

akan menyatakan pasiennya sehat manakala menurut hasil pemeriksaan yang
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dilakukannya mendapatkan seluruh tubuh pasien berfungsi secara normal.

Namun demikian, pengertian sehat yang sebenarnya tidaklah demikian.

Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal

2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental),

dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan

kelemahan. Undang- Undang No. 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup aspek

fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Pengertian kesehatan saat ini

memang lebih luas dan dinamis, dibandingkan dengan batasan sebelumnya.

Hal ini berarti bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik,

mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti

mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu secara ekonomi.

Dalam pengertian yang paling luas kesehatan merupakan suatu keadaan yang

dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan

lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual dan penyakit) dan

eksternal (lingkungan fisik, social, dan ekonomi) dan merupakan sumber dari

kesenangan, kenikmatan dan kebahagian yang tidak ternilai jika kita memiliki

tubuh yang sehat, untuk mempertahankan hidup. (Indang Entjang, 1981:52)

Menurut Tarigan, (2008:11) Sehat menurut Faal terutama dari aspek

jasmaniah yaitu, normalnya proses-proses fisiologi didalam tubuh serta fungsi-

fungsi alat tubuh secara keseluruhan. Dalam ilmu fisiologi dasar, sehat dibagi

dalam dua tingkatan yaitu sehat statis dan sehat dinamis. Sehat statis yaitu

normalnya fungsi alat-alat tubuh pada waktu istirahat, sedangkan sehat

dinamis yaitu normalnya fungsi alat-alat tubuh pada waktu beraktivitas atau

olahraga.
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Menurut WHO, sehat adalah sejahtera jasmani, rohani dan sosial, bukan hanya

bebas dari penyakit, cacat ataupun kelemahan. Keadaan sehat yang

dikemukakan adalah keadaan sehat sempurna, sehat ideal atau sehat yang

diidam-idamkan. Akan tetapi keadaan sehat ideal sukar dijumpai, karena

manusia dalam perjalanan hidupnya senantiasa dihadapkan pada berbagai

macam ancaman bahaya yang bersifat, sebagai berikut:

- Biologis : berbagai macam penyakit infeksi oleh virus, bakteri dan jamur,

serta berbagai macam penyakit infestasi oleh parasit misalnya

oleh cacing dan amoeba.

- Kimia : berbagai macam penyakit alergi, keracunan obat-obatan,

pestisida dan pencemaran lingkungan.

- Fisik : penyakit hyperbaric (penyakit Caisson), penyakit radiasi,

kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja.

- Mental : berbagi rasa tidak puas, kecewa, sakit hati dll.

Ancaman bahaya itu berlangsung sepanjang perjalanan hidup manusia dari

sejak kehidupan dalam rahim sampai dengan usia lanjut, akibat dari adanya

ancaman bahaya maka manusia dapat menderita berbagai macam penyakit,

cacat maupun kelemahan yang dapat mengenai jasmani, rohani maupun

sosial, secara tersendiri maupun bersama-sama, dengan tingkat atau derajat

yang berbeda-beda dari mulai yang ringan sampai kepada yang berat. Dengan

adanya ancaman bahaya dalam perjalanan kehidupan ini, maka sulit bahkan

tidak ada orang yang dapat memenuhi batasan sehat WHO yang merupakan

sehat sempurna.
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Menurut Santoso Giri (1992:11), sehat sesungguhnya adalah bertingkat-

tingkat, oleh karena itu lebih masuk akal untuk menyebut sehat dalam

pengertian derajat sehat. Dengan istilah ini yang dilihat ialah berapa banyak

kesehatan dimiliki manusia itu, sehingga dengan demikian maka

sesungguhnya semua orang memiliki derajat sehat tertentu, dengan demikian

derajat sehat ialah sehat sempurna dikurangi oleh tingkat atau derajat

sakitnya. Namun demikian, pengertian derajat sehat yang bersumber pada

batasan sehat WHO belum memberikan gambaran yang jelas akan hubungan

derajat sehat itu dengan olahraga dan khususnya bagaimana mekanismenya

maka olahraga itu dapat menyehatkan dan meningkatkan kebugaran jasmani.

Untuk itu menurut Santosa Giri (1992:12) perlu ditinjau pengertian sehat dari

sudut yang lain yaitu dari sudut ilmu faal, sehat menurut ilmu faal normalnya

proses-proses fisiologi didalam tubuh, normalnya fungsi alat-alat tubuh,

normalnya fungsi tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu fungsi alat-alat

tubuh berubah antara keadaan istirahat dan keadaan kerja, maka sehat

menurut ilmu faal dibagi dalam dua tingkatan, yaitu:

- Sehat statis : normalnya fungsi alat-alat tubuh pada waktu istirahat.

- Sehat dinamis : normalnya fungsi alat-alat tubuh pada waktu kerja atau

olahraga.

Orang yang sehat dinamis, pasti ia sehat statis, akan tetapi tidak pasti

penyakit jantung mitral stenosis. Pada keadaan istirahat mereka bisa sehat

(bebas gejala), tetapi pada waktu bekerja atau berolahraga timbul gejala-

gejala penyakitnya.
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Sehat dinamis menurut Santosa Giri Wijoyo (1992:12) adalah sasaran yang

harus dicapai melalui kegiatan olahraga, karena berolahraga atau

mengolahraga sesungguhnya adalah melatih alat-alat tubuh agar tetap

berfungsi secara normal pada waktu bekerja atau berolahraga. Seseorang

yang fungsi alat-alat tubuhnya hanya mampu melayani dan menyesuaikan diri

dengan tuntutan kebutuhan jasmani pada saat istirahat saja, atau dikatakan

pula hanya dalam keadaan sehat statis saja adalah sangat tidak produktif. Lain

halnya pada seseorang yang keadaan sehat dinamis, akan dapat menyesuaikan

dengan tuntutan jasmani. Karena tuntutan jasmani untuk kerja sangat

bervariasi antara kerja ringan sampai kerja berat, maka berarti sehat dinamis

adalah merupakan pengertian yang relatif dan berubah-ubah anatara keadaan

istirahat dan keadaan kerja maksimal seseorang.

1. Perilaku Hidup Sehat

Perilaku hidup sehat adalah pola hidup seseorang di dunia yang

diekspresikan dalam aktifitas, minat dan opininya dan usaha seseorang

untuk mempertahankan serta meningkatkan kesehatannya, perilaku hidup

sehat menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi

dengan lingkungannya. (Sakinah, 2002:43)

Perilaku hidup sehat meliputi aspek sehat jasmani dan aspek sehat rohani.

Aspek sehat jasmani antara lain tubuh berkembang serasi dan seimbang,

terampil, bugar, segar. Sedangkan aspek rohani antara lain sehat social,

sehat emosional, sehat mental, dan sehat intelektual. Perilaku hidup sehat

mencakup antara lain:
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1. Makan dengan menu seimbang (appropriate diet). Menu seimbang

disini dalam artikulasi (mengandung zat-zat gizi yang diperlukan

tubuh), dan kuantitas dalam arti jumlahnya cukup untuk memenuhi

kebutuhan tubuh.

2. Tidak merokok, merokok adalah kebiasaan jelek yang mengakibatkan

berbagai macam penyakit.

3. Olahraga teratur, juga mencakup kualitas (gerakan) dan kuantitas dalam

arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk olahraga.

4. Tidak minum minuman keras dan narkoba, kebiasaan minum miras dan

mengkonsumsi narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya lainya).

5. Istirahat yang cukup, dengan meningkatnya kebutuhan hidup akibat

tuntutan untuk penyesuaian dengan lingkungan modern, mengharuskan

6. Mengendalikan stress, stress akan terjadi pada siapa saja, dan akibatnya

bermacam-macam bagi kesehatan, dan sebagai akibat tuntunan hidup

keras. Stress tidak dapat dihindari, yang penting dijaga agar stress tidak

mengakibatkan gangguan kesehatan.

7. Perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan.

Dari beberapa pendapat tentang perilaku di atas dapat disimpulkan

bahwa perilaku adalah aktivitas yang dikerjakan individu terwujud

dalam tindakan atau sikap karena adanya stimulus yang diterima,

tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Penerapan Perilaku Hidup Sehat

Perilaku kesehatan adalah respon seseorang terhadap stimulus yang

berkaitan dengan sakit dan penyakit, system pelayanan kesehatan, makan

serta lingkungan. (Sakinah, 2002: 82)
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Cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat meliputi :

1. Jenis-jenis makanan yang bergizi

2. Manfaat makan yang bergizi bagi kesehatanya

3. Pentingnya olahraga bagi kesehatan

4. Penyakit-penyakit atau bahaya merokok, minuman keras dan

narkoba

5. Pentingnya istirahat cukup, rekreasi, dan sebagainya bagi kesehatan.

Dari beberapa pendapat itu dapat disimpulkan, bahwa pengertian perilaku

kesehatan adalah segala tindakan atau sikap seseorang yang berhubungan

dengan kesehatan.

Adapun dalam membentuk pola kebiasaan hidup sehat akan dapat dicapai

melalui praktik nyata yang dapat diterapkan dalam keseharian diantaranya

yaitu:

1. Perilaku terhadap makan.

Perilaku terhadap makan, yakni respon seseorang terhadap makan

sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi

pengetahuan, persepsi, sikap dan praktek terhadap makanan serta

unsur-unsur yang terkandung di dalamnya (zat gizi), konsumsi

makan, penyajian makanan dan sebagainya sehubungan kebutuhan

tubuh kita. (Wijayakusuma,2001:61)

2.   Perilaku terhadap kesehatan pribadi.

Pada dasarnya kesehatan pribadi membicarakan dan mempelajari

mengenai aktivitas pribadi, penampilan pribadi, keadaan kesehatan

perorangan, pemeliharaan kesehatan pancaindera, pemeliharaan
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kesehatan gigi, penyakit menular dan tidak, fungsi alat-alat tubuh

dan pertumbuhan. Hermawan (1998:13).

3.   Perilaku terhadap sakit dan penyakit.

Penyakit adalah suatu bentuk reaksi biologis terhadap suatu

organisme, benda asing atau luka (injury). Hal ini adalah fenomena

yang objektif yang ditandai oleh perubahan fungsi-fungsi tubuh

sebagai organisme tubuh, sedangkan sakit adalah penilaian seorang

terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung

dialaminya. Hal ini merupakan fenomena subjektif yang ditandai

dengan perasaan tidak enak. (Wijayakusuma, 2001:61)

Kebiasaan perilaku yang sehat akan memberikan pengaruh yang

positif  pada kesehatannya, tetapi sebaliknya kebiasaan yang salah

cenderung memberi dampak negativ akibatnya, individu mudah

terserang penyakit. Perilaku terhadap sakit dan penyakit menurut

Notoadmojo (2003: 195)  meliputi:

1. Perilaku sehubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan

kesehatan misalnya makan-makanan yang bergizi, olahraga, dan

sebagainya.

2. Perilaku pencegahan penyakit adalah respon untuk melakukan

pencegahan penyakit, misalnya tidur memakai kelambu untuk

mencegah gigitan nyamuk malaria.

3. Perilaku sehubungan dengan pencarian pengobatan, yaitu perilaku

untuk melakukan atau mencari pengobatan kefasilitas pelayanan

kesehatan (puskesmas, mantri, dokter praktek, dan sebagainya).



17

4. Perilaku sehubungan dengan pemulihan kesehatan, yaitu perilaku

yang berhubungan dengan usaha-usaha pemulihan kesehatan

setelah sembuh dari suatu penyakit, misalnya mematuhi anjuran-

anjuran dokter dalam rangka pemulihan kesehatan.

5. Perilaku terhadap system pelayanan kesehatan, perilaku ini

menyangkut respon terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan,

petugas kesehatan dan obat-obatanya yang terwujud dalam

pengetahuan, persepsi, sikap dan penggunaan fasilitas-fasilitas.

6. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan adalah respon seseorang

terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia,

seperti: penggunaan air bersih, rumah sehat, dan pembersihan

sarang nyamuk.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku terhadap sakit

dan penyakit adalah respon seorang terhadap sakit dan penyakit, baik

secara pasif (mengetahui, bersikap, dan mempersepsikan penyakit dan rasa

sakit yang ada pada dirinya), maupun aktif (tindakan) yang dilakukan

sehubungan sakit dan penyakit tersebut. Adapun perilaku itu ditekankan

pada tindakan memelihara kesehatan, pencegahan penyakit, usaha-usaha

dalam pemulihan kesehatan setelah sakit, pemanfaatan terhadap layanan

kesehatan yang ada, dan respon seseorang terhadap pemeliharaan

kesehatan lingkungan. Dengan perilaku itu diharapkan perilaku hidup

sehat tercapai dan dapat terhindar dari sakit dan penyakit.

Dalam hal ini, upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan diwujudkan

dalam suatu wadah pelayanan kesehatan yang di sebut sarana kesehatan
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yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan

seperti puskesmas, dokter, rumah sakit, dan juga instansi-instansi terkait

yang salah satunya adalah sekolah.

C. Pengenalan Ilmu Gizi

Ilmu gizi merupakan ilmu terapan yang mempergunakan berbgai disiplin ilmu

dasar, seperti Biokimia, Biologi, ilmu hayat (Fisiologi), ilmu penyakit

(Pathologi) dan beberapa lagi. Jadi untuk menguasai ilmu gizi secara ahli,

harus mengusai bagian-bagian dasar tersebut yang relevan dengan kebutuhan

ilmu gizi.

Pada mulanya ilmu gizi merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat,

tetapi kemudian mengalami pengembangan yang sangat pesat, sehingga

memisahkan diri dan menjadi disiplin ilmu tersendiri. Namun demikian, ilmu

gizi masih dianggap tetap sebagai bagian dari rumpun ilmu kesehatan

masyarakat. Definisi ilmu gizi mula-mula adalah ilmu yang mempelajari nasib

makanan sejak ditelan sampai diubah menjadi bagian tubuh dan enersi atau

diekskresikan sebagai zat sisa. Dari defenisi ini dapat diperkirakan bahwa ilmu

gizi bersandar kuat sekali pada biokimia dan ilmu hayat (Fisiologi) tujuan

akhir ilmu ini ialah mencapai, memperbaiki dan mempertahankan kesehatan

tubuh melalui konsumsi makanan.

Definisi ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal makanan, dikaitkan

dengan kesehatan tubuh. Definisi inilah yang sekarang dipergunakan di

Indonesia, definisi ini memungkinkan bergerak lebih luas di dalam mencapai

tujuan ilmu gizi yang tersebut diatas. (Sediaotama, 1985:1)
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Sebelum membicarakan lebih mendalam tentang penilaian tentang status gizi,

ada baiknya terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang berhubungan

dengan status gizi. Berbagai macam istilah tersebut meliputi gizi, keadaan

gizi, status gizi dan malnutrisi.

Beberapa istilah yang berhubungan dengan status gizi yaitu:

1. Gizi (Nutrition)

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 tenaga. (Irianto, 2007:2)

2. Keadaan Gizi

Keadaan gizi dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi

dan penggunaan zat-zat gizi tersebut, atau keadaan fisiologik akibat dari

tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh. (Pudjiadi, 2001:88)

3. Status Gizi

Status gizi adalah tingkat keadaan gizi yang dipengaruhi oleh asupan

makanan dan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, asupan makanan

dipengaruhi oleh zat-zat yang terkandung dalam makanan dan sangat

berguna bagi tubuh dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. (Asmira

Sutarto, 1980:12).
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Untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari setiap orang perlu

mengkonsumsi aneka ragam tersebut agar memenuhi kebutuhan dasar

tubuh, gizi merupakan zat makanan pokok yang diperlukan tubuh terdiri

dari karbohidrat, protein, mineral, garam-garam, vitamin dan air yang

berguna membangun, memelihara dan memperbaiki tubuh. Kebutuhan gizi

bagi setiap manusia berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin, umur,

aktivitas, ukuran dan susunan tubuh, iklim/suhu udara, dan kondisi fisik

tertentu. Kecukupan atau konsumsi gizi anak berbeda dengan kecukupan

gizi pada usia dewasa, gambaran status gizi anak pada umumnya dapat

dilihat melalui pertumbuhan fisik dan perkembangan mentalnya,

pertumbuhan berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran

dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu, yang diukur dengan berat,

ukuran panjang, umur tulang dan keseimbangan metobolik. Sedangkan

perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi

tubuh yang komplek dalam pola yang teratur. Masa yang terentang antara

usia satu tahun sampai remaja boleh dikatakan sebagai periode laten,

karena pertumbuhan fisik berlangsung tidak sedramatis ketika masih

berstatus bayi. (Sajogyo, 1994:30)

Status gizi juga berkaitan dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi

seseorang berkaitan dengan  perkembangan otak, kemampuan belajar, dan

produktifitas kerja. Oleh karena itu, bagi Negara berkembang seperti

Indonesia kebutuhan gizi merupakan salah satu faktor penting untuk

memacu pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan

sumber daya manusia berkualitas (Almatsier, 2004: 4)



21

4. Malnutrion (Gizi Salah, Malnutrisi)

Keadaan patologi akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun

absolut satu atau lebih zat gizi.

Ada empat bentuk malnutrisi (Sajogyo, 1994:37) yaitu:

a. Under Nutrition yaitu kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau
periode tertentu.

b. Specific Defisiency yaitu kekurangan zat gizi tertentu, misalnya
kekurangan vitamin A, yodium, Fe, dan lain-lain.

c. Over Nutrition yaitu kelebihan konsumsi pangan untuk periode
tertentu.

d. Imbalance terjadi karena diabsorsi zat gizi, misalnya : kolestrol terjadi
karena tidak seimbangnya LDL (Low Density Lipoprotein), HDL
(High Density Lipoprotein) dan VLDL (Very Low Density
Lipoprotein).

D. Pangan dan Zat Gizi

Setiap bahan makanan mempunyai susunan kimia yang berbeda-beda dan

mengandung zat gizi yang bervariasi pula baik jenis maupun jumlahnya, baik

secara sadar maupun tidak sadar manusia mengkonsumsi makanan untuk

kelangsungan hidupnya. Dengan demikian jelas bahwa tubuh manusia

memerlukan zat gizi atau zat makanan, untuk memperoleh energi guna

melakukan kegiatan fisik sehari-hari, untuk memelihara proses tubuh dan

untuk tumbuh dan berkembang khususnya bagi yang masih dalam

pertumbuhan. (Suhardjo, 1987:1)

Berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh tersebut dapat digolongkan ke dalam

enam macam yaitu: 1) Karbohidrat, (2) Protein, (3) Lemak, (4) Vitamin, (5)

Mineral dan air. Sementara itu energi yang diperlukan tubuh dapat diperoleh

dari hasil pembakaran karbohidrat, protein dan lemak didalam tubuh. Di alam

ini terdapat berbagai macam jenis bahan makanan baik yang berasal dari
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tumbuh-tumbuhan yang disebut pangan nabati, maupun yang berasal dari

hewan yang dikenal sebagai pangan hewani. Suatu hidangan makanan akan

mempunyai nilai atau kandungan zat gizi dari bahan-bahan makanan yang

menyusunnya, sehingga kebutuhan tubuh akan zat gizi dicukupi atau tidak

dicukupi tergantung dari pangan yang dikonsumsi. Untuk kandungan zat gizi

tubuh diperlukan:

a. Karbohidrat (CH12O6)

Di dalam tubuh, zat-zat makanan yang mengandung unsur-unsur karbon

dapat dipergunakan sebagai bahan pembentuk energi yaitu karbohidrat,

lemak, dan protein. Energi yang terbentuk dapat dipergunakan untuk

melakukan gerakan-gerakan tubuh baik disadari maupun yang tidak

disadari, misalnya: gerakan jantung, gerakan alat pernafasan (paru-paru),

gerakan usus dan organ-organ lain dalam tubuh. Dalam menu makanan

Asia Tenggara termasuk Indonesia, umumnya kandungan karbohidrat

cukup tinggi yaitu berkisar antara 70-80%. Bahan makanan sumber

karbohidrat ini antara lain yaitu padi-padian (Serelia) contohnya: gandum,

beras. Umbi-umbian contohnya: kentang, singkong, ubi jalar, yang lain

gula yang dikonsumsi sehari-hari merupakan sumber-sumber kaya akan

energi.

Segala jenis karbohidrat yang terdapat dalam makanan harus diubah

menjadi satu bentuk yaitu glukosa, melalui proses pencernaan dan

pekerjaan hati. Kemudian melalui peredaran darah, glukosa yang telah

terbentuk diserap dan setelah melalui proses metabolisme karbohidrat gula

tersebut akan dioksidasi sempurna, melalui siklus Kreb menjadi sumber

tenaga yang dipergunakan untuk melakukan semua aktivitas tubuh.
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Terutama otak hanya dapat mempergunakan glukosa sebagai sumber

energi, bila karbohidrat yang dimakan melebihi kebutuhannya akan

disimpan sebagai cadangan energi yang siap pakai yaitu dalam bentuk

glikogen yang disimpan dalam hati (Liver glycogen) dan otot (Muscle

glycogen). Akan tetapi bila pemasukan karbohidrat terus meningkat, maka

kelebihannya akan disimpan dalam bentuk lemak yang disimpan pada

jaringan adiposa di bawah kulit. (Sjahmien Moehji, 2002: 11).

Fungsi Karbohidrat

Fungsi utamanya adalah menyediakan keperluan energi tubuh, selain

itu karbohidrat juga mempunyai fungsi lain yaitu karbohidrat

diperlukan bagi kelangsungan proses metabolisme lemak. Diketahui

juga karbohidrat mengadakan suatu aksi penghematan terhadap

protein, orang-orang yang membatasi pemasukan kalori, akan

membakar terlalu banyak asam amino (unit pembangun molekul

protein) bersama dengan lemak akan dibakar untuk menghasilkan

energi. Akibatnya orang tersebut akan mengalami kehilangan banyak

asam amino yang berfungsi membangun jaringan tubuh, akan tetapi

bila kebutuhan tenaga bisa dicukupi oleh karbohidrat, maka tubuh

cukup mengoksidasinya tanpa harus mempergunakan protein yang

sebenarnya mempunyai fungsi yang lebih penting sebagai zat

pembangun. Dengan demikian akan menyelamatkan asam amino untuk

fungsinya yang lain daripada sekedar penghasil energi. (Suhardjo,

1987:24) Fungsi karbohidrat yaitu:

 Karbohidrat Sebagai Sumber Energi Utama
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Sel-sel tubuh manusia membutuhkan ketersediaan energi siap pakai

yang konstan (selalu ada), terutama dalam bentuk glukosa serta

hasil antaranya. Lemak juga merupakan sumber energi, tetapi

cadangan lemaknya tidak dapat segera dipergunakan sebagai

sumber energi siap pakai. 1 gram karbohidrat menyediakan 4

kalori, dan diketahui hanya 10 gram glukosa beredar dalam darah

atau 70-100 milligram glukosa per 100 ml darah. Kadar (level)

glukosa ini harus dapat dipertahankan.

 Pengatur Metabolisme Lemak

Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak

sempurna, bila energi tidak cukup tersedia maka akan

mengakibatkan terjadinya peningkatkan katabolisme lemak,

akibatnya terjadi penumpukan/akumulasi badan-badan keton, dan

terjadi keasaman pada darah (Asidosis). Dalam hal ini karbohidrat

Fat-Sparer .

 Penghemat Fungsi Protein (Protein Sparer)

Energi merupakan kebutuhan utama bagi tubuh, sehingga bila

karbohidrat yang berasal dari makanan tidak mencukupi, maka

protein akan dirombak untuk menghasilkan panas dan sejumlah

energi. Padahal protein mempunyai fungsi yang lebih utama yaitu

sebagai zat pembangun dan memperbaiki jaringan, agar dapat

dipergunakan sesuai fungsinya maka kebutuhan karbohidrat harus

dipenuhi dalam susunan menu sehari-hari.

 Karbohidrat Sebagai Sumber Energi Utama Otak dan Susunan

Syaraf
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Otak dan susunan syaraf hanya dapat mempergunakan glukosa

sebagai energi, sehingga ketersediaan glukosa yang konstan harus

tetap terjaga bagi kesehatan jaringan tubuh/organ tersebut.

Demikian juga kekurangan glukosa dan oksigen akan

menyebabkan kerusakan otak/kelainan syaraf yang tidak dapat

diperbaiki.

 Simpanan Karbohidrat Sebagai Glikogen

Tidak seperti halnya dengan simpanan lemak dalam jaringan

adiposa, glikogen menyediakan energi siap pakai. Lebih kurang

355 gram glikogen disimpan dalam hati dan otot, sehingga dalam

tubuh orang dewasa, terdapat 365 gram karbohidrat (355 gram

dalam bentuk glikogen dan 10 gram dalam bentuk glukosa) jumlah

ini sanggup menyediakan energi untuk melakukan aktivitas sedang

selama 3 jam. Berarti ketersediaan energi dari menu sehari-hari

amatlah diperlukan.

 Pengatur Peristaltik Usus dan Pemberi Muatan pada Sisa

Makanan

Sellulosa serat merupakan polisakharida yang tidak dapat dicerna,

tetapi mempunyai fungsi yang penting bagi kesehatan yaitu

mengatur peristaltik usus (memungkinkan terjadinya gerakan usus

yang teratur) mencegah terjadinya konstipasi (sulit buang air

besar), karena serat memberi muatan/pemberat pada sisa-sisa

makanan pada bagian usus besar. Hemisellulosa, agar-agar serta

pektin juga memberi funsi serupa yaitu memberi dan menyerap

sejumalah air dalam kolon (bagian usus besar).
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b. Protein

Greek), Primary, holding

first place

seorang ahli kimia belanda, mengisolasi susunan tubuh yang mengandung

nitrogen dan menanamkannya protein terdiri dari satuan dasarnya yaitu

asam amino (biasa disebut juga unit pembangun protein). Dalam proses

pencernaan, protein akan dipecah menjadi satuan-satuan dasar kimia,

kemudian diserap dan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh, di mana

sel-sel jaringan mempunyai kemampuan untuk mengambil asam amino

yang diperlukan untuk kebutuhan membangun dan memelihara kesehatan

jaringan. Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang hampir sama

dengan karbohidrat dan lemak yaitu terdiri dari unsur karbon, hidrogen

dan oksigen akan tetapi ditambah dengan unsur lain yaitu nitrogen.

Beberapa protein juga mengandung mineral yaitu fosfor, sulfur dan zat

besi.

Dalam membentuk protein jaringan dibutuhkan sejumlah asam-asam

amino tergantung pada macam asam amino, sesuai dengan jaringan yang

akan dibentuk. Asam-asam amino ini didapat dari makanan sesudah

diserap melalui darah dan sebagian disintesa dalam tubuh atau merupakan

hasil katabolisme/perombakan dari protein jaringan yang sudah rusak.

(Barida Yayuk dkk, 2004:58)

Fungsi Protein bagi tubuh manusia

Protein memiliki fungsi penting bagi tubuh manusia menurut Pudjiadi

(2001:41)
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 Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh

Protein sebagai zat pembangun, yaitu merupakan bahan

pembangun jaringan baru. Tubuh yang menerima cukup makanan

bergizi akan mempunyai simpanan-simpanan protein untuk

digunakan dalam keadaan darurat, tetapi apabila keadaan tidak

menerima menu seimbang/mencukupi kebutuhan tubuh berlanjut

terus, maka gejala-gejala kurang protein akan timbul. Protein

sebagai pembangun/pembentuk struktur tubuh terlihat dari

gambaran susunan komposisi tubuh manusia.

 Protein Sebagai Pengatur

Selain protein amat penting untuk pertumbuhan dan perbaikkan

jaringan, protein juga turut memelihara serta mengatur proses-

proses yang berlangsung dalam tubuh, hormon yang mengatur

proses pencernaan dalam tubuh adalah terdiri dari protein. Protein

membantu mengatur keluar masuknya cairan, nutrien (zat gizi)

dalam metabolit dari jaringan masuk ke saluran darah. Pada saat

orang mengalami kekurangan plasma protein, maka keseimbangan

cairan akan terganggu dan akan berakumulasi di sekitar jaringan,

sehingga terjadi pembengkakan (oedema Nutritional Oedema

adalah salah satu gejala kimia yang terlihat pada penderita

hypoprotein (rendah plasma protein).

 Protein sebagai bahan bakar

Komposisi protein mengandung unsur karbon, maka protein dapat

berfungsi sebagai bahan bakar sumber energi. Bila tubuh tidak

menerima karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang cukup
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memenuhi kebutuhan tubuh, maka untuk menyediakan energi bagi

kelangsungan aktifasi tubuh, protein akan dibakar sebagai sumber

energi. Angka Kecukupan protein/hari yang dianjurkan menurut

Widyakarya Pangan dan Gizi (1988) dalam Sunita Almatsier

(2004:302) adalah:

Tabel 1. Angka Kecukupan Protein/Hari.

Golongan
Umur (tahun)

Pria
(gram)

Wanita
(gram)

1-3 th 23 23
4-6 th 32 32
7-9 th 37 37
10-12 th 45 54
13-15 th 64 62
16-19 th 66 65
Sumber : Widya Karya Pangan dan Gizi 1988

dalam Almatsier (2004:302)

c. Lemak

Lemak adalah senyawa kimia yang dalam struktur molekulnya

mengandung gugus asam lemak, secara alamiah lemak secara fisik

didapatkan dalam dua bentuk yaitu : minyak, yang terdapat dalam bentuk

cair seperti minyak kelapa, minyak kacang, dan sebagainya, dan gajih,

yang terdapat dalam bentuk padat yang umumnya terdapat dalam makanan

hewani. Berdasarkan sumbernya, minyak dan gajih dapat dibedakan

menjadi lemak yang berasal dari hewan (gajih), lemak dari susu

(mentega), lemak dari hewan laut (minyak ikan), lemak nabati baik yang

berasal dari buah (minyak kelapa) atau yang berasal dari biji (minyak

kacang). (Sjahmien Moehji, 2002: 30)

Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO (1990)

menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15-30%, kebutuhan energi total
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dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan

asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut-

lemak. (Almatsier, 1992:72)

1) Fungsi Lemak

Lemak memiliki fungsi penting bagi tubuh manusia menurut Irianto,

(2007:11) yaitu:

- Sumber Energi, 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori.

- Melarutkan vitamin sehingga dapat diserap usus.

- Memberi Rasa Kenyang dan Kelezatan

Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat

pengosong lambung, sehingga lemak memberi rasa kenyang lebih

lama. Di samping itu lemak memberi tekstur yang disukai dan

memberi kelezatan khusus pada makanan.

- Sebagai Pelumas

Lemak merupakan pelumas dan membantu pengeluaran sisa

pencernaan.

- Memelihara Suhu Tubuh

Lapisan lemak di bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah

kehilangan panas tubuh secara cepat, dengan demikian lemak

berfungsi juga dalam memelihara suhu tubuh.

- Pelindung Organ Tubuh

Lapisan lemak yang menyelubungi organ-organ tubuh, seperti

jantung, hati, dan ginjal membantu menahan organ-organ tersebut

tetap ditempatnya dan melindunginya terhadap benturan dan

bahaya lain.
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d. Vitamin

Vitamin adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit,

tetapi penting untuk melakukan fungsi metabolik dan harus didapat dari

makanan. Meskipun vitamin hanya diperlukan dalam jumlah sedikit, jika

kekurangan akan menimbulkan hal-hal yang merugikan (hipovitaminosis

sampai avitaminosis jika terlihat tanda-tanda klinis yang nyata), beberapa

vitamin akan memberikan pengaruh buruk, jika terdapat dalam jumlah

terlalu banyak (hiperavitaminosis). Secara umum fungsi vitamin antara

lain yaitu, sebagai bagian dari suatu enzim atau pembantu enzim yang

mengatur berbagai proses metabolisme, mempertahankan fungsi berbagai

jaringan, mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel baru,

membantu pembuatan zat tertentu dalam tubuh. (Barida Yayuk dkk,

2004:58)

e. Mineral

Mineral yang dibutuhkan oleh manusia diperoleh dari tanah. Sebagai

konsumen tingkat akhir, manusia memperoleh mineral dari pangan nabati

dan hewani. Fungsi mineral dalam tubuh menurut Barida Yayuk dkk,

(2004:58) sebagai berikut :

1) Memelihara keseimbangan asam tubuh dengan jalan penggunaan

mineral pembentuk asam (klorin, fosfor, belerang) dan mineral

pembentuk basa (kapur, besi, magnesium, kalium, natrium).

2) Mengkatalisasi reaksi yang bertalian dengan pemecahan karbohidrat,

lemak, dan protein serta pembentukan lemak dan protein tubuh.

3) Sebagai hormon dan enzim tubuh.



31

4) Membantu memelihara keseimbangan air tubuh (klorin, kalium,

natrium).

5) Menolong dalam pengiriman isyarat ke seluruh tubuh (kalsium,

kalium, natrium).

6) Sebagai bagian cairan usus (kalsium, magnesium, kalium, natrium).

7) Berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi dan

jaringan tubuh lainnya.

Pada prinsipnya, mineral memang dibutuhkan sedikit, tetapi pada anak-

anak sering dijumpai masukan makanan kurang dalam beberapa jenis

mineral seperti zat besi (Fe), kalsium (Ca). Mineral merupakan bagian dari

tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh,

baik pada tingkat sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara

keseluruhan, di samping itu mineral berperan dalam sebagai factor dalam

aktivitas enzim-enzim. Kebutuhan zat besi memegang peranan dalam

sistem kekebalan tubuh, kehilangan Zat besi dapat terjadi karena konsumsi

makanan yang kurang seimbang atau gangguan absorbsi. Pada orang

dewasa laki-laki kurang lebih 1 mg sehari zat besi yang hilang dari dalam

tubuh, sedangkan pada perempuan melalui haid rata-rata 0,5 mg

kehilangan zat besi. (Almatsier, 1992:249)

Berikut angka kecukupan Zat Besi (Fe) yang dianjurkan oleh Widyakarya

Pangan dan Gizi untuk indonesia:

Tabel 2. Angka Kecukupan zat besi (Fe)
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Golongan Umur Fe (mg)

Bayi 3 5 mg
Balita 8 9 mg
Anak Sekolah 10 mg
Remaja Laki-laki 14 17 mg
Remaja Perempuan 14 25 mg
Dewasa laki-laki 13 mg
Dewasa Perempuan 14 26 mg
Ibu hamil +20 mg
Ibu Menyusui +2 mg

Sumber : Widya Karya Pangan dan Gizi 1988
dalam Kartasapoetra (2008:55)

Selain zat besi, Kalsium juga merupakan mineral yang paling banyak

terdapat di dalam tubuh dalam jaringan keras yaitu dalam tulang dan

gigi. Sumber utama kalsium adalah susu dan hasil susu, seperti keju.

Kebutuhan kalsium akan terpenuhi bila kita makan makanan yang

seimbang tiap hari, berikut Angka Kecukupan Kalsium yang dianjurkan

oleh Widyakarya pangan dan gizi:

Tabel 3. Angka Kecukupan kalsium (Ca)

Golongan Umur Ca (mg)
Bayi 300 400 mgs
anak-anak 500 mg
Remaja 600 - 700 mg
Dewasa 500 - 800 mg
Ibu hamil dan menyusui +400 mg
Sumber : Widya Karya Pangan dan Gizi 1988

dalam Almatsier (2004: 242)

f. Air

Air merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh, air merupakan

komponen utama dari semua struktur sel dan merupakan media

kelangsungan proses metabolisme dan reaksi kimia di dalam tubuh, air

yang tersedia bagi tubuh termasuk yang terdapat dalam makanan cair

maupun padat yang dioksidasi makanan. (Barida Yayuk dkk, 2004:58)
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Pengaturan suhu badan tergantung antara lain pada sifat air dalam

mengantarkan panas ke seluruh bagian tubuh, bila suhu lingkungan rendah

maka radiasi dan konduksi penting sebagai cara mengeluarkan panas.

E. Tingkat-tingkat Kesehatan Gizi

Tingkat kesehatan gizi sesuai dengan tingkat konsumsi yang menyebabkan

tercapainya kesehatan tersebut, tingkat kesehatan gizi terbaik adalah kesehatan

gizi optimum (eunutritional state). Dalam kondisi ini jaringan jenuh oleh

semua zat gizi tersebut, tingkat kesehatan gizi sebagai hasil konsumsi

berlebih, adalah kesehatan gizi lebih (overnutritional state), ternyata kondisi

ini mempunyai tingkat kesehatan yang lebih rendah, meskipun berat badan

lebih tinggi dibandingkan dengan berat badan ideal, tubuh kelebihan berat

badan disebut overweight.

Bila kelebihan berat badan penyakit-penyakit tertentu yang sering dijumpai

pada orang kegemukan yaitu penyakit-penyakit kardiovaskular yang

menyerang jantung dan sistem pembuluh darah, hypertensi, diabetes mellitus

dan lainnya. Pada tingkat overweight, kapasitas dan efisiensi kerja menurun

dan juga daya tahan yang menurun, yang tampak pada morbiditas serta

mortalitas yang meningkat. Orang yang menderita overweight lebih cepat

menjadi lelah dan lebih mudah mendapatkan kecelakaan dan membuat

kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Lama hidup (life span) orang

yang menderita kegemukan juga lebih pendek, dibandingkan dengan jangka

hidup orang yang mempunyai berat badan ideal.

Pengukuran Antropometri merupakan cara penilaian status gizi yang umum

dilakukan, yaitu dengan cara: a) Penimbangan berat badan, (b) Pengukuran
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tinggi badan, (c) Umur. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi jika

tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efesien, sehingga

memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan

kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Status gizi kurang

terjadi bila tubuh mengalami kekurangan atau lebih zat-zat gizi esensial.

(Asmira Sutarto, 1980:72)

1) Penilaian Status Gizi Secara Antropometri

Antropometri berasal dari kata anthropos dan metros, anthropos artinya

tubuh dan metros artinya ukuran, jadi antropometri adalah ukuran dari

tubuh manusia.

Penilaian status gizi secara antropometri artinya ukuran tubuh manusia.

Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antrometri gizi berhubungan

dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh

dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri sangat umum

digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidak seimbangan

antara asupan protein dan energi, gangguan ini biasanya terlihat dari pola

pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot dan

jumlah air dalam tubuh.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemeriksaan antropometri adalah

komposisi tubuh, yang dijadikan isyarat dini perubahan status gizi tujuan

ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu untuk penapisan status gizi,

survey status gizi dan pemantauan status gizi. (Irianto, 2007:73)

2) Jenis Parameter Antropometri
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Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan

mengukur beberapa parameter, parameter yaitu ukuran tunggal dari tubuh

manusia, antara lain: umur, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar

kepala, lingkar dada, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal lemak

dibawah kulit. Beberapa parameter antropometri yaitu:

a) Umur

Faktor umur sangat penting dalam penetuan stasus gizi, kesalahan

penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi

salah. Hasil pengukuran tinggi badan berat yang akurat, menjadi tidak

berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat.

(Supariasa, 2002:38).

Tarigan (2010) mengatakan bahwa dalam pengambilan data untuk

menentukan umur seoarang anak, sebaiknya petugas menyesuaikan

umur anak tersebut dengan akta kelahiranya. Menurut Pustlitbang Gizi

Bogor dalam Supariasa (2002: 38) cara menentukan usia anak:

Contoh:

Tahun usia penuh (completed year)

Umur: 9 tahun 5 bulan 12 hari,

Dibulatkan menjadi 9 tahun

Umur: 9 tahun 11 bulan 10 hari,

Dibulatkan menjadi 9 tahun

b) Berat Badan
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Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral

pada tulang, pada remaja lemak tubuh cenderung meningkat, dan

protein otot menurun. (Irianto, 2007:69).

Dalam Nurhasan (2000: 52), Pengukuran berat badan dilakukan

dengan cara peserta berdiri tegak diatas timbangan dengan memakai

baju seminim/seringan mungkin dan tanpa memakai alas kaki.

Menurut Tarigan (2010), untuk mendapatkan berat yang sebenarnya,

sebaiknya penimbangan dilakukan setelah selesai minimal 2 jam

setelah makan. Oleh karena itu, selain mengurangi pakaian yang

dikenakan, maka setiap anak di beri aturan tegas agar 2 jam sebelum

di timbang anak tidak boleh memakan makanan apapun.

c) Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang

telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan

tepat. Disamping itu tinggi badan merupakan ukuran kedua yang

penting, karena dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi

badan (Quac Stick), faktor umur dapat dikesampingkan (Supariasa,

2002:42).

d) Lingkar Lengan Atas (LLA)

Lingkar lengan atas ini merupakan salah satu pilihan untuk penentuan

status gizi, karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat-alat

yang sulit diperoleh.
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Lingkar lengan atas menunujukkan massa otot pada lengan, yang

diukur pada titik di tengah ujung tulang bahu dan benjolan siku

dengan posisi lengan bergantung rileks, dalam pengukuran lingkar

lengan ini menggunakan alat ukur pola sentimeter yang fleksibel dan

tidak elastis atau meteran baja, dan penggunaanya hanya dilingkarkan

pada lengan atas. (Irianto, 2007:69).

3) Interprestasi Hasil Pengukuran Berat dan Tinggi Badan

Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi.

Kombinasi antara beberapa parameter disebut Indeks Antrometri.

Untuk mengetahui status gizi pada seseorang digunakan cara perhitungan

berat badan normal digunakan rumus (Irianto, 2007:74) :

)()(

)(

mbadanTinggimbadanTinggi

kgbadanBerat
IMT

atau
Berat badan (dalam kilogram) dibagi kuadrat tinggi (dalam meter),

selanjutnya hasil perhitungan IMT dikonsultasikan dengan tabel status gizi

Table 4. Kategori Status Gizi (Irianto, 2007:74) :

Status Gizi Laki-laki Perempuan
Kurus < 20.1 < 18.7

Normal 20.1 - 25.0 18.7 - 23.8
Obese > 30 > 28.6

Rata-rata 22.0 20.8

Table 5. Indeks Linkar Lengan Atas Menurut (LLA/U) Anak
Umur 6-19 Tahun (Irianto, 2007:74)

Umur Lingkar Lengan Atas (Cm)
(Standar Nilai)

Tahun
13 22.5
14 23.25

15-19 23.50



38

Tabel 6. Penilaian Status Gizi Berdasarkan LLA/U

Standar Nilai Status Gizi
> 85 Baik

71 - 85 Kurang
Buruk

Contoh: Seorang anak berusia 14 tahun memiliki lingkar lengan atas 21.50

cm, LLA tersebut mencapai 92.4% standar berdasarkan umur 14 tahun

(cara menghitung: 21.5/23.25 X 100% = 92.4% LLA standar), berarti anak

tersebut memiliki status gizi baik.

F. Kemampuan Lari 2,4 Km

Lari 2,4 Km ini menggunakan sistem aerobik, dengan tujuan mengukur

kemampuan dan kesanggupan kerja fisik seseorang. Selain itu juga lari dengan

jarak 2,4 Km ini juga menggunakan cadangan energi yang ada pada tubuh

yang didapat dari makanan yang bergizi oleh pelari tersebut serta untuk

mengetahui tingkat kesegaran jasmani. Persyaratan utama untuk mengikuti tes

lari ini adalah berusia 13 tahun, berbadan sehat, telah mempersiapkan diri

untuk mengikuti tes ini, sebaiknya tes ini dilaksanakan pagi hari dan tidak

melawati pukul 11:00, tes dilaksanakan di lintasan yang rata dengan jarak

tempuh 2,4 km, dilakukan dengan cara berlari secepat mungkin, apabila tidak

kuat berlari terus-menerus dapat diselingi dengan jalan kaki kemudian lari

kembali dan selama tes berlangsung peserta tidak boleh berhenti/istirahat,

makan/minum. (Cooper, 1980:31)

Dengan lari 2,4 km 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
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waktu yang cukup lama. 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. Adapun

cara melaksanakan tes lari 2,4 km yaitu:

1. sikap awal rombongan peserta tes yang telah dengan nomor dada

diberangkatkan dari belakang garis start.

2. Gerakan siap peserta bersiap akan berlari.

3. Aba-

4. Pencatatan hasilnya dicatat pada saat peserta telah masuk finish, dalam

satuan menit dan detik.

G. Kerangka Pikir

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa di dalam meningkatkan

kemampuan lari 2,4 Km dan status gizi yang baik merupakan modal dasar

yang harus dimiliki oleh semua orang, oleh karena itu bidang pengajaran

pendidikan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis

untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam

segi fisik dan mental. Sangatlah penting bagi siswa memiliki status gizi yang

baik agar saat menjalankan aktivitas sehari-hari memiliki cadangan energi

dari makanan yang dikonsumsi, peningkatan perhatian terhadap kesehatan

anak usia remaja, diharapkan dapat agar tercipta anak bangsa yang cerdas,

sehat dan berprestasi.

H. Hipotesis
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Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian oleh

karena itu suatu hipotesis perlu diuji guna mengetahui apakah hipotesis

tersebut terdukung oleh data yang menunjukkan kebenarannya atau tidak.

(Suharsimi Arikunto, 1992:62)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu

konsep yang berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap masalah

penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengajukan suatu hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ada hubungan yang signifikan status gizi terhadap kemampuan lari 2,4

Km pada siswa kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2009-2010

H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan status gizi terhadap kemampuan

lari 2,4 Km pada siswa kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2009-2010

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
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Metodelogi adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi mendefinisikan

siklus pemecahan masalah atau pengembangannya dan menentukan

bagaimana sistem akan dibangun metodelogi penelitian, disini berisikan garis

besar metode-metode pemecahan masalah yang diterapkan dalam penelitian.

Menurut Ridwan (2005:207) metode deskriptif korelasi yaitu studi yang

bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan, peristiwa atau kejadian yang

sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan

sesudahnya. Dimana yang dimaksud metode adalah cara yang teratur dan

terfikir baik-baik, untuk mencapai sesuatu maksud atau cara menyelidiki ilmu

pengetahuan, mengajar dan sebagainya. (Poerwodarminto, 1985:694)

Sedangkan metode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang

teratur dan terfikir baik-baik, untuk pemecahan masalah guna mengetahui

hubungan status gizi terhadap kemampuan lari 2,4 km. Menurut Ridwan

(2005:141) analisis korelasi carl pearson, untuk mencari besarnya pengaruh

atau hubungan antara dua variabel bebas (X) atau lebih secara simultan

(bersama-sama) dengan variabel terikat (Y).

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Desain Penelitian X dan Y

Sumber : Ridwan (2005:141)

Berikut ini akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan metode

penelitian, yaitu:

1. Variabel Penelitian

YX
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dimanipulasikan, dikontrol, atau 1982:82)

Didalam penelitian ini ditetapkan dua macam varibel yaitu:

a. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Menur ariabel bebas (independent

variabel) ialah kondisi manipulasikan dalam rangka untuk

menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi, dalam

penelitian ini variabel bebas (X) adalah status gizi.

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

terikat (dependent

variabel) ialah kondisi atau karakteristik yang berubah, atau mencul,

atau tidak muncul ketika pengeksperimen, mengintoduksi, mengubah

atau mengganti variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya

(Y) adalah kemampuan lari 2,4 km, di dalam penelitian ini variabel

yang perlu didefinisikan agar arah operasionalnya sesuai dengan tujuan

adalah mengenai hubungan status gizi terhadap kemampuan lari 2,4

km pada siswa kelas XI SMA N 6 Bandar Lampung.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah definisi yang memberikan batasan-

batasan pengertian suatu konsep dengan cara memberikan arah operasi

yang spesifik dan harus dilakukan, agar dapat mengukur suatu konsep

tersebut. (Sanapiah Faisal,1982:84)
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Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang diukur

dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel

sebagai berikut:

a. Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

menghubungkan status gizi terhadap kemampuan lari 2,4 Km pada

siswa kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung.

b. Yang dimaksud dengan status gizi adalah keadaan nasib makanan

sejak ditelan sampai diubah menjadi bagian tubuh dan enersi atau

diekskresikan sebagai zat sisa.

c. 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.

d. Kemampuan Lari 2,4 km adalah kesanggupan untuk melakukan

kegiatan atau aktivitas, lari 2,4 km ini menggunakan sistem aerobik,

dengan tujuan mengukur kemampuan dan kesanggupan kerja fisik

seseorang, dengan syarat utama tes lari ini adalah berusia 13 tahun,

berbadan sehat, telah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes ini,

sebaiknya tes ini dikasanakan pagi hari dan tidak melewati pukul

11:00, tes dilaksanakan di lintasan yang rata dengan jarak tempuh 2,4

km, dilakukan dengan cara berlari secepat mungkin, apabila tidak kuat

berlari terus-menerus dapat diselingi dengan jalan kaki kemudian lari

kembali dan selama tes berlangsung peserta tidak boleh

berhenti/istirahat, makan/minum.
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B. Penetapan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek,

yang mempunyai sifat-

adalah totalitas semua ini yang mungkin, hasil menghitung ataupun

pengukuran kuantitatif kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari

semua anggota kumpulan lengkap dan jelas, yang dipelajari sifat-

Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah siswa kelas XI

SMA Negeri 6 Bandar Lampung seluruhnya berjumlah 230 orang.

b. Sampel

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti akan

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:109)

menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang

diteliti. Apabila kurang dari 100, lebih baik diambil semua hingga

penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjek

besar dapat diambil antara 10-25% atau 20-25% atau lebih besar dari itu.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka penulis memberikan hak yang sama

kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih sebagai

sampel sebanyak 46 orang siswa (20% dari populasi) yang terdiri dari 23

putra dan 23 putri.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes hasil status gizi dan

lari 2,4 Km dengan cara tes antropometri dan tes lari 2,4 Km bentuk tes
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standar (Standarized test). Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto

(1993:171) yang mengatakan, tes standar adalah tes yang mengalami uji coba

berkali-kali, direvisi berkali-kali sehingga dikatakan sudah cukup baik.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Dilaksanakan di tempat Sekolah SMA N 6 Bandar Lampung, Jalan Ki

Agus Anang No. 35 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan Lapangan

PKOR Way Halim.

b. Waktu Penilitian

Penilitian ini dilaksanakan selama 2 minggu, pada tanggal 13 April 2010

sampai dengan tanggal 27 April 2010.

2. Pelakasanaan Tes

a. Alat dan Perlengkapan

Alat yang dibutuhkan dalam tes antropometri dan kemampuan lari 2,4

Km, yaitu:

Timbangan berat badan.

Alat ukur tinggi badan.

Meteran untuk mengukur LILA.

Serbuk kapur.

Stop watch.

Peluit, alat tulis.

Kamera, blangko (kertas kerja).

D. Instrumen Penelitian
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a. Tes Antropometri, dengan cara menimbang berat badan, tinggi badan, dan

umur.

dengan rumus Indeks Massa Tubuh :

)()(

)(

mbadanTinggimbadanTinggi

kgbadanBerat
IMT

atau
Berat badan (dalam kilogram) dibagi kuadrat tinggi (dalam meter),

selanjutnya hasil perhitungan IMT dikonsultasikan dengan tabel status gizi

Tabel kategori status gizi (Irianto, 2007:74)

Status Gizi Laki-laki Perempuan
Kurus < 20.1 < 18.7

Normal 20.1 - 25.0 18.7 23.8
Obese > 30 > 28.6

Rata-rata 22.0 20.8

Tabel Indeks Linkar Lengan Atas Menurut (LLA/U) Anak Umur 6-19 Tahun

Umur Lingkar Lengan Atas (Cm)
(Standar Nilai)Tahun

13 22.5
14 23.25

15-19 23.50
(Irianto, 2007:74)

Tabel Penilaian Status Gizi Berdasarkan LLA/U

Standar Nilai Status Gizi
> 85 Baik

71 - 85 Kurang
Buruk

(Irianto, 2007:74)

b. Tes Kemampuan lari dengan jarak 2,4 km, dengan pelaksanaan tes

sebagai berikut:

1. Sikap awal rombongan peserta tes yang telah dengan nomor dada

diberangkatkan dari belakang garis start.

2. Gerakan siap peserta bersiap akan berlari.
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3. Aba- lari sampai menempuh jarak 2,4 km

pencatatan hasilnya dicatat pada saat peserta telah masuk finish.

4. Pencatatan hasilnya dicatat pada saat peserta telah masuk finish,

dalam satuan menit dan detik.

TABEL NILAI
PENILAIAN TES LARI 2,4 KM

UNTUK LAKI-LAKI

KATAGORI
KELOMPOK UMUR

13 - 19 TAHUN

Sangat Kurang > - 15.31
Kurang 12.11 - 15.30
Sedang 10.49 - 12.10
Baik 09.41 - 10.48
Baik Sekali 08.37 - 09.40
Baik Sekali dan
terlatih

< - 08.37

(Cooper, 1980:31)

TABEL NILAI
PENILAIAN TES LARI 2,4 KM

UNTUK PEREMPUAN

KATAGORI
KELOMPOK UMUR

13 - 19 TAHUN

Sangat Kurang > - 18.31
Kurang 16.55 - 18.30
Sedang 14.31 - 16.54
Baik 12.30 - 14.30
Baik Sekali 11.50 - 12.29
Baik Sekali dan
terlatih

< - 11.50

(Cooper, 1980:31)

E. Teknik Analisis data
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Teknik analisis data menggunakan teknik statistik korelasi product moment

dilanjutkan dengan mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap

variabel tidak bebas, dalam  (Suharsimi Arikunto,1998:245)  dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

rxy =

Keterangan:

rxy = koefesien korelasi

n  = Jumlah sampel

X  = Skor variabel X 2 = Jumlah kuadrat  skor variabel X

Y = Skor variabel 2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SMA

Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung,

pada bulan April 2010. SMA Negeri 6 terdiri dari 18 kelas terbagi kelas X,
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XI dan XII dalam penelitian ini diambil sampel pada kelas XI yang terdiri

dari 6 kelas dengan jumlah 230 siswa.

Di sekolah SMA Negeri 6 Bandar Lampung siswa memperoleh mata

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan satu kali dalam

satu minggu dengan alokasi waktu 2 x 45 menit, dengan materi dan

praktek Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang dilaksanakan di

lapangan sekolah.s

2. Deskripsi Data Status Gizi Indeks Massa Tubuh

Deskripsi data hasil penelitian ini diperoleh melalui pengukuran yang

dilakukan dengan penilaian status gizi berdasarkan berat badan, tinggi

badan, usia dan lingkar lengan atas, yang kemudian diwujudkan dalam

penilaian indeks massa tubuh, hasil dari perhitungan IMT dikonsultasikan

dengan tabel IMT yang menjadi gambaran tentang status gizi pada siswa

SMA Negeri 6 Bandar Lampung dengan 46 siswa yang terdiri dari 23

putra dn 23 putri yang meliputi status gizi kurus, normal, obese, dan rata-

rata. Berikut data lengkapnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 6. Pengelompokan Data Status Gizi dengan Indeks Massa Tubuh

Secara Umum

Klasifikasi Jumlah Persentase
Kurus 13 28%
Normal 26 57%
Obese 7 15%
Rata-rata - -

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan pengklasifikasian

status gizi dengan indeks massa tubuh secara umum adalah 28%

(13 siswa) status gizinya kurus, 57% (26 siswa) status gizinya normal,
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15% (7 siswa) status gizinya obese, dan tidak terdapat berstatus gizi rata-

rata, dapat dilihat pada (lampiran.3). Untuk lebih jelasnya dapat

digambarkan pada diagram batang sebagai berikut :

Gambar 1. Diagram Batang Pengelompokan Data Status Gizi.

a. Pengelompokkan Status Gizi Kelompok Umur 16 Tahun

Gambar 2. Diagram Persentase Data Status Gizi Umur 16 Tahun

Berdasarkan rekapitulasi pengumpulan data dari 46 sampel penelitian,

sejumlah 17 siswa berusia 16 tahun, untuk menentukan kriteria status gizi

diperlukan perhitungan indeks massa tubuh. Hasil dari perhitungan
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indeks massa tubuh terdapat 8 siswa berstatus gizi normal, 7 siswa

berstatus gizi kurus, dan 2 siswa berstatus gizi obese.

b. Pengelompokkan Status Gizi Kelompok Umur 17 Tahun

Gambar 3. Diagram Persentase Data Status Gizi Umur 17 Tahun

Berdasarkan rekapitulasi pengumpulan data dari 46 sampel penelitian,

sejumlah 29 siswa berusia 17 tahun, untuk menentukan kriteria status gizi

diperlukan perhitungan indeks massa tubuh. Hasil dari perhitungan

indeks massa tubuh terdapat 18 siswa berstatus gizi normal, 8 siswa

berstatus gizi kurus, dan 3 siswa berstatus gizi obese.

3. Deskripsi Data Status Gizi LLA

Deskripsi data hasil penelitian ini diperoleh melalui pengukuran yang

dilakukan dengan penilaian status gizi berdasarkan lingkar lengan atas,

yang kemudian hasil dari perhitungan lingkar lengan dikonsultasikan

dalam tabel interpretasi lingkar lengan, yang menjadi gambaran tentang

status gizi pada siswa SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Dengan 46 siswa

yang terdiri dari 23 putra dn 23 putri memiliki status gizi yang berdasarkan

lingkar lengan 100% baik, karena menurut tabel penilaian status gizi

berdasarkan LLA jika jumlah standar nilai yang diperoleh anak > 85 maka
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status gizinya baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan tabel sebagai

berikut :

Standar Nilai Status Gizi
> 85 Baik

71 - 85 Kurang
Buruk

(Irianto, 2007:74)

4. Deskripsi Data Lari 2,4 Km

Deskripsi data hasil penelitian ini diperoleh melalui tes lari 2,4 Km yang

kemudian diwujudkan dalam penilaian hasil waktu yang diperoleh, hasil

dari perhitungan waktu dikonsultasikan dengan tabel penilaian tes lari 2,4

Km yang menjadi gambaran tentang kemampuan lari 2,4 km SMA Negeri

6 Bandar Lampung dengan 46 siswa yang terdiri dari 23 putra dan 23 putri

yang meliputi nilai sangat kurang, kurang, sedang, baik, baik sekali dan

baik sekali terlatih. Berikut data lengkapnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 7. Pengelompokan Data Lari 2,4 km Pada Putri

Klasifikasi Jumlah Persentase
Kurang 4 17%
Sedang 7 31%
Baik 10 43%
Baik Sekali 2 9%
Baik Sekali Terlatih - -
Sangat Kurang - -

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan pengklasifikasian

nilai lari 2,4 km pada putri adalah 17% (4 siswa) nilainya kurang, 31%

(7 siswa) nilainya sedang, 43% (10 siswa) nilainya baik, 9 % (2 siswa)

nilainya baik sekali, dan tidak terdapat nilai baik sekali terlatih dan sangat

kurang, dapat dilihat pada (lampiran.10). Untuk lebih jelasnya dapat

digambarkan pada diagram batang sebagai berikut :
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Gambar 4. Diagram Batang Persentase Nilai Lari 2,4 Km Putri

Tabel 8. Pengelompokan Data Lari 2,4 km Pada Putra

Klasifikasi Jumlah Persentase
Kurang 4 17%
Sedang 4 17%
Baik 13 57%
Baik Sekali 2 9%
Baik Sekali Terlatih - -
Sangat Kurang - -

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan pengklasifikasian

nilai lari 2,4 km pada adalah 17% (4 siswa) nilainya kurang, 17%

(4 siswa) nilainya sedang, 57% (13 siswa) nilainya baik, 9% (2 siswa)

nilainya baik sekali, dan tidak terdapat nilai baik sekali terlatih dan sangat

kurang, dapat dilihat pada (lampiran.3). Untuk lebih jelasnya dapat

digambarkan pada diagram batang sebagai berikut:
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Gambar 5. Diagram Batang Persentase Nilai Lari 2,4 Km Putra

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis korelasi,

yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terkait. Ukuran yang dipakai untuk

menentukan derajat keeratan digunakan ketentuan dari Pearson Product

Moment. Menurut sugiyono (2007:21) pedoman untuk memberikan

interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Koefisien Korelasi Kriteria
0,00 - 0,199 Sangat Rendah
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,80 1,000 Sangat Kuat

Tabel. 9 Hasil rhitung untuk hubungan status gizi indeks massa tubuh terhadap
kemampuan lari 2,4 km putri

Variabel rhitung Simpulan
X -0,513 Sedang
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Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa hubungan antara variabel

status gizi indeks massa tubuh (X) terhadap kemampuan lari 2,4 km putri

(Y), sebesar rxy = -0,513 tergolong sedang, dapat dilihat pada (lampiran.12).

Tabel. 10 Hasil rhitung untuk hubungan status gizi indeks massa tubuh
terhadap kemampuan lari 2,4 km putra

Variabel rhitung Simpulan
X -0,503 Sedang

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa hubungan antara variabel

status gizi indeks massa tubuh (X) terhadap kemampuan lari 2,4 km putri

(Y), sebesar rxy = -0,503 tergolong sedang, dapat dilihat pada (lampiran.11).

Tabel. 11 Hasil rhitung untuk hubungan status gizi lingkar lengan terhadap
kemampuan lari 2,4 km putri

Variabel rhitung Simpulan
X -0,69 Kuat

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa hubungan antara variabel

status gizi lingkar lengan (X) terhadap kemampuan lari 2,4 km putri (Y),

sebesar rxy = -0,609 tergolong sedang, dapat dilihat pada (lampiran.12).

Tabel. 12 Hasil rhitung untuk hubungan status gizi lingkar terhadap
kemampuan lari 2,4 km putra

Variabel rhitung Simpulan
X -0,68 Kuat

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa hubungan antara variabel

status gizi lingkar lengan (X) terhadap kemampuan lari 2,4 km putri (Y),

sebesar rxy = -0,68 tergolong kuat, dapat dilihat pada (lampiran.11).

Berdasarkan hasil dari analisis data korelasi status gizi indeks massa tubuh

dan status gizi lingkar lengan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
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hasil rhitung untuk Hubungan Status Gizi Terhadap Kemampuan Lari 2,4 km

Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2009-2010 memiliki hubungan yang signifikan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan kepada 46 siswa SMA Negeri 6 Bandar

Lampung, dengan 2 kelompok umur yang berbeda (16 dan 17 tahun) secara

umum menunjukkan adanya hubungan antara status gizi dengan parameter

antropometri (umur, tinggi,berat badan, lingkar lengan). Status gizi siswa pada

umumnya dalam keadaan normal, dimana keadaan kesehatan dan

keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat

badan dan tinggi badan berkembang mengikuti pertumbuhan umur.

Sebaliknya dalam keadaan yang abnormal, terdapat dua kemungkinan

perkembangan berat badan dan tinggi badan, yaitu dapat berkembang cepat

atau lebih lambat dari keadaan normal.

Kebutuhan gizi bagi setiap anak berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin,

umur, aktivitas, ukuran dan susunan tubuh, iklim atatu suhu udara, dan

kondisi fisik tertentu. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi jika

tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga

memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja

dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin.

Status gizi kurus terjadi bila tubuh mengalami kekurangan atau lebih zat-zat

gizi esensial, sebaliknya status gizi obese terjadi bila tubuh memperoleh zat-

zat gizi dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan efek toksis atau
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membahayakan. Baik pada status gizi kurang, maupun status gizi lebih terjadi

gangguan gizi.

Konsumsi makanan akan mempengaruhi status gizi seseorang, baik itu status

gizi kurus maupun status gizi obese. Seorang anak akan mengalami gangguan

gizi, apabila kurangnya asupan pangan, kurang baiknya distribusi pangan,

kemiskinan, ketidaktahuan, kebiasaan makan yang salah sehingga

menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan

dikonsumsi.

Kurangnya gizi secara umum akan menyebabkan gangguan pada proses

pertumbuhan, produksi tenanga, pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak

serta perilaku. Anak yang kekurangan gizi dalam pertumbuhannya akan

bermasalah di kemudian hari, tidak hanya kekurangan berat badan, tetapi juga

dapat berpengaruh pada perkembangan lain seperti segi intelektual, maupun

emosional. Pada status gizi yang kurus pada umumnya anak kurang dapat

melakukan aktivitas olahraga dengan baik, disebabkan anak tersebut tidak

memiliki daya tahan tubuh dan cadangan energi yang cukup untuk melakukan

aktivitas yang berat.

Sedangkan gizi obese atau berlebih menyebabkan gemuk/obese, gemuk atau

obese terjadi tidak hanya dikarenakan gangguan metabolisme, akan tetapi

juga sering disebabkan karena pola makan yang salah. Pola makan yang salah

juga dapat menjadi masalah yang serius, karena akan menyebabkan

perkembangan badan tidak seimbang, sehingga akan menjadi masalah secara

fisik dan mental. Kondisi anak yang obese ini pada umumnya sulit untuk

melakukan gerak dengan cepat atau lincah, namun pada anak yang berstatus
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gizi obese ini memiliki derajat kesehatan yang tidak baik, hal ini terjani

karena anak mengkonsumsi makanan yang berlebih atau tidak sesuainya

jumlah makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas yang silakukan sehingga

terjadi penumpukan lemak pada tubuh. Namun pada penelitian tes lari 2,4 Km

terdapat anak yang mampu melakukan tes dengan kategori baik, hal ini bisa

terjadi karena anak tersebut sudah terlatih, dengan aktivitas yang berat serta

faktor lain seperti keadaan fisik yang sehat, psikologi anak yang baik atau

tidak sedang dalam kecemasan ataupun tertekan jiwanya, pikiran yang tenang

atau tidak dalam keadaan stress, sehingga pada saat anak melakukan tes lari

2,4 km anak tersebut tidak dalam tekanan atau stress yang berlebih tepatnya

pada keadaan yang rileks, sehingga anak dapat memperoleh hasil yang

maksimal dan baik.

Sedangkan keadaan gizi yang normal, adalah keadaan status gizi yang baik.

Diman anak tersebut menagalami keseimbangan antara pola makanan dengan

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehari-harinya, sehingga tidak terjadi

penumpukan lemak pada tubuh serta kekurangan cadangan energi karena anak

tersebut mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Pada tes

lari 2,4 Km terdapat anak yang kurang mampu memperoleh hasil yang baik,

hal ini bisa terjadi dikarenakan faktor lain seperti kurangnya dorongan atau

motivasi dalam diri anak untuk mencapai hasil yang baik, kondisi fisik yang

tidak sehat atau sedang mengalami gangguan kesehatan pada salah satu fungsi

tubuhnya, keadaan mental dalam tekanan atau stress juga mempengaruhi hasil

tes karena anak tersebut sedang berada kondisi yang stress atau tidak rileks,

sehingga anak tersebut tidak mampu mencapai hasil tes yang maksimal.
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Makanan yang bergizi sangat penting untuk usia remaja, karena dengan

makan makanan yang bergizi  maka pertumbuhan dan perkembangan anak

dapat optimal. Kecukupan energi bagi seseorang tercermin pada berat badan,

tinggi badan, dan lingkar lengan yang normal. Adapun untuk mengetahui

status gizi dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian status gizi dengan

indek massa tubuh, dan penilaian lingkar lengan anak sekolah, remaja, ibu

hamil dan kelompok usia lanjut.

Pola hidup sehat disertai dengan kegiatan olahraga dapat membantu

mempertahankan derajat kesehatan yang optimal, aktivitas fisik yang

dilakukan dengan kegiatan olahraga akan memberikan kontribusi positif

terhadap pola keseimbangan asupan makanan dengan gerak sehingga tercapai

status gizi yang normal. Untuk itu sangat dianjurkan agar mendapatkan berat

status gizi yang normal perlu diupayakan keseimbangan aktivitas fisik dengan

asupan makanan.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Status gizi siswa SMA Negeri 6 Bandar Lampung secara umum

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap kemampuan lari

2, 4 Km.

2. Dari 46 siswa SMA Negeri 6 Bandar Lampung yang dikelompokkan

berdasarkan umur (16 dan 17 tahun) didapatkan 3 pengklasifikasian status

gizi yang terdiri dari status gizi normal, kurus dan obese.

3. Kurangnya asupan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan,

ketidaktahuan, kebiasaan makan yang salah akan mempengaruhi status

gizi seseorang, baik itu status gizi kurus maupun status gizi obese.
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4. Menjaga keseimbang gizi dapat diperoleh dengan mengkonsumsi zat gizi

yang sesuai dengan  kebutuhan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari

karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan lemak disertai olahraga yang

teratur.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka peneliti

mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Para guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat memberikan

pengarahan, pengertian serta pemahaman tentang pola hidup sehat dan

pentingnya status gizi.

2. Para orang tua diharapkan dapat memantau, memperhatikan serta

mengatur pola makanan yang baik pada anak agar pertumbuhan dan

perkembangan anak dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi instansi pemerintah terkait, terutama pihak sekolah  perlu

diadakannya pemantauan keadaan status gizi anak di sekolah.

4. Perlu penelitian lebih lanjut tentang keadaan status gizi siswa Sekolah

Menengah Atas.
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