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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Peserta didik merupakan indikator penting yang terdapat dalam 

pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, diperlukan 

kebugaran jasmani yang prima. Kebugaran jasmani diperlukan bagi peserta didik 

untuk mendukung proses belajar, seperti mengikuti teori dan praktek, belajar, 

serta menyelesaikan tugas-tugas terstruktur maupun mandiri. Terlebih bagi 

sekolah yang menerapkan kurikulum semi milier yang hampir setiap hari harus 

mengikuti  praktek maupun teori, selain harus memiliki bakat dan minat olahraga 

yang baik, juga dituntut memiliki kebugaran jasmani yang memadai, selain itu 

juga dituntut memiliki kesehatan yang prima.  

Kebugaran  Jasmani adalah kapasitas tubuh secara umum dalam 

menghadapi kerja fisik baik dalam posisi bergerak maupun duduk dengan aman, 

efektif, dan masih dapat memenuhi fungsinya dalam keluarga maupun masyarakat 

serta menikmati kegiatan pilihannya tanpa mengalami kelelahan (Siregar. 2010). 

Kebugaran jasmani seseorang dapat dilihat dari beberpa faktor yang berpengaruh 

terhadap kebugaran jasmani sesorang. Salah satu komponen yang mempengaruhi 

kebugaran jasmani adalah daya tahan kardiorespirasi. 

Daya tahan kardioresprasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya: genetik,umur, jenis kelamin, kegiatan fisik, Asupan gizi dan kebiasaan 
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merokok (Yasin, 2013).  Kebugaran kardiorespirasi merupakan modal pokok bagi 

kebugaran jasmani, dan bahkan dianggap identik dengan kebugaran jasmani. 

Sehingga dengan diketahui tingkat kebugaran kardiorespirasinya, akan 

menunjukkan pula tingkat kebugaran jasmaninya. Proses belajar akan berjalan 

dengan baik jika kesegaran kardiorespirasinya  tetap dijaga dan ditingkatkan yang 

nantinya akan berguna untuk menunjang kemampuan motorik dan fisiknya. 

Kondisi tubuh yang baik dapat terwujud apabila tingkat kesegaran 

kardiorespirasinya juga baik. 

Asupan Zat Gizi (Karbohidrat, Protein, Lemak ),   memiliki peranan 

dalam menciptakan kebugaran jasmani yang baik dan seimbang pada remaja. 

Kebutuhan akan zat gizi makro dan zat gizi mikro akan terpenuhi secara tepat dan 

seimbang jika seseorang memiliki pola konsumsi yang baik. Pemberian makanan 

harus memperhatikan jenis kelamin, umur, berat badan, serta aktivitas fisik, 

sehingga antara asupan dan pengeluaran energinya seimbang (Giam, 2008). 

Pencapaian kesehatan dan gizi yang optimal akan memberikan pengaruh terhadap 

prestasi siswa dalam bidang akademik maupun non akademik. 

Karbohidrat  merupakan salah satu sumber energi yang diperlukan oleh 

tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Konsumsi karbohidrat yang tinggi akan 

meningkatkan simpanan glikogen tubuh, dan semakin tinggi simpanan glikogen 

akan semakin tinggi pula aktivitas yang dapat dilakukan, sehingga akan 

mempengaruhi kesegaran jasmani (Koswara, 2008). 

Penelitian terhadap  Taruna Akademi Imigrasi Depok, Jawa Barat menunjukkan  

adanya hubungan yang bermakna antara tingkat kecukupan energi dan zat gizi 
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(Karbohidrat, Protein, Lemak) taruna dengan kekuatan dan daya tahan 

Kardiorespirasi ( Rahmawati1 dan Riyadi,2013 ).  Ketersediaan zat gizi dalam 

tubuh berpengaruh terhadap kemampuan otot berkontraksi dan daya tahan 

kardiovaskular (Fatmah 2011),. 

Protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat dalam tubuh 

(Khomsan dkk, 2004). Kebutuhan dan protein yang berfungsi sebagai zat 

pembangun juga diperlukan oleh tubuh. Protein setelah berolahraga sedikit 

meningkat karena dipakai untuk pemulihan jaringan maupun penambahan massa 

otot. Penelitian terhadap Mahasiswa IPB menunjukan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara frekuensi olahraga, serta tingkat kecukupan Karbohidrat, 

Lemak dan protein dengan daya tahan kardiorespirasi (Putra dan  Amalia, 2014). 

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas olahraga yang lebih tinggi menjadikan 

kebutuhan konsumsi pangan juga menjadi meningkat dan fungsi kerja jantung dan 

paru (kardiorespirasi) menjadi lebih tinggi. 

Hemoglobin memiliki peran penting bagi siswa  dalam ketahanan 

kardiorespirasi yaitu sebagai pembawa oksigen dari paru-paru keseluruh jaringan 

tubuh. Hemoglobin tersusun dari dua pasang rantai polipeptida (globin) dan empat 

gugus heme, dimana masing-masing heme mengandung satu atom besi. 

Hemoglobin berperan dalam pengiriman oksigen ke jaringan sehingga 

mempengaruhi nilai VO2 maks dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh( 

Huldani,2010) menyebutkan bahwa pada kelompok yang memiliki Hb normal 

rata-rata VO2 maks sebesar 47,59 ml/kg/menit, lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata VO2 maks pada kelompok Hb rendah yaitu 37,84 ml/kg/menit. 
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Penelitian yang dilakukan oleh  (Haqiyah, 2015) ada hubungan yang signifikan 

antara status gizi (hemoglobin) dengan daya tahan kardiorespirasi. Hal ini berarti 

hasil tes hemoglobin dapat dijadikan prediksi untuk mengetahui daya tahan 

kardiorespirasi.  

Hasil penelitian oleh Herina Zufrianingrum ( 2016) menunjukkan  ada 

hubungan yang signifikan antara kadar hemoglobin dengan daya tahan 

kardiorespirasi peserta ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 1 Jetis. Artinya,  

siswa yang memiliki  kadar hemoglobin  normal , lebih cepat waktu yang 

dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan lari 2,4 Km dan  mengindikasikan Daya 

Tahan Kardiorespirasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMP 

Negeri 1 Jetis Kabupaten Bantul. 

Kesegaran kardiorespirasi dibutuhkan siswa untuk menjaga kondisi tubuh 

pada saat belajar di sekolah maupun saat menjalani aktivitas fisik  sehari-harinya. 

Aktivitas fisik yang merupakan salah satu faktor  yang pengaruhi kasegaran 

kardiorespirasi perlu diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kholid, 2015) 

menunjukkan bahwa peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Muntilan tahun ajaran 

2015-2016, memiliki tingkat aktivitas jasmani yang rendah dan tingkat daya tahan 

kardiorespirasi yang rendah, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara 

aktivitas jasmani dengan daya tahan kardiorespirasi. Hubungan ini ditunjukkan 

dengan nilai r = 0,841 (korelasi kuat). Secara statitistik menunjukkan korelasi 

yang signifikan, karena nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. 

Bagi pelajar di sekolah yang menggunakan kurikulim semimiliter 

kebugaran kardiorespirasi sangatlah penting untuk menunjang proses belajar, 
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ekstra kurikuler dan latihan fisik yang diterapkan di sekolah. Kebugaran 

kardiorespirasi yang baik akan menunjang kemampuan motorik dan fisik pelajar. 

Kebugaran kardiorespirasi dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah 

kemampuan fungsional tubuh dalam usaha menyesuaikan diri terhadap tugas-

tugas sebagai seorang pelajar sehingga dapat belajar secara efektif dan efisien. 

Daya tahan kardiorespirasi yang kurang akan menyebabkan para pelajar cepat 

mengakami kelehan ketika melakukan latihan fisik. Dengan dimilikinya 

kebugaran kardiorespirasi yang lebih tinggi maka seseorang dapat meningkatkan 

keterampilannya dengan hasil atau prestasi yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan terhadap  10 

Pelajar SUPM Negeri Pontianak dan 10 Pelajar SMK Negeri 9 Pontianak dengan 

cara wawancara menggunakan koesioner dan food recall terdapat  60% pelajar  

kurang Asupan Karbohidrat, 70 % pelajar  Kurang Asupan protein dan 50% 

pelajar  kurang Asupan Lemak. Survei awal Untuk mengetahui Kadar 

Hemoglobin diperoleh 60% Pelajar SUPM Negeri Pontianak yang kadar 

hemoglobinnya dalam kategori rendah  dan terdapat 70 % pelajar SMK Negeri 9 

Pontianak yang kadar hemoglobinnya dalam kategori rendah. Dari hasil 

wawancara terkait aktivtas fisik terdapat 60 %  pelajar SUPM Negeri Pontianak 

masuk dalam kategori aktivitas fisik Kurang dan terdapat 60 %  pelajar SMK 

Negeri 9 Pontianak  masuk dalam kategori aktivitas fisik Kurang. Survei awal 

Untuk mengetahui daya tahan kardiorespirasi diperoleh 60 %   Pelajar SUPM 

Negeri Pontianak berada pada kategori kurang dan diperoleh 70 %   Pelajar SMK 

Negeri 9 Pontianak pada kategori kurang. 
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Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka peneliti berminat 

untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Asupan Zat Gizi    

(Karbohidrat, Protein, Lemak ), Kadar Hemoglobin  dan Aktivitas Fisik dengan  

Daya Tahan Kardiorespiratori  pada  pelajar SUPM Negeri Pontianak dan Pelajar 

SMK Negeri 9 Pontianak”. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan terhadap  10 

Pelajar SUPM Negeri Pontianak dan 10 Pelajar SMK Negeri 9 Pontianak dengan 

cara wawancara menggunakan koesioner dan food recall terdapat  60% pelajar  

kurang Asupan Karbohidrat, 70 % pelajar  Kurang Asupan protein dan 50% 

pelajar  kurang Asupan Lemak. Survei awal Untuk mengetahui Kadar 

Hemoglobin diperoleh 60% Pelajar SUPM Negeri Pontianak yang kadar 

hemoglobinnya dalam kategori rendah  dan terdapat 70 % pelajar SMK Negeri 9 

Pontianak yang kadar hemoglobinnya dalam kategori rendah. Dari hasil 

wawancara terkait aktivtas fisik terdapat 60 %  pelajar SUPM Negeri Pontianak 

masuk dalam kategori aktivitas fisik Kurang dan terdapat 60 %  pelajar SMK 

Negeri 9 Pontianak  masuk dalam kategori aktivitas fisik Kurang. Survei awal 

Untuk mengetahui daya tahan kardiorespirasi diperoleh 60 %   Pelajar SUPM 

Negeri Pontianak berada pada kategori kurang dan diperoleh 70 %   Pelajar SMK 

Negeri 9 Pontianak pada kategori kurang. 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah “Apakah ada hubungan antara asupan zat gizi (karbohidrat,  protein, 
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lemak),  kadar hemoglobin  dan aktivitas fisik dengan daya tahan kardiorespiratori  

pada SUPM Negeri Pontianak dan pelajar SMK Negeri 9 Pontianak”. 

 

I.3 Tujuan  

I.3.1 Tujuan Umum 

      Tujuan Umum penelitian adalah mengetahui hubungan antara asupan zat 

gizi ( karbohidrat, protein, lemak ), kadar hemoglobin  dan aktivitas fisik dengan  

daya tahan kardiorespirasi  pada pelajar SMA Taruna Kubu Raya dan pelajar 

SMK Negeri 9 Pontianak 

I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran asupan zat  Gizi (karbohidrat,  protein, Lemak)         

pada pelajar SUPM Negeri Pontianak dan pelajar SMK Negeri 9 Pontianak. 

2. Mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada  pelajar SUPM Negeri 

Pontianak dan pelajar SMK Negeri 9 Pontianak. 

3. Mengetahui gambaran aktivitas fisik  pada  pelajar SUPM Negeri Pontianak 

dan pelajar SMK Negeri 9 Pontianak. 

4. Mengetahui gambaran daya tahan kardiorespirasi  pada pelajar SUPM  Negeri 

Pontianak dan pelajar SMK Negeri 9 Pontianak. 

5.  Mengetahui hubungan antara asupan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak)    

dengan  daya tahan kardiorespirasi  pada pelajar  SUPM Negeri Pontianak  dan 

pelajar SMK Negeri 9 Pontianak. 
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6. Mengetahui hubungan antara kadar hemoglobin dengan  daya tahan 

kardiorespirasi  pada pelajar  SUPM Negeri Pontianak  dan pelajar SMK 

Negeri 9 Pontianak. 

7. Mengetahui hubungan antara  aktifitas fisik dengan  daya tahan kardiorespirasi  

pada pelajar  SUPM Negeri Pontianak  dan pelajar SMK Negeri 9 Pontianak. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi pelajarar SUPM Negeri Pontianak dan pelajar SMK Negeri 9                         

Pontianak. 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi Sumber Informasi bagi pelajarar 

SUPM Negeri Pontianak dan pelajar SMK Negeri 9 Pontianak mengenai daya 

tahan kardiorespirasi serta berguna dalam meningkatkan daya tahan 

kardiorespirasi pelajarar SUPM Negeri Pontianak dan pelajar SMK Negeri 9 

Pontianak.  

I.4.2 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

 Hasil penelitian ini diharapkan  sebagai bahan tambah literature 

kepustakaan yang dapat menjadi suatu bacaan mahasiswa khususnya Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

I.4.3 Bagi Peneliti 

 Sebagai media nyata untuk menerapkan  berbagai ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh selama  masa perkuliahan dan untuk mendapatkan 

pengalaman secara langsung dalam melakukan penelitian di bidang kesehatan. 

 


