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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) sebagai salah satu institusi 

yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan 

sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan 

adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang pekerjaanya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi.  

Usia anak sekolah setingkat SMK dapat dikatakan sebagai usia 

remaja, atau lebih tepatnya usia masa remaja menengah, yaitu yang memiliki 

usia antara 14 - 17 tahun (Depkes, 2010). Masa remaja merupakan masa 

peralihan antara masa kanak – kanak ke masa dewasa, yang ditandai 

dengan pubertas, pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologi 

berlangsung cepat dan terjadi peningkatan kebutuhan zat besi, 

perkembangan otot skeletel berlangsung cepat bersamaan dengan 

berkembangnya volume darah (Ali dan Asrori, 2004). 

Masalah gizi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara asupan 

dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit 

(infeksi). Remaja putri lebih rawan terkena masalah gizi dibandingkan dengan 

remaja putra, karena remaja putri mengalami menstruasi atau haid setiap 

bulan. Sehingga remaja putri lebih sering terkena anemia karena berada 

pada masa pertumbuhan yang membutuhkan zat gizi yang lebih banyak 

termasuk zat besi (Sediaoetama, 2010). 
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Prevalensi anemia pada remaja putri cukup tinggi. Hasil RISKESDAS 

2013 menyatakan sekitar 23,9% remaja putri di Indonesia mengalami 

anemia. Anemia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas 

fisik dan kesegaran jasmani remaja putri di Indonesia, anemia ditandai oleh 

kadar hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengambil dan melepaskan 

oksigen didalam darah dan kemudian dialirkan dari paru-paru kejaringan 

perifer. Kadar hemoglobin pada seseorang yang menderita anemia lebih 

rendah dibandingkan yang tidak anemia (Ganong, 2003).  

Kekurangan hemoglobin dalam darah mengakibatkan kurangnya 

oksigen yang ditransportasi ke sel tubuh maupun otak, sehingga 

menimbulkan gejala letih, lesu, lemah dan cepat lelah. Sehingga pada anak 

sekolah dapat mengakibatkan menurunnya prestasi belajar (Soekirman, 

2000).  

Bagi pelajar aktivitas fisik memberikan pengaruh yang baik. Penelitian 

oleh Coe et al (2006) menyatakan bahwa peningkatan aktivitas fisik dapat 

meningkatkan rangsangan dan menurunkan kebosanan sehingga dapat 

meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Aktivitas fisik juga dapat 

membantu meningkatkan darah dan oksigen ke otak sehingga dapat 

mengurangi stres dan meningkatkan mood anak-anak. Dengan mood belajar 

yang baik, maka anak-anak dapat menunjukan sikap yang baik selama di 

kelas. Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kesegaran jasmani (Rosmalina dan Permaesih, 2010).  

Berdasarkan penelitian Setiawan (2010), belum banyak pelajar yang 

melakukan aktivitas fisik secara cukup. Sebanyak 78% siswa SMA Negeri 11 

Yogyakarta memiliki aktivitas fisik dengan kategori kurang aktif dan sebanyak 
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11% siswa memiliki kategori aktivitas fisik duduk dan berbaring. Hanya 6% 

siswa yang melakukan aktivitas fisik dengan kategori aktif dan 4% siswa 

dengan kategori sangat aktif.  

Menurut Grissom (2005), kesegaran jasmani berhubungan positif 

dengan prestasi belajar. Siswi dengan kesegaran jasmani yang baik 

cenderung mendapatkan prestasi belajar yang baik. Karena siswi yang 

memiliki kesegaran jasmani yang cukup dapat meningkatkan konsentrasi 

belajar. Dengan kata lain, kurangnya kesegaran jasmani pada siswa dapat 

berdampak pada menurunnya konsentrasi belajar (Suryabrata, 2005).  

Kesegaran jasmani dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

genetik, umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, status gizi 

dan kadar hemoglobin. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2005) 

menunjukkan adanya kaitan antara kadar hemoglobin darah dan kesegaran 

jasmani dengan hasil belajar.  

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMK Penerbangan 

Bina Dhirgantara Karanganyar pada bulan Januari 2015 sebanyak 67,44% 

siswi memiliki kadar Hb < 12 gr/dl dan 32,56% siswi memiliki kadar Hb 

normal (12 – 14 gr/dl) dari 43 siswi. Berdasarkan uraian diatas penelti tertarik 

untuk meneliti apakah ada pengaruh jangka panjang mengenai hubungan 

antara aktivitas fisik, kesegaran jasmani dan kadar Hemoglobin dengan 

prestasi belajar remaja putri SMK Penerbangan Bina Dhirgantara 

Karanganyar.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara aktivitas fisik, kesegaran 

jasmani dan kadar hemogobin dengan prestasi belajar remaja putri SMK 

Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar”. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Mengetahui hubungan aktivitas fisik, kesegaran jasmani, dan kadar 

hemoglobin dengan prestasi belajar remaja putri SMK Penerbangan Bina 

Dhirgantara Karanganyar. 

2. Tujuan khusus  

a. Mendeskripsikan aktivitas fisik remaja putri SMK Penerbangan Bina 

Dhirgantara Karanganyar    

b. Mendeskripsikan kesegaran jasmani remaja putri SMK Penerbangan 

Bina Dhirgantara Karanganyar 

c. Mendeskripsikan kadar hemoglobin remaja putri SMK Penerbangan 

Bina Dhirgantara Karanganyar 

d. Menganalisa hubungan aktivitas fisik remaja putri SMK dengan 

prestasi belajar remaja putri SMK Penerbangan Bina Dirgantara 

Karanganyar. 

e. Menganalisa kesegaran jasmani dengan prestasi belajar remaja putri 

SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar. 

f. Menganalisa kadar hemoglobin dengan prestasi belajar remaja putri 

SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar.  
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D. Manfaat penelitian  

1. Bagi SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar  

Penelitian ini dapat menambah informasi tentang aktivitas fisik, 

kesegaran jasmani dan kadar hemoglobin dan prestasi belajar para siswi 

yang dapat dijadikan sebagai acuan evaluasi untuk menjaga kesehatan 

dan meningkatkan prestasi belajar.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut 

tentang hubungan aktivitas fisik, kesegaran jasmani dan kadar 

hemoglobin dengan prestasi belajar pada siswi SMK Penerbangan Bina 

Dhirgantara Karanganyar 

  

 

 


