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 PERBEDAAN AKTIVITAS DAN KEBUGARAN FISIK ANTARA 

REMAJA PUTRI YANG ANEMIA DAN NON-ANEMIA DI SDN 

TOTOSARI I DAN TUNGGULSARI I & II SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Masalah kesehatan yang sering terjadi pada usia remaja adalah anemia gizi besi. 

Anemia di Indonesia menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

cukup tinggi karena prevalensinya cukup tinggi sebesar 21.7 % dengan 26.4 % 

terjadi pada anak kelompok usia 5-14 tahun. Jika konsentrasi hemoglobin dalam 

tubuh rendah akan menyebabkan penurunan pengiriman oksigen ke jaringan 

tubuh, sehingga akan berakibat pada penurunan jumlah energi yang dihasilkan 

untuk melakukan aktivitas. Kurangnya darah juga dapat menurunkan kemampuan 

mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.. Penelitian ini 

menggunakan desain cross sectional, sebanyak 80 siswa yang dipilih dengan cara 

total random sampling. Data aktivitas fisik didapatkan dari wawancara dengan 

Recall 24 jam sebanyak 2 hari tidak berurutan, data kebugaran fisik  didapatkan 

dengan metode cooper test yaitu lari 12 menit. Uji beda untuk aktivitas fisik 

adalah Independent Sample t Test sementara uji beda untuk kebugaran fisik 

adalah Mann Whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas fisik pada 

kelompok anemia seluruhnya masuk kategori aktivitas ringan (100%). Kebugaran 

fisik pada kelompok anemia sebagian besar termasuk dalam kategori buruk 

(87.1%). Aktivitas fisik pada kelompok non anemia sebagian besar termasuk 

dalam kategori aktivitas ringan (95.1%). Kebugaran fisik pada kelompok non 

anemia sebagian besar termasuk dalam kategori buruk (75.6%). Penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas fisik antara remaja putri 

anemia dengan non anemia namun tidak terdapat perbedaan antara kebugaran 

fisik antara remaja putri anemia dengan non anemia. 

  

Kata kunci : anemia, aktivitas fisik, kebugaran fisik. 

 

Abstract 

 

One of health problems that often occur in adolescent is anemia. Anemia in 

Indonesia is one of public health which is quite high because of its prevalence 

21.7% which is 26.4% occur in children aged 5-14 years-old. If the concentration 

of hemoglobin in the body is low it will cause decreased oxygen delivery to body, 

so that will deacrease in the amount of energy to generate to carry out the 

activities. Lack of blood can also reduce binding ability and carrying the oxygen 

from the lungs throughout the body. This research purposes is to determine the 

differences of physical activities and fitness between adolescent girls who are 

anemic and non anemic. This study used a cross sectional design, with total 80 

students as a participants. Physical activity data obtained from interview with 

Recall 24 hours by 2 days with non-consecituve. Physical fitness data is obtained 

by cooper test which is running 12 minutes. The different test for physical activity 

is the Independent Sample t Test while the different test for physical fitness is 
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Mann Whitney. The results of this study showed that physical activity in the 

anemia group was all categorized as mild activity (100%). Physical fitness in the 

anemia group was mostly included in the poor category (87.1%). Physical activity 

in the non anemic group was mostly included in the mild activity category 

(95.1%). Physical fitness in the non anemic group was mostly included in the poor 

category (75.6%). From this study, it can be concluded that there were differences 

in physical activity between anemic an non anemic adolescent girls but there was 

no difference between physical fitness between anemic and non anemic 

adolescent girls. 

 

Keywords. anemia, physical activites, physical fitness 

 

1. PENDAHULUAN 

Remaja adalah suatu tahap seseorang mengalami sebuah masa transisi dari kanak-

kanak menuju dewasa. Remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa 

kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat (Yusuf, 2010). 

Masalah kesehatan remaja berawal pada usia yang sangat dini. Masalah tersebut 

berdampak negatif pada usia remaja nantinya, misal adanya gejala infeksi dan 

malnutrisi, yang dapat mempengaruhi masalah  gizi pada remaja (Arisman, 2004). 

Menurut (Proverawati 2011) masalah gizi yang sering terjadi pada usia remaja 

adalah anemia gizi besi. Anemia adalah sebuah kondisi ketika jumlah sel darah 

merah (eritrosit) dan / atau jumlah hemoglobin yang ditemukan dalam sel–sel 

darah merah menurun di bawah normal. Sel darah merah dan hemoglobin yang 

terdapat di dalamnya diperlukan untuk transportasi dan pengiriman oksigen dari 

paru–paru ke seluruh tubuh. Tanpa adanya pemasukkan oksigen yang cukup, 

maka jaringan dan organ seluruh tubuh dapat terganggu. 

Anemia adalah suatu kondisi ketika jumlah sel darah merah atau 

konsentrasi hemoglobin tidak memenuhi untuk fungsi fisiologis tubuh. Prevalensi 

anemia di Indonesia cukup tinggi sebesar 21.7 % dengan 26.4 % terjadi pada anak 

kelompok usia 5-14 tahun. Anemia dapat terjadi pada kelompok umur <12 tahun 

baik pada laki-laki maupun perempuan (Riskesdas, 2013). Menurut WHO tahun 

2001 anak usia 6-12 tahun dikatakan anemia jika kadar Hb <11,5 g/dl. 

Dalam Riskesdas 2013  kriteria aktivitas fisik "aktif" adalah individu yang 

melakukan aktivitas fisik berat atau sedang atau keduanya, sedangkan kriteria 

'kurang aktif' adalah individu yang tidak melakukan aktivitas fisik sedang ataupun 
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berat. Anak-anak dan remaja adalah usia yang memiliki aktivitas fisik yang cukup 

tinggi. Aktivitas fisik memiliki peran yang cukup penting untuk mencegah 

penyakit kronis serta kematian dini. Aktivitas fisik yang optimal sangat penting 

bagi kesehatan, sedangkan aktivitas fisik yang kurang dapat menyebabkan 

permasalahan kesehatan (Warburton, 2006). Semakin lama dan tinggi aktivitas 

yang dilakukan seseorang maka jumlah oksigen yang diperlukan untuk 

metabolisme akan meningkat. Jika konsentrasi hemoglobin dalam tubuh rendah 

akan menyebabkan penurunan angka maksimal pengiriman oksigen ke jaringan 

tubuh, sehingga akan berakibat pada penurunan jumlah energi yang dihasilkan 

untuk melakukan aktivitas (Pate, 1999) . 

Kesegaran jasmani menurut Irianto (2000), yakni kemampuan seseorang 

untuk dapat  melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. 

Menurut pendapat Lutan (2002) kebugaran jasmani (yang terkait dengan 

kesehatan) adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang 

memerlukan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas.  

Menurut Gibson RS (2000), anemia dapat menurunkan tingkat kebugaran 

jasmani karena hemoglobin dalam sel darah merah berfungsi untuk mengalirkan 

oksigen ke dalam sel untuk metabolisme. Asupan oksigen yang masuk melalui 

proses respirasi tidak dapat terikat dengan baik atau sempurna, maka produktivitas 

tidak dapat secara optimal, karena oksigen tersebut berperan sebagai bahan bakar 

untuk menghasilkan energi dalam menunjang aktivitas. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian adalah observasional dengan melakukan pendekatan cross 

sectional. Penelitian dilaksanakan di SDN Totosari 1 dan SDN Tunggulsari 1 dan 

2 Kelurahan Pajang, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. dengan besar 

sampel  78 responden dipilih dengan cara total random sampling. Penelitian ini 

dilakukan selama 2 bulan, yaitu bulan Januari-Februari 2019. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah status aenmia, sedangkan variabel terikatnya adalah 

aktivitas fisik dan kebugaran fisik remaja putri. Kadar Hb sampel diperoleh 
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dengan cara pengukuran yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan. Analisis 

kesehatan menggunakan metode cyanmethemoglobin untuk mengetahui kadar Hb. 

Besarnya aktivitas fisik seseorang dapat dilihat melalui recall 2×24 jam dengan 

menggunakan metode PAL (Physical Activity Level). Kebugaran fisik dapat 

diukur menggunakan Cooper test. Berdasarkan uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil bahwa untuk variabel aktivitas fisik 

didapatkan nilai p 0.086 (p>0.05) yang artinya data terdistribusi normal sehingga 

untuk uji beda digunakan Uji t, sementara untuk variabel kebugaran fisik 

didapatkan p 0.001 (p<0.05) yang artinya data tidak berdistribusi normal sehingga 

dilanjutkan dengan Uji Mann Withney untuk mengetahui adanya perbedaan.  

   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagian besar aktivitas reponden masuk dalam kategori ringan dengan 78 

responden (97.2%) sementara 2 responden (2.5%) aktivitas fisiknya masuk 

kategori sedang. Aktivitas fisik adalah salah satu fakor penting dalam memelihara 

kesehatan yang baik secara keseluruhan. Menjadi aktif secara fisik memiliki 

manfaat kesehatan yang signifikan (Healey, 2013). Aktivitas fisik didefinisikan 

sebagai setiap pergerakan jasmani yang dihasilkan otot skeletal yang memerlukan 

pengeluaran energi. Istilah ini meliputi rentang penuh dari seluruh pergerakan 

tubuh manusia mulai dari olahraga yang kompetitif dan latihan fisik sebagai hobi 

atau aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, inaktivitas 

fisik bisa didefinisikan sebagai keadaan dimana pergerakan tubuh minimal dan 

pengeluaran energi mendekati resting metabolic rates (WHO, 2015). 

Kebugaran fisik merupakan kesanggupan tubuh dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, sehingga masih dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat rekreatif (Giriwijoyo, 2012).  

Kebugaran fisik yang dibutuhkan oleh individu satu dengan individu lainnya 

tidaklah sama, sesuai dengan gerak atau pekerjaan yang dilakukan. Dari penelitian 

didapatkan bahwa sebagian besar tingkat kebugaran fisik siswa sekolah dasar 

adalah buruk yaitu sebesar 65 responden (81.25%) dan kebugaran fisik siswa yang 

termasuk dalam kategori sangat baik sebesar 1 responden (1.25%).   
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Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang membutuhkan energi untuk 

mengerjakannya. Sedangkan olah raga merupakan aktivitas fisik yang terencana 

dan terstruktur serta melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan bertujuan 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani (Khomarun, 2013). Aktivtas fisik 

responden dapat diketahui dengan melakukan recall aktivitas sehari dan dihitung 

dengan rumus PAL. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa aktivitas responden 

yang memiliki aktivitas ringan lebih banyak daripada aktivitas sedang, responden 

dengan anemia sebanyak 39 orang responden dengan aktivitas ringan sementara 

kelompok responden yang tidak anemia terdapat 39 dengan aktivitas ringan dan 2 

responden dengan aktivitas sedang. Dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Distribusi aktivitas fisik dengan status anemia 

Aktivitas Fisik Status Anemia 
      Total 

   Anemia Tidak Anemia 

N % N % N % 

Ringan 39 50 39 50 78 100,0 

Sedang   0   0   2   100.0 2 100,0 

Berat    0   0   0    0 0 0 

 

Menurut Stork (2008) Aktivitas fisik sangat penting untuk pertumbuhan 

perkembangan secara keseluruhan pada anak. Mengoptimalkan penguasaan 

keterampilan dan sikap yang dapat menyebabkan perilaku yang lebih sehat dalam 

hidup, dan juga memfasilitasi perkembangan kognitif dan sosial. aktivitas fisik 

secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan yaitu 

terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, 

kencing manis, dan lain-lain, berat badan terkendali, otot lebih lentur dan tulang 

lebih kuat, bentuk tubuh menjadi ideal dan proporsional, lebih percaya diri, lebih 

bertenaga dan bugar, secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik 

(Kemenkes, 2006). 

Nilai rata-rata aktivitas fisik  untuk kelompok anemia adalah 1.17 

sedangkan untuk kelompok non anemia  adalah 1.34 Hasil analisis Independent 

Samples t Test menunjukkan bahwa p value 0.000 yang berarti terdapat perbedaan 

antara aktivitas fisik remaja putri yang anemia dan non anemia, dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 2. Analisis uji perbedaan aktivitas fisik antara anemia dan non anemia 

Kelompok 
Rata-rata Maksimal Minimal Standar 

Deviasi 
p* 

Anemia 1.16 1.40 1.0 0.13 0.000 

Tidak Anemia  1.33   1.70  0.77 0.17 

   *) Uji Independent Samples Test 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewiyana (2015) di SMK 

Penerbangan Bina Dirgantara, Karanganyar yang menyatakan adanya hubungan 

yang signifikan antara aktivitas fisik terhadap kadar Hb. Aktivitas responden yang 

non anemia lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang terkena anemia. 

Hemoglobin memiliki peran penting dalam tubuh yaitu berfungsi sebagai 

pengangkut oksigen ke seluruh tubuh (Murray, 2009). Pada saat melakukan 

aktivitas berat kebutuhan energi akan meningkat itu berarti kebutuhan oksigen 

juga meningkat  (Baldy, 2001). 

Kebugaran fisik responden dapat diketahui dengan meminta responden 

berlari mengelilingi lintasan selama waktu yang telah ditentukan responden dapat 

mengatur kecepatan sendiri dan berhenti kapan pun dan tidak memaksakan 

tubuhnya. Distribusi status gizi subjek penelitian dengan kebugaran fisik dapat 

dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3. Distribusi kebugaran fisik antara anemia dan non anemia 

Kebugaran Fisik Status Anemia 
      Total 

   Anemia Tidak Anemia 

N % N % N % 

Buruk 34 52.3 31 47.6 65 100,0 

Di bawah rata-

rata 

  2 33.4   4 66.6   6 100,0 

Rata-rata   2 33.4   4 66.6   6 100.0 

Di atas rata-rata   0 0   2 100.0   2 100.0 

Sangat baik   1 100   0 0   1 100.0 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

kebugaran fisik yang buruk untuk kelompok anemia ada 34 responden dengan 

kebugaran yang buruk dan untuk kelompok anemia ada 32 responden, sementara 

kebugaran yang sangat baik hanya ada 1 responden dari kelompok anemia.  
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Hasil analisis uji Mann Withney menunjukkan bahwa p value 0.110 yang 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kebugaran fisik remaja 

putri yang anemia dengan non anemia. Rata-rata kelompok anemia dapat berlari 

sejauh 1126.44 m/12 menit dengan jarak maksimal yang didapat ialah 2160.00 

m/12 menit sementara jarak minimal yang didapat ialah 720.00 m/12 menit, 

sementara kelompok anemia dapat berlari rata-rata 1229.51 m/12 menit dengan 

jarak masimal 1970.00 m/12 menit dan jarak minimal 720 m/12 menit. Hasil uji 

statistik dapat dilihat di tabel berikut. 

Tabel 4. Analisis uji perbedaan kebugaran fisik antara anemia dan non anemia 

Kelompok 
Median 

(m) 

Maksimal 

(m) 

Minimal 

(m) 

Standar 

Deviasi 
p* 

Anemia 1200.00 2160.00 720.00 329.34 0.110 

Tidak Anemia  1010.00  1970.00   720.00 330.58 

   *) Uji Mann Withney 

Kelompok non anemia dapat menempuh jarak sedikit yang lebih jauh 

dibandingkan dengan kelompok non anemia hasil ini sesuai dengan teori 

Sherwood (2011) yang menyatakan kekurangan hemoglobin dalam darah dapat 

mengakibatkan kurangnya oksigen yang ditrasnpor ke sel tubuh maupun otak, 

sehingga dapat menurunkan kebugaran jasmani seseorang ditandai dengan gejala 

letih, lesu, dan cepat lelah dan kurang mampunya seseorang dalam melaksanakan 

aktivitas fisik secara maksimal. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kebugaran fisik adalah IMT karena tingginya lemak tubuh akan menjadi 

penghalang dan memberikan beban tambahan fungsi kardiorespirasi selama 

latihan fisik. Berkurangnya fungsi ini akan berdampak pada rendahnya ambilan 

oksigen yang digunakan untuk metabolisme intrasel, terutama sel-sel 

muskuloskeletal. Karena deposisi lemak yang tidak proporsional, sistem 

muskuloskeletal gagal untuk memperoleh jumlah oksigen yang cukup selama 

melakukan latihan (Alamsyah, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Dewiyana (2015) di SMK Bina Dirgantara, Karanganyar yang 

menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebugaran fisik dengan 

kadar Hb. Penelitian ini tidak sejalan dengan penlitian Dwiati (2016) di SMAN 

Polokarto, Sukoharjo yang mengatakan bahwa kadar Hb dapat mempengaruhi 
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kebugaran fisik. Kebugaran fisik memegang peranan penting dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak, hal tersebut dibutuhkan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar (Giriwijoyo, 2012).  

4. PENUTUP

Aktivitas fisik siswi SDN Totosari, SDN Tunggulsari1 dan Tunggulsari 2 pada 

kelompok anemia seluruhnya masuk kategori aktivitas ringan (100%). Aktivitas 

fisik siswi SDN Totosari, SDN Tunggulsari1 dan Tunggulsari 2 pada kelompok 

non anemia sebagian besar termasuk dalam kategori aktivitas ringan (95.1%). 

Kebugaran fisik pada anak  SDN Totosari 1, Tunggulsari 1 dan Tunggulsari 2 

pada kelompok anemia sebagian besar termasuk dalam kategori buruk (87.1%). 

Kebugaran fisik pada anak  SDN Totosari 1, Tunggulsari 1 dan Tunggulsari 2 

pada kelompok non anemia sebagian besar termasuk dalam kategori buruk 

(75.6%). Berdasarkan penelitian terdapat perbedaan aktivitas fisik antara remaja 

putri anemia dengan non anemia namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kebugaran fisik antara remaja putri anemia dengan non anemia. 

Pihak sekolah diharapkan untuk mengoptimalkan kegiatan yang dapat 

meningkatkan aktivitas fisik dan kebugaran para siswanya. Diharapkan dapat 

lebih mengonsumsi makanan seimbang untuk menghindari anemia, karena hasil 

penelitian kelompok anemia lebih rendah aktivitas fisiknya. Perlu adanya 

penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan faktor lain yang mempengaruhi 

aktivitas dan kebugaran fisik. 
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