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SARI 
 
 

Angga Budining Septyagana. 2009. Skripsi ini berjudul “Survei Status Gizi dan 
Kesegaran Jasmani pada Siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Bhaladika Semarang”. 
 
 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
status gizi dan kesegaran jasmani siswa pada sekolah sepak bola (SSB) Bhaladika 
Semarang? Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
status gizi dan kesegaran jasmani pada siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) 
Bhaladika Semarang. 

Populasi penelitian ini adalah anak-anak usia 13-15 tahun siswa SSB 
Bhaladika Semarang yang berjumlah 36 orang. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu semua populasi anak-
anak usia 13-15 tahun pada SSB Bhaladika Semarang yang berjumlah  36 orang.  
Variabel penelitian adalah status gizi dan kesegaran jasmani siswa sepak bola. 
Untuk memperoleh data yang sesuai, maka dalam penelitian ini menggunakan 
metode survei dan teknik tes. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa status gizi secara keseluruhan pemain 
di SSB Bhaladika Semarang diketahui 86,1 % (31 orang) berstatus gizi baik dan 
13,9 % (5 orang) berstatus gizi kurang. Untuk tes kesegaran jasmani diketahui 
bahwa 69,4% (25 orang) memiliki kesegaran jasmani yang baik, 19,4 % (7 orang) 
memiliki tingkat kesegaran jasmani sedang, serta 11,1 % (4 orang) memiliki 
tingkat kesegaran jasmani kurang. 

Simpulan yang diambil dari hasil penelitian adalah status gizi sebagian 
pemain di SSB Bhaladika Semarang dalam kategori baik 86,1% (31 orang) 
sedangkan kesegaran jasmani siswa sepak bola 69,4% (25 orang) memiliki tingkat 
kesegaran jasmani yang baik. Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait 
dengan hasil penelitian yaitu Pelatih dan orang tua bekerja sama 
mensosialisasikan akan arti pentingnya status gizi putera puterinya. Disamping itu 
orang tua juga perlu diberi pengertian tentang cara-cara meningkatkan status gizi 
antara lain penyediaan makanan yang bernilai gizi, penyajian menu makanan yang 
bervariasi, memberikan perhatian terhadap putera puterinya terutama dalam 
masalah makan dan istirahat, memberikan pengertian tentang pentingnya menjaga 
kebersihan diri dan lingkungan.Untuk siswa yang memiliki status gizi kurang dan 
tingkat kesegaran jasmani yang rendah harus meningkatkan status gizi dengan 
pola makan yang seimbang, yaitu cukup karbohidrat, lemak, dan protein sebagai 
sumber energi penggerak tubuh. Dengan energi yang tercukupi tersebut digunakan 
siswa untuk beraktivitas tinggi dalam sepak bola sehingga akan tercapai tingkat 
kesegaran jasmani siswa yang diinginkan. 
 
 
Kata Kunci : Status Gizi Dan Kesegaran Jasmani Siswa Sepak Bola 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai sumber daya 

manusia pada posisi utama. Posisi tersebut merupakan modal dasar bagi 

keamanan nasional. Pembangunan manusia seutuhnya merupakan tujuan 

pembangunan nasional, oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia  

(SDM) mendapat perhatian yang lebih, guna menghantarkan manusia Indonesia 

yang berkualitas dan mandiri dalam menghadapi era globalisasi. 

Kualitas sumber daya ditentukan oleh kualitas fisik dan non fisik yang 

keduanya saling berkaitan dan berpengaruh sehingga perlu mendapat perhatian 

yang sama agar manusia dalam kondisi keseimbangan yang baik, sebagai salah 

satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya kualitas fisik 

diperlukan suatu upaya peningkatan kesegaran jasmani yang baik. Kesegaran 

jasmani yang baik dapat diperoleh dengan status gizi yang baik pula. 

Salah satu upaya yang mempunyai dampak penting terhadap peningkatan 

kualitas SDM adalah peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi adalah 

merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas. 

Proses metabolisme tubuh seseorang, diperlukan zat-zat gizi yang seimbang yang 

dikonsumsi setiap hari. Proses berlangsungnya metabolisme tubuh diperlukan zat-

zat yang kurang memperlihatkan kadar zat-zat gizi dapat berakibat buruk terhadap 

kesehatan maupun kesegaran jasmani (Asmira Sutarto,1980: 3).  
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Kualitas sumber daya manusia dan peran kesegaran jasmani sangat penting 

dan menentukan, oleh sebab itu perlu mendapat perhatian secara khusus. Aktivitas 

fisik saat ini menjadi berkurang, sedangkan peran teknologi semakin lama 

semakin besar. Pada masa yang akan datang, diperlukan pembinaan kualitas fisik 

untuk meningkatkan derajat kesegaran jasmani dengan indikator diantaranya 

tingkat kesegaran jasmani, status gizi dan kesehatan, peningkatan kemampuan 

intelektualitas, dan peningkatan produktivitas. Indikator tersebut di atas, bagi 

kelompok usia yang produktif masalah gizi sangatlah penting dan juga bila 

dihubungkan dengan tingkat kesegaran jasmani. Salah satu faktor yang ikut 

menentukan kesegaran jasmani yang optimal adalah faktor makanan atau gizi. 

Demi mendapatkan kesegaran jasmani yang optimal, salah satunya harus 

memperhatikan asupan makanan sehingga diperoleh manfaat dari zat-zat gizi yang 

diperlukan oleh tubuh. Manfaatnya yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan 

pemeliharaan jaringan tubuh dan terlaksananya fungsi fisiologis yang normal 

dalam tubuh selain memperoleh energi yang cukup memungkinkan bekerja secara 

maksimal (Sjahmien Moehji, 2003:11). 

Status gizi yang rendah akan menyebabkan kualitas fisik menurun yang 

akan berdampak pada penurunan tingkat kesegaran jasmani. Tingkat kesegaran 

jasmani yang rendah dapat menyebabkan rendahnya produktivitas. Semakin tinggi 

berat badan seseorang maka tingkat kesegaran jasmani akan semakin rendah. 

Namun berat badan yang sesuai dengan tinggi badannya akan menghasilkan berat 
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badan yang ideal. Selama ini dalam mengukur tingkat kesegaran jasmani hanya 

diperhatikan berat badan saja, tanpa memperhatikan ukuran ideal berat badan 

dibanding tinggi badannya.  

Penggunaan energi untuk kegiatan jasmani bertambah pada saat remaja, 

karena remaja merupakan golongan dengan kegiatan aktif. Di samping itu, kelak 

mereka merupakan generasi penerus yang diharapkan berpotensi dan berkualitas 

tinggi sehingga kecukupan energi bagi golongan ini perlu mendapat perhatian 

(Depkes RI, 1990: 5). Remaja  itu sendiri menurut Sayogo (1992: 407) adalah 

masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan 

perubahan fisik, fisiologis dan psikososial. 

Kelompok umur remaja merupakan fase pertumbuhan yang pesat selain 

pada masa balita, sehingga wajar kalau pada masa ini dibutuhkan zat gizi yang 

relatif lebih besar jumlahnya (Sediaoetama, 2000: 25). Anak seusia sekolah yang 

meliputi kelompok masyarakat umur 13 sampai dengan 15 tahun merupakan 

kelompok yang rawan, karena pada usia ini, merupakan usia pertumbuhan, 

Intensitas pembinaan menuju terbentuknya perilaku hidup sehat merupakan 

bagian penting dari pemeliharaan kesehatan anak.  

Pada umumnya, anak sekolah tidak hanya sibuk dengan aktivitas di 

sekolahnya, tetapi juga penuh dengan kegiatan ekstrakulikuler. Untuk menjaga 

staminanya, anak perlu ditunjang dengan pangan dan gizi yang cukup dan 

berkualitas. Penyebab terjadinya gizi kurang adalah ketidakcukupan zat gizi 

dalam tubuh apabila dibiarkan akan terjadi perubahan faali dan metabolisme. 

Permasalahan yang paling menonjol pada remaja adalah yang memiliki keluarga 
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dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga gizi kurang bisa mencapai 40%, 

dan menurut terjadi pada anak yang tinggal di pedesaan ada 3% yang dalam 

kondisi buruk. Pada tahun 2003, prevalensi gizi kurang di Indonesia mencapai 

37,5%. Remaja dengan gizi kurang dapat mengakibatkan kurang gairah dan 

kurang lincah sehingga daya tahan menurun, cepat lelah, gerakannya lamban dan 

ini akan mempengaruhi daya tahan kardiovaskular dalam tubuh pada saat anak 

akan melakukan kesegaran jasmani. Selain itu, gizi kurang pada umumnya 

diakibatkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya 

kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi 

dan adanya daerah miskin gizi (Sunita Almatsier, 2003 : 301 ). 

Pada hasil penelitian pusat kesegaran jasmani dan reaksi Depdikbud pada 

tahun 1993 menunjukkan tingkat kesegaran jasmani pelajar di Indonesia sebanyak 

(29,97%) sedang dan klasifikasi kurang sebanyak (29,70%). Pada tahun 1995 

diadakan penelitian kembali dengan sampel para pelajar dengan hasil klasifikasi 

sedang (51,6%) dan klasifikasi kurang (31,30%). 

Menurut Agus Amin Sulistiono (2004), bahwa berdasarkan hasil 

pengkajian penelitian terhadap tingkat kesegaran atau kebugaran jasmani pelajar 

(SD, SMP, SMA/ SMK) tahun 2003 dan 2004 yang telah dilaksanakan di 15 

propinsi terhadap 10.110 pelajar, diperoleh data bahwa tingkat kesegaran jasmani 

pelajar secara umum berada pada kategori kurang (45,97%). Data ini amat 

berbeda dengan tingkat kesegaran jasmani pelajar berdasar data tahun 1995 yang 

berada pada kategori sedang (51,6%). Artinya, tingkat kesegaran jasmani pelajar 

saat ini mengalami penurunan, jika dibandingkan pada tahun 1995. Angka-angka 
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tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesegaran jasmani pada pelajar, 

padahal dalam usia ini seharusnya dalam status baik karena secara fisiologis 

mereka masuk dalam taraf peningkatan (pertumbuhan) dalam fisik yang baik. 

Untuk memperoleh tingkat kesehatan dan kebugaran yang baik , maka dapat 

diperoleh dengan olahraga yang dimulai sejak dini melalui pendidikan formal 

maupun non formal. 

Sekolah Sepak Bola (SSB) menjadi salah satu organisasi non formal yang 

mendidik anak-anak dan remaja agar menjadi pemain sepak bola yang handal dan 

potensial. Dalam olahraga sepak bola dibutuhkan kondisi fisik yang baik, maka 

untuk menuju kesana perlu dibuat program-program latihan yang baik serta 

didukung dengan fasilitas dan tenaga pelatih yang profesional. 

Sekolah Sepak Bola (SSB) Bhaladika Semarang adalah salah satu klub 

yang berada di Semarang yang berdiri pada tanggal 1 April 2005, yang diketuai 

oleh Astoto dan keberadaannya sudah diakui oleh Pengurus Cabang (Pengcab) 

PSSI Kota Semarang. 

Perjalanan SSB Bhaladika itu sendiri telah mencapai beberapa generasi 

dan sudah mencapai beberapa prestasi dalam regional lokal. Usaha untuk 

melakukan pembinaan klub tersebut, pemerintah Semarang sering mengadakan 

kompetisi setiap tahunnnya agar dapat mencari bibit muda yang berbakat. SSB 

Bhaladika Semarang ini mempunyai cukup banyak anggota yang terdiri dalam 

beberapa kelompok usia, yaitu dari kelompok usia 8 tahun sampai 15 tahun  dan 

SSB Bhaladika ini mencoba membina pemain-pemain muda berbakat  yang 

memiliki kualitas, inilah merupakan langkah positif yang perlu mendapatkan  
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Perhatian serius demi kemajuan dan peningkatan persepakbolaan di masa 

mendatang. 

Atas dasar uraian diatas, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “Survei Status Gizi Dan Kesegaran Jasmani Pada Siswa Sekolah Sepak Bola 

(SSB) Bhaladika Semarang. 

Dengan pertimbangan di atas maka hal ini merupakan alasan yang tepat 

untuk melakukan penelitian disebuah klub Sekolah Sepak Bola ( SSB ) Bhaladika 

Semarang dengan rumusan antara lain : 

1) Bagaimana status gizi dan kesegaran jasmani siswa usia 13-15 tahun pada 

Sekolah Sepak Bola (SSB) Bhaladika Semarang. Kondisi fisik atau kesegaran 

jasmani pemain belum sesuai yang diharapkan, hal ini berkaitan dengan status gizi 

pemain. 

2) Dalam usia dini (13-15) tahun  adalah masa pertumbuhan dan 

perkembangan sehingga banyak memerlukan gizi, sedangkan sebagai orang tua 

kurang sekali memperhatikan akan gizi anak-anaknya. Dengan latarbelakang 

pendidikan orang tua yang berbeda-beda tidak menutup kemungkinan 

pengetahuan tentang kebutuhan gizi anak terabaikan. 

Dalam penelitian mengenai status gizi dan kesegaran jasmani 

diprioritaskan bagi siswa umur antara 13 sampai 15 tahun, khususnya yang 

diperhatikan adalah mengenai status gizi dan kesegaran jasmaninya, karena hal itu 

sangat diperlukan siswa untuk menghadapi event atau pertandingan-pertandingan 

sepak bola yang menyita banyak tenaga dan pikiran, sehingga dengan  status gizi 
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dan kesegaran jasmani yang baik bertujuan untuk membantu mencapai hasil yang 

maksimal serta tidak mempengarui kesehatan siswa. 

 

1.2 Permasalahan   

Dalam penelitian ini permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah 

”bagaimana status gizi dan tingkat kesegaran jasmani pada siswa sekolah sepak 

bola  (SSB) Bhaladika Semarang?” 

 

1.3  Penegasan Istilah   

            Agar istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini tidak menyimpang dan 

terjadi salah pengertian dari yang diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah 

yang meliputi : 

1.3.1   Survei  

           Survei adalah suatu cara penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap 

sekumpulan obyek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu. 

Pada umumnya survei bertujuan untuk membuat penilaian terhadap suatu kondisi 

dan penyelanggarakan suatu program  dimasa sekarang, kemudian hasilnya 

digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut.(Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002 :140). 

 Dalam penelitian ini survei yang dilakukan yaitu survei status gizi dan 

kesegaran jasmani siswa sepak bola pada SSB Bhaladika Semarang. Survei status 

gizi di ukur dengan menggunakan pengukuran berat badan dan tinggi badan yang 

hasilnya dimasukkan dalam Indeks Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) 
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pada usia 6-17 tahun. Sedangkan survei kesegaran jasmani diukur dengan tes 

pengukuran kemampuan kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani yang 

meliputi tes lari cepat 50 meter, pull up 60 detik, sit up 60 detik, vertical jump, lari 

jarak 1000 meter. 

1.3.2   Status gizi  

           Status gizi adalah Keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi, dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator 

baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari (Sunita Almatsier, 2003 : 3). 

Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan 

kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak serta menunjang pembinaan prestasi 

olahragawan (Djoko Pekik Irianto, 2006:65). 

 Dalam penelitian ini status gizi adalah status gizi siswa sepak bola pada 

SSB Bhaladika Semarang yang diukur dengan menggunakan pengukuran berat 

badan dan tinggi badan. Hasil dari pengukuran berat badan dan tinggi badan 

dimasukkan dalam Indeks Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) pada 

anak usia 6-17 tahun. Adapun cara penilaiannya adalah dengan menghitung 

persentase capaian Berat Badan (BB) Standar berdasarkan Tinggi Badan (TB). 

Sedangkan cara penghitungannya adalah sebagai berikut : 

Cara penghitungan yaitu  % 100 x 
StandarBadan Berat 
AktualBadan Berat  

 

Setelah itu hasil dari Berat Badan dan Tinggi badan akan dikonversikan 

tabel BB/TB Standar anak usia 6-17 tahun. Jika anak berada dibawah ataupun 

diatas standar berarti anak memiliki status gizi kurang atau status gizi lebih. 
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1.3.3   Kesegaran Jasmani 

Kesegaran Jasmani adalah kondisi jasmani yang bersangkut paut dengan 

kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara optimal dan 

efisien.(Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, 1999:1). 

 Dalam penelitian ini kesegaran jasmani diukur dengan menggunakan tes 

pengukuran kemampuan kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani yang 

meliputi tes lari cepat 50 meter, pull up 60 detik, sit up 60 detik, vertical jump, lari 

jarak 1000 meter. Sedangkan hasil pengukuran akan dimasukkan dalam konversi 

nilai kategori kondisi fisik. 

1.3.4 Siswa (13-15 Tahun) 

Pada usia ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. 

Anak pria memperlihatkan kemajuan tinggi badan yang tidak seimbang dengan 

kemampuan fisiknya, terutama otot tungkai dan anggota badan bagian atas, karena  

itu pada puncak pertumbuhan terjadi gangguan pada keseimbangan. Anak sering 

sekali mudah terjatuh, hal ini berakibat buruk bagi tugas keseimbangan dan 

bahkan kakinya sering terantuk. Pada masa ini pembinaan kekuatan yang sepadan 

tidaklah membahayakan, namun tetap diingat penggunaan beban yang terlampau 

berat di luar batas toleransi dapat berakibat negatif yang menyebabkan jaringan 

epipesis terhenti pertumbuhannya (Rusli Lutan dkk, 2000:50-51). 

Tes Kesegaran Jasmani anak umur 13-15 tahun sangat cocok dan tepat jika 

dipergunakan oleh sekolah dan lembaga pendidikan sejenis karena anak umur 13-

15 tahun hampir seluruhnya menjadi siswa sekolah atau lembaga pendidikan  
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tersebut. Selain itu kesegaran jasmani merupakan salah satu tujuan dari 

pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dicapai melalui pelaksanaan bidang studi 

pendidikan jasmani dan kesehatan. 

 

1.3.5 Sekolah Sepak Bola Bhaladika Semarang 

Sekolah sepak bola (SSB) Bhaladika Semarang adalah salah satu di antara 

sekian banyak SSB yang berada di Semarang yang menjadi salah satu organisasi 

non formal yang mendidik anak-anak dan remaja agar menjadi pemain sepak bola 

yang handal dan potensial. Dalam hal ini SSB Bhaladika Semarang merupakan 

obyek penelitian yang akan diteliti, tentang status gizi dan kesegaran jasmani 

siswa sepak bola usia dini (13-15 tahun). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

            Tujuan penelitian ini adalah 

1.4.1 Untuk mengetahui status gizi siswa sepak bola pada SSB Bhaladika 

Semarang 2008. 

1.4.2 Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa sepak bola pada SSB 

Bhaladika Semarang 2008. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang dan 

melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang gizi dan kesegaran jasmani. 
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1.5.2 Bagi Klub Bhaladika 

           Memberikan informasi tentang status gizi dan kesegaran jasmani siswa 

yang dapat digunakan untuk pedoman dalam pengembangan program-program 

latihan dasar sepak bola yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan 

siswa  tersebut. 

1.5.3 Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat  

           Memberikan informasi yang berkaitan dengan status gizi dan kesegaran 

jasmani anak, sehingga orang tua dapat memberikan gizi makanan yang sesuai 

dengan gizi seimbang serta memberikan kegiatan di luar sekolah yang dapat 

meningkatkan tingkat kesegaran jasmani anak. 

1.5.4 Bagi  Siswa 

           Siswa dapat mengetahui kondisi status gizi dan tingkat kesegaran 

jasmaninya. Dengan mengetahui kondisi status gizi dan tingkat kesegaran 

jasmani, siswa  diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan gizi serta kesegaran 

jasmaninya sehingga dalam menghadapi pertandingan-pertandingan sepak bola 

dan ujian di sekolah dapat melaksanakan dengan kondisi kesegaran jasmani dan 

status gizi yang baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Status Gizi 

2.1.1 Definisi Status Gizi 

        Status gizi (nutrition status) adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan 

dalam bentuk variable tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk 

variable tertentu (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:18). Sedangkan menurut 

Sunita Almatsier (2003:3) status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat 

konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. 

2.1.2 Klasifikasi Zat Gizi 

        Zat gizi dibagi dalam 6 kelas utama, yaitu karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin, mineral, air. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin disebut sebagai zat 

organik (zat yang susunannya mengandung karbon), sedangkan mineral dan air 

adalah zat anorganik (Yayuk Farida, 2004:48). 

        Zat gizi esensial adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh 

tidak dapat mensintesanya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya (Yayuk Farida, 2004:48). 

Tabel 1 
Zat Gizi Esensial 

Zat Gizi Utama Zat Gizi Esensial 
(1) (2) 

Karbohidrat Serat, glukosa* 
Lemak Asam lemak: asam linoleat 
Protein Asam amino: leusin, isoleusin, lisin,  
Vitamin methionin, treonin, triptophan, valin, fenilalanin, histidin 

(untuk anak-anak) 
Vitamin larut lemak: vitamin A**, D, E, K; Vitamin larut air: 
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thiamine ***, niacin in, riboflafin, biotin, folacin, vitamin 
B6, B12, asam pantothenat, vit.C 

Mineral Mineral makro: Ca, P, Cl, Na, K, S, Mg; Mineral mikro: 
Fe**, Mn, Zn***, Co, Mo, I**, Cr, V, Sn, Ni, Si, F 

Air Air 
Keterangan: 

* : esensial bagi jaringan/ organ tubuh tertentu 

** : masalah gizi utama di Indonesia 

*** : potensial masalah gizi di Indonesia 

Sumber: Yayuk Farida Pengantar Pangan dan Gizi. 2004:48 

 

Gambar 1 

Zat Gizi dan Fungsi Utamanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yayuk Farida Pengantar Pangan dan Gizi. 2004:49 

Unsur gizi yang terdapat dalam makanan setiap harinya terdiri dari enam 

jenis yaitu karbohidrat atau hidrat arang, protein, lemak, mineral dan garam--

garaman, vitamin dan air. 
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2.1.2.1 Unsur Gizi Pemberi Kalori. 

Ada tiga macam unsur gizi yang tergolong dapat memberikan kalori bagi 

tubuh yaitu : karbohidrat, lemak, protein. 

Karbohidrat dan lemak merupakan unsur gizi yang paling banyak 

memberikan kalori bagi tubuh. Kedua unsur gizi ini dengan bantuan oksigen dari 

udara dioksidasikan atau dibakar sehingga menimbulkan panas. Panas yang 

ditimbulkan dinyatakan dalam satu satuan yang disebut kalori. Dengan kata lain, 

kalori adalah satuan panas yang ada dalam tubuh manusia sebagai hasil 

pernbakaran karbohidrat, lemak dan protein dalam tubuh. 

Yang dimaksud 1 gram kalori dalam ilmu gizi adalah jumlah panas yang 

dibutuhkan untuk menaikkan satu derajat celcius temperatur air yang jumlahnya 

satu liter (Sjahmien Moehji, 1982: 8). Satu kilogram kalori atau 1.000 gram 

kalori. 

Dalam proses pembakaran 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori, 

sedangkan  1  gram   lemak   akan   menghasilkan  9  kalori, dan 1 gram protein  

akan menghasilkan 4 kalori. 

1) Karbohidrat. 

Karbohidrat sebagai sumber utama kalori bagi manusia. Karbohidrat 

dalam proses pembakaran akan menghasilkan 4 kalori setiap 1 gramnya. Untuk 

bangsa di Asia Tenggara 80% dari kalori yang didapat berasal dari karbohidrat. 

Sumber karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti beras, gandum dan  
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umbi-umbian. Susunan unsur dari karbohidrat terdiri dari unsur Karbon, 

Hidrogen, dan Oksigen. 

Menurut besar molekul, karbohidrat digolongkan menjadi tiga bagian 

diantarannya monosakharida, disakharida dan polisakharida (Asmira Sutarto, 

1980: 19). 

1.1)  Monosakharida. 

 Monosakharida merupakan karbohidrat yang susunan molekulnya paling 

sederhana. Monosakharida merupakan hasil akhir dari pemecahan sempurna dari 

disakharida dan polisakharida. Monosakharida mempunyai sifat larut dalam air 

dan rasanya manis, yang termasuk golongan ini adalah glukosa, fruktosa dan 

galaktosa (Sjahmien Mochji, 1982: 10-11). GIukosa disebut juga dektrose, zat ini 

banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Glukosa merupakan bentuk 

karbohidrat yang ada dalam aliran darah yang akan digunakan oleh tubuh sebagai 

tenaga. Fruktosa disebut juga levulosa, zat ini bersama glukosa terdapat dalam 

buah-buahan dan sayuran, banyak pula terdapat pada madu yang menyebabkan 

rasa manis.Sedang galaktosa hanya didapat dari pecahan disakharida.                                      

1.2) Disakharida. 

Disakharida adalah gabungan dari dua macam monosakharida. 

Disakharida ini akan dipecah menjadi dua molekul monosakharida oleh enzim 

amilase dalam tubuh. Ada tiga macam disakharida yang penting dalam makanan 

yaitu : 1) Sukrosa, 2) maltosa dan 3) laktosa (Sjamien Mochji, 1982: 11). Sukrosa 

banyak terdapat dalam gula tebu dan gula aren. Dalam pencernaan, sukrosa ini  
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akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan maltosa didapat sebagai 

hasil perantara dari pecahan zat tepung. Selanjutnya, maltosa ini akan dipecah 

menjadi dua molekul glukosa. Tetapi untuk laktosa banyak terdapat pada susu. Di 

dalam tubuh, laktosa agak sukar dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa. Sisa 

dari laktosa yang tidak dapat dicerna dalam usus besar jika terlalu banyak akan 

menyebabkan mencret atau diare. 

1.3) Polisakharida. 

Polisakharida adalah gabungan dari beberapa molekul monosakharida. 

Beberapa polisakharida yang penting adalah zat pati, glikogen dan selolusa. Zat 

pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian hidrat arang 

(karbohidrat) dalam makanan terdapat dalam tubuh yang disimpan dalam hati dan 

otot (Sjamien Mochji, 1982: 11). Apabila tubuh memerlukan, maka glikogen ini 

akan diubah menjadi glukosa, (Asmira Sutarto, 1980: 20).  

Sedangkan selulosa bagian dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dicerna oleh 

alat pencernaan. Meskipun demikian, selulosa mempunyai kegunaan dalam tubuh 

yaitu merangsang alat pencernaan untuk mendapatkan cukup getah cerna dan 

Membentuk volume makanan hingga cukup memberi rasa kenyang selanjutnya 

asam lenokenik yang terdapat dalam susu (Sjahmien Mochji, 1982: 14). 

2) Lemak 

Lemak adalah bahan-bahan yang mengandung asam lemak. Lemak yang 

berwujud cair dalam temperatur biasa dinamakan minyak (oil), sedangkan yang 

berbentuk padat dinamakan fat (lemak), fungsi utama lemak adalah sebagai  
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sumber tenaga yaitu setiap 1 gram lemak akan rnenghasilkan 9 kalori. Disamping 

itu, lemak berfungsi untuk melarutkan beberapa vitamin, yaitu A, D, E dan K.  

Struktur kimia lemak terdiri dari ikatan antara asam-asam lemak dan 

gliserol. Da1am peristiwa hidrolisis, lemak akan terurai menjadi satu molekul 

gliserol dan tiga molekul asam lemak. Berdasarkan ikatan kimia, lemak dibedakan 

menjadi dua yaitu lemak murni dan zat-zat yang mempunyai lemak. 

2.1) Lemak Murni 

Lemak murni terdiri dari enam lemak dan gliserol. Lemak dibuat oleh 

tubuh dari kelebihan hidrat arang yang dimakan. Meskipun demikian lemak murni 

ini masih juga harus didapat dari bahan makanan lain karena beberapa jenis asam 

lemak yang tidak dapat dibuat oleh tubuh yang dinamakan asam lemak esensial, 

misalnya asam oleik, asam eruik dan asam lenokenik. Asam oleik terdapat dalam 

lemak hewan dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan asam lemak eruik hanya terdapat 

dalam lemak tumbuh-tumbuhan. Bila zat-zat baru ini melekat pada dinding-

dinding pembuluh darah, dapat mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi tidak 

elastis lagi, dan keadaan ini disebut aterosklerosis (Sjahmein Moehji, 1982: 15). 

2.2)   Lemak. 

Yang termasuk dalam golongan ini antara lain : 

1) Ikatan lemak dengan garam fosfor yang disebut fosfolid.  

2) Ikatan lemak dengan glikogen yang disebut glikolipid.  

3) Ikatan lemak dengan kromatin yang disebut kromolipid.  

4) Sterolen. 
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Dari jenis fosfolipid yang terpenting diantaranya ialah zat yang disebut 

lechitin, yaitu ikatan antara asam lemak, kolin dan asam fosfat serta zat-zat lain. 

Yang sangat diperlukan di sini ialah kolin. Karena kolin dapat mencegah penyakit 

yang disebut perlemahan hati (lever vervetting/fatty liver disease). 

Dari jenis kromolipid yang sangat diperlukan manusia ialah karotioiden, 

yaitu suatu zat yang menyerupai vitamin A. Jenis sterol yang penting ialah 

argosterol dan kolesterol. Koresterol terdapat dalam jaringan tubuh hewan 

terutama dalam hati. Bila konsumsi kalori melebihi dari yang diperlukan, terutama 

jika kelebihan kalori ini berasal dari bahan-bahan yang mengandung lemak, maka 

pembuatan kolesterol dalam tubuh akan naik melebihi keperluan. Kelebihan 

kolesterol ini akan tinggal dalam darah dan jika bergabung dengan zat lemak dan 

protein, akan membentuk suatu zat baru dengan molekul-molekul yang lebih besar 

sehingga sukar dikeluarkan dari tubuh (dari peredaran darah). Membantu 

memadatkan facces (sisa-sisa unsur gizi yang tidak dapat diserap oleh dinding 

usus). 

3) Protein atau zat putih telur. 

Protein adalah suatu zat yang dalam susunan kimianya mengandung 

unsur-unsur oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen dan kadang-kadang sulfur dan 

fosfor. Protein sangat penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai zat 

pembangun, zat pengatur dan zat tenaga. Susunan protein terdiri dari beberapa 

unsur pembentuk yang disebut asam amino. Ada beberapa macam asam amino 

yang dianggap penting sekali untuk pertumbuhan tubuh dan untuk mendapatkan  
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keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Asam amino golongan ini disebut asam 

amino essensial, fungsinya digunakan untuk pemeliharaan sel-sel dan penggantian 

sel tubuh dan tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh, sehingga harus mengambil 

dari luar melalui makan sehari-hari. Yang tergolong asam amino essensial adalah 

lisine, triptofan, fenilalanine, leusine, isoleusine, treonine, metonine dan valine. 

Sedangkan asam amino yang tidak assensial adalah arginine, histidine, glisine, 

triosine, kristine dan lain-lain (Sjahmien Mochji, 1982: 18-19). 

 

2.1.3 Unsur Gizi Pembangun Jaringan Tubuh. 

Unsur gizi yang berfungsi sebagai pembangun sel-sel jaringan tubuh 

adalah protein, mineral dan air. 

1)  Protein. 

Fungsi utama protein : 

1.1) Untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan 

 Pertumbuhan dan pembelahan sel tergantung availabilitas protein, karena 

protein sangat diperlukan untuk sintesis sebagian besar bahan struktural tubuh. 

Kegagalan untuk menganti protein yang hilang akan mengakibatkan menurunnya 

berat badan. 

1.2) Pembentukan senyawa tubuh yang essensial 

 Hormon-hormon dan enzim-enzim yang penting bagi tubuh adalah 

protein. 

1.3) Regulasi keseimbangan air 
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 Cairan dalam tubuh dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh membran 

sel, dan harus tetap dijaga keseimbangannya.      

1.4) Mempertahankan netralitas tubuh 

 Protein dalam darah berfungsi sebagai buffer, yaitu bahan yang dapat 

bereaksi baik dengan asam atau basa untuk menetralkannya. 

1.5) Pembentukan antibodi 

 Kemampuan tubuh untuk melawan infeksi tergantung dari kemampuannya 

untuk memproduksi antibodi untuk organisme atau zat asing yang masuk dalam 

tubuh.  

1.6) Transport nutrient 

 Protein berperan penting dalam transport nutrient dan sebagian besar zat 

yang membawa nutrient spesifik adalah protein. 

 Sebagai zat pembangun, unsur nitrogen yang terdapat dalam protein 

memegang peranan penting. Unsur nitrogen merupakan bagian dari asam amino 

inilah yang merupakan bahan dasar pembentuk protein. Protein merupakan bahan 

pembangun sel-sel dalam tubuh yaitu membentuk bagian-bagian tubuh seperti 

otot, kelenjar-kelenjar,hormon,darah,organ-organ tubuh lainnya. Pada masa 

pertumbuhan kebutuhan protein dalam jumlah yang lebih besar antara lain : 

1.1) Pada waktu latihan olahraga. Pada saat ini protein digunakan untuk 

pembentukan jaringan-jaringan otot. 

1.2) Setelah menderita sakit keras atau sakit yang menahun. Disini protein 

dibutuhkan untuk mengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak atau 

hilang akibat sakit. 
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1.3) Pada waktu ibu hamil. Kebutuhan protein untuk ibu hamil untuk 

pertumbuhan janin di dalam kandungan (Asmira Sutarto, 1980 : 24). 

2) Mineral. 

Mineral sebagai zat pembangun berperan untuk pembentukan jaringan 

tubuh, misalnya kalsium dan fosfor berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, 

zat besi sebagai pembentuk sel-sel darah merah, yodium sebagai pembentuk 

hormon thyroksin dan sebagainya (Asmira Sutarto, 1980 : 26).  

Tabel 2 
 Fungsi dan Sumber Zat Mineral 

Macam zat 
mineral 

Fungsi dalam tubuh Bahan-bahan makanan 
sumber zat mineral 

Kalsium 
(Ca) 

Sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi 
Sebagai katalisator perubahan protrombin 
menjadi trombin dalam proses pembekuan 
darah 
sebagai dalam proses kontraksi dan pelemasan 
otot 

Susu, ikan teri kering 
Kacang-kacang kering, 
sayuran hijau, bayam, 
kelor, sawi hijau, daun 
singkong, kacang 
panjang, kangkung 

Fosfor 
(P) 

Sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi 
Merupakan bagian penting dari inti sel 
Mengatur keseimbangan asam basa dalam 
darah 
Mengatur proses-proses metabolisme 
Mengatur proses oksidasi 

Daging, hati, ikan teri 
kering, kuning telur 
Kacang-kacangan 
kering, bekatul 

Sulfur 
(S) 

Diperlukan oleh semua sel karena merupakan 
bagian dari asam amino cystine dan 
methionine. Merupakan bagian penting dari 
vitamin B1 

Bahan-bahan makanan 
sumber protein (daging, 
ikan, kacang-kacangan) 

Besi 
(Fe) 

Merupakan bahan zat pembentuk 
haemoglobin) zat warna darah), yang 
berfungsi untuk mengangkut oksigen ke 
jaringan-jaringan tubuh. 

Daging, hati, kacang-
kacangan, sayuran hijau 

Yodium 
(J) 

Bahan pembentuk hormon thyroksin Bahan-bahan makanan 
dari laut dan bahan 
makanan yang tumbuh 
dekat pantai 
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Tembaga 
(Cu) 

Dalam pembentukan hemoglobin Kacang-kacang, jerohan, 
padi-padian, ikan, 
kerang 

Flour  
(F) 

Mencegah kerusakan gigi Garam dapur dan air 
minum 

Chloor 
(Cl) 

Mengatur tekanan osmose, keseimbangan air,  
dan keseimbangan asam basa 
Bahan pembentuk getah lambung (HCL) 

Garam dapur, bahan 
makanan dari laut dan 
bahan makanan hewani 

Natrium  
(Na) 

Mengatur tekanan osomosa, keseimbangan air 
dan keseimbangan asam basa. 
Menjaga kepekaan sel-sel syaraf dan kontraksi 
otot 

Garam dapur, bahan-
bahan makanan dari laut 
dan bahan-bahan 
makanan hewani 

Kalium 
(K) 

Terdapat dalam semua sel 
Mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan 
asam basa 
Diperlukan dalam reaksi enzim dalam sel 

Sayur-sayuran, padi-
padian dan kacang-
kacangan 

Zat mineral 
Mg, Mn, 
Mo, dan Zn 

Merupakan bagian dari enzim-enzim Tersebar dalam berbagai 
bahan makanan 

(Sumber: Asmira Sutarto, Ilmu Gizi 1980:27) 

3) Air 

Air merupakan bagian terbesar dari sel-sel tubuh. Pada bayi, 20% dari berat 

badan berupa cairan, sedangkan pada dewasa mencapai 65%. Air terdapat 

disemua jaringan tubuh dengan kadar yang berbeda, misalnya jumlah cairan dalam 

gizi kurang lebih 5%, tulang mencapai 25%. Sedangkan pada jaringan otot dapat 

mencapai 80% (Asmira Sutarto, 1980: 31). Guna air disamping sebagai zat 

pembangun, juga berfungsi sebagai zat pengatur yaitu berperan sebagai pelarut 

hasil pencernaan, sehingga zat-zat yang diperlukan tubuh dapat diserap melalui 

dinding usus. Disamping itu berguna untuk membentuk cairan tubuh, sebagai alat 

pengangkat unsur-unsur gizi, alat pengangkut sisa-sisa pembakaran yang sudah 

tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh dan sebagai pengatur panas tubuh. Air yang 
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ada di dalam tubuh didapat dari berbagai sumber yaitu dari air minum, bahan-

bahan makanan dan sisa pembakaran hidrat arang, lemak dan protein. Air yang 

tidak digunakan lagi oleh tubuh dibuang melalui berbagai alat pembuangan yaitu 

ginjal, lubang keringat dan paru-paru berupa uap air. Air yang dikeluarkan melalui 

berbagai alat pembuangan ini selalu dalam keadaan seimbang sehingga tubuh 

terhindar dari bahaya kekurangan air atau dehidrasi. 

 

2.1.4 Unsur Gizi Pengatur Fungsi Faal Tubuh. 

Unsur gizi yang tergolong sebagai pengatur fungsi faal adalah vitamin, 

mineral, protein, dan air. 

1)   Vitamin 

Vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah 

yang sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi 

utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak dan hidrat arang 

(karbohidrat). Mengenai fungsi dari masing-masing, vitamin dapat dilihat daftar 

dibawah ini. 

Tabel 3 
 Fungsi dan Sumber Vitamin 

Macam 
Vitamin 

Fungsi dalam tubuh Bahan-bahan makanan 
sumber vitamin 

 
Vitamin A 

 Untuk kesehatan mata 
 Untuk kesehatan sel-sel epithel 

Hati, susu, mentega, 
Minyak ikan 

Vitamin D 
 

Untuk pertumbuhan dan 
memelihara tulang dan gigi, dalam 
penyerapan kalsium dan fosfor 

Hati, telur, minyak ikan, bahan-
bahan makanan sumber 
vitamin yang larut dalam lemak.

Vitamin E Dalam proses reproduksi Lembaga dari padi-padian, biji-
bijian, kacang-kacangan, kuning 
telur 
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Vitamin K 
 

Dalam proses pembekuan darah  Daun-daunan hijau, daging- 
hati. 
 

Vitamin Bl 
(thiamine) 

Dalam metabolisme hidrat arang, 
untuk memelihara- nafsu makan 
dan pencernaan, memelihara 
jaringan syaraf, mencegah beri-beri

Daging, biji-bijian, 
kacang-kacangan, padi-padian 
(beras tumbuk, bekatul) 

Vitamin B2 
(Riboflavine) 

Untuk pertumbuhan, untuk 
memelihara jaringan syaraf, untuk 
kesehatan kulit 

Hati, telur, daging, jeroan, 
kacang-kacangan, sayuran, daun 
hijau 

Niacin Untuk pertumbuhan, untuk 
menjaga fungsi saraf dan 
pencernaan, untuk kesehatan kulit, 
mencegah pellagra 

Hati, kacang tanah, unggas, ikan

Vitamin B6 
(pyridoxine) 

 

Dalam metabolisme asam amino 
dan asam lemak, dalam proses 
perubahan tryptophan menjadi 
niachin 
 

Daging, susu ragi, lembaga dari 
padi-padian 

Vitamin B12  Dalam pembuatan sel darah merah Daging, hati, ginjal, jerohan 

Vitamin B 
Kompleks  

Belum banyak diketahui fungsinya 
dalam tubuh 

Bersama-sama vitamin B 
kompleks lainnya. 

(Sumber: Amira Sutarto, Ilmu Gizi 1980:30) 

Meskipun penggunaan vitamin oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, 

kadang-kadang tubuh mengalami kekurangan vitamin. Beberapa hal yang 

menyebabkan timbulnya kekurangan vitamin ialah: 

1.1) Kurang memakan bahan makanan yang mengandung vitamin 

1.2) Tubuh kekurangan zat tertentu sehingga penyerapan vitamin dalam tubuh 

terganggu, misalnya penyerapan vitamin K oleh garam-garam empedu dan 

penyerapan vitamin A dan D diperlukan zat-zat lemak yang cukup. 

1.3) Akibat penyakit-penyakit saluran pencernaan, misalnya disentri atau 

thypus, sehingga penyerapan zat-zat tertentu dalam tubuh mengalami 

gangguan (kurang makanan). 



 

 

25

1.4) Adanya zat-zat tertentu dalam bahan makanan, misalnya zat yang ada di 

dalam tubuh putih telur mentah yang disebut avidin, akan menghambat 

penyerapan biotin (salah satu vitamin B kompleks). 

Vitamin pada umumnya diperoleh dari bahan makanan, tetapi ada yang 

dapat dibuat oleh tubuh dari zat-zat tertentu yang dibuat pro vitamin. Misalnya 

karotin (pro vitamin A), oleh tubuh dapat diubah menjadi vitamin A (Asmira 

Sutarto, 1980:29). Sedangkan pro vitamin D yang ada dalam kulit dengan bantuan 

sinar matahari diubah menjadi vitamin D (Asmira Sutarto, 1980:48). 

 

2.2  Kebutuhan Zat-Zat Gizi 

Setiap orang membutuhkan zat gizi dalam jumlah yang berbeda. Menurut 

Asmira Sutarto (1980:32) faktor-faktor yang menentukan jumlah kebutuhan gizi 

seseorang ialah umur, jenis kelamin, aktivitas, iklim, ukuran tubuh, keadaan 

tubuh. 

1)     Umur 

Penggunaan zat gizi pada anak-anak relatif lebih besar daripada orang 

dewasa terutama kebutuhan kalori dan protein, karena digunakan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan. 

2)   Jenis kelamin 

Kebutuhan gizi pada pria dan wanita berbeda, pria membutuhkan kalori 

yang lebih banyak daripada wanita, karena pria mempunyai jaringan otot yang 

lebih banyak dan aktif daripada wanita.  
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3)      Aktivitas 

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh tubuh membutuhkan kalori, semakin 

banyak tubuh bergerak, semakin banyak pula kalori yang dibutuhkan. 

4)      Iklim 

Di daerah yang beriklim dingin penggunaan kalori lebih banyak bila 

dibandingkan di daerah panas, karena banyak yang keluar untuk penyesuaian 

tubuh terhadap suhu sekitar. 

5)      Ukuran Tubuh 

Tubuh yang besar akan membutuhkan kalori yang lebih besar pula. 

Misalnya, orang yang, berbadan gemuk akan lebih banyak kebutuhan kalori bila 

dibandingkan dengan orang yang kurus. 

6)      Keadaan Tubuh 

lbu hamil kebutuhan gizinya lebih banyak, karena disamping untuk dirinya 

juga untuk janin yang masih ada di kandungan. Demikian juga pada orang yang 

sakit kebutuhan gizi lebih banyak yaitu untuk mengganti jaringan-jaringan tubuh 

yang rusak. 

 

2.3   Pengaruh Gizi Terhadap Kesegaran Jasmani Siswa 

Pada masa anak-anak kebutuhan gizi harus diperhatikan oleh orang tua 

dengan menyediakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dengan mengacu 

pada kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh (gizi seimbang). Pada masa anak 

manfaat gizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesegaran jasmani 

siswa karena dengan gizi dan kesegaran jasmani yang baik dapat dipergunakan 
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untuk proses beraktivitas, berpikir, juga berfungsi untuk proses pertumbuhan dan 

perkembangan siswa tersebut. Pemenuhan gizi yang baik memberikan pengaruh 

yang baik pula pada kesegaran jasmani dan memperlancar proses pertumbuhan 

siswa, sebaliknya gizi kurang memberikan pengaruh yang kurang baik pula pada 

kesegaran jasmani serta mempengaruhi proses pertumbuhan. Menurut Asmira 

Sutarto (1980: 17), gizi yang kurang pada masa anak menyebabkan kesegaran 

jasmani dan gangguan pertumbuhan pada anak. 

Pada masa anak-anak yang mengalami gizi kurang dalam mencapai 

dewasa tubuhnya tidak akan tumbuh sesuai dengan tinggi yang seharusnya. 

Disamping itu dengan kondisi tubuh anak yang mengalami gizi kurang sangat 

mempengarui daya kerja otak sehingga anak mengalami penurunan tingkat 

kecerdasan anak yang berbeda dibandingkan dengan anak yang gizinya tercukupi. 

 

2.4    Guna Makanan 

Untuk dapat melangsungkan hidup, manusia memerlukan makanan. 

Makanan tersebut mengandung gizi yang sangat diperlukan tubuh dan berasal dari 

tumbuhan dan hewan. Kebutuhan tubuh terhadap zat-zat gizi tidak dapat dipenuhi 

hanya dengan satu atau dua macam bahan makanan saja, karena pada umumnya 

tidak ada satu bahan makanan yang mengandung zat-zat gizi secara lengkap. 

Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat-zat gizi yang berlainan, baik dalam 

jumlah maupun macamnya. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan akan zat--

zat gizi harus makan berbagai macam bahan makanan setiap harinya. 



 

 

28

Dalam hal ini variasi makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh 

seseorang. Adapun guna makanan adalah sebagai zat pembangun, sumber tenaga 

dan zat pengatur : 

2.4.1  Bahan makanan sebagai sumber pembangun dan pemelihara tubuh  

Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa 

remaja. Pada saat ini terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran, lebih-

lebih pada usia dibawah lima tahun (balita), sehingga pada saat inilah terjadi 

pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru itu diperlukan untuk 

.membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak dan organ--

organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru itu  

diperlukan untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang, 

misalnya sel-sel tubuh yang rusak karena sakit, hilangnya darah akibat luka. Agar 

tubuh tetap sehat maka dilakukan usaha penyembuhan dengan cara memberikan 

zat-zat pada tubuh terutama protein, mineral dan air. Selain itu pembentukan sel-

sel baru diperlukan untuk jaringan jaringan otot. Bahan-bahan makanan yang 

mengandung sumber zat pembangun dan pemelihara tubuh misalnya: daging sapi, 

daging unggas, ikan laut, lele, mujaer, udang, teri, telor, susu, tahu, tempe, kedele, 

hati (Asmira Sutarto, 1980: 40). 

2.4.2 Bahan makanan sebagai pemberi tenaga kepada tubuh  

Manusia hidup selalu bergerak, gerakan yang dilakukan dapat berupa 

gerakan nyata atau sadar seperti berjalan, makan, lari, melempar dan lainnya.  

Disamping itu ada gerak yang tidak nyata atau tidak sadar misalnya gerak 

waktu tidur, gerakan waktu.jantung memompa darah keseluruh tubuh, gerakan 
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paru pada saat bernafas, gerakan usus untuk mencerna makanan. Untuk itu 

diperlukan tenaga yang cukup untuk proses gerakan-gerakan tersebut. Selain itu 

tubuh rnemerlukan panas untuk mengatur suhu normal tubuh yaitu kurang lebih 

36°C. Apabila suhu di sekitar tubuh lebih rendah, maka tubuh harus dapat 

membuat sejumlah panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena 

dilepaskan di sekelilingnya. Untuk itu tubuh memerlukan makanan yang cukup 

yang berasal dari bahan-bahan makanan yang dimakan tiap-tiap hari. Bahan 

makanan yang diperlukan sebagai sumber tenaga adalah karbohidrat, lemak dan 

protein (Asmira Sutarto, 1980: 11).  

Bahan-bahan makanan yang mengandung unsur sumber zat tenaga 

misalnya: beras, jagung, singkong, ketela rambat, talas, umbi-umbian, kentang, 

roti, mie, bihun, sagu, cantel (Asmira Sutarto, 1980: 42). 

2.4.3 Bahan makanan sebagai zat pengatur proses faal tubuh  

Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi.faal dalam tubuh 

harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya proses pengaturan suhu tubuh agar 

tetap normal yaitu antara 37°C sampai 37,5°C. Proses pembekuan darah bila 

terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, 

pembekuan zat-zat pelindung untuk menjaga tubuh dari serangan penyakit atau 

zat yang membahayakan. Bahan makanan yang diperlukan adalah protein, 

mineral, vitamin dan air (Asmira Sutarto, 1980:13). 

Bahan-bahan makanan yang mengandung zat pengatur misalnya: bayam, 

sawi, kolbis, kacang panjang, kangkung, wortel, buncis, selada, tomat, pisang, 

pepaya, apel, jeruk, mangga, jambu air, duku, langsep (Asmira Sutarto, 1980: 42). 
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2.5 Cara Ukur Status Gizi 

        Penilaian status gizi dapat dibagi menjadi dua yaitu, penilaian status gizi 

secara langsung dan secara tidak langsung.  

2.5.1 Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi 4 yaitu : 

1) Antropometri 

 Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari 

sudut pandang gizi antropometri berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Antropometri secara umum untuk melihat ketidakseimbangan asupan 

protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik 

dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh (I 

Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:36). 

Keunggulan antropometri: 

1.1) Prosedurnya sederhana, aman dan dapat dilakukan dalam jumlah   sampel 

yang besar 

1.2) Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli 

1.3) Alatnya murah, mudah dibawa, tahan lama 

1.4) Metode ini tepat dan akurat, karena dapat dibakukan 

1.5) Dapat mendeteksi atau menggambarkan riwayat gizi dimasa lampau 

1.6) Dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang, dan gizi buruk, karena 

sudah ada ambang batas yang jelas 

1.7) Dapat mengevaluasi perubahan status gizi pada periode tertentu 

1.8) Dapat digunakan untuk penapisan kelompok yang rawan terhadap gizi 
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Kelemahan antropometri: 

1.1) Tidak sensitif 

1.2) Faktor diluar gizi (penyakit, genetik, dan penurunan penggunaan energi) 

dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivikasi pengukuran antropometri 

1.3) Kesalahan terjadi pada saat pengukuran, perubahan hasil pengukuran baik 

fisik maupun komposisi jaringan, analisis dan asumsi yang keliru 

1.4) Sumber kesalahan berasal dari latihan petugas yang tidak cukup, kesalahan 

alat atau alat tidak ditera, kesulitan pengukuran (I Dewa Nyoman 

Supariasa dkk, 2001:37).  

2) Klinis 

Metode ini sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat karena 

didasarkan atas perubahan yang terjadi yang berhubungan dengan ketidakcukupan 

zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (supervicial epithelial tissues) 

seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral, atau pada organ-organ yang dekat 

dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid (I Dewa Nyoman Supariasa, 

2001:19).  

3) Biokimia 

Penilaian dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara 

laboratoris yang dilakukan pada berbagai jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang  

digunakan darah, urin, tinja, dan beberapa jaringan tubuh seperti hati dan 

otot (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:19). 

4) Biofisik  
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 Penentuan status gizi secara biofisik yaitu dengan melihat perubahan 

struktur dari jaringan (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:20).  

 

2.5.2 Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1) Survei konsumsi makanan 

        Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi dengan 

melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi 

makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada 

masyarakat, keluarga, dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan 

dan kekurangan zat gizi (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:20). 

2) Statistik vital 

       Metode ini menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka 

kematian berdasarkan umur (age spesific mortality rates), angka kesakitan dan 

kematian akibat penyebab tertentu (cause spesific morbidily and mortality rates), 

statistik pelayanan kesehatan (health service statistic) dan penyakit infeksi yang 

berhubungan dengan gizi (nutritionally relevant infection rates) menurut jelliffe 

(1989). Penggunaannya digunakan sebagai indikator pengukuran status gizi 

masyarakat.(I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:182). 

3) Faktor ekologi 

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi 

sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. 
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Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti 

iklim, tanah, irigasi dan lain-lain (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:21). 

2.5.3 Berat Badan 

        Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling 

sering digunakan. Berat badan menggambarkan ukuran jumlah protein, lemak, air, 

dan mineral pada tubuh. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat, dan 

protein otot menurun (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:39). 

2.5.4    Umur  

        Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan 

penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil 

pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila 

tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 

2001:38). Semakin bertambah umurnya maka berat badan dan tinggi badan juga 

akan ikut bertambah sehingga kebutuhan akan gizi bertambah. 

2.5.5 Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 

        Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran 

massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang 

mendadak. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Dalam 

keadaan normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara 

konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan berkembang 

mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam keadaan abnormal, terdapat 2 

kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang secara cepat 
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atau lebih lambat dari keadaan normal. Indeks berat badan menurut umur 

digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. Karena karakteristik  

berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi 

seseorang saat ini (current nutritional status).  

        Berat badan menurut umur (BB/U) mempunyai beberapa keuntungan dan 

kerugian. Kelebihan dari BB/U adalah: 

1) Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum 

2) Baik untuk mengukur status gizi akut dan kronis 

3) Berat badan dapat berfluktuasi 

4) Sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil 

5) Dapat mendeteksi kegemukan (over weight) 

Kelebihan-kelebihan tersebut merupakan acuan mengapa pengukuran 

status gizi sering menggunakan BB/U. Sedangkan kelemahan dari BB/U adalah: 

1) Dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat edema 

maupun asites. 

2) Pada daerah pedesaan yang terpencil dan tradisional, umur sulit ditafsirkan 

secara tepat karena pencatatan umur yang belum baik 

3) Memerlukan data umur yang akurat 

4) Terjadi salah pengukuran 

5) Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya 

setempat (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:57). 
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Perhitungan secara antrophometri terutama berat badan menurut umur sering 

digunakan karena mudah cara menghitungnya. 

2.5.6 Penghitungan dan Pengkategorian Status Gizi Berdasarkan Berat 

Badan Menurut Umur (BB/U) 

        Perhitungan dari berat badan menurut umur adalah menggunakan % 

(persen) terhadap median, nilai median itu sendiri dapat dilihat berdasarkan tabel 

baku mutu WHO-NCHS. Secara garis besarnya dapat dilihat berdasarkan rumus 

sebagai berikut:  

% terhadap median BB/U =  %100×
medianNilai
badanBerat

 

Keterangan :  

BB : Berat badan dalam ukuran kilogram 

Median : Lihat pada tabel median BB/U baku WHO-NCHS  

Tabel  4 

Klasifikasi Status Gizi Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat  

Depkes RI tahun 1999 

Kategori 

(1) 

Cut of point*) 

(2`) 

Gizi lebih > 120 % median BB/U baku WHO-NCHS 

Gizi baik 80%-120% median BB/U baku WHO-NCHS 

Gizi sedang 70%-79,9% median BB/U baku WHO-NCHS 

Gizi kurang 60%-69,9% median BB/U baku WHO-NCHS 

Gizi buruk < 60% median BB/U baku WHO-NCHS 

*) laki-laki dan perempuan sama  

(Sumber : I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001:76). 
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2.6     Kesegaran Jasmani 

2.6.1 Definisi Kesegaran Jasmani 

 Batasan-batasaan mengenai kesegaran jasmani banyak dikemukakan oleh 

beberapa para ahli adalah sebagai berikut: 

1) Kesegaran jasmani adalah kapasitas faali atau kapasitas fungsional yang  

dapat meningkatkan kualitas kehidupan (Sudarno, 1992:1). 

2) Kesegaran jasmani adalah kemampuan atau kesanggupan fisik seseorang 

untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara efisien dan efektif dalam waktu 

relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih memiliki tenaga 

cadangan untuk melaksanakan aktivitas lainnya (Depdikbud, 1997:4). 

3) Dari segi medis, kesegaran jasmani menunjukkan kapasitas fungsional 

seseorang menghadapi satu tugas (Sudarno, 1992:9). 

4) Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan dan 

masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu 

senggangnya dan untuk keperluan-keperluan mendadak (Sadoso Sumosardjuno, 

1985:19). 

2.6.2 Komponen-komponen Kesegaran Jasmani 

Komponen-komponen kesegaran jasmani dibagi menjadi 5 yaitu: 

1) Daya tahan kardiorespirasi/ kondisi aerobik 

Adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup 

otot-otot yang besar untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam jangka  
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waktu yang lama, seperti jalan cepat, jogging, berenang, senam aerobik, 

mendayung, bersepeda, lompat tali, main ski, dan ski lintas alam. Pemantapan 

kondisi aerobik yang teratur dapat mencegah atau mengurangi penyakit jantung 

dan peredaran darah. Daya tahan kardiorespirasi merupakan komponen yang 

terpenting dari kebugaran fisik (Len Kravitz, 2001:5). 

Menurut Sadoso (1985:19) ketahanan jantung dan peredaran darah dapat 

diukur dari kemampuan melakukan tugas yang berat secara terus-menerus, yang 

mengikutsertakan golongan otot-otot yang besar dalam waktu yang lama. Dalam 

hal ini, peredaran darah kita harus dapat mensuplai oksigen yang cukup kepada 

otot-otot agar dapat menjalankan fungsinya. Semakin baik ketahanan jantung dan 

peredaran darah kita, otot-otot semakin dapat bertahan lebih lama dalam 

menjalankan fungsinya. 

        Untuk memperbaiki ketahanan jantung dan peredaran darah, maka perlu 

melakukan latihan olahraga secara terus-menerus dan teratur paling sedikit 20-30 

menit, pada keadaan denyut jantung 70% dari denyut jantung yang maksimal. 

Denyut jantung maksimal yang boleh dicapai pada waktu melakukan latihan 

olahraga adalah 220 dikurangi umur yang dinyatakan dalam tahun.   

2) Kekuatan otot 

        Adalah kemampuan otot-otot untuk menggunakan tenaga maksimal atau 

mendekati maksimal, untuk mengangkat beban. Otot-otot yang kuat dapat 

melindungi persendian yang dikelilinginya dan mengurangi kemungkinan 

terjadinya cidera karena aktivitas fisik (Len Kravitz, 2001:6). Kekuatan adalah  
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perkiraan bahwa jika sebagian dari golongan otot-otot kita kuat, maka ini 

mencerminkan kekuatan seluruh tubuh kita (Sadoso Sumosardjuno, 1985:20).  

3) Daya tahan otot 

        Adalah kemampuan dari otot-otot kerangka badan untuk menggunakan 

kekuatan (tidak perlu maksimal), dalam jangka waktu tertentu. Kekuatan, 

keahlian, penampilan, kecepatan bergerak dan tenaga sangat erat kaitannya 

dengan unsur ini (Len Kravitz, 2001:6). 

        Sedangkan menurut Sadoso Sumosardjuno(1985:21) ketahanan otot adalah 

kemampuan otot untuk melakukan suatu pekerjaan yang berulang-ulang atau 

berkontraksi pada waktu yang lama. 

4) Kelenturan 

        Adalah daerah gerak otot-otot dan persendian tubuh. Kelenturan sangat 

erat hubungannya dengan kemampuan otot-otot kerangka tubuh secara alamiah 

dan yang telah dimantapkan kondisinya diregang melampaui panjangnya yang 

normal waktu istirahat. Meningkatkan kelenturan akan memperbaiki penampilan 

tubuh dan mengurangi kemungkinan cidera (Len Kravitz, 2001:7). 

        Kapasitas fungsional persendian-persendian kita untuk bergerak pada 

daerah gerak yang maksimal, bergantung pada panjang otot, tendo, dan ligament 

persendian. Untuk memperbaiki kelenturan atau memelihara kelenturan tubuh 

kita, maka kita harus menggerak-gerakkan persendian kita pada daerah geraknya 

yang maksimal secara teratur (Sadoso Sumosardjuno, 1985:21). 

5) Komposisi tubuh 
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Adalah persentase lemak badan dari berat badan tanpa lemak (otot, tulang, 

tulang rawan, organ-organ vital). Menjadi gemuk, biasanya dimulai pada masa 

kanak-kanak, mempunyai pengaruh pada komponen lain dari kebugaran (Len 

Kravitz, 2001:7). 

Sedangkan Menurut M. Sajoto ada 10 komponen yang masuk dalam 

kategori kondisi fisik yaitu: 

1) Kekuatan (strength) 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan otot–otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. 

Sajoto, 1995 : 8) 

2) Daya Tahan (endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya 

untuk berkontrksi secara terus menerus dalam waktu yang relaif lama dengan 

beban tertentu (M. Sajoto, 1995 : 8) 

3) Daya Otot (muscular Power) 

Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimal yang dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin (M. 

Sajoto, 1995 : 8) 

4) Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (M. Sajoto, 1995 : 8) 

5) Daya Lentur (fleksibility) 
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Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah 

ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh permukaan tubuh 

(M. Sajoto, 1995 : 9) 

6) Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi diarea tertentu, 

seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan 

tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup baik (M. Sajoto, 

1995 : 9) 

7) Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-

organ syaraf (M. Sajoto, 1995 : 9) 

8) Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-

macam gerak yang berada kedalam pola gerakan tunggal secara efektif (M. 

Sajoto, 1995 : 9) 

9) Ketepatan (Accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-

gerakan bebas terhadap suatu sasaran, sasaran ini merupakan suatu jarak atau 

mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bidang tubuh 

(M. Sajoto, 1995 : 9) 

10) Reaksi (Reaction) 
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Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya 

dalam menghadapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syaraf atau rasa 

lainnya (M. Sajoto, 1995 : 10) 

 

2.6.3 Faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani antara 

lain: 

1) Status Gizi 

Salah satu faktor yang ikut menentukan kesegaran jasmani yang optimal 

adalah faktor makanan dan gizi. Oleh sebab itu, demi mendapatkan kesegaran 

jasmani yang optimal, salah satunya harus memperhatikan asupan makanan 

sehingga diperoleh manfaat dari zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu 

untuk pertumbuhan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh dan terlaksananya 

fungsi fisiologis yang normal dalam tubuh disamping memperoleh energi yang 

cukup untuk memungkinkan bekerja secara maksimal (Sjahmien Moehji, 

2003:11). 

2) Genetik 

        Daya tahan kardiovaskular dipengaruhi oleh faktor yakni sifat-sifat 

spesifik yang ada dalam tubuh seseorang dari sejak lahir. Pengaruh genetik 

terhadap kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan 

komposisi serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Seseorang 

yang memiliki lebih banyak serat otot rangka merah lebih tepat melakukan 

kegiatan yang bersifat aerobik, sedangkan yang memiliki lebih banyak serat otot 
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rangka putih lebih mampu untuk melakukan kegiatan yang bersifat anaerobik. 

Pengaruh keturunan terhadap komposisi tubuh sering dihubungkan dengan tipe 

tubuh. Seseorang yang mempunyai tipe endomorph yaitu bentuk tubuh bulat dan 

pendek cenderung memiliki jaringan lemak yang banyak bila dibandingkan 

dengan tipe ektomorph yaitu bentuk tubuh kurus dan tinggi (Depkes, 1994:8).   

3) Umur 

        Umur mempengaruhi hampir semua komponen kesegaran jasmani sejak 

usia anak-anak sampai sekitar usia 20 tahun, daya tahan kardiovaskuler meningkat 

dan mencapai maksimal di usia 20-30 tahun. Daya tahan tersebut akan semakin 

menurun sejalan dengan bertambahnya usia, namun penurunan ini dapat 

berkurang bila seseorang berolahraga teratur sejak dini (Depkes, 1994:9). 

4) Jenis kelamin 

        Kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya 

perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Secara umum 

perbedaan kekuatan mutlak antara pria dan wanita terlihat jelas pada otot-otot 

tubuh bagian atas, yaitu wanita 50% lebih lemah dan kelompok otot tubuh bagian 

bawah, wanita 30% lebih lemah dari pria. Besarnya kekuatan otot ini memegang 

peranan dalam daya tahan otot (Depkes, 1994:9). 

5) Kegiatan Fisik 

        Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani. 

Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan 

daya tahan kardiovaskuler dan dapat mengurangi lemak tubuh. Melakukan 

olahraga atau melakukan kegiatan fisik yang baik dan benar berarti seluruh organ 
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tubuh dipacu untuk menjalankan fungsinya sehingga mampu beradaptasi terhadap 

setiap pembebanan yang diberikan (Arma Abdulah dan Agus Manaji, 1994:148).  

6) Kebiasaan merokok 

        Kebiasaan merokok terutama berpengaruh terhadap daya tahan 

kardiovaskuler. Asap yang terdapat pada tembakau mengandung 4% 

karbonmonoksida (CO). CO lebih cepat mengikat hemoglobin daripada oksigen, 

sehingga menghambat pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang 

memerlukannya (Arma Abdulah dan Agus Manaji, 1994:148). 

7) Alkohol  

Ditinjau dari segi kesehatan minum-minuman beralkohol dapat berakibat 

terhambatnya masukan zat-zat gizi lain sehingga mengakibatkan tubuh 

kekurangan zat-zat gizi, penyakit gangguan hati, kerusakan pada jaringan syaraf 

otak (Depkes,1994:10). Alkohol melemahkan sistem syaraf. Alkohol 

mempengaruhi pusat otot yang lebih tinggi akan mempengaruhi pertimbangan, 

pengambilan keputusan dan ingatan. Kontrol dari pusat otot menjadi rendah dan 

hilang, waktu reaksi lambat (Arma Abdulah dan Agus Manaji, 1994:148). 

2.6.4 Fungsi Kesegaran Jasmani 

        Manusia selalu mendambakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. 

Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah membuat manusia 

berusaha keras untuk memenuhinya, maka dengan semakin keras manusia 

berusaha menghadapi tantangan hidup dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan 

jasmani yang sehat sehingga manusia akan lebih mudah melakukan aktivitasnya 

dengan baik. Dan fungsi dari kesegaran jasmani adalah untuk mengembangkan 



 

 

44

kemampuan, kesanggupan daya kreasi dan daya tahan dari setiap manusia yang 

berguna untuk mempertinggi daya kerja (A. Kamiso, 1991:63).  

 

2.7 Hubungan antara Status Gizi dengan Kesegaran Jasmani 

        Supaya dapat hidup sehat dan sanggup melaksanakan tugas sehari-hari 

perlu  makan dan minum. Makanan yang dikonsumsi harus berkualitas dan dalam 

kuantitas yang cukup, bersih, serta tidak mengandung bahan kimia yang 

berbahaya. Sejumlah zat gizi minimal yang harus dipenuhi dari konsumsi 

makanan disebut kebutuhan gizi. Kekurangan zat gizi, khususnya energi dan 

protein, pada tahap awal menimbulakan rasa lapar, dalam jangka waktu tertentu . 

Berat badan menurun disertai dengan menurunnya kemampuan (produktivitas) 

kerja (Hardiansyah dan Drajat Martianto, 1992:14). 

        Salah satu faktor yang ikut menentukan kesegaran jasmani yang optimal 

adalah faktor makanan dan gizi. Oleh sebab itu, demi mendapatkan kesegaran 

jasmani yang optimal, salah satunya harus memperhatikan asupan makanan 

sehingga diperoleh manfaat dari zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu 

untuk pertumbuhan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh dan terlaksananya 

fungsi fisiologis yang normal dalam tubuh disamping memperoleh energi yang 

cukup untuk memungkinkan bekerja secara maksimal (Sjahmien Moehji, 

2003:11). 

        Seseorang yang jumlah energinya tidak cukup maka tubuhnya akan 

melaksanakan penghematan terhadap pemakaian energi, untuk menjamin berbagai 

reaksi biokimia dalam tubuh tetap berlangsung secara normal, untuk menghemat 
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energi, tubuh melakukan berbagai penyesuaian antara lain memperlambat 

kecepatan otot, membatasi kegiatan otot sampai minimal mungkin, tidak 

melaksanakan hal-hal yang akan menambah pengeluaran energi. Sehingga dengan 

demikian apabila energi yang diperoleh tidak cukup maka seseorang akan bekerja 

dibawah kapasitas seharusnya. Penelitian yang dilakukan para ahli menunjukkan 

kekurangan energi akan menyebabkan turunnya kekuatan otot (muscular strenght) 

yang menjadikan kerja tidak efisien. Secara keseluruhan kandungan energi yang 

rendah dalam makanan membawa dampak berupa, menurunnya kegiatan otot 

(muscular activities), berkurangnya kekuatan otot (muscular strenght), efisiensi 

kerja otot rendah (muscular efficiency), lama waktu mampu bekerja berkurang 

atau duration of work (Sjahmien Moehji, 2003:11). 

        Mendapatkan kesegaran jasmani yang optimal diperlukan gizi yang baik 

sehingga mampu meningkatkan kesegaran jasmani. Status gizi normal dengan 

tingkat kesegaran jasmani yang optimal akan meningkatkan prestasi pada 

seseorang (Abdul Kadir, 2003:1). 

Kesegaran jasmani bersifat relatif, selalu dihubungkan dengan tugas 

pekerjaannya. Makin tinggi tingkat kesegaran jasmani, makin tinggi daya kerjanya 

terhadap pekerjaan tertentu, oleh karena itu perlu adanya gizi yang seimbang 

dalam tubuh. 

 

2.8 Hakekat Permainan Sepak bola 

Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampir 
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seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang 

yang diperbolehkan menggunakan lengannya didaerah tendangan hukumannya. 

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang sangat populer didunia dan 

olahraga ini sangat mudah dipahami. Pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah federasi 

sepak bola dunia yang disingkat FIFA (Federation Internasional The Foodball 

Asociation). Organisasi di Indonesia yang menaungi sepak bola adalah PSSI 

(Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). PSSI berdiri pada tanggal 19 April 

1930. Permainan Sepak bola dimainkan oleh 2 regu yang setiap regunya terdiri 

dari atas 11 orang pemain termasuk penjaga gawang. Permainan sepak bola 

dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 2 hakim penjaga garis. Lama permainan 

sepak bola adalah 2 X 45 menit dengan istirahat 15 menit, lapangan permainan 

empat persegi panjang. Panjangnya tidak boleh lebih dari 120 meter dan tidak 

boleh kurang dari 90 meter, sedang lebarnya tidak boleh lebih dari 90 meter dan 

tidak boleh kurang dari 45 meter (dalam pertandingan internasional panjangnya 

lapangan tidak boleh lebih dari 110 meter dan tidak boleh kurang dari 100 meter, 

sedang lebarnya tidak lebih dari 75 meter dan tidak boleh kurang dari 64 meter). 

  Sepak bola merupakan olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat di 

seluruh dunia termasuk di Indonesia.Pembinaan terhadap olahraga ini telah lama 

dilakukan oleh induk organisasi sepak bola Indonesia (PSSI), namun masih belum 

menampakan prestasi yang menggembirakan.Salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan dalam hal ini adalah upaya memenuhi kecukupan gizi atlet sepak 

bola untuk dapat meningkatkan prestasi.Pemanfaatan dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sepak bola modern mutlak harus sudah dilakukan 
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dalam pembinaan Sepak bola. Salah satu faktor IPTEK untuk mewujudkan 

prestasi sepak bola yang tinggi adalah pemanfaatan dan penerapan ilmu gizi 

olahraga yamg benar dan profesional sebagai faktor pendukung yang besar 

pengaruhnya. 

 Permainan sepak bola sangat membutuhkan energi tinggi dan dapat 

disetarakan dengan kebutuhan energi atau kalori pekerja sangat berat.Permainan 

ini merupakan permainan yang berlangsung sangat cepat,dalam waktu yang relatif 

lama.Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain berupa lari, tendang, loncat  

dan sprint-sprint pendek yang presentasinya cukup besar.Gerakan lain yang khas 

dan dominan dalam permainan sepak bola adalah mendrible bola,benturan dengan 

lawan dan heading bola. 

 Permainan sepak bola memerlukan keterampilan yang berhubungan 

dengan kebugaran tubuh,yaitu kekuatan atau daya ledak otot, kecepatan dan 

kelincahan. Daya ledak otot adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi 

otot dengan sangat cepat, yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot.Kecepatan 

dalam bermain sepak bola memerlukan kesegaran jasmani atau kebugaran. 

Sedangkan kelincahan seorang pemain sepak bola untuk bergerak cepat dan 

merubah arah dan posisi secara tepat membutuhkan keseimbangan tubuh dan 

keterampilan yang sangat tinggi. 

 Kekuatan otot yang tinggi sangat diperlukan oleh pemain sepak bola untuk 

berlari cepat, menendang bola, melempar bola, mempertahankan keseimbangan 

tubuh dan mencegah terjatuh saat benturan dengan pemain lawan. (Depkes RI, 

2002:1) 
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 Selain itu, permainan ini membutuhkan daya tahan jantung paru yang 

menggambarkan kapasitas untuk melakukan aktivitas secara terus menerus dalam 

waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti.Daya jantung paru pemain 

sepak bola dapat ditingkatkan dengan latihan daya tahan jantung paru atau latihan 

aerobik dengan melakukan internal training.Prinsip internal training mengandung 

komponen lama latihan, intensitas latihan, masa istirahat dan pengulangan. 

Berdasarkan karakteristik permainan sepak bola seperti diatas maka untuk dapat  

mencapai prestasi yang optimal, pemain sepak bola harus memenuhi persyaratan 

tertentu. Bentuk tubuh pemain sepak bola harus ideal yaitu sehat, kuat, tinggi dan 

tangkas. Seorang pemain sepak bola harus mempunyai Indeks Massa Tubuh 

(IMT) yang normal dengan tinggi badan (TB) diatas rata-rata. Komposisi harus 

proporsional antara massa otot dan lemak.Tidak boleh ada lemak yang berlebih. 

Oleh karena itu, untuk menjadi pemain sepak bola dengan bentuk tubuh 

yang ideal, dan aktivitas yang prima memerlukan program pelatihan yang teratur 

dan terarah. Pelatihan beban untuk meningkatkan kekuatan otot, pelatihan 

peregangan untuk memperkuat kelenturan tubuh dan pelatihan aerobik untuk 

meningkatkan kebugaran serta pelatihan teknik dan keterampilan. Semua upaya 

diatas, akan mencapai hasil yang lebih baik dengan asupan gizi atau pengaturan 

makanan dengan kebutuhan gizi yang lebih besar dibanding orang biasa. Hal ini 

harus disadari dan dipahami oleh pemain sepak bola, pelatih, dan keluarga serta 

lingkungannya agar selalu menjaga kondisi kesehatannya dengan asupan gizi atau 

pengaturan makanan yang seimbang. Pengaturan makanan khusus harus disiapkan 

pada masa pelatihan, pertandingan dan pasca pertandingan. (Depkes RI, 2002:2) 
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2.9       Siswa usia 13 - 15 tahun 

Anak laki-laki menunjukan perkembangan tinggi badan yang tidak 

seimbang dengan kemampuan fisiknya, terutama otot tungkai dan anggota badan 

bagian atas. Karena itu pada puncak pertumbuhan terjadi gangguan pada 

keseimbangan. Anak sering sekali mudah terjatuh, hal ini berakibat buruk bagi  

tugas keseimbangan. Pada masa ini pembinaan kekuatan yang sepadan tidaklah 

membahayakan, namun tetap diingat penggunaan beban yang terlampau berat di 

luar batas toleransi dapat berakibat negatif yang menyebabkan jaringan epipesis 

terhenti pertumbuhannya (Rusli Lutan dkk, 2004 : 50). 

Pada anak usia SLTP atau SLTA misalnya, kondisi fisik mereka sudah 

mulai berkembang pesat seperti kekuatan, kecepatan dan daya tahan sehingga ia 

lebih siap menerima beban latihan yang lebih berat. Cabang olahraga sepak bola 

memerlukan pentahapan didalam masa belajar, spesialisasi dan usia puncak 

prestasi. Ada kecenderungan dari beberapa pelatih yang kurang memperhatikan 

usia atlet yang memberikan volume dan intensitas latihan yang tinggi serta dengan 

spesialisasi yang tinggi pula. Pertahanan dipandang sebagai suatu siklus yang 

terkait dengan sistem pembinaan, manajemen pelatih dan identifikasi bakat. 

Pertahanan ini merupakan patokan umum yang tentunya merupakan variasi. 

Tabel 5 Tahap-Tahap Mulai Belajar, Spesialisasi Dan Usia Puncak Berprestasi. 

Cabang 

Olahraga 

Usia Permulaan 

Olahraga 

Usia 

spesialisasi 

Usia Puncak 

Prestasi Puncak 

Sepak bola 10-12 tahun 11-13 tahun 18-24 tahun 

(Rusli Lutan dkk, Dasar-Dasar Kepelatihan  2000 : 24). 
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Menurut Rusli Lutan dkk (2000 : 47-48). Pembinaan perlu memahami 

tingkat kesiapan atlet muda yang dibinanya tentu saja berdasarkan kajian terhadap 

karakteristik peserta didik atau atlet muda itu, pembinaan dapat meningkatkan 

program yang sesuai dengan beberapa penekanan. Meskipun secara umum selalu 

dikemukakan para ahli, program itu mencakup : 

1) Program umum bertujuan mengembangkan seluruh aspek kemampuan 

terutama kemampuan fisik dalam konsep pembinaan multilateral. 

2) Pembinaan khusus yang dilanjutkan pada pembinaan cabang yang ditekuni 

atlet yang bersangkutan. 

2.10   Hubungan status Gizi dan Kesegaran Jasmani Terhadap Siswa Sepak 

Bola. 

 Salah satu faktor yang ikut menentukan kesegaran jasmani siswa sepak 

bola yang optimal adalah makanan dan gizi. Oleh sebab itu, demi mendapatkan 

kesegaran jasmani yang optimal, salah satunya harus memperhatikan asupan 

makanan sehingga diperoleh manfaat dari zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, 

yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh dan 

terlaksananya fungsi fisiologis yang normal dalam tubuh di samping memperoleh 

energi yang cukup untuk memungkinkan bekerja secara maksimal ( Syahmien 

Moehji 2003 : 11). 

 Mendapatkan kesegaran jasmani yang optimal diperlukan gizi yang baik 

sehingga mampu meningkatkam kesegaran jasmani. Status gizi normal dengan 

tingkat kesegaran jasmani yang optimal akan meningkatkan prestasi pada siswa 

SSB Bhaladika Semarang. Olahraga sepak bola sangat membutuhkan energi 
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tinggi dan dapat disetarakan dengan kebutuhan energi atau kalori pekerja yang 

sangat berat. Permainan ini merupakan permainan yang berlangsung sangat cepat 

dalam waktu yang relatif lama gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain 

berupa lari, tendang, loncat, dan sprint-sprint pendek yang presentasinya  cukup 

besar. Gerakan lain yang khas dan dominan dalam permainan sepak bola adalah 

mendrible bola, heading bola, dan benturan dengan lawan. 

 Siswa SSB Bhaladika harus mempunyai status gizi yang baik untuk 

menghadapi pertandingan-pertandingan. Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan 

mengkonsumsi bahan makanan sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Unsur 

gizi tersebut digunakan untuk mensuplai energi yang digunakan siswa untuk 

latihan dan dalam pertandingan sepak bola. Status gizi yang baik dan aktivitas 

fisik yang dilakukan dengan kegiatan olahraga khususnya sepak bola akan 

memberikan kontribusi yang positif terhadap pola keseimbangan asupan makanan 

dengan gerak sehingga tercapai berat badan yang normal dan ideal. Apabila siswa 

SSB Bhaladika mempunyai status gizi dan kesegaran jasmani didukung aktivitas 

fisik dalam sepak bola yang baik, maka proses pertumbuhan dan perkembangan 

bagus, berat badan dan tinggi badan ideal (postur baik), mempunyai tingkat 

kesegaran jasmani yang baik, serta menjadikan siswa SSB Bhaladika Semarang 

berprestasi. Untuk dapat melakukan tugas sehari-hari dengan baik diperlukan 

adanya energi sebagai penggerak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk 

mendapatkan kesegaran jasmani diperlukan gizi, sebaliknya keadaan gizi mampu 

meningkatkan kesegaran jasmani. Siswa dengan status gizi dan kesegaran jasmani 
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yang baik akan mempunyai gairah dan produktivitas tinggi dalam setiap aktivitas, 

belajar, olahraga, bermain dan kerja. 

 Dengan demikian banyaknya gerak atau kegiatan yang dilakukan maka 

akan berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani siswa dalam bermain sepak 

bola. Siswa SSB Bhaladika Semarang pada waktu pertandingan dan berlatih 

melakukan kegiatan fisik yang melibatkan semua aktivitas otot seperti lari, 

tendang, loncat dan sprint-sprint pendek yang presentasinya cukup besar dapat 

melatih tingkat kesegaran jasmani siswa tersebut. Status gizi seimbang dan tingkat 

kesegaran jasmani yang baik pada siswa SSB Bhaladika Semarang akan 

mempunyai cukup suplai energi untuk melaksanakan aktivitas tinggi dalam sepak 

bola.  

 Kekurangan zat gizi akan membawa dampak negatif seperti terhambatnya 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak, berat badan dan tinggi badan tidak 

mencapai ukuran normal atau ideal (postur jelek), menurunnya tingkat kesegaran 

jasmani siswa (mudah terkena penyakit infeksi) dan menurunnya prestasi. Status 

gizi yang rendah akan menyebabkan kualitas fisik menurun yang akan berdampak 

pada penurunan tingkat kesegaran jasmani. Maksudnya kekurangan zat gizi, 

khususnya energi dan protein pada tahap awal menimbulkan rasa lapar, dalam 

jangka waktu tertentu berat badan menurun disertai menurunnya kemampuan 

(produktivitas) kerja. Seseorang yang jumlah energinya tidak cukup maka 

tubuhnya akan melaksanakan penghematan terhadap pemakaian energi, untuk 

menjamin berbagai reaksi biokimia dalam tubuh tetap berlangsung secara normal, 

untuk menghemat energi, tubuh melakukan berbagai penyesuaian antara lain 
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memperlambat kecepatan otot, membatasi kegiatan otot sampai minimal mungkin, 

tidak melaksanakan hal-hal yang akan menambah pengeluaran energi. Sehingga 

dengan demikian apabila energi yang diperoleh tidak cukup maka seseorang akan 

bekerja dibawah kapasitas seharusnya yang menjadikan kerja tidak efisien. 

Apabila siswa kekurangan zat gizi akan menyebabkan tubuh kekurangan unsur-

unsur yang dibutuhkan tubuh sehingga menyebabkan tubuh lemah, dan kurang 

konsentrasi saat latihan karena tidak adanya suplai energi. Dengan keadaan tubuh 

yang tidak siap saat menerima pelatihan sepak bola maka kemampuan siswa untuk 

memahami seluruh materi latihan yang disajikan oleh pelatih akan menurun juga 

dan sebagai dampak dari semua itu adalah menurunnya prestasi siswa. 

 Jika seorang siswa mempunyai kesegaran jasmani yang jelek akan 

berpengaruh pada penampilan fisik maupun pikiran siswa yang tidak siap atau 

tidak sanggup untuk menerima beban latihan atau pertandingan yang berupa 

aktivitas fisik sepak bola. Dengan status gizi kurang dan tingkat kesegaran 

jasmani rendah didukung aktivitas tinggi dalam cabang olahraga sepak bola diusia 

pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat, kerusakan tubuh, berat badan 

dan tinggi badan tidak ideal (postur jelek), tingkat kesegaran jasmani menurun, 

dan menurunnya prestasi. Apabila siswa SSB Bhaladika mempunyai status gizi 

kurang atau kurang sekali ini akan sangat berbahaya karena kurangnya suplai 

energi, dengan aktivitas tinggi dalam sepak bola mengakibatkan kelelahan kronis 

yang berujung pada penyakit typus. Konsumsi zat tenaga yang melebihi 

kecukupan dapat mengakibatkan kenaikan berat badan siswa. Bila keadaan ini 
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berlanjut akan menyebabkan kegemukan yang biasa disertai timbulnya gangguan 

kesehatan, seperti penyakit hepertensi, Diabetus Millitus, dan penyakit jantung.     

 Kesegaran jasmani merupakan modal utama dalam kehidupan manusia, 

dengan tingkat kesegaran jasmani yang tinggi akan turut menunjang kenaikan 

aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Hal ini diakibatkan karena berkurangnya 

tingkat kelelahan maupun angka sakit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Disamping itu, metode penelitian 

juga merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian sebab baik atau tidaknya 

penelitian tergantung dari pertanggungjawaban dari metode penelitian. 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan teknik serta 

alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyelidik 

memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidik serta dari situasi 

penyelidikan (Winarno Surachmad, 1994 : 131). 

Metode penelitian sebagai mana yang kita kenal memberikan garis-garis 

yang tepat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya adalah untuk 

menjaga agar pengetahuan dicapai dari suatu penelitian dapat mencapai harga 

yang ilmiah serta barkualitas tinggi. Penerapan metode penelitian harus dapat 

mengarah pada tujuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh bisa sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.  

Hal ini berarti populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

memenuhi persyaratan, karena memiliki sifat-sifat yang sebagai berikut : 

3.1    Populasi 

Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan 

masalah yang ingin diteliti, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian  
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(Suharsimi Arikunto, 1997 : 108). Menurut Sutrisno Hadi (2000 : 182), populasi 

adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki, populasi dibatasi oleh 

sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang 

sama. 

Populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksud untuk diteliti 

disebut populasi atau universum. Berdasarkan pengertian diatas maka populasi 

dalam pengertian ini adalah anak-anak usia 13-15 tahun pada SSB Bhaladika 

Semarang. 

3.2 Sampel dan teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1997 : 109), sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1995 : 221), sampel 

adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik total 

sampling yaitu semua populasi anak-anak usia 13-15 tahun pada SSB Bhaladika 

Semarang yang berjumlah 36 orang. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 120), apabila subyeknya kurang dari 

100 lebih baik populasi diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 36 

orang. 

3.3  Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah status gizi dan kesegaran jasmani 

siswa sepak bola SSB Bhaladika Semarang.  
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3.4 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang paling penting 

dalam sebuah penelitian, karena berhubungan langsung dengan data yang 

diperoleh. Untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode survei dan teknik tes. 

Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data mengenai status 

gizi dan kesegaran jasmani dengan menggunakan teknik tes serta pengukuran 

status gizi dan kesegaran jasmani siswa sepak bola pada SSB Bhaladika 

Semarang. 

    

3.5  Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka diperlukan alat 

pengukur data yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu alat ukur atau instrumen 

penelitian yang valid dan reliabel, karena instrumen penelitian yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel (Suharsimi Arikunto, 1996 : 

135). 

Tes dan pengukuran yang dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga 

yang satu dengan olahraga yang lain berbeda, hal ini di karenakan tes dan 

pengukuran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. 

3.5.1 Instrumen Status Gizi 

 Instrumen yang dipakai dengan pengukuran yang meliputi pengukuran 

berat badan dan tinggi badan .Hasil dari pengukuran atau Antropometri 

dimasukkan dalam Indeks Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) Pada 
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Anak Usia 6-17 Tahun. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui status gizi 

anak usia 6-17 Tahun, dibedakan antara anak laki-laki  dengan anak perempuan. 

Adapun cara penilaiannya adalah dengan menghitung persentase capaian BB 

standar berdasarkan tinggi badan.  

Tabel 6 Penilaian Status Gizi Berasal BB/ TB 

% Standar Status Gizi 
> 90 % Baik 

81 % - 90 % Kurang 
≤ 80 % Buruk 

Sumber : Winarno (1990:196) 

Cara penghitungan yaitu  % 100 x 
StandarBadan Berat 
AktualBadan Berat  

 

3.5.2  Instrumen Kesegaran Jasmani 

Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kondisi fisik (tingkat 

kesegaran jasmani) menurut Nurhasan (2001 : 149-150). Petunjuk pelaksanaannya 

menurut Nurhasan (2001 : 136-148).  

3.5.3  Tes Lari Cepat (Sprint) 50 Meter 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes lari cepat (sprint) 50 meter 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang 

Alat / fasilitas : 

1) Lintasan lurus, rata dan tidak licin serta.jarak: antara garis start dan finish 50 

meter 

2) Peluit 

3) Stop watch 
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4) Bendera start  

Pelaksanaan : 

1) Testi berdiri dibelakang garis start dengan sikap berdiri, pada waktu diberi 

aba-aba “ya”, testi lari kedepan secepat mungkin untuk menempuh jarak 50 

meter. Pada saat testi menyentuh atau melewati garis finish, stop watch 

dihentikan. 

2) Kesempatan lari diulang apabila : 

2.1) Pelari mencuri start dan berlari diluar lintasan  

2.2) Pelari terganggu oleh pelari lainnya 

skor : 

Skor hasil tes yaitu waktu yang dicapai oleh pelari untuk menempuh 

jarak 50 meter. Waktu dicatat sampai persepuluh detik. 

3.5.4  Tes Angkat Tubuh (Pull-Up) 60 Detik 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes angkat tubuh (pull-up) 

selama 60 detik adalah sebagai berikut : 

Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot bahu, 

Alat / fasilitas : 

1) Palang tunggal 

2) Stop watch  

Pelaksanaan : 

1) Testi bergantung pada palang tunggal sehingga kepala, badan dan tungkai 

lurus. Kedua lengan di buka selebar bahu dan keduanya lurus 
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2) Testi mengangkat tubuhnya, dengan membengkokkan kedua lengan, sehingga 

dagu menyentuh atau melewati palang tunggal, kemudian kembali kesikap 

semula. Melelakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang, tanpa istirahat 

selama 60 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 2 
Sikap badan pada tes Pull-up 
(Nurhasan, 2001 : 139-140) 

 

3.5.5  Tes Sit-Up Selama 60 Detik 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes Sit-up selama 60 detik 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut  

Alat / fasilitas : 

1) Lantai / lapangan rumput  

2) Stop watch 

Pelaksanaan . 
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1) Testi berbaring terlentang diatas, 1antai / rumput. Kedua lutut ditekuk ± 90o. 

Kedua tangan dilipat dan diletakan dibelakang kepala, dengan jari tangan 

saling berkaitan dan kedua tangan menyentuh lantai. 

2) Salah seorang teman testi membantu memegang dan menekan kedua 

pergelangan kaki, agar kaki testi tidak terangkat. 

3) Pada aba-aba “Ya”, testi bergerak mengambil sikap duduk, kemudian kembali 

kesikap semula. Lakukan gerakan itu berulang-ulang dengan cepat tanpa 

istirahat selama waktu 60 detik. 

4) Gerakan itu gagal bilamana : 

4.1) Kedua tangan lepas, sehingga jari-jarinya tidak terjalin  

4.2) Kedua tungkai ditekuk lebih 90° 

4.3) Kedua siku tidak menyentuh paha  

Skor : 

Jumlah Sit-up yang dilakukan dengan benar selama 60 detik. Setiap gerakan 

Sit-up yang tidak benar diberi angka 0 (nol). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3 
Sikap permulaan 

(Nurhasan, 2001 : 142) 
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Gambar 4 
Posisi jari-jari saling berkaitan diletakan dibelakang kepala 

(Nurhasan, 2001 : 142) 
 

   

 

 

 

 

 

Gambar 5 
Sikap duduk dan pada saat mengangkat badan 

(Nurhasan, 2001 : 143) 
 

3.5.6  Tes Loncat Tegak (Vertical Jump) 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes loncat tegak (vertical jump) 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan : tes ini berlujuan untuk mengukur daya ledak (power) otot tungkai  

Alat / fasilitas : 

1) Papan skala 

2) Serbuk kapur  
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Pelaksanaan :  

1) Testi berdiri tegak dekat dinding, bertumpu pada kedua kaki dengan salah 

satu lengan yang berada didekat dinding diluruskan keatas, ditempelkan pada 

papan skala sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. 

2) kemudian testi mengambil sikap awalan dengan membengkokkan kedua 

lutut dan kemudian meloncat setinggi mungkin dan sambil menepuk papan skala 

dengan tangan terdekat sehingga meninggalkan bekas pada papan skala 

selanjutnya mendarat dengan kedua kaki. 

Skor : 

Ambil tinggi raihan yang tertinggi dari ketiga loncatan tersebut, sebagai 

hasil tes loncat tegak. Hasil loncat tegak diperoleh dengan cara hasil raihan 

tertinggi dari salah satu loncatan tersebut dikurangi tinggi raihan tanpa loncatan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5 
 
 

Gambar 6 
Sikap awal pada tes vertical jump 

(Nurhasan, 2001 : 146) 
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Gambar 7 

Sikap aba-aba pada tes vertical jump 
(Nurhasan, 2001 : 146) 

 
 

 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8 

Sikap meloncat pada tes vertical jump 
  (Nurhasan, 2001 : 147) 

 
3.5.7  Lari Jarak 1000 Meter 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes lari jauh 1000 meter adalah 

sebagai berikut : 
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Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiorespiratori.  

Alat / fasilitas : 

1) Lapangan yang rata atau lintasan dengan jarak 1000 meter  

2) Stop watch 

3) Bendera start 

4) Peluit  

Pelaksanaan : 

1) Testi berdiri dibelakang garis start. Pada aba-aba “siap” testi mengambil sikap 

start berdiri untuk siap lari. 

2) Pada aba-aba “ya”, testi lari menuju garis finish dengan menempuh jarak 1000 

meter. 

3) Bila ada testi yang mencuri start, maka testi tersebut dapat mengurangi tes 

tersebut. 

Skor : 

Hasil yang dicatat sebagai skor kemampuan lari 1000 meter adalah waktu tempuh 

jarak 1000 meter. Hasil dicatat sampai sepersepulah detik. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 9 
Sikap start berdiri pada tes lari jarak 1000 meter 

(Nurhasan, 2001 : 137) 
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3.6  Penilaian Kesegaran Jasmani 

Kriteria penilaian yang akan digunakan mengacu pada norma-norma yang 

telah dipakai untuk memberikan nilai-nilai dari setiap skor butir-butir, dengan 

kategori (1) baik sekali, (2) baik, (3) sedang, (4) kurang, (5) kurang sekali.  

Konversi nilai dari setiap kategori komponen kesegaran jasmani adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 7 Konversi Nilai Kategori Kesegaran Jasmani 

Kategori Konversi Nilai 
Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 
Sedang (S) 
Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS)  

5 
4 
3 
2 
1 

(Sumber : Pusat Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999 : 27) 

Untuk menentukan nilai secara keseluruhan kesegaran jasmani dilakukan 

dengan cara :  

1) Menjumlahkan konversi nilai skor dari setiap komponen kondisi fisik siswa 

tersebut. 

2) Hasil jumlah tersebut dalam butir diatas dibagi dengan banyaknya komponen 

fisik dasar dari cabang olahraga yang bersangkutan. 

3) Hasil ini kemudian dinotasikan ke dalam tabel kategori status kondisi fisik 

siswa seperti tersebut dalam tabel berikut :  

Tabel 8 Norma Tes Kesegaran Jasmani  
No Jumlah Nilai Klasifikasi 
1 
2 
3 
4 
5 

22-25 
18-21 
14-17 
10-13 
5-9 

Baik Sekali (BS) 
Baik (B) 

Sedang (S) 
Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 
(Sumber : Pusat Kesegaran Jasmani Indonesia, 1999 : 28) 
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Tabel 9 Nilai Tes Kesegaran Jasmani  

Nilai Lari cepat 
(sprint)   

50 meter 

Angkat 
tubuh 

(pull up)  
60 menit 

Sit-up  
(60 detik) 

Loncat tegak 
(vertical 

jump) 

Lari jarak 
1000 meter 

nilai

5 
4 
3 
2 
1 

Sd-7.2” 
7.3”-8.3” 
8.4”-9.6” 
9.7”-11.0” 
11.1”-dst 

19 keatas 
14-18 
9-13 
5-8 
0-4 

41 ke atas 
30-40 
21-29 
10-20 
0-9 

73 keatas 
60-72 
50-59 
39-49 
38 dst 

Sd-3’14” 
3’15”-4’25” 
4’26”-5’12” 
5’13”-6’33” 

6’34” dst 

5 
4 
3 
2 
1 

(Sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, 1999 : 27) 

 

3.8 Analisis Data 

Analisis data atau penggolongan data merupakan satu langkah penting 

dalam penelitian. Dalam pelaksanaanya terdapat dua jenis analisa data yang 

dikatakan Sutrisno Hadi (1981 : 221), bahwa dalam suatu penelitian seorang 

peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis yaitu analisis statistik dan non 

statistik. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelititan ini adalah dengan 

perhitungan statistik menggunakan analisis deskriptif prosentase. 

Adapun rumus yang digunakan: 

DP = 100x
N
n % 

Keterangan: 

n = jumlah nilai faktor faktual 

N = jumlah seluruh nilai jawaban ideal  

% = tingkat prosentase yang dicapai (Mukhamad Ali, 1993: 186) 
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3.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama penelitian sehubungan dengan pengambilan data, 

maka di bawah ini di kemukakan adanya variabel yang dikendalikan meliputi 

beberapa faktor dan usaha untuk menghindarinya. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah: 

1) Faktor kesungguhan hati 

Kesungguhan hati dari setiap siswa untuk melakukan pengukuran, 

sehingga sangat membanlu terlaksananya pengukuran. Hal ini tidak terlepas dari 

strategi yang diberikan peneliti untuk mengetahui tingkat status gizi dan 

kesegaran jasmaninya. 

2) Faktor alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini telah dipersiapkan sebelum 

kegiatan dimulai, seperti penempatan timbangan berat badan, pemasangan 

microtoise, lapangan untuk lari, papan skala (vertical jump), serbuk kapur, peluit, 

bendera, stopwatch dan penyiapan blangko maupun alat tulis, sehingga waktu 

pengukuran di mulai semua sudah siap. 

3) Faktor keterbatasan kemampuan peneliti 

Kemampuan manusia ada batasnya demikian juga dengan kemampuan 

peneliti untuk mengkaji pokok bahasan yang menjadi obyek penelitian. Untuk 

menunjang pada pengkajian obyek penelitian, peneliti banyak melakukan 

konsultasi pada ahli yang membidangi pokok bahasan penelitian dan membaca 

buku-buku penunjang, sehingga akan di peroleh hasil yang maksimal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan tes pengukuran status 

gizi dan kesegaran jasmani pada SSB Bhaladika Semarang diperoleh hasil yang 

terdiri dari analisis deskriptif status gizi dan kesegaran jasmani.  

4.1.1 Analisis Deskriptif Status Gizi 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan pengukuran berat badan berdasarkan 

tinggi badan yang kemudian dibandingkan dengan persen berat badan standar 

menurut tinggi badan pada kelompok umur 13-15 tahun, didapatkan hasil 

deskripsi status gizi siswa sepak bola pada SSB Bhaladika Semarang sebagaimana 

terlihat pada gambar 10 di bawah ini : 
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Gambar 10 
 Status Gizi Siswa Sepak Bola pada SSB Bhaladika Semarang 
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Dari gambar 10 di atas dapat diketahui bahwa dari 36 responden yang 

diteliti, diketahui 86,1 % (31 orang) berstatus gizi baik dan 13,9 % (5 orang) 

berstatus gizi kurang dan tidak ada yang berstatus gizi buruk. Sedangkan lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini: 

Tabel 10 Deskripsi Status Gizi Responden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 0 0.0 0.0 0.0
Kurang 5 13.9 13.9 13.9

Baik 31 86.1 86.1 100.0

 

Total 36 100.0 100.0  
 

 Penentuan status gizi ini diperoleh dari pengukuran berat badan 

berdasarkan tinggi badan yang kemudian dibandingkan dengan persen berat badan 

standar menurut tinggi badan pada kelompok umur tersebut. Deskripsi umur, berat 

badan dan tinggi badan dari 36 responden yang diteliti adalah tercantum dalam 

tabel 11 di bawah ini : 

Tabel 11 Deskripsi umur, berat badan dan tinggi badan dari 36 responden 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur 36 13 15 13.97 0.941

TB 36 146 169 157.94 6.009

BB 36 32 69 47.14 7.735

 

Dari tabel 11 di atas, maka dapat diketahui rata-rata umur responden 

adalah 14 tahun, umur maksimal 15 tahun, umur minimal adalah 13 tahun dengan 

standar deviasi 0,941. Sedangkan tinggi badan responden adalah maksimal 169 

cm, minimal 146 cm, rata-ratanya 157,94 dengan standar deviasi 6,009.  



 

 

71

Sedangkan berat badan maksimal responden adalah 69 Kg, minimal 32 

Kg, dan rata-ratanya adalah 47,14 Kg dengan standar deviasi 7,735.   

4.1.2 Analisis Deskriptif Kesegaran Jasmani 

Berdasarkan hasil tes pengukuran kesegaran jasmani siswa sepak bola 

pada SSB Bhaladika Semarang diperoleh hasil sebagaimana yang tertera pada 

gambar 11 di bawah ini : 
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Gambar 11 
 

Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Sepak Bola pada SSB Bhaladika Semarang 
 

Dari gambar 11 di atas dapat diketahui bahwa dari 36 responden yang 

diteliti, diketahui  69,4 % (25 orang) memiliki tingkat kesegaran jasmani yang 

baik,  19,4 % (7 orang) memiliki tingkat kesegaran jasmani sedang, dan 11,1 %    

(4 orang) memiliki tingkat kesegaran jasmani kurang serta tidak ada siswa yang 

memiliki tingkat kesegaran jasmani baik sekali maupun kurang sekali. Sedangkan 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini : 
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Tabel 12  Deskripsi Tingkat Kesegaran Jasmani Responden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Kurang Sekali 0 0.0 0.0 0.0

Kurang 4 11.1 11.1 11.1

Sedang 7 19.4 19.4 30.6

Baik 25 69.4 69.4 100.0

Baik Sekali 0 0.0 0.0 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 

Sedangkan jika berdasarkan tes-tes pengukurannya, maka penelitian ini 

menggunakan beberapa tes kesegaran jasmani yang meliputi Lari 1000 m, Lari 

Sprint 50 meter, Pull Up, Vertical Jump, dan Sit UP. Hasil masing-masing tes 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

1) Lari 1000 meter 

Dari hasil analisis deskriptif tes lari 1000 meter pada 36 responden yang 

diteliti, maka didapatkan gambaran yang dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini: 

Tabel 13  Deskripsi Hasil Tes Lari 1000 m 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang Sekali 0 0.0 0.0 100.0

Kurang 5 13.9 13.9 13.9

Sedang 10 27.8 27.8 41.7

Baik 21 58.3 58.3 100.0

Baik Sekali 0 0.0 0.0 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
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Dari tabel 13 di atas, diketahui bahwa dari tes lari 1000 meter, terdapat 21 

orang memiliki nilai baik, 10 orang memiliki nilai sedang dan 5 orang memiliki 

nilai kurang serta tidak ada yang memiliki nilai baik sekali maupun kurang sekali.   

2) Lari Sprint 50 meter 

Dari hasil analisis deskriptif tes lari sprint 50 meter pada 36 responden 

yang diteliti, maka didapatkan gambaran yang dapat dilihat pada tabel 14 di 

bawah ini : 

Tabel 14 Deskripsi Hasil Lari Sprint 50 meter 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Kurang Sekali 
0 0.0 0.0 0.0

Kurang 3 8.3 8.3 8.3

Sedang 5 13.9 13.9 22.2

Baik 17 47.2 47.2 69.4

Baik Sekali 11 30.6 30.6 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 

Dari tabel 14 di atas, diketahui bahwa dari tes lari sprint 50 meter, hanya 

terdapat 11 orang yang memiliki nilai baik sekali, 17 orang memiliki nilai baik, 5 

orang memiliki sedang,  dan ada 3 orang yang memiliki nilai kurang serta tidak 

ada yang memiliki nilai kurang sekali. 

3) Pull Up 

Hasil analisis deskriptif tes pull up pada 36 responden yang diteliti, 

didapatkan gambaran yang dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini : 
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Tabel 15 Deskripsi Hasil Pull Up 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang Sekali 0 0.0 0.0 0.0

Kurang 10 27.8 27.8 27.8

Sedang 26 72.2 72.2 100.0

Baik 0 0.0 0.0 100.0

Baik Sekali 0 0.0 0.0 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 

Dari tabel 15 di atas, diketahui bahwa dari tes pull up, ternyata tidak ada 

siswa yang hasil tes pull up-nya kategori baik sekali, baik maupun kurang sekali. 

Sedangkan yang hasil tes pull up-nya sedang sebanyak 26 orang dan lainnya yaitu 

10 orang memiliki nilai kurang. 

4) Vertical Jump 

Dari hasil analisis deskriptif tes vertical jump pada 36 responden yang 

diteliti, maka didapatkan gambaran yang dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini: 

Tabel 16 Deskripsi Hasil Vertical Jump 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Kurang Sekali 0 0.0 0.0 0.0

Kurang 19 52.8 52.8 52.8

Sedang 17 47.2 47.2 100.0

Baik 0 0.0 0.0 100.0

Baik Sekali 0 0.0 0.0 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 

Dari tabel 16 di atas, diketahui bahwa dari tes vertical jump, nilai yang 

diperoleh siswa adalah kategori sedang dan kurang. Terdapat 17 orang memiliki 

nilai sedang,  dan ada 19 orang yang memiliki nilai kurang serta tidak ada siswa 

yang hasil tes vertical jump-nya kategori baik sekali, baik maupun kurang sekali. 
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5) Sit Up 

Dari hasil analisis deskriptif tes sit up pada 36 responden yang diteliti, 

maka didapatkan gambaran yang dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini : 

Tabel 17 Deskripsi Hasil Sit Up 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang Sekali 0 0.0 0.0 0.0

Kurang 0 0.0 0.0 0.0

Sedang 1 2.8 2.8 2.8

Baik 10 27.8 27.8 30.6

Baik Sekali 25 69.4 69.4 100.0

Valid 

Total 
36 100.0 100.0  

 

Dari tabel 17 di atas, diketahui bahwa dari tes sit up, terdapat 25 orang 

yang memiliki nilai baik sekali, 10 orang memiliki nilai baik, 1 orang memiliki 

sedang, dan tidak ada orang yang memiliki nilai kurang serta tidak ada yang 

memiliki nilai sit up kurang maupun kurang sekali. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Status Gizi 

 Hasil penelitian pengukuran status gizi dari 36 responden yang diteliti, 

diketahui bahwa status gizi secara keseluruhan siswa di SSB Bhaladika dalam 

kategori baik 86,1% (31 orang). Dalam penelitian Status gizi penilaiannya dengan 

menghitung presentase capaian berat badan (BB) Standar berdasarkan Tinggi 

Badan (TB). Setelah itu hasil dari Berat Badan dan Tinggi Badan akan 
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dikonversikan tabel BB/TB Standar anak usia 6-17 tahun. Jika anak berada 

dibawah ataupun diatas standar berarti anak memiliki status gizi kurang atau 

status gizi lebih.Dalam penelitian ini, apabila dari 36 responden ada tinggi badan 

siswa > 166 cm harus dibuang atau dihapus (data ekstrim harus dihilangkan). 

 Dalam penelitian ini diketahui 31 orang berstatus gizi baik, yang artinya 

kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan makanan sumber 

karbohidrat, protein dan lemakuntuk aktivitas dalam latihan dan pertandingan 

sepak bola. Kecukupan energi bagi seseorang tercermin pada berat badan dan 

tinggi badan yang normal atau ideal.Untuk dapat melakukan tugas sehari-hari 

dengan baik diperlukan adanya energi sebagai penggerak. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa untuk mendapatkan kesegaran jasmani siswa diperlukan gizi. 

Sebaliknya keadaan gizi mampu meningkatkan kesegaran jasmani. Tingkat 

kesegaran jasmani juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dengan 

program kegiatan fisik yang terus menerus, istirahat, tidur, santai, pemeliharaan 

kesehatan yang cukup dan makan makanan yang bergizi. 

 Kebiasaan dan pola makan yang tidak mendukung terciptanya gizi baik 

perlu mendapat perhatian, karena kesehatan anak masa kini adalah cermin 

kesehatan masa depan. Kegiatan fisik khususnya cabang olahraga sepak bola 

dengan makanan yang cukup atau memadai merupakan faktor yang tidak boleh 

diabaikan untuk pertumbuhan dan perkembangan otot dan tulang. Dengan 

demikian banyaknya gerak atau kegiatan yang dilakukan maka akan berpengaruh 

terhadap tingkat kesegaran jasmani siswa dalam bermain sepak bola. 
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 Olahraga sepak bola merupakan salah satu alternatif yang baik dan aman 

untuk menunjang pembinaan kesegaran jasmani siswa SSB Bhaladika Semarang. 

Dengan melakukan gerak secara fisik, maka organ-organ tubuhpun dapat tumbuh 

dan berkembang secara baik. Siswa SSB Bhaladika Semarang pada waktu 

pertandingan dan berlatih melakukan kegiatan fisik yang melibatkan semua 

aktivitas otot seperti lari, tendang, loncat, dan sprint-sprint pendek yang 

presentasinya cukup besar dapat melatih tingkat kesegaran jasmani siswa tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani adalah dengan 

program kegiatan yang terus menerus atau latihan jasmani atau fisik, makan 

makanan yang bergizi baik, istirahat, tidur, santai, dan memelihara kesehatan yang 

cukup. 

 Kekurangan zat gizi akan membawa dampak negatif seperti terhambatnya 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak, berat badan dan tinggi badan tidak 

mencapai ukuran normal serta mudah terkena penyakit infeksi. Latihan sangat 

penting akan tetapi latihan perlu dipilih yang sesuai dengan kondisi usia. Kondisi 

individual dan penerapannya, baik waktu serta berat ringannya latihan. 

Meningkatkan kesegaran jasmani bagi  siswa SSB Bhaladika Semarang perlu 

santai, dan bermain serta berekreasi dalam suasana menyenangkan, pergaulan 

yang baik dan menenangkan pikiran, cukup tidur, istirahat, relaksasi adalah hal-

hal yang penting bagi kesehatan dan kesegaran jasmani siswa. Kesegaran jasmani 

didukung oleh beberapa faktor kegiatan badan atau olahraga yang dilakukan 

secara teratur, adanya pemenuhan akan zat giziyang berasal dari makanan yang 

dimakan  setiap harinya, pengaturan istirahat yang cukup, dan pemeliharaan yang 
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baik. Rata-rata siswa SSB Bhaladika mempunyai status gizi yang baik, siswa 

sadar akan pentingnya keadaan status gizi sebagai sumber energi untuk aktivitas 

olahraga sepak bola. Jika aktivitas fisik dilakukan dalam jumlah besar sedangkan 

asupan makanan sedikit akan menyebabkan berat badan berkurang. Sebaliknya 

jika aktivitas fisik  yang dilakukan sedikit sedangkan asupan makanan dalam 

jumlah yang besar akan menyebabkan berat badan lebih atau kegemukan. 

Kesegaran jasmani dan kesehatan badan merupakan keadaan yang tidak bisa 

dipisahkan. 

 Apabila siswa kekurangan zat gizi akan menyebabkan tubuh kekurangan 

unsur-unsur yang dibutuhkan sehingga menyebabkan tubuh lemah dan kurang 

konsentrasi saat latihan karena tidak adanya suplai energi. Dalam penelitian ini 

terdapat 5 orang berstatus gizi kurang. Siswa yang memiliki gizi kurang harus 

berupaya meningkatkan status gizi yang baik dengan pola makan yang seimbang 

yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang digunakan sebagai sumber tenaga atau 

energi dalam sepak bola. Dengan keadaan tubuh yang tidak siap saat menerima 

pelatihan sepak bola maka kemampuan siswa untuk memahami seluruh materi 

latihan yang disajikan oleh pelatih akan menurun juga dan sebagai dampak semua 

itu adalah menurunnya prestasi siswa sepak bola. Jika seseorang siswa 

mempunyai kesegaran jasmani yang jelek akan berpengaruh pada penampilan 

fisik maupun pikiran siswa yang tidak siap atau sudah tidak sanggup untuk 

menerima beban latihan atau pertandingan yang berupa aktivitas fisik dan belajar 

yang merupakan kewajiban bagi siswa pada setiap harinya.  
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 Tingkat kesegaran jasmani pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam adalah sesuatu yang 

sudah terdapat dalam tubuhnya yang bersifat menetap, diantaranya umur dan jenis 

kelamin. Sedangkan faktor dari luar antara lain kegiatan badan, kelelehan, 

lingkungan dan kebiasaan merokok.Kesegaran jasmani merupakan modal utama 

dalam kehidupan manusia, dengan tingkat kesegaran jasmani yang tinggi akan 

turut menunjang kenaikan aktivitas yang dilakukan setiap harinya.Hal ini 

diakibatkan karena berkurangnya tingkat kelelahan maupun angka sakit.         

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi antara lain sebagai berikut : 

1) Tahap perkembangan 

        Tahap perkembangan meliputi kehidupan sebelum lahir, sewaktu bayi, 

masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Laju pertumbuhan sebelum dan 

setelah lahir (pre-natal dan post-natal) serta semasa bayi (< 1 tahun) adalah lebih 

cepat daripada tahap lainnya dari kehidupan. Pertumbuhan masa kanak-kanak 

(growth spurt I, umur 1-9 tahun) berlangsung dengan kecepatan lebih lambat 

daripada pertumbuhan bayi, tetapi kegiatan fisiknya meningkat.  

 Oleh karenanya, dengan perimbangan terhadap besarnya tubuh, kebutuhan 

zat gizi tetap tinggi. Masa remaja disebut sebagai growth spurt II, dengan kisaran 

usia 10-19 tahun. Pertumbuhan seksual terjadi pada masa remaja. Selain itu, tinggi 

dan bobotnya bertambah, sistem kerangka tubuh pertumbuhannya lengkap, ukuran 

jantung serta organ pencernaannya bertambah (Yayuk Farida, 2004:66). 
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2) Faktor fisiologis tubuh 

 Faktor fisiologis dalam kebutuhan gizi atau kebutuhan dalam metabolisme 

zat gizi merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam pemanfaatan pangan 

oleh tubuh. Ibu hamil atau menyusui yang mengalami kurang gizi akan 

mempengaruhi janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Oleh karena 

itu kualitas bayi atau anak akan tergantung pada status gizi ibunya (Suhardjo, 

2003: 9).   

3) Infeksi  

        Antara status gizi dan infeksi terdapat interaksi bolak-balik. Infeksi dapat 

menimbulkan gizi kurang melalui berbagai mekanismenya. Yang paling penting 

adalah efek langsung dari infeksi sistemik pada katabolisme jaringan. Walaupun 

hanya terjadi infeksi ringan sudah menimbulkan kehilangan nitrogen (Suhardjo, 

2003:10). 

4) Aktivitas tubuh 

        Aktifitas fisik yang tinggi makin banyak memerlukan energi. Pengukuran 

kebutuhan energi didasarkan pada pengeluaran energi dengan komponen utama 

angka metabolisme basal (basal metabolic rate, BMR) dan kegiatan fisik sesuai 

dengan tingkatannya (ringan, sedang, berat) pada masing-masing jenis kelamin 

(Yayuk Farida dkk, 2004:65). 

5) Ukuran tubuh 

        Pada jenis kegiatan yang sama, orang yang besar menggunakan lebih 

banyak energi daripada yang kecil (Yayuk Farida dkk, 2004:66). 

6) Faktor ekonomi dan harga 



 

 

81

 Keadaan ekonomi keluarga relatif mudah diukur dan berpengaruh besar 

pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebabkan  

karena penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya 

untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dua peubah ekonomi yang cukup dominan 

sebagai determinan konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga (baik 

harga pangan maupun harga komoditas kebutuhan dasar) (Yayuk Farida, 

2004:71). 

7) Faktor sosio-budaya dan religi 

 Kebutuhan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh 

terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Aspek 

sosio-budaya pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang 

sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan 

masyarakat tersebut (Yayuk Farida dkk, 2004:71).  

8) Gaya hidup konsumsi pangan 

        Dampak dari arus globalisasi yang paling nyata terlihat pada penduduk di 

perkotaan adalah gaya hidup konsumsi pangan, termasuk gaya hidup dalam 

memilih tempat makan dan jenis pangan yang dikonsumsi. Perubahan gaya hidup 

dalam konsumsi pangan ini terutama dipicu oleh perbaikan atau peningkatan 

pendapatan, kesibukan kerja yang tinggi, dan promosi produk pangan trendy ala 

barat, utamanya fast food, namun tidak diimbangi dengan peningkatan 

pengetahuan dan sadar gizi (Sagung Seto, 2001:99). Kebiasaan makan yang salah 

tetapi tidak diimbangi dengan kebiasaan olahraga yang teratur dapat 
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mengakibatkan ketidakseimbangan dalam tubuh, dengan kata lain tubuh akan 

mudah terserang penyakit. 

 

4.2.2 Kesegaran Jasmani 

  Hasil penelitian tes tingkat kesegaran jasmani  dari 36 responden yang 

diteliti, diketahui bahwa secara keseluruhan siswa di SSB Bhaladika Semarang 

69,4% (25 orang) siswa memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik. Hal ini 

terjadi dikarenakan keberhasilan seorang siswa mengenai kesegaran jasmani 

adalah faktor latihan.Latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis, yang 

dilakukan berulang-ulang dan yang kian hari jumlah beban latihannya kian 

bertambah. Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu seringkali harus 

didukung dengan latihan yang keras. 

  Dalam latihan tidak hanya kuantitas atau jumlah berlatih saja yang 

diutamakan, akan tetapi kualitas atau mutu latihan harus benar-benar diperhatikan 

baik oleh pelatih maupun seorang siswa. Latihan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pemain atau siswa akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam 

mencapai kesegaran jasmani yang diharapkan. Untuk mencapai tingkat kesegaran 

jasmani sesuai yang diharapkan maka diperlukan latihan secara kontinyu. Porsi 

dalam berlatih olahraga bukan hanya masalah kuantitas (berapa banyak kita 

berlatih) akan tetapi juga masalah kualitas dan kontinuitas. Kualitas 

menggambarkan efektifitas dari latihan itu sendiri sedangkan kontinuitas 

mendeskripsikan keseriusan dan kemampuan untuk tetap menjaga kebugaran 
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tubuh seseorang. Selain penambahan beban latihan frekuensi latihan juga harus 

diperhatikan untuk meningkatkan prestasi siswa. Frekuensi latihan yang baik  

dilakukan tiga kali dalam seminggu agar siswa tidak mengalami kelelahan yang 

kronis. 

  Dalam olahraga prestasi latihan harus mempunyai tujuan yang pasti, 

mempunyai prinsip latihan serta berpengaruh pada cabang olahraga yang 

diikutinya, bahwa ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan latihan 

adalah peningkatan prestasi yang maksimal, peningkatan kesehatan dan kesegaran 

jasmani. 

  Selain itu siswa juga harus memiliki kebiasaan hidup yang sehat dalam 

kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan olahraga. Dengan demikian 

manusia akan terhindar dari penyakit. Kebiasaan hidup sehat dapat dilakukan 

dengan cara; menjaga kebersihan pribadi, lingkungan, makan makanan yang 

hygienis dan mengandung gizi yang seimbang. 

  Penilaian kesegaran jasmani digunakan beberapa tes sebagai alat ukurnya. 

Dalam permainan sepak bola kecepatan dan kekuatan memegang peranan yang 

sangat penting. Dengan kecepatan dan kekuatan pemain akan dapat membawa dan 

menguasai bola dengan baik. Latihan lari cepat 50 meter akan sangat membantu 

pemain agar memiliki kecepatan yang baik.Dengan kemampuan untuk berlari 

secara cepat maka diharapkan seorang pemain akan dapat melakukan gerakan 

yang singkat atau dalam waktu yang pendek setelah menerima umpan dari 

temannya. Hasil tes lari sprint 50 meter diketahui bahwa terdapat 3 pemain yang 

memperoleh nilai kurang, 5 pemain yang memperoleh nilai sedang, 17 pemain 



 

 

84

memperoleh nilai baik, 11 pemain dengan nilai baik sekali. Dengan hasil tersebut 

akan sangat membantu keberhasilan tim dalam permainan sepak bola. 

 Seringkali seorang pemain mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari 

pemain lawan, hal ini sangat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik. Sehingga 

diperlukan kekuatan otot bahu oleh pemain agar dapat memenangkan perebutan 

bola. Latihan angkat tubuh (pull-Up) akan sangat membantu pemain untuk 

mendapatkan kekuatan otot bahu yang baik. Pemakaian daya otot ini dilakukan 

dengan tenaga maksimal dalam waktu singkat dan pendek.  

  Daya otot dipengaruhi oleh kekuatan otot dan kecepatan kontraksi otot 

sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal tersebut akan 

mempengaruhi daya otot. Pada saat pemain berlari untuk memperebutkan bola 

maka semua organ tubuhnya akan bekerja atau berkontraksi terutama dibagian 

perut. Oleh sebab itu diperlukan daya otot perut agar pemain memiliki daya tahan 

yang baik pada saat bermain sepak bola. Dengan berlatih Sit-up maka akan 

membantu membentuk otot perut dengan baik. Latihan ini jika dilakukan secara 

rutin juga akan sangat membuat bentuk perut semakin menarik (tidak terjadi 

penimbunan lemak). 

  Daya tahan otot perut sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot perut dan 

kecepatan kontraksi otot perut itu sendiri sehingga semua faktor yang 

mempengaruhi kedua hal tersebut akan mempengaruhi daya tahan otot perut. Pada 

saat pemain sepak bola melakukan heading, mereka akan berusaha sekuat 

mungkin agar loncatan yang dihasilkan dapat tinggi dan mengenai 
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sasaran.Kemampuan meloncat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan daya ledak 

otot tungkai yang dimiliki oleh seorang pemain. 

 Dengan berlatih loncat tegak (vertical jump) diharapkan seorang pemain 

akan memiliki loncatan yang tinggi sehingga dapat memenangkan perebutan bola 

–bola atas. Hasil tes vertical jump menunjukkan bahwa banyak pemain yang 

memiliki kemampuan vertical jump yang kurang memuaskan. Oleh sebab itu hal 

ini harus manjadi perhatian dari pelatih terutama pelatih fisik. 

  Permainan sepak bola merupakan salah satu permainan yang dilakukan 

cukup lama. Sehingga diperlukan daya tahan tubuh yang bagus. Latihan lari jarak 

jauh (1000 meter) ini bertujuan agar pemain memiliki daya tahan 

cardiorespiratori yang sangat bagus. Dengan daya tahan tubuh yang bagus 

pemain akan tetap menjaga permainannya selama pertandingan berlangsung.           

 Dalam meningkatkan kondisi fisik, banyak faktor yang harus dimiliki selain 

10 komponen kondisi fisik, faktor yang mempengaruhi kondisi fisik adalah  

1) Faktor latihan 

Latihan adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang 

dilakukan secara berulang–ulang dengan penambahan beban latihan atau 

pekerjaan (Harsono, 1988 : 101). 

Dalam olahraga prestasi latihan harus mempunyai tujuan yang pasti, 

mempunyai prinsif latihan serta berpengaruh pada cabang olahraga yang 

diikutinya, bahwa ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari–hari. Tujuan latihan 

adalah peningkatan prestasi yang maksimal, peningkatan kesehatan dan 

peningkatan kondisi fisik. 
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2) Prinsip beban lebih (Over load) 

Dengan menggunakan prinsif overload maka kelompok otot akan 

berkembang kekuatannya secara efektif. Penggunaan beban secara overload akan 

merangsang penyesuaian fisiologis dalam tubuh yang mendorong meningkatnya 

kekuatan otot (M. Sajoto, 1995 : 30) 

3) Faktor istirahat 

Tubuh akan merasa lelah setelah aktivitas, hal ini disebabkan karena 

pemakaian tenaga untuk aktivitas yang bersangkutan. Untuk mengembalikan 

tenaga yang dipakai, diperlukan istirahat. Dengan istirahat tubuh akan menyusun 

kembali tenaga yang hilang. 

4) Faktor kebiasaan hidup sehat 

Dengan kebiasaan hidup yang sehat maka seseorang akan lebih jauh dari 

segala bibit penyakit yang menyerang. Dalam kehidupan sehari–hari kita harus 

memperhatikan dan menerapkan cara hidup yang sehat antara lain : Makan yang 

dikonsumsi harus mengandung empat sehat lima   sempurna, menghindari rokok 

dan minuman keras serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. 

5) Faktor lingkungan 

 Lingkungan adalah tempat dimana seseorang itu tinggal dalam waktu yang 

lama, dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik, serta sosial, mulai dari 

lingkungan perumahan, lingkungan daerah tempat tinggal dan sebagainya. 

 Selain diterjunkan karena pertandingan, seorang pemain sudah berada 

dalam kondisi dan tingkat kesegaran jasmani yang baik untuk menghadapi 

intensitas kerja dan tekanan–tekanan akan timbul dalam pertandingan. 
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6) Faktor makanan dan gizi 

 Untuk memperbaiki makanan seseorang sesuai dengan tenaga yang 

dibutuhkan selama latihan atau saat aktivitas. Untuk seorang siswa membutuhkan 

25-30% lemak, 15% protein, 50-60% hidrat arang dan vitaminserta mineral 

lainnya. Jadi untuk pembinaan kondisi fisik dibutuhkan banyak makanan yang 

bergizi yang mengandung unsur–unsur karbohidrat, protein, lemak, garam-garam 

mineral, vitamin dan air. 

Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan cara penilaian 

bentuk tes kemampuan (M. Sajoto, 1995 : 10) 

Sebelum diterjunkan kearena pertandingan, seorang pemain sudah berada 

dalam kondisi dan tingkat kesegaran jasmani yang baik untuk menghadapi 

intensitas kerja dan tekanan-tekanan yang akan timbul dalam pertandingan 

Proses latihan kondisi dalam olahraga adalah suatu proses yang harus 

dilakukan dengan hati-hati, dengan sabar dan penuh kewaspadaan terhadap siswa. 

Melalui latihan yang berulang-ulang dilakukan, yang intensitas dan 

kompleksitasnya sedikit demi sedikit bertambah, lama-kelamaan seorang pemain 

akan berubah menjadi seorang pemain yang lincah, terampil, dan berhasil guna. 

Setelah pemain mencapai tingkat kondisi yang baik untuk menghadapi 

musim-musim berikutnya, latihan-latihan kondisi tersebut harus tetap dilanjutkan 

selama musim dekat perlombaan, meskipun tidak seintensif seperti sebelumnya. 

Maksudnya adalah tingkatan kondisi fisik dapat tetap dipertahankan selama 

musim-musim tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Setelah dilakukan analisis data penelitian mengenai status gizi dan 

kesegaran jasmani pada siswa usia 13-15 tahun di SSB Bhaladika Semarang, 

maka dapat diambil simpulan bahwa dari 36 responden yang diteliti, diketahui 

bahwa status gizi secara keseluruhan siswa SSB Bhaladika Semarang dalam 

kategori baik. Sedangkan untuk tingkat kesegaran jasmani siswa SSB Bhaladika 

Semarang secara keseluruhan dalam kategori baik juga. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan 

antara lain sebagai berikut : 

5.2.1    Pelatih dan orang tua bekerja sama mensosialisasikan akan arti pentingnya 

status gizi putera puterinya. Disamping itu orang tua juga perlu diberi pengertian 

tentang cara-cara meningkatkan status gizi antara lain penyediaan makanan yang 

bernilai gizi, penyajian menu makanan yang bervariasi, memberikan perhatian 

terhadap putera puterinya terutama dalam masalah makan dan istirahat, 

memberikan pengertian tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan. 
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5.2.2 Untuk meningkatkan kesegaran jasmani pemain sepak bola dengan bentuk 

tubuh ideal, dan aktivitas yang prima memerlukan program pelatihan yang teratur 

dan terarah serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. 

5.2.3 Pada masa anak manfaat gizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan kesegaran jasmani siswa karena dengan gizi seimbang dan kesegaran jasmani 

yang baik dapat dipergunakan sebagai sumber energi penggerak untuk proses 

beraktivitas dalam olahraga sepak bola, berfikir, juga berfungsi untuk proses 

pertumbuhan dan perkembangan siswa tersebut. 

5.2.4 Pemain sepak bola, pelatih, dan keluarga serta lingkungannya agar selalu 

menjaga kondisi kesehatannya dengan asupan gizi atau pengaturan makanan yang 

seimbang. Pengaturan makanan khusus harus disiapkan pada masa pelatihan, 

pertandingan dan pasca pertandingan.  

5.2.5 Untuk siswa yang memiliki status gizi kurang dan tingkat kesegaran 

jasmani yang rendah harus meningkatkan status gizi dengan pola makan yang 

seimbang, yaitu cukup karbohidrat, lemak, dan protein sebagai sumber energi 

penggerak tubuh. Dengan energi yang tercukupi tersebut digunakan siswa untuk 

beraktivitas tinggi dalam sepak bola sehingga akan tercapai tingkat kesegaran 

jasmani siswa yang diinginkan. 
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Lampiran 1 
 

TABEL BERAT BADAN STANDAR MENURUT JENIS KELAMIN 
 
Berat Badan 

Laki-Laki Perempuan 
Tinggi 
Badan 
(cm) 100% 

(Standar) 
90% 80% 100% 

(Standart) 
90% 80% 

100 13.4 12.1 10.7 13.0 11.7 10.4 
101 13.8 12.4 11.0 13.4 12.0 10.7 
102 14.2 12.8 11.3 13.7 12.3 10.9 
103 14.5 13.0 11.5 14.0 12.6 11.2 
104 14.7 13.2 11.7 14.3 12.8 11.4 
105 15.0 13.5 12.0 14.7 13.2 11.7 
106 15.3 13.8 12.2 15.0 13.5 12.0 
107 15.6 14.1 12.5 15.4 14.0 12.3 
108 16.0 14.4 12.8 15.8 14.1 12.5 
109 16.4 14.7 13.1 16.3 14.4 12.8 
110 16.8 15.0 13.4 16.7 14.7 13.0 
111 17.2 15.4 13.8 17.1 15.2 13.5 
112 17.6 15.8 14.1 17.5 15.7 14.0 
113 18.1 16.3 14.5 17.9 16.1 14.3 
114 18.5 17.7 14.8 18.3 16.4 14.6 
115 18.8 16.9 15.1 18.8 16.8 15.0 
116 19.2 17.3 15.4 19.2 17.2 15.4 
117 19.6 17.6 15.7 19.8 17.8 15.8 
118 20.0 18.0 16.0 20.3 18.3 16.2 
119 20.4 18.4 16.3 20.7 18.5 16.5 
120 20.8 18.7 16.7 21.0 18.7 16.7 
121 21.2 19.1 17.0 21.4 19.1 17.0 
122 21.6 19.5 17.3 21.8 19.5 17.3 
123 22.0 10.9 17.6 22.2 19.9 17.7 
124 22.5 20.3 18.0 22.6 20.3 18.0 
125 23.0 20.7 18.4 23.1 20.8 18.5 
126 23.4 21.2 18.7 23.6 21.3 19.0 
127 23.8 21.4 19.0 24.1 21.7 19.3 
130 25.5 23.0 20.5 25.6 23.0 20.5 
131 26.0 23.4 20.8 26.2 23.6 21.0 
132 26.5 23.9 21.2 26.8 24.1 21.4 
133 27.0 24.3 21.6 27.4 24.7 21.9 
134 27.5 24.7 22.0 28.0 25.2 22.4 
135 28.2 25.4 22.7 28.6 25.7 22.9 
136 28.8 25.9 23.9 29.2 26.3 23.4 
137 29.5 26.6 23.5 29.9 26.9 23.9 
138 30.2 27.2 24.1 30.6 27.5 24.5 
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Berat Badan 
Laki-Laki Perempuan 

Tinggi 
Badan 
(cm) 100% 

(Standar) 
90% 80% 100% 

(Standart) 
90% 80% 

139 30.9 27.3 24.7 31.3 28.2 25.1 
140 31.5 28.4 25.3 32.0 28.8 25.6 
141 32.1 29.0 25.7 32.7 29.5 26.2 
142 32.7 29.5 26.1 33.4 30.1 26.7 
143 33.3 30.0 26.6 34.2 30.8 27.4 
144 34.0 30.2 35.0 35.0 31.5 28.0 
145 34.7 31.3 27.8 35.8 32.2 28.7 
146 35.4 31.9 28.3 36.6 32.9 29.3 
147 36.1 32.5 28.8 37.4 33.2 30.0 
148 36.7 33.0 29.3 38.2 34.4 30.6 
149 37.6 33.8 30.0 39.1 35.2 31.3 
150 38.4 34.6 30.7 40.0 36.0 32.0 
151 39.1 35.2 31.3 40.9 36.8 32.8 
152 39.8 35.8 31.8 41.8 37.6 33.4 
153 40.6 36.5 32.5 42.8 38.5 34.2 
154 41.4 37.2 33.1 43.8 39.4 35.0 
155 42.3 38.0 33.8 44.8 40.3 35.8 
156 43.1 38.8 34.5 45.8 41.8 36.6 
157 43.8 39.9 35.4 46.9 42.4 37.5 
158 45.4 40.8 36.3 48.0 43.2 38.4 
159 46.2 41.5 36.9 49.1 44.2 39.3 
160 47.0 42.4 37.6 50.0 45.0 40.0 
161 47.7 42.8 38.0 - - - 
162 48.4 43.4 38.5 - - - 
165 50.8 45.7 40.6 - - - 
166 51.5 46.3 41.2 - - - 

Sumber : Winarno (1990:196) 
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Lampiran 2 

TABEL PENILAIAN STATUS GIZI BERASAL BB/ TB 

% Standar Status Gizi 

> 90 % Baik 

81 % - 90 % Kurang 

≤ 80 % Buruk 

Sumber : Winarno (1990:196) 

 

Cara penghitungan yaitu  % 100 x 
StandarBadan Berat 
AktualBadan Berat  
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Lampiran 3 
 

OUTPUT STATISTIK HASIL PENELITIAN 
 

 
 
1. Deskripsi Umur, Tinggi Badan dan Berat Badan Responden  

Descriptives 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur 36 13 15 13.97 .941 
TB 36 146 169 157.94 6.009 
BB 36 32 69 47.14 7.735 
Valid N (listwise) 36     

 
 
 
 
2. Deskripsi Status Gizi Responden  

Frequencies 
 

Statistics 

StatGizi 
 

Valid 36N 

Missing 0
 
 
 
 

Status Gizi 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Buruk 0 0.0 0.0 0.0 

Kurang 
5 13.9 13.9 13.9 

Baik 
31 86.1 86.1 100.0 

Valid 

Total 
36 100.0 100.0
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3. Deskripsi Hasil Tes Kesegaran Jasmani Responden 

Descriptives 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hasil Lari 1000 m 36 3.12 6.02 3.8778 .80844
Hasil Sprint 50 m 36 6.37 9.12 7.3319 .80352
Hasil Pull Up 36 2 9 6.67 2.070
Vertical Jump aw 36 25 62 45.97 9.933
Vertical Jump  1 36 62 111 84.61 11.450
Vertical Jump 2 36 63 120 86.81 13.242
Vertical Jump 3 36 43 113 84.89 13.516
Verical Jump tertinggi -
raihan 36 34 52 41.14 4.297

Hasil Sit Up 36 28 50 39.67 5.286
Valid N (listwise) 36     

 
Frequencies 

Statistics 

NilaiLari 
 

Valid 36N 

Missing 0

 
Nilai Lari 1000 m 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang 5 13.9 13.9 13.9

Sedang 10 27.8 27.8 41.7

Baik 21 58.3 58.3 100.0

Valid 

Total 
36 100.0 100.0  

 

Frequencies 
Statistics 

Nilai Sprint  
Valid 36N 

Missing 0



 

 

98

 
Nilai Sprint 50 m 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang 3 8.3 8.3 8.3

Sedang 5 13.9 13.9 22.2

Baik 17 47.2 47.2 69.4

Baik Sekali 11 30.6 30.6 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 

Frequencies 
Statistics 

Nilai Pull Up  
Valid 36N 

Missing 0

 
Nilai Pull Up 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang 10 27.8 27.8 27.8

Sedang 26 72.2 72.2 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 

Frequencies 
Statistics 

NilaiVJ  
Valid 36N 

Missing 0

 
Nilai Vertical Jump 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang 19 52.8 52.8 52.8

Sedang 17 47.2 47.2 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  

 

Frequencies 
Statistics 

NilaiSU  
Valid 36N 

Missing 0
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Nilai SitUp 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Sedang 1 2.8 2.8 2.8 

Baik 10 27.8 27.8 30.6 

Baik Sekali 25 69.4 69.4 100.0 

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 
 
4. Deskripsi Tingkat Kesegaran Jasmani Responden 
 

Statistics 

KesegJas  
Valid 36N 

Missing 0

 
Frequencies 

KesegJas 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kurang 4 11.1 11.1 11.1

Sedang 7 19.4 19.4 30.6

Baik 25 69.4 69.4 100.0

Valid 

Total 36 100.0 100.0  
 
 
5. Hubungan Antara Status Gizi dan Tingkat Kesegaran Jasmani 
 

Crosstabs 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

StatGizi * KesegJas 36 100.0% 0 .0% 36 100.0%

 
StatGizi * KesegJas Crosstabulation 

   KesegJas 

   Kurang Sedang Baik Total 

Count 4 1 0 5StatGizi Kurang 

Expected Count .6 1.0 3.5 5.0



 

 

100

Count 0 6 25 31Baik 

Expected Count 3.4 6.0 21.5 31.0
Count 4 7 25 36Total 
Expected Count 4.0 7.0 25.0 36.0

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.      
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 28.833a 2 .000 
Likelihood Ratio 23.270 2 .000 
Linear-by-Linear 
Association 23.218 1 .000 

N of Valid Cases 36   
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,56. 

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .667 .000 
N of Valid Cases 36  
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Lampiran 4 
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Gambar 1 

Pengukuran Berat Badan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 

Pengukuran Berat Badan 
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Gambar 3 
Pengukuran Tinggi Badan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4 

Tes Lari Jarak 1000 Meter 
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Gambar 5 

Tes Angkat Tubuh (Pull-Up) 60 Detik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 
Tes Angkat Tubuh (Pull-Up) 60 Detik 
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Gambar 7 

Tes Lari (Sprint) Cepat 50 meter 
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Gambar 8 
Tes Loncat Tegak (Vertical Jump) 

 
 
 
 
 

 
Gambar 9 

Tes Sit-Up Selama 60 Detik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10 
Tes Sit-Up Selama 60 Detik 

 


