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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa depan bangsa dan negara ditentukan oleh anak-anak bangsa itu 

sendiri  dan bisa dikatakan bahwa anak-anak serta remaja merupakan ujung 

tombak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga dari lahir sampai 

menjadi dewasa mereka harus dijaga, dibina dan diarahkan dengan baik agar masa 

mendatang pertumbuhan dan perkembangannya memiliki kualitas yang lebih baik 

pula. Oleh karena itu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah 

menetapkan bahwa tujuan pembangunan nasional mengarah pada peningkatan 

kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia baik secara fisik maupun non fisik. 

Yang termasuk keadaan fisik diantaranya adalah tingkat kesehatan, status gizi dan 

kesegaran jasmani sedangkan non fisik ialah sarana, ekonomi, budaya dan 

pendidikan. 

Manusia harus melakukan proses-proses metabolisme dan katabolisme 

dalam tubuh untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Proses metabolisme 

tubuh seseorang, memerlukan zat-zat gizi yang seimbang untuk dikonsumsi setiap 

harinya. Agar proses metabolisme tubuh berlangsung, diperlukan zat-zat gizi dari 

makanan yang dikonsumsi seseorang. Konsumsi makanan yang kurang 

diperhatikan gizinya dapat berakibat buruk pada kesehatan maupun kesegaran 

jasmani, hal ini menunjukkan betapa rendahnya mutu kehidupan seseorang akibat 

kekurangan gizi (Asmira Sutarto, 1980). 
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Lebih dari sepertiga anak Indonesia (36.1%) tergolong pendek dan hal ini 

merupakan indikasi  gangguan kurang gizi  kronis. Prevalensi anak pendek ini 

semakin meningkat dengan bertambahnya usia, baik pada anak laki- laki maupun 

perempuan. Jika dibandingkan antara tahun 1994 dan 1999, peningkatan status 

gizi yang terjadi  hanya sedikit sekali yaitu dari 39,8 % menjadi 36,1 % (Dirjen 

Depkes, 2004). 

Hasil survei pada tahun 2002 oleh Dinas Kesehatan Kota Malang sekolah 

yang paling banyak mempunyai anak berstatus gizi kurang yaitu di Madrasah 

Tsanawiyah Tasikmadu. Dari 94 siswa yang dilakukan pengukuran terdapat 12 

orang anak (13%) berstatus gizi kurang, 82 anak (87%) memiliki gizi cukup dan 

yang berstatus gizi baik tidak ada. 

Anak usia sekolah merupakan kelompok yang sangat perlu diperhatikan 

akan kebutuhan gizinya, karena mereka dalam masa pertumbuhan. Kekurangan 

akan kebutuhan gizi pada masa anak-anak selain akan mengakibatkan gangguan 

pada pertumbuhan jasmaninya juga akan menyebabkan gangguan perkembangan 

mental anak. Anak-anak yang menderita kurang gizi setelah mencapai usia 

dewasa tubuhnya tidak akan tinggi yang seharusnya dapat dicapai, serta jaringan-

jaringan otot yang kurang berkembang (Asmira Sutarta, 1980).  

Jaringan-jaringan otot dan komponen skeletal pada anak mengalami 

puncak perkembangannya pada usia 12-14 tahun. Latihan-latihan yang terdapat 

dalam gerakan kesegaran jasmani mampu menunjang pertumbuhan skeletal yang 

maksimal sehingga selain memerlukan gizi sebagai penunjang diperlukan latihan 

jasmani untuk menstimulasi pertumbuhan skeletalnya (Leane, 2002). 
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Kesegaran jasmani diperlukan untuk meningkatkan kondisi fisik para 

siswa agar mampu mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik yang diberikan 

di sekolah. Siswa dan siswi yang memiliki derajat kesegaran jasmani yang baik 

akan menunjang aktivitas kegiatan belajarnya dan meningkatkan kinerja serta 

mampu untuk melakukan aktivitas fisik lainnya, seperti jalan-jalan, olahraga dan 

kegiatan pengisian waktu luang lainnya (Giriwijoyo, 2000). 

Berdasarkan teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa 

masyarakat (dalam hal ini siswa Mts.Mubtadi’in Tasikmadu Malang) masih 

belum mengerti dan memahami tentang gizi khususnya status gizi yang dimiliki 

dan tingkat kesegaran jasmaninya, maka keberadaan status gizi dengan kesegaran 

jasmani merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji secara mendalam. 

Untuk itu perlu diadakan suatu penelitian yang mengkaji tentang status gizi dan 

tingkat kesegaran jasmani. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

peneliti ingin ketahui adalah adakah hubungan status gizi dengan kesegaran 

jasmani pada anak antara usia 12-16 tahun di MTs. Hidayatul Mubtadi’in 

Tasikmadu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan status gizi 

dengan kesegaran jasmani pada anak antara usia 12-16 tahun di MTs. Hidayatul 

Mubtadi’in Tasikmadu. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi  status gizi anak usia 12-16 tahun di MTs. 

Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu. 

2. Mengidentifikasi kesegaran jasmani anak antara usia 12-16 tahun 

di MTs. Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.3.1 Bagi instusi pendidikan MTs. Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu 

Sebagai bahan masukan pada pihak sekolah tentang keadaan status gizi 

dan tingkat kesegaran jasmani anak sehingga dapat memberikan informasi untuk 

pihak sekolah agar berperan aktif dalam mengembangkan kerjasama lintas 

sektoral dengan Instansi Kesehatan terkait dalam upaya pemecahan masalah status 

gizi yang dapat berimplikasi terhadap kesegaran jasmani anak di Mts. Hidayatul 

Mubtadi’in Tasikmadu. 

1.3.2 Bagi instansi pelayanan kesehatan 

Memberikan masukan pada instansi kesehatan melalui puskesmas, 

terutama kedokteran komunitas, untuk lebih memperhatikan status gizi anak 

sehingga membantu pemerintah dalam upaya menurunkan angka status gizi buruk 

pada anak sekolah menengah pertama. 

1.3.3 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Menambah kajian baru ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan 

khususnya dibidang kesehatan untuk menekan angka kejadian status gizi buruk 

pada anak usia 12-16 tahun. 

 


