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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sarapan 

2.1.1 Pengertian Sarapan 

Sarapan adalah menu makanan dan minuman yang dikonsumsi pertama 

kali. Rata-rata orang makan malam sekitar pukul 19.00 dan akan makan lagi 

pada pagi hari pukul enam pagi, sekitar 10 sampai 12 jam tubuh tidak 

mengkonsumsi makanan sehingga sarapan penting untuk menambah glukosa 

dalam tubuh (Larega, 2015). 

Kementerian Kesehatan RI dalam Pedoman Gizi Seimbang 

menyebutkan bahwa banyak masyarakat belum membiasakan sarapan. Sarapan 

merupakan konsumsi makanan pertama yang akan menyediakan energi untuk 

kerja otak sehingga meningkatkan kemampuan dalam proses belajar (Widodo, 

Prastowo dan Mustofa, 2015). 

Sarapan merupakan makan dan minum yang dilakukan sebelum 

beraktivitas.  Menurut Smith et al dan Wilson et al (2010) batas waktu sarapan 

adalah dari pukul 6 hingga 10 pagi (Permaesih dan Rosmalina, 2016). 

Sedangkan di Indonesia sarapan merupakan makan dan minum yang dilakukan 

dari seseorang bangun tidur hingga pukul 9 untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan hariannya sekitar 15-30% (Hardinsyah dan Aries, 2012) 

2.1.2 Manfaat Sarapan 

Manusia membutuhkan sarapan disebabkan dalam sarapan atau makan 

pagi memberikan kecukupan energi yang dibutuhkan pada jam-jam awal 
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beraktivitas. Terutama pada aktivitas belajar sangat dibutuhkan karena malam 

hari selama tidur tidak mengkonsumsi makanan apapun (Larega, 2015). 

Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, terdapat manfaat lainnya. 

Berikut manfaat sarapan: 

a. Memberikan energi untuk otak 

Meningkatkan kemampuan otak sehingga mudah berkonsentrasi. Otak 

sangat memerlukan energi, dalam keadaan istirahat namun sadar, metabolisme 

otak mencapai 15% dari metabolisme seluruh tubuh (Guyton dan Hall 2014). 

b. Meningkatkan asupan vitamin 

Meminum jus dikala sarapan sangat dianjurkan karena banyaknya 

kandungan vitamin dan mineral. Kandungan glukosa dalam jus dapat 

meningkatkan kadar gula darah setelah tidur lebih kurang 8 jam. Setelah itu bisa 

dilanjutkan dengan mengkonsumsi karbohidrat dari roti atau nasi dan protein 

dari telur. 

c. Memperbaiki memori dan daya ingat 

Tidur semalaman membuat otak menjadi kelaparan. Jika tidak 

mendapatkan glukosa yang cukup pada saat makan pagi dapat mengganggu 

fungsi otak atau memori. 

d. Meningkatkan daya tahan terhadap stress 

Dalam sebuah survei, anak dan remaja yang melakukan sarapan mampu 

mencurahkan perhatian pada pelajaran yang diberikan. Serta performa lebih 

baik, ceria, berperilaku positif, kooperatif dan mampu menyelesaikan masalah 

dengan baik. 
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Dalam lembar informasi tentang pentingnya sarapan untuk anak yang 

diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2017 memaparkan berbagai manfaat 

sarapan, yaitu : 

a. Menjaga kesehatan 

Sarapan membantu pemenuhan energi untuk anak. Energi yang 

dibutuhkan berasal dari sarapan. 

b. Menjaga konsentrasi 

Sarapan memudahkan anak untuk dapat berkonsentrasi serta dapat 

meningkatkan daya ingat karena otak mendapatkan asupan nutrisi. Hal ini tentu 

dapat meningkatkan prestasi belajar anak. 

c. Menumbuhkan perilaku positif 

Anak yang sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah akan 

menjadi lebih tenang karena memiliki cukup energi. Anak yang tenang akan 

lebih siap dalam proses belajar dan berperilaku positif. 

d. Menumbuhkan sikap disiplin 

Kebiasaan sarapan sebelum ke sekolah akan mengajarkan anak untuk 

mampu mengatur waktu untuk sarapan dan dapat ke sekolah tepat waktu. Hal 

ini dapat mengajarkan kedisiplinan pada anak. 

e. Menjaga kebersamaan keluarga 

Sarapan bersama dapat menjaga kedekatan antar anggota keluarga. 

Sesama anggota keluarga dapat saling bercerita mengenai aktivitasnya. 

2.1.3 Kerugian Tidak Sarapan 

Manusia yang tidak sarapan memiliki energi yang rendah, hal ini 

dikarenakan energi telah digunakan pada malam hari selama kurang lebih 8 jam. 
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Kekurangan energi pada anak sekolah dapat menyebabkan daya tahan tubuh 

melemah dan konsentrasi menurun (Ferawati dan Sundari, 2016). 

Menurut Kemendikbud dalam lembar informasi tentang pentingnya 

sarapan untuk anak yang diterbitkan 2017 mengatakan bahwa sarapan dapat 

berpengaruh pada fisik dan psikis anak. Anak yang tidak sarapan sebelum 

berangkat sekolah mengalami berbagai masalah seperti sakit perut, sakit kepala, 

mengantuk, mudah lelah, mudah marah, mudah tersinggung, mudah cemas, 

gugup dan lesu. 

2.2 Jenis dan Kelompok Makanan 

Zat gizi adalah senyawa organik yang digunakan makhluk hidup untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Zat gizi diperoleh makhluk hidup dari 

makanan yang berfungsi sebagai penyedia energi, penyedia zat molekul penting 

dan pembentuk struktur tubuh (Wijayanti, 2017) 

Zat gizi dapat dibagi menjadi zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein dan 

lemak serta zat gizi mikro yaitu vitamin, mineral dan air. Berikut ciri-ciri dari zat 

gizi tersebut (Almatsier, Soetardjo dan Soekatri, 2013): 

1. Karbohidrat 

Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen dan 

oksigen yang disimpan dalam otot dan hati, serta dapat segera diubah oleh tubuh 

menjadi energi (Mayer, et al, 2011). 

Produk akhir dari pencernaan karbohidrat dalam saluran pencernaan adalah 

glukosa, fruktosa dan galaktosa. Dari ketiganya terbanyak ialah glukosa sebanyak 

80% (Guyton dan Hall, 2014). Glukosa akan dipecah dalam saluran pencernaan 

menjadi monosakarida kemudian diabsorbsi melalui usus halus dan masuk ke 
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sirkulasi. Monosakarida didistribusikan ke hati untuk dikonversikan kembali 

menjadi glukosa yang berguna sebagai pembentukan energi.  Glukosa merupakan 

molekul utama pembentuk energi, sumber energi utama bagi kerja otak (Subiyono, 

Martsiningsih dan Gabrela, 2016). 

2. Protein 

Protein terdiri atas ikatan asam amino. Protein yang masuk ke dalam tubuh 

akan dipecah di dalam saluran pencernaan menjadi asam amino. Asam amino akan 

diabsorbsi melalui usus halus kemudian masuk ke pembuluh darah. Asam amino 

yang terdapat di pembuluh darah kemudian di absorbsi oleh sel di seluruh tubuh 

terutama di hati. Setelah berada di dalam sel, asam amino akan bergabung kembali 

membentuk protein oleh ikatan peptida (Guyton dan Hall 2014). 

Protein menjadi bahan dasar pembentuk struktur sel tubuh. Protein juga 

dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membuat jarinagn baru, 

jadi protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Protein digunakan 

sebagai energi ketika karbohidat dan lemak tidak mencukupi (Sherwood, 2016). 

3. Lemak 

Lemak (lipid) merupakan senyawa organik yang larut dalam alkohol dan 

larutan organik lainnya tetapi tidak larut dalam air. Lemak mengandung karbon, 

hidrogen dan oksigen. Kandungannya sama seperti karbohidrat namun oksigen 

dalam karbohidrat lebih banyak dibandikan dengan lemak. 

Konsumsi karbohidrat dan protein yang berlebih akan disimpan didalam 

tubuh dalam bentuk lemak. Lemak ini akan disimpan dalam jaringan adiposa. Jika 

tubuh kekurangan pasokan karbohidrat maka tubuh akan meningkatkan 
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pengeluaran asam lemak dari jaringan adiposa. Asam lemak ini akan diubah 

menjadi benda-benda keton dalam hati (Guyton dan Hall, 2014). 

Benda keton ini yang akan menjadi sumber nutrisi alternatif. dalam keadaan 

kekurangan glukosa, otak juga menggunakan benda keton sebagai sumber nutrisi 

(Sherwood, 2016). 

4. Vitamin 

Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang 

kecil untuk metabolisme normal yang tidak dapat dihasilkan dalam tubuh. Dalam 

tubuh vitamin disimpan di setiap sel di seluruh tubuh dalam jumlah yang kecil 

(Guyton dan Hall, 2014). 

Vitamin dibagi dua berdasarkan medium kelarutannya yaitu vitamin larut-

air dan vitamin larut-lemak. Vitamin larut air terdiri atas vitamin B kompleks dan 

C; vitamin larut-lemak terdiri atas vitamin A, D, E dan K (Almatsier, Soetardjo dan 

Soekatri, 2013). 

5. Mineral 

Mineral adalan unsur tunggal yang terdapat di alam. Diketahui dibumi 

terdapat 54 jenis mineral dan 25 diantaranya sangat esensial bagi tubuh manusia. 

Terdapat banyak jenis mineral dengan fungsi yang berbeda-beda, misalnya natrium 

berfungsi mengontrol keseimbangan cairan dalam tubuh, zat besi sebagai bagian 

yang mengikat oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh, yodium merupakan bagian 

dari hormon tiroid yang mengatur kecepatan metabolisme tubuh (Almatsier, 

Soetardjo dan Soekatri, 2013). 
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6. Air 

Air diperoleh tubuh dari cairan dan minuman yang diminum serta dari 

makanan yang melalui proses oksidasi dalam tubuh sebagai hasil akhir 

metabolisme. Air berfungsi mempertahankan suhu dalam tubuh, membentuk 

struktur tubuh melalui ketegangan (turgor) pada jaringan tubuh. Selain itu air juga 

berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K (Almatsier, Soetardjo dan Soekatri, 

2013). 

2.3 Kebutuhan Gizi Remaja 

Remaja merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Remaja 

berada pada usia 10-19 tahun. Kelompok ini membutuhkan pemenuhan zat gizi 

dengan baik karena kondisi pertumbuhan cepat yang memasuki masa pubbertas, 

menstruasi, kebiasaaan dan perhatiannya terhadap penampilan fsisiknya terutama 

remaja puteri (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Untuk mencukupi kebutuhan gizi selama sehari, remaja dianjurkan untuk 

makan 3 kali sehari secara teratur. Dimulai dari sarapan, makan siang dan makan 

malam. Membiasakan sarapan setiap hari sangat penting untuk remaja, karena 

remaja sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat 

membutuhkan asupan makanan secara teratur. Dianjurkan pula remaja makan 

bersama keluarga untuk menghindari konsumsi makanan atau jajanan yang tidak 

sehat (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Berikut anjuran kecukupan energi harian 

menurut kelompok usia dan jenis kelamin : 
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Tabel 2.1 Kecukupan Energi Harian 

Umur Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

10-12 tahun 2100 kalori 2000 kalori 

13-15 tahun 2475 kalori 2125 kalori 

16-18 tahun 2675 kalori 2125 kalori 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Kebutuhan sarapan dalam sehari tidak begitu banyak, cukup 15% sampai 

30% dari total kebutuhan harian. Kebutuhan kalori sarapan di kelompokkan 

berdasarkan umur dan jenis kelamin. Menu yang disediakan untuk sarapan dapat 

bervariasi, seperti karbohidrat yang berupa nasi, roti, umbi, mie dan sumber protein 

juga seperti olahan daging, telur, tempe atau ikan. Untuk pemenuhan vitamin dan 

serat juga dibutuhkan sayur dan buah-buahan. Bagi kelompok usia 6-19 tahun, 

konsumsi ikan, telur dan susu sangat membantu proses pertumbuhan dan 

perkembangan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Dalam mencapai Gizi Seimbang menurut Kemenkes RI didasarkan pada 4 

pilar yaitu pangan beragam, aktifitas fisik, kebersihan diri dan lingkungan, serta 

pemantauan berat badan. 4 pilar tersebut digambarkan dalam tumpeng gizi 

seimbang panduan konsumsi sehari-hari (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

 
(Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

 
Gambar 2.1 

Tumpeng Gizi Seimbang 
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Pada gambar 2.1 terlihat tumpeng semakin keatas semakin kecil diartikan 

bahwa semakin sedikit pula yang dibutuhkan oleh tubuh, yang paling atas yaitu 

garam, gula dan lemak berarti konsumsi perharinya sedikit sekali. Pada gambar 

terdapat jumlah porsi setiap kelompok pangan, misalnya untuk kelompok sayuran 

3-4 porsi, artinya remaja atau dewasa dianjurkan makan sayuran 3-4 mangkuk 

sehari. 1 mangkuk sekitar 75 gram, sehingga setiap harinya perlu sekitar 300 gram 

sayur. Di sebelah kanan terdapat tanda tambah dan gambar gelas berisi air putih, 

artinya dalam sehari dianjurkan untuk remaja dan dewasa meminum air putih 

sebanyak 8 gelas perhari (Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

Selain makanan dan minuman, pada gambar juga terdapat visualisasi cuci 

tangan, beberapa aktivitas fisik dan kegiatan menimbang berat badan. Dianjurkan 

untuk selalu cuci tangan sebelum makan, melakukan aktifitas fisik tiga kali 

seminggu dan menimbang berat badan setiap bulan (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). 

Dalam gambar 2.2, menunjukkan perbandingan tiap kelompok makanan 

dan minuman dalam sekali makan. Digambarkan bahwa porsi yang dianjurkan 

dalam sekali makan untuk  makanan pokok dan lauk-pauk sebesar 50% dan buah-

buahan serta sayuran sebanyak 50%. Dianjurkan pula mengkonsumsi makanan 

pokok lebih banyak dari lauk pauk dan mengkosumsi sayuran lebih banyak dari 

buah-buahan. Dianjurkan pula minum tiap kali makan, walaupun pada gambar 

hanya terlihat satu gelas air putih bukan berarti tiap kali makan hanya boleh minum 

segelas air putih, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah makan untuk menjaga agar makanan dan tangan tetap bersih 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 
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(Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

 

 

2.4 Metode Survei Konsumsi Pangan Individu 

Survei konsumsi pangan (SKP) individu adalah survei yang dilakukan pada 

individu tunggal dan hasilnya hanya dapat digunakan untuk menilai asupan gizi 

yang bersangkutan. Terdapat beberapa metode SKP individu, sebagai berikut  

: 

1. Metode Ingatan Makanan (Food Recall 24 Hours) 

Metode food recall 24 hours adalah metode yang memfokuskan subjek pada 

kemampuan mengingat terhadap seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi 

selama 24 jam. Metode ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan setiap saat apabila 

membutuhkan informasi yang bersifat segera. Metode ini bertujuan untuk skrining 

asupan gizi individu (Sirajuddin, Surmita dan Astuti, 2018). 

2. Metode Penimbangan Makanan (Food Weighing) 

Gambar 2.2 

Piring Makanku: Porsi Sekali Makan 
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Metode penimbangan makanan adalah metode SKP yang fokusnya pada 

penimbang makanan dan minuman individu, yang akan dan sisa yang telah 

dikonsumsi dalam sekali makan. Metode ini dapat dilakukan pada instalasi 

penyelenggara makanan yang berintegrasi dengan pelayanan makanan contohnya 

di rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam prosedur penimbangan 

makanan (Sirajuddin, Surmita dan Astuti, 2018). 

3. Metode Pencatatan Makanan (Food Record) 

Metode pencatatan makanan adalah metode yang dilakukan dengan 

mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode waktu 

tertentu. Konsistensi dalam pencatatan menjadi aspek yang harus ditekankan, agar 

informasi yang diperoleh menjadi akurat. Selain itu, subjek dalam periode waktu 

tersebut harus selalu sehat. Jika pada peride pencatatan subjek sakit, maka 

pencatatan akan diberhentikan (Sirajuddin, Surmita dan Astuti, 2018). 

4. Metode Riwayat Makanan 

Metode riwayat makanan dilakukan dengan menelusuri riwayat makan 

individu. Riwayat makanan meliputi kebiasaan makan subjek. Penelusuran riwayat 

makanan dilakukan selama satu bulan, semakin lama pengamatan akan semakin 

jelas terlihat kebiasaan makannya (Sirajuddin, Surmita dan Astuti, 2018).  

Berbagai metode dapat dilakukan untuk melihat konsumsi pangan individu. 

Metode penimbangan sulit dilakukan karena peneliti harus menimbang terlebih 

dahulu makanan dan sisa makanan yang akan dikonsumsi subjek. Metode 

pencatatan makanan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sedang metode 

riwayat makanan dilakukan selama satu bulan untuk melihat kebiasaan konsumsi 

makan subjek. Peneliti menggunakan metode food recall 24 hours karena metode 
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ini mudah diterapkan dan dapat menggambarkan asupan gizi subjek, namun metode 

ini tidak dapat menilai kebiasaan makan subjek. 

2.5  Konsentrasi 

2.5.1 Pengertian Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran pada suatu objek dengan cara 

menyingkirkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan objek tersebut. Hal-hal 

yang dapat menggangu konsentrasi, terutama seringkali dialami pada pelajaran 

yang tidak disukai atau pelajaran yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup 

tinggi (Ikawati, 2016). 

Definisi konsentrasi juga disebutkan oleh Harahap (dalam Aryati N) 

yang menyatakan bahwa konsentrasi sebagai pemusatan, penyatuan serta 

pernyataan hubungan antara bagian-bagian pelajaran. Senada dengan itu 

Hartanto mendefinisikan bahwa konsentrasi merupakan suatu kegiatan 

membatasi ruang lingkup perhatian seseorang terhadap satu objek atau materi 

pelajaran (Nuryana dan Purwanto, 2010). Ketika seseorang berkonsentrasi, 

objek yang difokuskan hanyalah objek yang akan menjadi target konsentrasi, 

sehingga hanya informasi yang dipilih yang diperoleh (Aprilia, Suranata dan 

Dharsana, 2014). 

Bermutu atau tidaknya suatu kegiatan belajar dapat dinilai dari 

kemampuan berkonsentrasi. Kemampuan berkonsentrasi seseorang 

mengoptimalkan hasil belajar orang tersebut. Ketidakmampuan seseorang 

dalam berkonsentrasi akan menjadi permasalahan dalam proses belajar, 

terutama menjadi masalah bagi para pelajar (Surya, 2009). 
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2.5.2 Ciri-Ciri Konsentrasi 

Terdapat ciri-ciri pada orang yang dapat berkonsentrasi. Engkoswara 

mengklasifikasikan ciri-ciri berkonsentrasi dalam 4 perilaku (Aprilia, Suranata 

dan Dharsana, 2014), yaitu: 

1. Perilaku kognitif 

Perilaku yang berkaitan dengan masalah pengetahuan, informasi dan 

kecakapan intelektual. Hal ini tercermin dari kesiapan pengetahuan yang 

muncul saat diperlukan, yaitu seperti : 

a. Komprehensif dalam penafsiran informasi, 

b. Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh, 

c. Mampu melakukan analisis dan sintesis pengetahuan yang diperoleh. 

2. Perilaku afektif 

Perilaku yang berkaitan dengan sikap dan persepsi. Pada perilaku ini, orang 

yang dapat berkonsentrasi dapat terlihat melalui: 

a. Adanya penerimaan, yaitu tingkat perhatian terhadap hal tertentu, 

b. Respon, yaitu keinginan untuk mereaksi yang diajarkan, 

c. Mengemukakan atau mengungkapkan suatu pandangan atau keputusan. 

3. Perilaku psikomotor 

Pada perilaku ini, orang yang dapat berkonsentrasi terlihat pada: 

a. Terdapat gerakan yang sesuai dengan petunjuk guru, 

b.Komunikasi non verbal. 

4. Perilaku bahasa 



17 
 

   

 

Pada perliku ini, orang yang dapat berkonsentrasi tercermin dari 

aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar. 

2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi 

Konsentrasi dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktor tersebut sebagai 

berikut (Surya, 2013) : 

1. Faktor eksternal 

Faktor eksternal atau faktor dari luar berkaitan dengan indra 

penglihatan, pendengaran dan penciuman. Seperti suasana lingkungan sekitar, 

udara dalam ruangan, fasilitas belajar. 

2. Faktor internal 

Faktor internal terdiri atas kondisi fisik dan psikologis. Kondisi fisik 

seperti keadaan tubuh yang kurang sehat, kekurangan energi, lapar. Kondisi 

psikologis mencakup perasaan negatif, rendahnya motivasi dan kurangnya 

minat. 

Konsentrasi belajar yang rendah dapat dipengaruhi oleh dua faktor 

(Setiani, Setyowani dan Kurniawan, 2014) yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

- Kondisi tubuh yang kelelahan, kurang tidur, dalam keadaan lapar. 

- Timbul rasa gelisah, khawatir atau perasaan lain yang menyita 

perhatian. 

- Minat dan motivasi yang kurang. 

- Pasif dalam belajar 

2. Faktor eksternal 
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Berkaitan dengan lingkungan sekitar yang dapat mengganggu 

kenyamanan belajar seperti suara bising dan teman yang mengganggu. 

Selain faktor yang tersebut diatas, pada remaja mengalami banyak 

perubahan biologis. Salah satu perubahan biologis pada remaja putri adalah 

mestruasi. Menstruasi dimulai antara usia 10 sampai 16 tahun. Masalah 

tersering pada menstruasi adalah dismenore. Dismenore dapat membatasi 

aktivitas harian siswi terutama aktivitas belajar disekolah. Dismenore dapat 

menganggu konsentrasi serta menurunkan motivasi belajar (Saguni, Madianung 

dan Masi, 2013). 

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi keadaan diri seseorang mulai dari jasmani dan keadaan 

psikologisnya. Faktor eksternal meliputi keadaan lingkungan sekitar. 

2.5.4 Tes Konsentrasi 

1. Grid Concentration Test 

Grid concentration test adalah tes untuk mengukur konsentrasi yang 

diadopsi dari Harris dan Bette L (1998). Grid concentration test merupakan alat 

ukur konsentrasi atlet, namun sekarang sudah banyak digunakan peneliti dalam 

mengukur konsentrasi selain pada atlet, contohnya penelitian Leo Akbar 

tentang hubungan sarapan dengan konsentrasi siswa SDIT kelas VI dan 

penelitian Nabilatul Fanny mengenai pengaruh kebisingan terhadap tingkat 

konsentrasi pekerja tekstil. 

Tes ini berupa tabel yang berisikan angka 00 sampai 99 secara acak. 

Subjek diminta untuk mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar 
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pada tabel dengan cara menghubungkan angka dengan garis. Pengerjaan tes 

dilakukan selama 1 menit. Nilai yang diperoleh dikategorikan dalam 5 kategori 

yaitu: sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang (Arifin dan Prihanto, 

2015). 

2. Digit Symbol Subtitution Test (DSST) 

DSST merupakan bagian dari tes Weshler Intelegence Scale for 

Children (WISC). DSST dapat mengukur koordinasi visual motoris meliputi 

konsentrasi, ingatan, kecepatan, ketelitian dan pengenalan kembali. Tes ini 

digunakan untuk usia 16-89 tahun. Kelebihan tes ini singkat, mudah dikerjakan 

dan dengan biaya yang murah (Ulfa, Laksono dan Adespin, 2018). 

Tes ini terdiri dari kotak-kotak dan bidang-bidang yang terbagi-bagi. 

Kotak bagain atas terdapat angka-angka dan kotak bagian bawah terdapat 

simbol. Subjek diminta untuk memasangkan angka dengan simbol yang ada. 

Nilai yang diperoleh dilihat dari seberapa banyak angka yang dipasangkan 

dengan benar dalam waktu 90 detik. Sensitifitas alat ukur terhadap gangguan 

kognitif sebesar 91%  (Muchtar, Julia dan Gamayanti, 2011). 

3. Tes Kraepelin 

Dr. J. de Zeeuw mengatakan tes kraepelin dapat digolongkan kedalam 

tes yang mengukur faktor-faktor non-intelektual yaitu terhadap aspek 

konsentrasi. Menurut Anastasia, Tes Kraepelin berfokus pada salah satu aspek 

mental primer yaitu kecakapan dalam menghitung (Nurhasan, Suryani dan 

Amalia, 2017). 

Tes kraepelin terdiri dari deretan angka rentang antara 0 sampai 9. 

Pengerjaannya dengan cara menjumlahkan angka yang berurutan. Jawaban 
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ditulis di antara kedua angka yang dijumlahkan tersebut. Tes kraepelin 

merupakan sebuah speed test, tidak ada waktu cukup untuk menyelesaikan 

semua soal (Nurhasan, Suryani dan Amalia, 2017). 

Terdapat beberapa tes yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

konsentrasi. DDST digunakan untuk usia 16 sampai 89 tahun sedang tes 

kraepelin digunakan dengan menjumlahkan deretan angka sehingga diduga 

terdapat bias. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya  maka peneliti 

menggunakan grid concentration test untuk mengukur tingkat konsentrasi 

responden.. 

2.6 Konsep Memori 

2.6.1 Pengertian Memori 

Memori adalah proses dimana informasi diubah dalam bentuk kode, 

disimpan dan dapat dipanggil atau diingat kembali kemudian. Belajar dan 

mengingat membantu manusia untuk mengadaptasikan perilaku dengan 

lingkungan sekitarnya. Memori berfungsi sebagai peyimpanan informasi yang 

membentuk karakter tiap individu (Julianto, 2017). 

Ellis dan Hunt (1993) juga mengatakan bahwa ingatan atau memori 

merujuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan suatu informasi yang 

diterima seseorang sepanjang masa. Hampir seluruh aktivitas manusia yang 

bersifat kogniti, afektif serta psikomotor melibatkan memori (Rehalat, 2014). 

Perubahan saraf yang terjadi akibat penyimpanan informasi disebut 

sebagai jejak memori. Informasi yeng tersimpan dalam otak berawal dari 

informasi sensorik yang berasal dari pancaindra. Tidak semua hal yang 

dialamimanusia akan tersimpan dalam otak. Otak memiliki kemampuan 
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mengabaikan informasi yang tidak memberi dampak besar (Guyton dan Hall, 

2014). 

2.6.2 Klasifikasi Memori 

Memori dapat dibedakan dalam tiga sistem : 1) sistem memori sensorik; 

2) sistem memori jangka pendek dan 3) sistem memori jangka panjang. Sistem 

memori tersebut dikenal dengan paradigma Atkinson dan Shiffrin (Bhinnety, 

2015). 

Memori sensori memperoleh informasi dari panca indra , yaitu visual 

melalui mata, penciuman melalui hidung, rasa melalui lidah, rabaan melalui 

kulit. Informasi yang diterima oleh panca indra bila tidak diperhatikan akan 

terlupakan , namun bila diperhatikan akan disimpan ke sistem memori jangka 

pendek (Bhinnety, 2015). 

Perhatian diperlukan agar informasi dari sistem sensorik dapat ditransfer 

ke sistem memori jangka pendek atau disebut dengan atensi. Atensi adalah 

upaya memusatkan perhatian yang ditujukan pada satu objek tanpa terganggu 

oleh hal lain. Kemampuan mempertahankan atensi dalam waktu lebih lama 

disebut konsentrasi (Mardliyah, Candrawati dan Nilamsari, 2015). 

Informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek dapat 

diteruskan ke memori jangka panjang dengan proses pengulangan. Namun 

informasi tersebut juga dapat terlupakan tertumpuk dengan informasi baru yang 

diterima. Informasi yang terimpan dalam sistem memori jangka panjang dapat 

diingat kembali atau juga terlupakan karena kesalahan dalam proses 

pengarsipan atau pengelompokan data (Bhinnety, 2015). 
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Memori juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu memori jangka pendek 

dan memori jangka panjang. Pengelompokan ini didasarkan pada asumsi bahwa 

pemrosesan informasi pertama kali dilakukan dalam sistem memori jangka 

pendek (Bhinnety, 2015). 

1. Memori jangka pendek 

Memori jangka pendek yaitu memori yang berlangsung beberapa detik, 

menit hingga jam. Memori jangka pendek memiliki kapasitas penyimpanan 

yang terbatas kecuali jika memori diubah ke memori jangka panjang melalui 

proses konsolidasi (Sherwood, 2016). 

Informasi dalam memori jangka pendek akan segera dilupakan atau 

dipindahkan ke memori jangka panjang (Sherwood, 2016).  Keterbatasan 

memori jangka pendek menyebabkan informasi mudah terlupakan, terdapat 2 

teknik untuk meningkatkan kinerja memori jangka pendek yaitu pengulangan 

dan pengelompokan. Teknik pengulangan adalah upaya penyimpanan informasi 

dengan berpikir secara berulang suatu informasi. Teknik pengelompokan 

adalah upaya penyimpanan informasi dengan mengelompokkan informasi 

berdasarkan jenisnya (Julianto, 2017). 

Hal terpenting dalam melaksanakan teknik pengulangan dan 

pengelompokan adalah kesadaran dan atensi. Memori jangka pendek akan 

mudah diaktifkan dengan kesadaran dan atensi yang terfokus akan 

meningkatkan kinerja memori jangka pendek. Kesadaran dan atensi dapat 

dibangun dengan adanya konsentrasi. Konsentrasi adalah kunci utama bagi 

memori dalam menerima, menyimpan dan mengambil kembali informasi 

(Julianto, 2017). 



23 
 

   

 

Pada memori jangka pendek terjadi dua mekanisme tergantung dari 

seberapa penting informasi yang didapat. Mekanisme yang terjadi adalah : 

a. Mekanisme Habituasi 

Jenis informasi yang diterima dari seluruh panca indera yang tidak 

memberi akibat yang berarti, akan diinhibisi oleh jaras-jaras sinaps, memori tipe 

ini disebut memori negative (Guyton dan Hall, 2014). Habituasi adalah 

penurunan respon terhadap stimulus biasa, yaitu rangsangan yang tidak 

menghasilkan hukuman atau penghargaan (Sherwood, 2016). 

Mekanisme habituasi terjadi saat rangsangan biasa menyebabkan 

adanya potensial aksi tiba di terminal akson prasinaps, kanal Ca2+ tidak segera 

membuka, sehingga Ca2+ yang masuk kedalam terminal prasinaps berkurang, 

hal ini juga menyebabkan berkurangnya neurotransmitter yang dilepaskan. 

Potensial pascasinaps berkurang sehingga terjadi penurunan respon perilaku 

(Sherwood, 2016). 

b. Mekanisme Sensitisasi 

Jenis informasi yang diterima seluruh panca indera yang memberikan 

akibat penting, akan mengalami penguatan dan penyimpanan memori, memori 

tipe ini disebut memori positif (Guyton dan Hall, 2014). Sensitisasi merupakan 

penigkatan respon terhadap rangsangan ringan setelah adanya rangangan yang 

kuat (Sherwood, 2016). 

Mekanisme sensitisasi terjadi saat tubuh menerima rangsangan kuat 

akan menyebabkan adanya pelepasan serotonin antarneuron fasilitasi, hal ini 

memicu pengaktifan cAMP di terminal prasinaps. Pengaktifan cAMP 

mengakibatkan penyumbatan kanal K+ sehingga proses menuju repolarisasi 
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diperlambat memperpanjang waktu potensial aksi. Potensial aksi yang 

berkepanjangan akan meningkatkan influks Ca2+ (Sherwood, 2016). 

2. Memori Jangka Panjang 

Memori yang sekali disimpan maka dapat diingat selama bertahun-

tahun atau bahkan seumur hidup. Kapasitas penyimpanan memori jangka 

panjang sangat besar. Memori jangka panjang diyakini sebagai hasil dari 

perubahan struktural, bukan hanya perubahan kimiawi pada sinaps-sinaps 

(Guyton dan Hall, 2014). 

Hipokampus adalah bagian tengah lobus temporalis sebagai tempat 

perubahan memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Potensial 

Jangka Panjang (PJP) terjadi dimulai ketika neuron prasinaps melepaskan 

glutamate yang kemudian berikatan dengan reseptor AMPA dan NMDA di 

neuron pasca sinaps. Kanal AMPA akan terbuka menyebabkan Na+ influks 

sehingga terbentuk EPSP. Kanal NMDA terbuka tetapi Mg2+ menghambat 

kanal tersebut, depolarisasi dari AMPA yang disertai EPSP membawa Mg2+ 

keluar sehingga tidak ada yang menghambat, Ca2+ influks mengaktifkan jalur 

caraka kedua. Jalur caraka kedua meningkatkan sensitifitas reseptor AMPA 

terhadap glutamat, selain itu jalur ini juga menyebabkan pelepasan nitrit oksida 

yang akan menyebabkan peningkatan pelepasan glutamate di neuron prasinaps 

(Sherwood, 2016). 

2.6.3 Proses Konsolidasi Memori 

Konsolidasi adalah perubahan memori jangka pendek menjadi memori 

jangka panjang sehingga dapat diingat kembali dalam jangka waktu berminggu-

minggu atau bertahun-tahun. Memori jangka pendek jika diaktifkan berulang-
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ulang akan menimbulkan perubahan pada sinaps-sinaps yang bertanggung 

jawab pada memori jangka panjang (Guyton dan Hall, 2014). 

Untuk mempercepat proses konsolidasi dapat dilakukan latihan atau 

pengulangan berkali-kali mengenai informasi yang sama. Hal ini mampu 

merperkuat dan mempercepat proses perubahan memori jangka pendek ke 

memori jangka panjang. Selama konsolidasi, memori yang baru akan 

dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya dengan memori 

yang telah diingat sebelumnya, hal ini dapat mempermudah dalam proses 

mengingat informasi (Guyton dan Hall, 2014). 

  


