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MOTTO 

 

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri." 

(QS Al Ankabut : 6) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” 

(QS Al-Baqarah : 216) 

 

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.” 

(HR. Turmudzi) 

 

“Menjadi tinggi itu baik. Tetapi akan lebih baik lagi, jika saat sedang tinggi tidak 

lupa cara untuk bersujud.” 

(Peneliti) 
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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN KADAR HEMOGLOBIN DAN KUALITAS TIDUR DENGAN 

NILAI INDEKS PRESTASI MAHASISWI S1 GIZI  

ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Janah Mayasari1, Dewi Pertiwi Dyah Kusudaryati2, Retno Dewi Noviyanti3 

 

Remaja putri memiliki risiko sepuluh kali lebih besar untuk menderita anemia 

dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan mengalami menstruasi 

setiap bulannya sehingga membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak. Masalah lain 

yang biasanya terjadi pada perempuan yang memasuki masa remaja adalah kualitas tidur 

yang kurang. Perubahan pola tidur umumnya disebabkan oleh tuntutan aktivitas sehari-

hari yang berakibat pada berkurangnya kebutuhan untuk tidur, sehingga sering 

mengantuk yang berlebihan di siang hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan kadar hemoglobin dan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 

Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan desain 

penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel 

penelitian menggunakan simple random sampling. Sampel berjumlah 49 mahasiswi gizi. 

Data kadar hemoglobin diperoleh menggunakan GCHb dan data kualitas tidur diperoleh 

dengan cara kuesioner. Analisis data menggunakan uji Pearson Product Moment. Hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata kadar hemoglobin 12,90±1,66, kualitas tidur 9,07±2,27, 

dan indeks prestasi mahasiswi 3,23±0,58. Hasil uji hubungan kadar hemoglobin (p = 

0,197) dan kualitas tidur (p = 0,108) dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 Gizi ITS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada 

hubungan kadar hemoglobin dan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 

Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

Kata Kunci : Kadar Hemoblobin, Kualitas Tidur, Remaja Putri, Nilai Indeks Prestasi 

1. Mahasiswa Program Studi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 

2. Dosen Pembimbing 1 S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 

3. Dosen Pembimbing 2 S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 
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ABSTRACT 

 

THE CORRELATION BETWEEN HEMOGLOBIN LEVELS AND SLEEP 

QUALITY WITH NUTRITIONAL INDEX VALUE OF NUTRITIONAL 

STUDENTS AT ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Janah Mayasari1, Dewi Pertiwi Dyah Kusudaryati2, Retno Dewi Noviyanti3 

 

Women have a risk ten times greater for anemia than men. This is because women 

experience menstruation every month so they need more iron intake. Another problem 

that usually occurs in women entering adolescence is lack of quality sleep. Changes in 

sleep patterns are generally caused by the demands of daily activities which result in a 

reduced need to sleep, resulting in excessive drowsiness during the day. The aim of this 

study is to knows about correlation of hemoglobin levels and sleep quality with 

nutritional index value of nutritional students at ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

This study used an observational analytic research design using cross sectional. The 

research sample was taken using simple random sampling. The sample was 49 female 

nutrition students. Hemoglobin level obtained using GCHb and sleep quality obtained by 

questionnaire. Analysis was done by using Pearson Product Moment test. The result of 

the study are a  mean hemoglobin level of 12,90±1,66, sleep quality of 9,07±2,27, and 

nutritional index value 3,23±0,58. The correlation test result hemoglobin levels (p = 

0,197) and sleep quality (p = 0,108) with nutritional index value of nutritional students at 

ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. The Conclusion of the study is that there is no 

correlation between hemoglobin levels and sleep quality with nutritional index value of 

nutritional students at ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

Keyword : Hemoglobin Levels, Sleep Quality, Teenage Girl, Nutritional Index Value 

1. The Student of Nutrition Departemen of ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 

2. First advisor of Nutrition Departemen of ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 

3. Second advisor of Nutrition Departemen of ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung zat besi, 

terdapat dalam sel darah merah dan berfungsi untuk pengangkutan oksigen 

dari paru-paru ke seluruh tubuh (Irianto, 2010). Protein yang mengandung zat 

besi tersebut memiliki afinitas (daya gabung) terhadap oksigen untuk 

membentuk oxihemoglobin di dalam sel darah merah, kemudian oksigen 

dibawa dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh (Pearce, 2009). 

Kadar hemoglobin rendah dapat berdampak pada terjadinya anemia. 

Anemia adalah keadaan di mana terjadi penurunan jumlah massa eritrosit (red 

cell mass) yang ditunjukkan oleh penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, 

dan hitung eritrosit (red cell count). Sintesis hemoglobin memerlukan 

ketersediaan besi dan protein yang cukup dalam tubuh. Protein berperan 

dalam pengangkutan besi ke sumsum tulang untuk membentuk molekul 

hemoglobin yang baru (Gallagher, 2008). 

Prevalensi anemia remaja putri di Indonesia yaitu 26,5%. Kejadian 

anemia pada remaja putri usia 15 – 24 tahun dari tahun 2007, 2010, dan 2013 

mengalami peningkatan berturut-turut, yaitu 6,9 % ; 14,72 % dan 18,4% 

(Riskesdas,2013). Prevalensi Jawa Tengah pada tahun 2015, remaja yang 

mengalami anemia cukup tinggi mencapai angka 43,2% (Dinkes, 2016). Data 

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2015 menyatakan bahwa 

prevalensi anemia di Surakarta pada remaja putri usia 10-18 tahun sebesar 

57,1% dan usia 19-45 tahun sebesar 39,5%. Wanita mempunyai risiko 

mengalami anemia paling tinggi terutama pada remaja putri (Kemenkes RI, 

2013). Berdasarkan survei pendahuluan mahasiswi S1 Gizi ITS PKU
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Muhammadiyah  Surakarta pada 104 mahasiswi yang mengalami anemia 

sebanyak 18,3 %. 

Remaja putri memiliki risiko sepuluh kali lebih besar untuk menderita 

anemia dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan 

mengalami menstruasi setiap bulannya sehingga membutuhkan asupan zat 

besi yang lebih banyak. Ketidakseimbangan asupan zat gizi juga menjadi 

penyebab anemia pada perempuan. Remaja putri biasanya sangat 

memperhatikan bentuk tubuh, sehingga banyak yang membatasi konsumsi 

makanan dan banyak pantangan terhadap makanan (National Anemia Action 

Council, 2011). 

Masalah lain yang biasanya terjadi pada perempuan yang memasuki 

masa remaja adalah kualitas tidur yang kurang. Tidur merupakan kebutuhan 

dasar setiap orang. Pada kondisi istirahat dan tidur, tubuh melakukan proses 

pemulihan untuk mengembalikan stamina tubuh hingga berada dalam kondisi 

yang optimal (Guyton and Hall, 2007). Perubahan pola tidur umumnya 

disebabkan oleh tuntutan aktivitas sehari-hari yang berakibat pada 

berkurangnya kebutuhan untuk tidur, sehingga sering mengantuk yang 

berlebihan di siang hari (Potter dan Perry, 2010). 

Kualitas tidur meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif tidur, seperti 

lamanya tidur, waktu yang diperlukan untuk tidur, frekuensi terbangun dan 

aspek subjektif seperti kedalaman dan kepulasan tidur (Bussye et al, 2013). 

Kualitas tidur dikatakan baik jika tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan 

tidur dan tidak mengalami masalah dalam tidur. Kondisi kurang tidur banyak 

ditemui dikalangan dewasa muda terutama mahasiswa yang nantinya bisa 

menimbulkan banyak efek  seperti berkurangnya konsentrasi belajar dan 

gangguan kesehatan (Hidayat, 2009). 

Penelitian Djajaningrat dkk (2014), menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kadar hemoglobin dengan prestasi belajar mahasiswa. Menurut 

penelitian Fenny dan Supriatmo (2016) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan kuantitas tidur dengan 

prestasi belajar pada mahasiswa FK USU angkatan 2013 dan 2014.  
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Kekurangan kadar hemoglobin atau disebut juga anemia dapat 

menyebabkan cepat lelah, konsentrasi belajar menurun sehingga prestasi 

belajar rendah, dan dapat menurunkan produktivitas kerja (National Anemia 

Action Council, 2011). Salah satu efek akibat dari kekurangan tidur adalah 

rasa mengantuk pada siang hari, rasa lelah dan kurang tumpuan serta dapat 

mempengaruhi suasana hati atau mood. Hal ini menjadi faktor utama 

penurunan prestasi belajar (Elliason dan Lettieri, 2009). Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan kadar 

hemoglobin dan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 Gizi 

ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah “apakah ada 

hubungan kadar hemoglobin dan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi 

Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kadar hemoglobin dan kualitas tidur 

dengan nilai indeks prestasi Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kadar hemoglobin Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mendeskripsikan kualitas tidur Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

c. Mendeskripsikan nilai indeks prestasi Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan kadar hemoglobin dengan nilai indeks 

prestasi Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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e. Menganalisis hubungan kualiatas tidur dengan nilai indeks prestasi 

Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah referensi mengenai ilmu gizi tentang hubungan kadar 

hemoglobin dan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi Mahasiswi S1 

Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswi 

Mahasiswi lebih memperhatikan kadar hemoglobin dan 

kualiatas tidur untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai 

indeks prestasi. 

b. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

kepada masyarakat terutama pada Mahasiswi di ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta mengenai hubungan kadar hemoglobin 

dan kualiatas tidur dengan nilai indeks prestasi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan literatur yang ada, penelitian yang akan dilakukan belum 

pernah ada sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan 

penelitian tentang kadar hemoglobin. Penelitian yang pernah dilakukan terkaji 

pada tabel 1.  

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Keaslian Penelitian 

1. Nama Peneliti/Tahun                : Nifilda, H dkk/2016 

Judul                                         : Hubungan Kualitas Tidur dengan Prestasi 

Akademik Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Dokter Angkatan 2010 FK 

Universitas Andalas 

Desain dan variabel 

penelitian  

: Desain metode analitik dengan rancangan cross-

sectional. 
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No Keaslian Penelitian 

Variabel bebas : Kualitas tidur 

Variabel terikat : Prestasi akademik mahasiswa 

Hasil                                          : Ada hubungan antara kualitas tidur dengan 

prestasi akademik mahasiswa pendidikan dokter 

angkatan 2010 FK  Universitas Andalas.  

Persamaan                                 : 1. Meneliti kualitas tidur 

2. Desain penelitian cross sectional 

Perbedaan                                 : 1. Tidak meneliti kadar hemoglobin. 

2. Prestasi akademik, bukan indeks prestasi 

semester. 

3. Sampel semua mahasiswa, tidak hanya 

mahasiswi. 

2. Nama Peneliti/Tahun                : Winara, AA/2016 

Judul : Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan 

Prestasi Belajar Siswa di SMPN 2 Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Desain dan variabel 

penelitian  

: Desain metode korelatif analitik dengan 

pendekatan cross sectional. 

Variabel bebas : Kualitas tidur 

Variabel terikat : Prestasi belajar 

Hasil                                          : Ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan 

prestasi belajar. 

Persamaan                                 : 1. Meneliti kualitas tidur. 

2. Desain penelitian cross sectional 

Perbedaan                                 : 1. Tidak meneliti kadar hemoglobin 

2. Meneliti prestasi belajar siswa, bukan 

Indeks prestasi semester. 

3. Sampel anak SMP 

3. Nama Peneliti/Tahun : Djajaningrat, H dkk/2014 

Judul : Analisis Hubungan Kadar Hemoglobin Dengan 

Prestasi Belajar Mahasiswa Penghuni Asrama 

Poltekkes Jakarta III 

Desain dan variabel 

penelitian 

: Desain penelitian deskriptif analitik dengan studi 

korelasi secara cross sectional 

Variabel bebas : Kadar hemoglobin 

Variabel terikat : Prestasi belajar mahasiswa  

Hasil : Ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan 

prestasi belajar mahasiswa. 

Persamaan : 1. Meneliti kadar hemoglobin 

2. Desain penelitian cross sectional.  

Perbedaan : 1. Tidak meneliti kualitas tidur 

2. Sampel semua mahasiswa, tidak hanya 

mahasiswi 

3. Meneliti indeks prestasi belajar, bukan 

indeks prestasi semester 

4. Nama Peneliti/Tahun : Fenny ; Supriatmo/2016 

Judul : Hubungan Kualitas dan Kuantitas Tidur dengan 

Prestasi Belajar pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran. 
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No Keaslian Penelitian 

Desain dan variabel 

penelitian 

: Desain metode analitik dengan rancangan 

penelitian studi kasus kontrol. 

Variabel bebas : Kualitas dan Kuantitas tidur 

Variabel terikat : Prestasi belajar mahasiswa 

Hasil : Terdapat hubungan yang signifikan antara 

kualitas dan kuantitas tidur dengan prestasi 

belajar pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

Persamaan : Meneliti kualitas tidur 

Perbedaan : 1. Tidak meneliti kadar hemoglobin. 

2. Meneliti kuantitas tidur 

3. Meneliti nilai Indeks Prestasi Komulatif, 

bukan indeks prestasi sementara. 

4. Desain penelitian studi kasus control. 

5. Nama Peneliti/Tahun : Widyastuti, AP /2014 

 Judul : Hubungan Kadar Hemoglobin Siswa dengan 

Prestasi Belajar di Sekolah Dasar Negeri 1 

Bentangan Wonosari Kabupaten Klaten 

 Desain dan variabel 

penelitian 

: Desain deskriptif dengan pendekatan Cross 

Sectional  

Variabel bebas : Kadar hemoglobin 

   Variabel terikat : Prestasi belajar 

 Hasil : Ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan 

prestasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 1 

Bentangan Wonosari Kabupaten Klaten 

 Persamaan : 1. Meneliti kadar hemoglobin 

2. Desain penelitian cross sectional.  

 Perbedaan : 1. Tidak meneliti kualitas tidur. 

2. Sampel siswa Sekolah Dasar. 

3. Meneliti prestasi belajar melalui nilai 

raport, bukan indeks prestasi semester 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Remaja atau adolescence berasal dari bahasa latin adolescere 

yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang 

dimaksud bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga kematangan 

sosial dan psikologis (Widyastuti, 2010). 

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak 

ke masa dewasa. Periode ini dianggap sebagai masa-masa yang 

sangat penting dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam 

pembentukan kepribadian seseorang. Masa transisi menjadi kurang 

stabilnya emosi remaja. Masa transisi sebagai periode yang berada 

dalam dua situasi antara goncangan, penderitaan, asmara, 

pemberontakan dengan otoritas orang dewasa (Yusuf, 2010). 

Perkembangan dari seorang anak menjadi dewasa pasti 

melalui fase remaja. Fase remaja ini fisik seseorang terus 

berkembang, demikian pula aspek sosial maupun psikologinya. 

Perubahan ini membuat seorang remaja mengalami perubahan  hidup 

dan perilaku, tidak terkecuali pengalaman dalam menentukan 

makanan yang akan dikonsumsi, sehingga dapat mempengaruhi 

keadaan gizi seorang remaja (Proverawati, 2010). 

Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial 

budaya daerah setempat. WHO membagi kurun usia dalam 2 bagian, 

yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. 

Batasan usia remaja Indonesia usia 11-24 tahun dan belum menikah 

(Sarwono dan Meinarno, 2011). Menurut Hurlock (2011), masa 

remaja dimulai dengan masa remaja awal (12-14 tahun), kemudian
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 dilanjutkan dengan masa remaja tengah (15-17 tahun), dan masa 

remaja akhir (18-21 tahun). 

b. Faktor Penyebab Masalah Gizi pada Remaja 

Menurut Adriani dan Bambang (2014), faktor penyebab 

masalah gizi remaja adalah sebagai berikut : 

1) Kebiasaan makan yang buruk 

Berawal dari kebiasaan makan keluarga yang tidak baik sejak 

kecil, membuat remaja makan seadanya tanpa mengetahui 

kebutuhan zat gizi dan dampak akibat tidak terpenuhinya 

kebutuhan zat gizi tersebut terhadap kesehatan. 

2) Pemahaman gizi yang keliru 

Tubuh langsing menjadi idaman bagi setiap remaja putri, hal ini 

bisa menjadi penyebab masalah, karena untuk menjaga 

kelangsingan tubuh, akan menerapkan pembatasan makanan 

yang keliru, sehingga kebutuhan gizi tidak terpenuhi dan 

mendorong terjadinya malnutrisi. 

3) Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu 

Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu saja dapat 

menyebabkan kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Keadaan seperti ini 

biasanya terkait dengan mode yang tengah marak dikalangan 

remaja. 

4) Masukknya produk-produk makanan baru 

Produk makanan baru yang berasal dari negara lain membawa 

pengaruh besar terhadap kebiasaan makan remaja. Seperti jenis 

makanan siap saji (fast food) yang berasal dari negara barat, yaitu 

hot dog, pizza, hamburger, fried chicken, dan french fries, sering 

dianggap lambang kehidupan modern oleh remaja. 
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2. Nilai Indeks Prestasi 

a. Pengertian Nilai Indeks Prestasi 

Nilai indeks prestasi adalah penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikembangkan oleh mata kuliah, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes. Secara biokimia salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai indeks prestasi adalah melalui pemeriksaan 

kadar Hemoglobin (Djajaningrat dkk, 2014).  

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Indeks Prestasi 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai indeks 

prestasi, yaitu : 

1) Faktor dari dalam diri (internal)  

Sehubungan dengan faktor internal, ada tingkatan yang 

perlu diketahui yaitu faktor kondisi fisik, kecerdasan emosi, 

daya ingat, dan daya konsentrasi (Awal, 2017). 

a) Faktor Kondisi Fisik (Jasmani) 

Dalam faktor jasmani dapat dibagi menjadi dua 

faktor, yaitu daktor kesehatan dam faktor cacat tubuh 

(Awal, 2017). 

b) Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman (2009), khusus pada orang-orang 

yang murni hanya memiliki kecerdasan akademik tinggi, 

mereka cenderung memiliki rasa gelisah yang tidak 

beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik diri, 

terkesan dingin dan cenderung sulit mengekspresikan 

kekesalan dan kemarahannya secara tepat. Apabila 

didukung dengan rendahnya taraf kecerdasan 

emosionalnya, maka orang-orang seperti diatas sering 

menjadi sumber masalah. 

Karena sifat-sifat diatas, bila seseorang memiliki IQ 

tinggi namun taraf kecerdasan emosionalnya rendah maka 

cenderung akan terlihat sebagai orang yang keras kepala, 
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sulit bergaul, mudah frustasi, tidak mudah percaya kepada 

orang lain, tidak peka dengan kondisi lingkungan dan 

cenderung putus asa apabila mengalami stress. Kondisi 

sebaliknya, dialami oleh orang-orang yang memiliki taraf 

IQ rata-rata namun memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi (Goleman, 2009). 

c) Daya Ingat 

Wade dan Carol (2008) membagi daya ingat sebagai 

faktor internal menjadi 2 bagian, yaitu : 

(1) Memori Jangka Pendek (Short Term Memory)  

Semua individu memiliki akses menuju 

memori jangka pendek. Memori jangka pendek 

menahan data selama beberapa detik dan terkadang juga 

bisa sampai beberapa menit. Menurut model Atkison 

dan Shiffrin, simpanan jangka pendek hanya dapat 

mengingat beberapa hal saja. Ia juga dapat diakses oleh 

sejumlah proses pengontrolan yang mengatur aliran 

informasi kepada dan dari simpanan jangka panjang. 

Biasanya materi masih tetap bertahan dalam memori 

jangka pendek kira-kira 30 detik saja, kecuali dilatih 

untuk mempertahankannya lagi. Kapasitas memori 

jangka pendek menyimpan informasi dalam suatu area 

penyimpanan sementara bersifat sangat terbatas dan 

rentan terhadap memudarnya informasi dengan cepat. 

(2) Memori Jangka Panjang (Long Term Memory)  

Ingatan jangka panjang adalah tipe memori 

yang relatif tetap dan tidak terbatas. Kapasitas yang 

dimiliki memori jangka panjang tidak terbatas. 

Informasi dalam jumlah yang sangat besar yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang 

memungkinkan individu untuk belajar, menyesuaikan 
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diri dengan lingkungan, serta mengembangkan identitas 

diri dan sejarah kehidupan. Memori jangka panjang 

tempat penyimpanan memori-memori yang terus 

tinggal dalam pikiran selama periode yang panjang. 

Lokasi tempat memori tersimpan adalah di seluruh 

bagian otak, meskipun juga terpusat di bagian-bagian 

tertentu. 

d) Daya Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap 

suatu hal dengan mengenyampingkan semua hal lainnya 

yang tidak berhubungan. Belajar konsentrasi berarti 

pemusatan perhatian dan kesadaran sepenuhnya kepada 

materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan 

mengenyampingkan semua hal yang sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan kegiatan tersebut. Apabila seseorang 

tidak bisa berkonsentrasi, proses tersebut tidak dapat 

berjalan dengan baik sehingga kemungkinan besar tidak 

dapat menyerap, menyimpan, dan mengingat kembali 

informasi dengan baik (Awal, 2017). 

2) Faktor dari Luar (Eksternal)  

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap indeks 

prestasi adalah interaksi sosial. Faktor eksternal 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor 

kampus, dan faktor lingkungan masyarakat (Slameto, 2010). 

a) Faktor Keluarga 

Faktor keluarga berperan aktif bagi mahasiswa dan 

dapat mempengaruhi indeks prestasi, antara lain : cara 

mendidik, hubungan antar anggota keluarga, keadaan 

keluarga, pengertian orang tua, keadaan ekonomi keluarga, 

latar belakang kebudayaan, dan suasana rumah. 
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b) Faktor Kampus 

Faktor dari kampus yang dapat mempengaruhi 

indeks prestasi, antara lain : cara mengajar dosen, peralatan 

belajar mengajar, kurikulum, waktu kuliah, interaksi dosen 

dan mahasiswa, kode etik mahasiswa, dan media 

pendidikan. 

c) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Faktor yang berpengaruh terhadap indeks prestasi 

mahasiswa, antara lain : teman bergaul, kegiatan lain di luar 

kampus dan cara hidup lingkungan keluarganya. 

3. Kadar Hemoglobin 

a. Pengertian Kadar Hemoglobin 

Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah 

yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru paru ke 

seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan 

tubuh ke paru paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam 

hemoglobin membuat darah berwarna merah. Hemoglobin terdiri 

dari 4 molekul zat besi (heme), 2 molekul rantai globin alpha dan 2 

molekul rantai globin beta. Rantai globin alpha dan beta adalah 

protein yang produksinya disandi oleh gen globin alpha dan beta 

(Saadah dan Santoso, 2010). 

Kekurangan hemoglobin dalam darah mengakibatkan 

kurangnya oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh maupun otak, 

sehingga menimbulkan gejala letih, lesu, lemah, dan cepat lelah 

(Purwandari dkk, 2016). Anemia merupakan penyakit dimana kadar 

hemoglobin dalam darah rendah (Sompie, 2015). Faktor yang 

mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah adalah kecukupan 

besi dalam tubuh dan metabolism besi dalam tubuh (Gibney et al, 

2009). Sintesis hemoglobin memerlukan ketersediaan besi dan 

protein yang cukup dalam tubuh. Protein berperan dalam 
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pengangkutan besi ke sumsum tulang untuk membentuk molekul 

hemoglobin yang baru (Gallagher, 2008). 

Anemia merupakan masalah medik yang paling sering 

dijumpai di seluruh dunia, di samping sebagai masalah kesehatan 

utama masyarakat, terutama di negara berkembang (Bakta, 2006). 

Penelitian pada remaja putri di Nepal tahun 2009 menunjukkan 

prevalensi anemia sebesar 78,3% (Baral dan Onta, 2009).   

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Hemoglobin 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar 

hemoglobin pada remaja, yaitu : 

1) Kehilangan darah yang disebabkan oleh menstruasi 

Kehilangan darah secara kronis juga dapat 

mengakibatkan terjadinya anemia. Pada wanita, terjadi 

kehilangan darah secara alami setiap bulannya. Jika darah yang 

keluar selama menstruasi sangat banyak, maka akan terjadi 

anemia defisiensi besi (Nuzulyati, 2009). 

2) Riwayat Penyakit 

Setiap kondisi medis jangka panjang dapat menyebabkan 

anemia. Mekanisme yang tepat dari proses ini tidak diketahui, 

tetapi setiap berlangsung lama dan kondisi medis yang 

berkelanjutan seperti infeksi kronis atau kanker dapat 

menyebabkan anemia (Proverawati, 2011). 

3) Gaya hidup 

Teman sebaya dan kehidupan sosial akan mendorong 

perubahan gaya hidup seperti aktivitas dan asupan makan. 

Remaja sering menentukan sendiri makanan yang akan 

dikonsumsi. Pada umumnya remaja lebih suka makanan jajanan 

yang kurang bergizi seperti gorengan, coklat, permen dan es. 

Gaya hidup tersebut mempengaruhi asupan yang diperoleh 

remaja karena asupan makan tidak seimbang (Proverawati, 

2011). 
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4) Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik penting untuk mengetahui apakah 

aktivitas tersebut dapat mengubah status zat besi. Performa 

aktivitas akan menurun sehubungan dengan terjadinya 

penurunan konsentrasi hemoglobin dan jaringan yang 

mengandung zat besi. Zat besi dalam hemoglobin, ketika 

jumlahnya berkurang, secara ekstrim dapat mengubah aktivitas 

kerja dengan menurunkan transpor oksigen (Arumsari, 2008). 

5) Asupan makanan yang dikonsumsi 

a) Zat besi 

Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan 

atau hambatan pada pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel 

otak, bahkan penderita kekurangan zat besi akan mengalami 

penurunan daya tahan tubuh, disamping itu kekurangan zat 

besi juga menurunkan kadar hemoglobin (Linder, 2009). 

b) Protein 

Protein berperan penting dalam transportasi zat besi 

dalam tubuh. Kurangnya asupan protein mengakibatkan 

transportasi zat besi terhambat sehingga akan terjadi 

defisiensi besi (Almatsier, 2009). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Purwitaningtyas (2011) bahwa semakin tinggi 

asupan zat gizi baik protein, vitamin A, vitamin C, dan zat 

besi maka semakin tinggi pula kadar hemoglobin sehingga 

kejadian anemia semakin rendah. 

c) Vitamin C 

Vitamin C berfungsi untuk mempercepat absorbsi zat 

besi di usus dan pemindahannya ke dalam darah. Vitamin C 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyerapan 

zat besi (Groffer et al, 2009). Peneliatian Diana (2014) 

menyatakan bahwa vitamin C dengan zat besi akan 
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membentuk senyawa askorbat besi kompleks yang larut 

dalam air dan mudah untuk diabsorpsi. 

c. Fungsi Hemoglobin 

Widayanti (2008) menjelaskan bahwa hemoglobin 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Mengatur pertukaran oksigen dengan karbondioksida di dalam 

jaringan-jaringan tubuh. 

2) Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh 

jaringan-jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. 

3) Membawa karbondioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai 

hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. 

d. Kadar Normal Hemoglobin 

Kadar hemoglobin ialah ukuran pigmen respiratorik dalam 

butiran-butiran darah merah. Jumlah hemoglobin dalam darah 

normal adalah ± 15 gram setiap 100 ml darah dan jumlah ini 

biasanya disebut 100 persen. Batas normal nilai hemoglobin untuk 

seseorang sukar ditentukan karena kadar hemoglobin bervariasi 

diantara setiap suku bangsa. Namun WHO telah menetapkan batas 

kadar hemoglobin normal berdasarkan umur dan jenis kelamin 

(Pearce, 2009). Kadar normal hemoglobin untuk seorang remaja 

putri adalah 12 gr/dl (WHO, 2008). 

e. Hubungan Kadar Hemoglobin dengan Indeks Prestasi 

Kekurangan kadar hemoglobin atau disebut juga anemia 

dapat menyebabkan cepat lelah, konsentrasi belajar menurun 

sehingga prestasi belajar rendah, dan dapat menurunkan 

produktivitas kerja (National Anemia Action Council, 2009).  Di 

semua golongan atau tingkat umur, wanita mempunyai risiko tinggi 

menderita anemia besi karena terjadi peningkatan kebutuhan 

terhadap zat besi akibat adanya menstruasi (Farida, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian Lestari dan Khurnia (2012) 

menunjukkan bahwa 66,6% siswi di kelas X SMA Muhammadiyah 4 
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Andong Kabupaten Boyolali mengalami anemia ringan dimana 50% 

diantaranya mempunyai prestasi belajar yang cukup.  

Penelitian Djajaningrat dkk (2014) menyatakan hasil uji 

statistik didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara kadar 

hemoglobin dengan prestasi belajar mahasiswa penghuni asrama 

Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian Mayasari (2016) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kadar 

hemoglobin dengan prestasi belajar mahasiswa tingkat II di D III 

Kebidanan STIKES Ranah Minang Padang. 

4. Kualitas Tidur 

a. Pengertian Tidur 

Tidur merupakan suatu keadaan yang berulang-ulang, 

perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu. Jika 

orang memperoleh tidur yang cukup, mereka merasa tenaganya telah 

pulih. Beberapa ahli tidur yakin bahwa perasaan tenaga yang pulih 

ini menunjukkan tidur memberikan waktu untuk perbaikan dan 

penyembuhan sistem tubuh untuk periode keterjagaan yang 

berikutnya. Keluasan perubahan pola tidur dan istirahat yang bisa 

tergantung pada status fisiologis, psikologis, dan lingkungan fisik 

klien (Potter dan Perry, 2010). 

b. Mekanisme dan Jenis Tidur 

1) Tidur REM (Rapid-Eye Movement)  

Tidur REM terjadi saat bermimpi dan ditandai dengan 

tingginya aktifitas mental dan fisik. Ciri-cirinya antara lain detak 

jantung, tekanan darah, dan cara bernafas sama dengan yang 

dialami saat terbangun. Masa tidur REM kira-kira 20 menit dan 

terjadi empat atau lima kali selama semalam. Tidur REM bias 

bergantian dengan masa tidur non-REM, yaitu saat tubuh 

menjadi lambat berfungsi (Rafknowledge, 2004). 
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2) Tidur NREM (Non Rapid-Eye Movement)  

a) Pengertian 

Tidur NREM disebut sebagai tidur gelombang 

lambat karena gelombang otak orang yang sedang tidur 

lebih lambat dibandingkan dengan gelombang alfa dan beta 

orang yang sedang bangun. Tidur dimalam hari kebanyakan 

disebut tidur NREM karena merupakan jenis tidur yang 

dalam keadaan tenang dan dapat menurunkan beberapa 

fungsi fisiologis. Pada dasarnya semua proses metabolik 

yang meliputi tanda-tanda vital, metabolisme dan kerja otot 

menjadi lambat (Kozier dan Erb, 2011). 

b) Tidur NREM dibagi menjadi 4 tahap yaitu : 

(1) Tahap I 

Tahap I merupakan tahapan tidur yang paling 

ringan. Pada tahap ini seseorang merasa mengantuk dan 

relaks, bola mata bergerak dari satu sisi ke sisi lain, 

denyut jantung dan frekuensi pernapasan sedikit 

menurun. Seseorang yang berada ditahap ini akan cepat 

dibangunkan dan tahap ini akan berlangsung beberapa 

menit. 

(2) Tahap II 

Pada tahap ini merupakan tahap tidur ringan, 

dimana proses tubuh mengalami penurunan yang terus 

menerus. Mata secara umum masih bergerak dari satu 

sisi ke sisi lain, denyut jantung dan frekuensi 

pernapasan sedikit menurun dan suhu tubuh juga 

menurun. Tahap II ini hanya berlangsung sekitar 10 

sampai 15 menit dan merupakan 40% sampai 45% 

bagian dari keseluruhan tidur total (Kozier dan Erb, 

2011). 

 



18 

 

 

 

(3) Tahap III 

Tahap III denyut jantung, frekuensi pernapasan 

serta proses tubuh lain terus mengalami penurunan 

karena dominasi sistem saraf parasimpatik. Apabila 

sudah tertidur akan menjadi sulit untuk terbangun dan 

tidak terganggu dengan stimulasi sensorik. Otot rangka 

menjadi sangat relaks, refleks menghilang dan dapat 

terjadi dengkuran (Kozier dan Erb, 2011). 

(4) Tahap IV 

Tahap IV merupakan rangkaian tahapan terkahir 

dari tidur NREM. Tahap ini menandai tidur yang 

dalam, disebut dengan tidur delta. Denyut jantung dan 

frekuensi pernapasan akan menurun 20% sampai 30% 

saat tidur dibandingkan denyut jantung dan frekuensi 

pernapasan saat terjaga. Apabila sudah tertidur sangat 

relaks, menjadi jarang bergerak didalam tidurnya dan 

sulit untuk dibangunkan. Selama tahap ini, mata 

biasanya berputar dan terjadi mimpi (Kozier dan Erb, 

2011). 

c. Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah suatu keadaan dimana tidur yang 

dijalani seorang individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran 

disaat terbangun, kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga 

seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah dan gelisah 

(Khasanah, 2012).  

Waktu tidur pada remaja – dewasa,  berkisar umur 16 – 30 

tahun, mempunyai pola tidur yang berbeda diabnding usia lainnya. 

Disebabkan karena perubahan hormonal yang terjadi di akhir masa 

pubertas. Masa remaja mengalami pergeseran irama sirkardian, 

sehingga jam tidur pun bergeser. Secara umum, kebutuhan tidur 

meningkat menjadi 8,5 jam setiap harinya. Tetapi waktu tidurnya 
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berubah, rasa mengantuk baru akan terasa sekitar tengah malam, 

diamna orang lain sudah tertidur. Saat orang lain mulai mengantuk 

pada pukul 21.00 atau 22.00, kebanyakan remaja justru baru 

bersemangat untuk belajar atau menyelesaikan pekerjaannya 

(Asmadi, 2008). 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Pada Remaja 

Widuri (2010) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas tidur pada remaja adalah sebagai berikut : 

1) Penyakit 

Seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur 

yang lebih banyak dari normal, namun demikian seseorang yang 

sakit terkadang tidak bisa tidur atau sulit tidur. Misalnya pada 

pasien dengan gangguan pernafasan seperti asma bronkitis dan 

gangguan persyarafan seperti nyeri. 

2) Lingkungan 

Proses perubahan suatu lingkungan seperti seseorang 

yang biasa tidur dengan keadaan nyaman dan tenang harus 

beradaptasi dengan suasana lingkungan yang gaduh dapat 

mempengaruhi kualitas tidur seseorang. 

3) Kelelahan  

Seseorang yang mengalami kelelahan yang berlebihan 

akibat kerja yang meletihkan atau penuh stress membuat sulit 

tidur serta dapat memperpendek periode pertama dari tahap 

REM. 

4) Kecemasan 

Pada saat cemas seseorang mungkin dapat meningkatakan 

saraf simpatis yang menyebabkan seseorang merasa gelisah 

sehingga dapat menganggu tidur. 

5) Obat-obatan dan zat kimia 

Orang yang minum alkohol dalam jumlah banyak sering 

mengalami gangguan tidur. Alkohol yang berlebihan dapat 
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mengganggu tidur REM. Nikotin dalam jumlah banyak dapat 

menyebabkan agitasi. Kerusakan permanen pada paru akibat 

sering menghisap rokok yang menyebabkan hipoksia berkaitan 

dengan meningkatnya kelelahan dan kebutuhan istirahat 

diselang aktivitas. Serta konsumsi kafein dengan dosis tinggi 

dapat melemahkan pertahanan tidur (pengurangan waktu tidur 

total atau meningkatnya waktu terjaga) dan dapat mengurangi 

kedalaman tidur. 

e. Hubungan Kualitas Tidur dengan Indeks Prestasi 

Seperti yang telah diketahui tidur merupakan proses 

fisiologis yang penting untuk hidup. Kualitasnya berhubungan erat 

dengan psikologi dan kesehatan fisik serta pengukuran-pengukuran 

lain dalam kehidupan sesorang. Kuantitas tidur juga penting karena 

berkaitan baik dengan kesiagaan dan juga pemusatan perhatian 

(Lima et al, 2009). Salah satu efek akibat dari kekurangan tidur 

adalah rasa mengantuk pada siang hari, rasa lelah dan kurang 

tumpuan serta dapat mempengaruhi suasana hati atau mood. Hal ini 

menjadi faktor utama penurunan prestasi belajar pada siswa 

(Eliasson and Lettieri, 2009). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tidur berpengaruh besar dalam hal kewaspadaan, energi, 

suasana hati, berat badan, persepsi, daya ingat, daya pikir dan lain 

sebagainya. 

Penelitian Nifilda dkk (2016) menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kualitas tidur dengan prestasi akademik mahasiswa 

pendidikan dokter angkatan 2010 FK  Universitas Andalas. 

Penelitian Fenny dan Supriatmo (2016) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kualitas dan kuantitas tidur dengan 

prestasi belajar pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi Wijanarka (2007), Wade dan Carol (2008), Goleman 

(2009), Slameto (2010), Widuri (2010) 

Gambar 1. Kerangka Teori 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kadar hemoglobin : 

1. Menstruasi 

2. Riwayat penyakit  

3. Gaya hidup 

4. Aktifitas fisik. 

5. Asupan makanan yang 

dikonsumsi 

Nilai Indeks 

Prestasi 

Mahasiswi 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas tidur: 

1. Penyakit 

2. Lingkungan 

3. Kelelahan 

4. Kecemasan 

5. Obat-obatan dan zat 

kimia 

 

Faktor Internal : 

1. Kondisi fisik 

2. Kecerdasan emosi 

3. Daya ingat 

4. Daya konsentrasi. 

Faktor eksternal : 

1. Faktor keluarga 

2. Faktor kampus 

3. Faktor lingkungan 

masyarakat 

 

Kadar Hemoglobin 

 

Kualitas Tidur 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

  

D. Hipotesis 

Ha : 1. Ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan nilai indeks prestasi 

Mahasiswi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 

 2. Ada hubungan antara kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi 

Mahasiswi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 

 

Kadar 

Hemoglobin 

Kualitas Tidur 

Nilai Indeks Prestasi 

Mahasiswi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Data kadar hemoglobin, kualitas tidur, 

dan nilai indeks prestasi mahasiswi diambil dalam waktu yang bersamaan.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di ITS PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 – 

Januari 2019. 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari sampel penelitian (Arikunto, 

2010). Populasi dalam penelitian ini yaitu 97 Mahasiswi S1 Gizi ITS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswi S1 Gizi 

ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

Sampel pada penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel 

(Notoatmojo, 2012). 
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Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Bersedia menjadi sampel penelitian 

2) Berstatus aktif sebagai mahasiswi Prodi S1 Gizi di ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta 

3) Jenis kelamin perempuan 

4) Usia 18 – 21 tahun 

5) Tidak sedang menstruasi 

6) Tidak mengkonsumsi suplemen Fe dan vitamin C 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak 

dapat diambil sebagai sampel (Notoatmojo, 2012). Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah sampel tidak hadir dalam pengambilan 

data. 

c. Besar Sampel 

Perhitungan perkiraan jumlah sampel penelitian dalam satu 

populasi dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow et al 

(1997), adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

n  = Besar sampel 

N = Besar populasi (97 populasi) 

Z²₁-α/2 = Nilai Z pada batas atas untuk tingkat kepercayaan 95% =  

     1,96 

P  = Proporsi prevalensi (50% = 0,5) 

d² = Presisi yang digunakan 10% (0,1)  
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Perhitungan perkiraan besar sampel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

= 48,5 = 49 orang 

Berdasarkan rumus tersebut, maka besar sampel penelitian 

yang dibutuhkan sebesar 49 orang, ditambah kemungkinan drop out 

sebesar 10% jumlah sampel akhir sebesar 54 orang. 

d. Teknik Sampling 

Pada penelitian ini menggunakan simple random sampling 

yaitu pengambilan sampel dengan memberi kesempatan pada semua 

populasi untuk menjadi sampel penelitian dengan cara 

acak/mengundi. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebanyak 

54 orang berdasarkan pengamatan yang sesuai dengan kriteria 

inklusi. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang bila berubah akan 

mengakibatkan perubahan pada variabel lain (Sastroasmoro dan Ismael, 

2010). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin dan 

kualitas tidur. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan 

variabel bebas (Sastroasmoro dan Ismael, 2010). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah nilai Indeks Prestasi Mahasiswi. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional 
Alat Ukur Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Kadar 

hemoglobin 

Rata-rata hasil pemeriksaan 

hemoglobin yang 

didapatkan dari 

pengambilan sampel darah 

kapiler melalui ujung jari. 

GCHB gr/dl Rasio 

Kualitas tidur Penilaian terhadap tidur 

nyenyak pada remaja yang 

diperlihatkan dengan berapa 

lama tidur dalam 24 jam, 

keadaan saat tidur dan 

gangguan tidur. 

Kuesioner 

PSQI 

Skor Rasio 

Nilai Indeks 

Prestasi 

Semester 

Penguasaan pengetahuan 

atau ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata 

kuliah, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai 

tes. Berdasarkan nilai 

semester gasal tahun ajaran 

2018/2019. 

KHS Nilai 

IPS 

Rasio 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Formulir Pemumpulan Data Sampel Penelitian 

Data yang diperoleh dari sampel penelitian, meliputi nama, tempat tanggal 

lahir, kadar hemoglobin dan nilai indeks prestasi mahasiswi 

2. Surat kesediaan menjadi sampel penelitian 

3. Hemoglobin Testing Sysytem Easy Touch (GCHB) 

Easy Touch GCHB adalah alat test darah yang mampu mengecek 

hemoglobin. Prosedur penggunaan alat easy touch GCHB berdasarkan 

buku panduan, yaitu : 
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a. Memasukkan baterai dan menyalakan alat. 

b. Mengambil chip warna kuning dan dimasukkan ke dalam alat untuk 

cek alat. 

c. Menggunakan strip hemoglobin untuk tes hemoglobin. 

d. Pada layar akan muncul angka atau kode sesuai botol strip. 

e. Setelah itu layar akan muncul gambar tetes darah dan berkedip-kedip. 

f. Memasukkan jarum pada lancing atau alat tembak berbentuk oen dan 

diatur kedalaman jarum. 

g. Menggunakan tisu alkohol untuk membersihkan ujung jari. 

h. Menembakkan jarum pada ujung jari dan ditekan supaya darah keluar. 

i. Darah disentuhkan pada bagian garis yang terdapat tanda panah bukan 

diteteskan diatas strip. 

j. Darah akan langsung meresap sampai ujung strip dan akan berbunyi. 

k. Alat mulai menghitung mundur 6 detik, kemudian akan menunjukkan 

hasil di layar. 

l. Mencabut jarum dari lancing dan strip dibuang. 

m. Mencatat hasil atau kadar hemoglobin yang muncul pada layar. 

4. Kuesioner PSQI 

Kuesioner PSQI digunakan untuk mengetahui kualitas tidur. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 

pengukuran, pengamatan dan survei secara langsung. Pada penelitian 

ini data primernya adalah identitas sampel penelitian, kadar 

hemoglobin, dan data kualitas tidur. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dan berkaitan dengan sampel penelitian seperti jumlah 

Mahasiswi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah dan nilai indeks 
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prestasi semester gasal  tahun ajaran 2018/2019 mahasiswi S1 Gizi 

ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang data yang 

diperlukan oleh peneliti berupa identitas mahasiswi dan kualitas 

tidur dengan menggunakan kuesioner PSQI. 

b. Pemeriksaan 

Pemeriksaan kadar hemoglobin digunakan untuk mengetahui 

kadar hemoglobin pada sampel penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 

c. Dokumen 

Dokumen diperlukan untuk mengetahui nilai indeks prestasi 

semester gasal tahun ajaran 2018/2019 mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan dari 

pertanyaan pada sampel penelitian. Data-data yang melalui proses 

editing adalah data identitas, data kadar hemoglobin, data kualitas 

tidur, dan data nilai indeks prestasi 

b. Coding 

Coding adalah mengklarifikasikan variabel-variabel 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan pemberian kode 

pada variabel. 

1) Kadar hemoglobin 

1 = Anemia  (< 12 gr/dl) 

2 = Tidak anemia (≥ 12 gr/dl) 

(WHO, 2008) 
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2) Kualitas Tidur 

1 = Baik   (skor ≤ 5) 

2 = Kurang Baik  (skor > 5)  

(Buysee et al (1988) dalam Utami, 2015) 

3) Nilai Indeks Prestasi 

1. = Kurang  (< 2,00) 

2. = Memuaskan  (2,00 – 2,75) 

3. = Sangat Memuaskan (2,76 – 3,50) 

4. = Dengan Pujian (3,51 – 4,00) 

(Rusyana, 2015) 

c. Tabulating 

Data yang disajikan dalam bentuk tabel adalah data hasil tes 

kadar hemoglobin, data kualitas tidur, dan data nilai indeks prestasi 

semester. 

d. Entry Data 

Data yang dimasukkan dalam entry data adalah data hasil 

kadar hemoglobin, data kualitas tidur, dan data nilai indeks prestasi 

semester, kemudian diolah dengan SPSS versi 23.0. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat  

Digunakan untuk mendiskripsikan berbagai variabel yaitu 

kadar hemoglobin, kualitas tidur, dan nilai indeks prestasi. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menghubungkan variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis bivariat 

dilakukan untuk mengetahui hubungan kadar hemoglobin dan 

kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi. Sebelum 

dilakukan pengujian terhadap data-data penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan uji kenormalan data dengan menggunakan uji Kolmogorov 

smirnov, dengan hasil kadar hemoglobin, kualitas tidur dan indeks 
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prestasi berdistribusi normal maka menggunakan uji Pearson 

Product Moment. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui : 

1) Hubungan kadar hemoglobin dengan nilai indeks prestasi 

mahasiswi. 

2) Hubungan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi. 

I. Jalannya Penelitian 

Langkah-langkah proses penelitian : 

1. Tahap Persiapan 

a. Pengajuan proposal skripsi untuk melakukan penelitian. 

b. Peneliti melakukan studi pendahuluan pada Mahasiswi Prodi Gizi ITS 

PKU Muhammadiyah. 

c. Penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada sampel penelitian 

b. Memberikan lembar informed consent bagi yang bersedia menjadi 

sampel penelitian 

c. Melakukan wawancara mengenai identitas dan kuesioner kualitas tidur 

kepada sampel penelitian 

d. Melakukan pengukuran kadar hemoglobin 

e. Melakukan rekap nilai indeks prestasi mahasiswi 

3. Tahap Akhir 

a. Peneliti melakukan pengolahan data 

b. Menyusun hasil penelitian 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian berguna sebagai pelindung terhadap institusi tempat 

penelitian dan peneliti itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan setelah peneliti 

memperoleh rekomendasi dari pembimbing dan mendapat izin dari Ketua ITS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya, peneliti mengajukan 

permohonan ijin kepada mahasiswi SI Gizi ITS PKU Muhammadiyah yang 

berperan sebagai sampel penelitian, kemudian melakukan negoisasi dengan 

menekankan masalah etika yang dilakukan : 
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1. Informed Consent (lembar persetujuan menjadi sampel) 

Tujuannya agar sampel mengetahui maksud dan tujuan penelitian 

serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika mahasiswi 

bersedia menjadi sampel penelitian maka harus menandatangani lembar 

persetujuan menjadi sampel penelitian. Jika sampel penelitian menolak, 

maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya. 

(Terlampir) 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas sampel penelitian, peneliti tidak 

mencantumkan nama sampel penelitian pada hasil pembahasan penelitian 

nantinya. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh sampel penelitian dijamin 

oleh peneliti. Informasi yang diberikan oleh sampel penelitian serta semua 

yang dikumpulkan tanpa nama yang dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

Hal ini tidak dipublikasikan atau diberikan kepada orang lain tanpa seijin 

sampel. 

K. Jadwal Penelitian 

(Terlampir)
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Tempat Penelitian 

STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan perguruan tinggi 

swasta kesehatan yang berada di kota Surakarta. STIKES PKU 

Muhammadiyah Surakarta termasuk dalam  perguruan tinggi dengan kategori 

baik dan sudah memiliki akreditasi B sesuai SK No. 3772/SK/BAN-

PT/Akred/PT/X/2017 (Profil STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta, 

2018).  

STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta perguruan tinggi kesehatan 

yang dibentuk oleh yayasan Muhammadiyah yang memiliki lima program 

studi yaitu S1 Gizi dengan jumlah mahasiswa 174 mahasiswa, DIII 

Keperawatan dengan jumlah mahasiswa 501 mahasiswa, DIII Kebidanan 

dengan jumlah mahasiswa 46 mahasiswa, Sarjana Terapan/DIV Keperawatan 

Anestesiologi dengan jumlah mahasiswa 64 mahasiswa dan Sarjana 

Terapan/DIV Teknologi Rekayasa Elektromedik dengan jumlah mahasiswa 8 

mahasiswa. STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta bertempat di Jalan 

Tulang Bawang Selatan 26 Kadipiro Surakarta (Profil STIKES PKU 

Muhammadiyah Surakarta, 2018). 

Visi dan Misi STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta : 

1. Visi 

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang terdepan, unggul dalam 

bidang promotif dan preventif, berkarakter Islam berkemajuan pada tahun 

2028. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan yang profesional 

untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dalam 

upaya promotif dan preventif, yang  memiliki nilai-nilai Islami dan 

inovatif. 
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b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian aplikatif bidang 

promotif dan preventif serta memajukan IPTekS di bidang kesehatan 

yang  memiliki nilai-nilai Islami dalam rangka mendukung 

pembangungan nasional. 

c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat yang 

memiliki nilai-nilai Islami di bidang promotif dan preventif 

kesehatan.  

d. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder eksternal baik 

nasional maupun internasional dalam mendukung proses 

pembelajaran di bidang kesehatan. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Sampel 

a. Umur 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi S1 Gizi ITS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Distribusi umur sampel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. Distribusi Sampel Berdasarkan Umur 

Umur Sampel  Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

±SD 

(tahun) 

18 6 12,2 19,53±0,91 

19 19 38,8  

20 16 32,7  

21 8 16,3  

Jumlah 49 100  

Sumber : Data Primer Diolah 2019 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel berumur 19 tahun yaitu sebesar 38,8% dengan rata-rata umur 

sampel 19,53±0,91 tahun. 

b. Indeks Prestasi 

Distribusi indeks prestasi sampel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4. Distribusi Sampel Berdasarkan Indeks Prestasi 

Indeks Prestasi  Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 
±SD 

Kurang 2 4,1 3,23±0,58 

Memuaskan 6 12,2  

Sangat Memuaskan 24 49,0  

Dengan Pujian 17 34,7  

Jumlah 49 100  

Sumber : Data Primer Diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel memiliki indeks prestasi sangat memuaskan sebesar 49,0% 

dengan rata-rata 3,23±0,58. 

c. Kadar Hemoglobin 

Distribusi kadar hemoglobin sampel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Distribusi Sampel Berdasarkan Kadar Hemoglobin 

Kadar 

Hemoglobin 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

 (%) 

±SD 

(gr/dl) 

Anemia 13 26,5 12,90±1,66 

Tidak Anemia 36 73,5  

Jumlah 49 100  

Sumber : Data Primer Diolah 2019 

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel tidak anemia sebesar 73,5% dengan rata-rata 12,90±1,66 gr/dl. 

d. Kualitas Tidur 

Distribusi kualitas tidur sampel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Distribusi Sampel Berdasarkan Kualitas Tidur 

Kualitas Tidur Frekuensi 

(n) 

Persentase 

 (%) 
±SD 

Baik 3 6,1 9,07±2,27 

Kurang Baik 46 93,9  

Jumlah 49 100  

Sumber : Data Primer Diolah 2019 
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Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel memiliki kualitas tidur kurang baik sebesar 93,9% dengan 

rata-rata 9,07±2,27. 

2. Hubungan Kadar Hemoglobin dengan Nilai Indeks Prestasi 

Hasil hubungan kadar hemoglobin dengan nilai indeks prestasi 

sampel dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7. Hasil Uji Hubungan Kadar Hemoglobin dengan Nilai Indeks 

Prestasi 

Variabel ±SD r p* 

Kadar Hemoglobin (gr/dl) 12,90±1,66 
0,187 0,197 

Indeks Prestasi Komulatif 3,23±0,58 

*Pearson Product Moment 

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson Product Moment 

diperoleh nilai p = 0,197 yang artinya tidak ada hubungan antara kadar 

hemoglobin dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Hubungan Kualitas Tidur dengan Nilai Indeks Prestasi 

Hasil hubungan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi sampel 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 8. Hasil Uji Hubungan Kualitas tidur dengan Nilai Indeks Prestasi  

Variabel ±SD r p* 

Kualitas Tidur 9,07±2,27 
-0,232 0,108 

Indeks Prestasi Komulatif 3,23±0,58 

*Pearson Product Moment 

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson Product Moment 

diperoleh nilai p = 0,108 yang artinya tidak ada hubungan antara kualitas 

tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 
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C. Pembahasan 

1. Karakteristik Sampel 

a. Umur 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi S1 Gizi ITS 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Distribusi umur sampel dalam 

penelitian ini sebagian besar sampel berumur 19 tahun sebesar 38,8% 

dengan rata-rata umur sampel 19,53±0,91 tahun. 

Umur 19 tahun termasuk dalam kategori remaja akhir. Remaja 

adalah individu baik pria atau wanita yang berada pada masa antara 

anak-anak dan dewasa. Perubahan fisik karena pertumbuhan yang 

terjadi pada masa remaja akan mempengaruhi status kesehatan dan 

gizi remaja. Asupan zat gizi yang seimbang dan sesuai dengan 

kebutuhan remaja akan membantu remaja mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal (Sulistiyoningsih, 2011). 

Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya 

daerah setempat. WHO membagi kurun usia dalam 2 bagian, yaitu 

remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Batasan usia 

remaja Indonesia usia 11-24 tahun dan belum menikah (Sarwono dan 

Meinarno, 2011). Menurut Harlock (2011), masa remaja dimulai 

dengan masa remaja awal (12-14 tahun), kemudian dilanjutkan 

dengan remaja tengah (15-17 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 

tahun). 

b. Nilai Indeks Prestasi 

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel memiliki indeks prestasi sangat memuaskan sebesar 49,0% 

dengan rata-rata 3,23±0,58. Hasil pengambilan data indeks prestasi, 

sampel giat dalam kegiatan belajar maupun mengerjakan tugas untuk 

mendapatkan nilai memuaskan. Tetapi sampel kurang memperhatikan 

faktor lain yang bisa mempengaruhi indeks prestasi, yaitu kadar 

hemoglobin dan kualitas tidur. 
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Kegiatan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku yang mengandung arti meliputi, pengetahuan kemampuan 

berfikir, ketrampilan, penghargaan terhadap suatu sikap, minat dan 

sejenisnya (Burhanuddin, 2010). Penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikembangkan oleh hasil pembelajaran yang 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes dalam perkuliahan biasa 

disebut dengan nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) (Djajaningrat 

dkk, 2014). Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) untuk tingkat I 

sebesar  24 SKS, untuk tingkat II sebesar 22 SKS, dan untuk tingkat 

III sebesar 20 SKS. 

c. Kadar Hemoglobin 

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel tidak anemia sebesar 73,5% dengan rata-rata 12,90±1,66 gr/dl. 

Dari hasil pengambilan data kadar hemoglobin, rata-rata sampel tidak 

mengalami anemia. Sampel dapat menjaga pola makan dan pola 

hidup karena usia sampel yang masuk dalam kategori remaja akhir. 

Sampel merupakan mahasiswi Prodi S1 Gizi jadi pengetahuan  

tentang zat gizi terutama zat gizi yang dapat mempengaruhi kadar 

hemoglobin dan pola hidup untuk menjaga kesehatan tubuh sudah 

mereka kuasai.  

Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah 

yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru-paru ke 

seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan 

tubuh ke paru-paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam 

hemoglobin membuat darah berwarna merah. Hemoglobin terdiri dari 

4 molekul zat besi (heme), 2 molekul rantai globin alpha dan 2 

molekul rantai globin beta. Rantai globin alpha dan beta adalah 

protein yang produksinya disandi oleh gen globin alpha dan beta 

(Saadah dan Santoso, 2010).  
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d. Kualitas Tidur 

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel memiliki kualitas tidur kurang baik sebesar 93,9% dengan 

rata-rata 9,07±2,27. Hasil pengambilan data kualitas tidur, sampel 

cenderung tidur terlalu malam karena mengerjakan tugas dan terlalu 

lama bermain ponsel ketika akan tidur. Beberapa sampel ada yang 

sengaja bangun dini hari untuk mengerjakan tugas karena 

menganggap di jam-jam tersebut dapat berkonsentrasi penuh. 

Usia remaja akhir pola tidur akan berubah-ubah karena 

menyesuaikan jam tidur dengan aktivitas yang dilakukan setiap hari. 

Jam tidur yang berubah-ubah pada usia remaja akhir tidak begitu 

mengganggu mental dan kemampuan dalam berkonsentrasi. Berbeda 

dengan anak-anak, pada saat tidur otak anak-anak mengalami 

perkembangan dan peningkatan kemampuan otak. Organ-organ tubuh 

pada anak-anak juga akan mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat (Prasadja, 2009). 

Setiap individu mempunyai jam tidur yang berbeda-beda. Usia 

remaja akhir, umumnya akan sulit untuk dapat tidur pada jam 22.00. 

Usia remaja akhir ketika jam 22.00, otak justru dalam keadaan segar 

penuh kreativitas. Waktu inilah yang tepat untuk mereka berkarya dan 

belajar karena sebenarnya remaja akhir akan mulai mengantuk setelah 

lewat jam tengah malam. Hal ini berarti seorang remaja akhir disebut 

normal ketika tidur lewat jam tengah malam (Prasadja, 2009). 

Kualitas tidur meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif tidur, 

seperti lamanya tidur, waktu yang diperlukan untuk tidur, frekuensi 

terbangun dan aspek subjektif seperti kedalaman dan kepulasan tidur. 

Kondisi kurang tidur banyak ditemui dikalangan mahasiswa yang 

nantinya bias menimbulkan efek seperti berkurangnya konsentrasi 

belajar dan gangguan kesehatan. Hal ini mendapat perhatian serius 

karena gangguan tidur dapat mempengaruhi proses belajar, gangguan 

memori dan kesehatan emosi. Dengan berkonsentrasi seseorang tidak 



39 

 

 

mudah mengalihkan perhatiannya terhadap masalah lain di luar yang 

dipelajarinya. Selain itu, dengan berkonsentrasi dapat diperoleh hasil 

yang optimal salah satunya adalah mendapatkan hasil prestasi belajar 

yang memuaskan (Putri, 2017).  

2. Hubungan Kadar Hemoglobin dengan Nilai Indeks Prestasi 

Berdasarkan tabel 7, hasil uji korelasi Pearson Product Moment 

diperoleh nilai p = 0,197 yang artinya tidak ada hubungan antara kadar 

hemoglobin dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Secara statistik kadar hemoglobin dan nilai 

indeks prestasi sampel tidak berhubungan, namun secara data sejalan 

dengan teori bahwa sebagian besar kadar hemoglobin sampel penelitian 

adalah normal diikuti dengan sebagian besar nilai indeks prestasi sampel 

penelitian yang sangat memuaskan. Pengaruh defisiensi zat besi terutama 

melalui kondisi gangguan fungsi hemoglobin yang merupakan alat 

transport oksigen yang diperlukan banyak reaksi metabolik tubuh. 

Kondisi anemia dapat menurunkan daya konsentrasi dalam belajar, 

menunjukkan gangguan pada perkembangan psikomotor dan kemampuan 

intelektual serta perubahan perilaku setelah terjadi anemia defisiensi zat 

besi (Gibney, 2009). 

Selain kadar hemoglobin, asupan zat gizi dapat mempengaruhi 

nilai indeks prestasi sampel karena penyebab tubuh lemah dan kurang 

konsentrasi adalah tidak adanya suplai energi dengan melewatkan sarapan 

pagi. Jika hal itu terjadi maka tubuh akan membongkar persediaan tenaga 

yang ada dari jaringan lemak tubuh kemudian tubuh menjadi lemah dan 

kurang bersemangat. Tanpa zat gizi yang cukup dapat mempengaruhi 

konsentrasi belajar (Aulia, 2012). 

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai indeks prestasi, yaitu 

faktor internal kondisi fisik, kecerdasan emosi, daya ingat, dan daya 

konsentrasi (Awal, 2017). Selain itu, ada faktor eksternal, yaitu faktor 

keluarga, faktor kampus dan faktor lingkungan masyarakat juga dapat 
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mempengaruhi tidak ada hubungannya antara kadar hemoglobin dengan 

nilai indeks prestasi sampel pada penelitian ini (Slameto, 2010).  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Biladina (2018) yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara kadar 

hemoglobin dengan prestasi belajar pada siswa SMA Negeri 1 Ingin Jaya. 

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa siswa yang memiliki kadar 

hemoglobin normal, rendah, dan tinggi belum tentu memiliki prestasi 

belajar yang baik apabila tidak memiliki semangat belajar yang tinggi. 

Semangat belajar yang tinggi dapat dicapai jika ada dukungan dari orang 

tua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya 

pengajar yang cukup kompeten dan adanya dukungan faktor lain seperti 

memiliki IQ tinggi, bakat dan minat. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Widyastuti (2014) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan 

prestasi belajar siswa. Diketahui bahwa terdapat kecenderungan siswa 

yang tidak mengalami anemia mempunyai prestasi belajar yang baik, 

sebaliknya sampel yang mengalami anemia mempunyai prestasi belajar 

yang kurang baik. Penelitian Djajaningrat (2014) menyatakan bahwa 

adanya hubungan yang signifikan antara kadar hemoglobin dengan 

prestasi belajar mahasiswa penghuni Asrama Poltekkes Kemenkes Jakarta 

III. Hal tersebut diakibatkan karena kebiasaan pola makan mahasiswa 

yang jarang mengkonsumsi lauk hewani seperti daging  sebagai lauk-

pauk sehari-hari, yang merupakan sumber besi hem yang mudah diserap 

tubuh dibandingkan besi nonheme yang berasal dari nabati. 

3. Hubungan Kualitas Tidur dengan Nilai Indeks Prestasi 

Berdasarkan tabel 8,  hasil uji Pearson Product Moment 

diperoleh nilai p = 0,108 yang artinya tidak ada hubungan antara kualitas 

tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi S1 Gizi ITS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Hasil ini dipengaruhi oleh aktivitas yang 

dimiliki sampel setiap harinya, karena pada umumnya mahasiswa 

mempunyai jadwal kuliah yang padat. Kegiatan perkuliahan biasa dimulai 
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dari pagi hingga sore, kemudian ada beberapa tugas yang harus 

dikerjakan sebagai tambahan nilai untuk sampel, sehingga beberapa 

mahasiswa mempunyai kualitas tidur kurang optimal karena mengerjakan 

tugas hingga larut malam dan kebiasaan sampel bangun terlalu pagi untuk 

belajar. 

Penelitian ini sejalan dengan Saragih (2016) bahwa tidak ada 

hubungan antara kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswa 

keperawatan angkatan 2013. Hasil penelitian didapatkan bahwa 

mahasiswa dengan kualitas tidur  buruk lebih banyak mendapatkan nilai 

IPK sangat memuaskan. Hasil ini berbeda dengan teori yang menyatakan 

bahwa kualitas tidur yang kurang baik akan berpengaruh pada konsentrasi 

belajar sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar. Hal ini diduga 

mahasiswi mempunyai minat dan motivasi yang baik dalam perkuliahan. 

Semakin tinggi tingkat semester, maka pelajaran pada setiap mata kuliah 

akan bertambah tingkat kesulitannya. Seperti halnya, tugas-tugas yang 

diberikan dapat memberikan dampak yang baik bagi mahasiswa, namun 

hal tersebut akan mempengaruhi kualitas tidur mahasiswi. Berdasarkan 

sampel penelitian, mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada 

malam hari, karena jadwal perkuliahan yang tidak menentu dan kadang 

berubah-ubah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas tidur 

mahasiswi, karena aktivitas mahasiswa yang tinggi dapat menyebabkan 

berkurangnnya durasi dan kualitas tidur. Motivasi mahasiswi merupakan 

komponen dasar dalam proses belajar, terlebih jika motivasi tersebut 

berasal dari disi mahasiswi sendiri. Mahasiswi akan lebih bersemangat 

dalam belajar, karena menyadari bahwa belajar bermanfaat baginya untuk 

mencapai tujuan (Embu, 2012). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan Putri (2017) yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan nilai akdemmik 

mahasiswa akademik kebidanan Alifah Padang tahun 2017. Kurangnya 

kebutuhan tidur akan berdampak pada menurunnya kemampuan untuk 

berkonsentrasi, membuat keputusan dan berpartisispasi dalam aktivitas 
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sehari-hari. Mahasiswi yang mengalami hambatan dalam proses belajar 

disebabkan karena rasa mengantukdan lelah akibat kurang tidur, sehingga 

konsentrasi belajar menurun. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang 

serius karena gangguan tidur dapat mempengaruhi proses belajar, 

gangguan memori, dan kesehatan emosi. Konsentrasi yang baik dapat 

memperoleh hasil prestasi belajar yang memuaskan (Sobur, 2013). 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak meneliti faktor 

lain yang mempengaruhi nilai indeks prestasi sampel seperti kebiasaan 

sarapan pagi, asupan zat gizi, status gizi dan aktivitas fisik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai hubungan 

kadar hemoglobin dan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi mahasiswi 

S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rata-rata kadar hemoglobin sampel adalah 12,90±1,66 gr/dl dengan 

kategori  tidak anemia sebesar 73,5%. 

2. Rata-rata kualitas tidur sampel adalah 9,07±2,27 dengan kategori kualitas 

tidur kurang baik sebesar 93,9%. 

3. Rata-rata indeks prestasi sampel adalah 3,23±0,58 dengan kategori sangat 

memuaskan sebesar 49,0%. 

4. Tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan nilai indeks prestasi 

mahasiswi (p = 0,197). 

5. Tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan nilai indes prestasi 

mahasiswi (p = 0, 108). 

B. Saran 

1. Bagi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta 

Diharapkan adanya penyuluhan tentang pentingnya 

mempertahankan kadar hemoglobin normal dan menjaga kualitas tidur 

yang baik sehingga dapat berkonsentrasi penuh pada saat belajar. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melakukan penelitian terhadap variabel yang mempengaruhi 

indeks prestasi sampel seperti kebiasaan sarapan pagi, asupan zat gizi, 

status gizi dan aktivitas fisik. 
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Lampiran 1 

JADWAL PENELITIAN 

 

No   Kegiatan 
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5 Analisa data                                 

6 Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian 

                                

7 Ujian hasil 

penelitian 

                                

8 Revisi hasil 

penelitian dan 

pengumpulan 

skripsi 

                                



 

 

Lampiran 2 

 

LEMBAR PENJELASAN KEPADA SAMPEL PENELITIAN 

 

Saya Janah Mayasari akan melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan 

Kadar Hemoglobin dan Kualitas Tidur dengan Nilai Indeks Prestasi Mahasiswi S1 

Gizi Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta”. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

hubungan kadar hemoglobin dan kualitas tidur dengan nilai indeks prestasi 

mahasiswi. 

A. Keikutsertaan dalam Penelitian  

Mahasiswi memilih untuk ikut serta dalam penelitian ini tanpa ada 

paksaan dan bebas untuk mengundurkan diri setiap saat tanpa dikenakan 

denda atau sanksi apapun.  

B. Prosedur Penelitian  

Apabila mahasiswi bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, 

mahasiswi diminta untuk menandatangani lembar persetujuan ini dua 

rangkap, satu untuk mahasiswi simpan dan satu untuk peneliti. Prosedur 

selanjutnya adalah:  

1. Melakukan wawancara kepada mahasiswi untuk menanyakan identitas dan 

kualitas tidur menggunakan kuesioner PSQI. 

2. Pemeriksaan kadar hemoglobin untuk mengetahui kadar hemoglobin 

mahasiswi melalui darah kapiler pada ujung jari. 

3. Mengumpulkan data indeks prestasi semester mahasiswi di BAAK. 

C. Kewajiban Sampel Penelitian  

Sebagai sampel penelitian, mahasiswi berkewajiban mengikuti aturan 

atau petunjuk penelitian seperti yang tertulis diatas.  

D. Risiko dan Efek Samping  

Penelitian ini tidak menimbulkan risiko dan efek samping apapun.  

 

 



 

 

E. Manfaat  

Keuntungan langsung yang diperoleh adalah mengetahui kadar 

hemoglobin, kualitas tidur, dan indeks prestasi semester mahasiswi. 

F. Kerahasiaan  

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas sampel penelitian 

akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan dalam penelitian.  

G. Pembiayaan  

Semua biaya yang berkaitan dengan penelitian akan ditanggung oleh 

peneliti. 

H. Informasi Tambahan  

Sampel penelitian diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal 

yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Sewaktu-waktu jika 

membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mahasiswi dapat menghubungi : Janah 

Mayasari (08979428373). 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

   



 

 

 



 

 

         



 

 

    



 

 

     



 

 

   



 

 

MASTER TABEL 

 

No 

ID 

Tempat 

Tanggal 

Lahir 

Umur 

(Th) 

Kadar 

HB 

(gr/dl) 

Kategori 

Kadar 

Hb 

Skor 

Kualitas 

Tidur 

Kualita

s Tidur 
IPS 

Kategori 

IPS 

01 Wonogiri, 4 

Apr 2000 

18 10 Anemia 6 Kurang 

baik 

3,53 Dengan 

Pujian 

02 Sukoharjo, 

26 Apr 2000 

18 11,5 Anemia 8 Kurang 

baik 

2,77 Sangat 

Memuaskan 

03 Karanganyar, 

15 Apr 2000 

18 10,6 Anemia 6,5 Kurang 

baik 

3,48 Sangat 

Memuaskan 

04 Sukoharjo, 2 

Juni 2000 

18 12 Tidak 

Anemia 

10 Kurang 

baik 

3,50 Sangat 

Memuaskan 

05 Sragen, 9 

Sept 1999 

19 10,6 Anemia 7 Kurang 

baik 

3,33 Sangat 

Memuaskan 

06 Karanganyar, 

18 Nov 1999 

19 15 Tidak 

Anemia 

9 Kurang 

baik 

3,83 Dengan 

Pujian 

07 Surakarta, 5 

Sept 1997 

21 11,9 Anemia 13 Kurang 

baik 

2,81 Sangat 

Memuaskan 

08 Surakarta, 8 

Sept 1999 

19 13,8 Tidak 

Anemia 

4,5 Baik 4,00 Dengan 

Pujian 

09 Boyolali, 8 

Juli 2000 

18 8,8 Anemia 9,5 Kurang 

baik 

3,29 Sangat 

Memuaskan 

10 Sukoharjo, 

15 Agt 1998 

20 13,1 Tidak 

Anemia 
9,5 Kurang 

baik 

2,50 Sangat 

Memuaskan 

11 Wonogiri, 22 

Maret 2000 

18 12,1 Tidak 

Anemia 

8 Kurang 

baik 

3,93 Dengan 

Pujian 

12 Sragen, 10 

Feb 1999 

19 12,1 Tidak 

Anemia 

9 Kurang 

baik 

3,25 Sangat 

Memuaskan 

13 Surakarta, 5 

Juni 1999 

19 15,1 Tidak 

Anemia 

8,5 Kurang 

baik 

3,30 Sangat 

Memuaskan 

14 Sukoharjo, 1 

Juli 1999 

19 14 Tidak 

Anemia 

9 Kurang 

baik 

3,93 Dengan 

Pujian 

15 Sukoharjo, 

22 Juni 1999 

19 14 Tidak 

Anemia 

14 Kurang 

baik 

3,64 Dengan 

Pujian 

16 Balikpapan, 3 

Maret 1999 

19 14 Tidak 

Anemia 

8,5 Kurang 

baik 

3,77 Dengan 

Pujian 

17 Karanganyar, 

20 Sept 1998 

20 11,3 Anemia 9 Kurang 

baik 

2,86 Sangat 

Memuaskan 

18 Karanganyar, 

14 Juni 1999 

19 10,9 Anemia 9 Kurang 

baik 

2,30 Sangat 

Memuaskan 

19 Sukoharjo, 

14 Des 1998 

20 13,2 Tidak 

Anemia 

9,5 Kurang 

baik 

3,80 Dengan 

Pujian 

20 Karanganyar, 20 13,2 Tidak 8,5 Kurang 3,57 Dengan 



 

 

15 Agt 1998 Anemia baik Pujian 

21 Surakarta, 1 

Agt 1999 

19 14,8 Tidak 

Anemia 

7 Kurang 

baik 

3,48 Sangat 

Memuaskan 

22 Surakarta, 24 

Agt 1998 

20 13,1 Tidak 

Anemia 

10,5 Kurang 

baik 

2,84 Sangat 

Memuaskan 

23 Sragen, 27 

Mei 1999 

19 13,3 Tidak 

Anemia 

6,5 Kurang 

baik 

3,73 Dengan 

Pujian 

24 Surakarta, 16 

Mei 1999 

19 13,7 Tidak 

Anemia 

8 Kurang 

baik 

3,73 Dengan 

Pujian 

25 Karanganyar, 

15 Jan 2000 

18 13,7 Tidak 

Anemia 

10,5 Kurang 

baik 

3,91 Dengan 

Pujian 

26 Karanganyar, 

8 Jan 2000 

18 14,3 Tidak 

Anemia 

14 Kurang 

baik 

3,86 Dengan 

Pujian 

27 Surakarta, 18 

Juni 1999 

19 12 Tidak 

Anemia 

10 Kurang 

baik 

3,93 Dengan 

Pujian 

28 Karanganyar, 

23 Agt 1999 

19 11,9 Anemia 9 Kurang 

baik 

2,82 Sangat 

Memuaskan 

29 Boyolali, 16 

Agt 1999 

19 11,9 Anemia 8 Kurang 

baik 

2,98 Sangat 

Memuaskan 

30 Boyolali, 22 

Feb 1999 

19 15,3 Tidak 

Anemia 

9,5 Kurang 

baik 

3,11 Sangat 

Memuaskan 

31 Surakarta, 13 

Sept 1997 

21 12,5 Tidak 

Anemia 

12,5 Kurang 

baik 

2,43 Memuaskan 

32 Boyolali, 1 

Agt 1998 

20 14,5 Tidak 

Anemia 

12 Kurang 

baik 

2,98 Sangat 

Memuaskan 

33 Jakarta, 19 

Apr 1998 

20 11,9 Anemia 9 Kurang 

baik 

3,73 Dengan 

Pujian 

34 Sragen, 8 Apr 

1998 

20 14,2 Tidak 

Anemia 

7,5 Kurang 

baik 

1,93 Kurang 

35 Sukoharjo, 4 

Agt 1998 

20 12,9 Tidak 

Anemia 

5,5 Kurang 

baik 

3,80 Dengan 

Pujian 

36 Sukoharj0, 

12 Apr 1998 

20 18,4 Tidak 

Anemia 

6,5 Kurang 

baik 

4,00 Dengan 

Pujian 

37 Bumi 

Makmur, 25 

Des 1997 

21 14,2 Tidak 

Anemia 

8,5 Kurang 

baik 

3,33 Sangat 

Memuaskan 

38 Karanganyar, 

10 Sept 1997 

21 13,7 Tidak 

Anemia 

10 Kurang 

baik 

3,43 Sangat 

Memuaskan 

39 Surakarta, 19 

Des 1997 

21 14,3 Tidak 

Anemia 

8 Kurang 

baik 

2,60 Memuaskan 

40 Sukoharjo, 

19 Juni 1998 

20 13,8 Tidak 

Anemia 

10 Kurang 

baik 

2,40 Memuaskan 

41 Wonogiri, 2 

Juni 1998 

20 10,5 Anemia 13 Kurang 

baik 

3,40 Sangat 

Memuaskan 

42 Surakarta, 27 20 12,4 Tidak 10,5 Kurang 2,20 Memuaskan 



 

 

Agt 1998 Anemia baik 

43 Ngawi, 24 

Okt 1997 

21 11, 1 Anemia 12 Kurang 

baik 

2,80 Sangat 

Memuaskan 

44 Surakarta, 28 

Juni 1998 

20 14,5 Tidak 

Anemia 

11,5 Kurang 

baik 

3,45 Sangat 

Memuaskan 

45 Surakarta, 7 

Des 1997 

21 12 Tidak 

Anemia 

5 Baik 3,60 Dengan 

Pujian 

46 Boyolali, 9 

Okt 1998 

20 12 Tidak 

Anemia 

7,5 Kurang 

baik 

3,03 Sangat 

Memuaskan 

47 Boyolali, 4 

Agt 1999 

19 13,1 Tidak 

Anemia 

11,5 Kurang 

baik 

1,68 Kurang 

48 Klaten, 18 

Sept 1998 

20 13 Tidak 

Anemia 

5 Baik 2,98 Sangat 

Memuaskan 

49 Wonogiri, 1 

Okt 1997 

21 12,1 Tidak 

Anemia 

10 Kurang 

baik 

2,90 Sangat 

Memuaskan 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

OUTPUT SPSS 

 

 

FREKUENSI VARIABEL 

Umur Sampel 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 6 12,2 12,2 12,2 

19 19 38,8 38,8 51,0 

20 16 32,7 32,7 83,7 

21 8 16,3 16,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Kategori Kadar Hemoglobin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Anemia 13 26,5 26,5 26,5 

Tidak Anemia 36 73,5 73,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Kualitas Tidur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 3 6,1 6,1 6,1 

Kurang baik 46 93,9 93,9 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Kategori Nilai IPK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 2 4,1 4,1 4,1 

Memuaskan 6 12,2 12,2 16,3 

Sangat Memuaskan 24 49,0 49,0 65,3 

Dengan Pujian 17 34,7 34,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

 



 

 

DESKRIPSI STATISTIK 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur Sampel 49 18 21 19,53 ,915 

Kadar Hemoglobin 49 8,8 18,4 12,904 1,6572 

Nilai Kualitas Tidur 49 4,5 14,0 9,071 2,2730 

Nilai Indeks Prestasi  49 1,68 4,00 3,2337 ,57876 

Valid N (listwise) 49     

 

UJI KENORMALAN DATA 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kadar 

Hemoglobin 

Nilai Kualitas 

Tidur 

Nilai Indeks 

Prestasi  

N 49 49 49 

Normal Parametersa,b Mean 12,904 9,071 3,2337 

Std. Deviation 1,6572 2,2730 ,57876 

Most Extreme Differences Absolute ,094 ,097 ,110 

Positive ,094 ,097 ,093 

Negative -,089 -,074 -,110 

Test Statistic ,094 ,097 ,110 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d ,186c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Normal : Kadar Hemoglobin, Kualitas tidur, Indeks Prestasi 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI HUBUNGAN 

Correlations 

 

Kadar 

Hemoglobin 

Nilai Indeks 

Prestasi  

Kadar Hemoglobin Pearson Correlation 1 ,187 

Sig. (2-tailed)  ,197 

N 49 49 

Nilai Indeks Prestasi  Pearson Correlation ,187 1 

Sig. (2-tailed) ,197  

N 49 49 

 

p = 0,197 artinya H0 diterima jadi tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin 

dengan nilai indeks prestasi. 

 

Correlations 

 

Nilai Indeks 

Prestasi  

Nilai Kualitas 

Tidur 

Nilai Indeks Prestasi  Pearson Correlation 1 -,232 

Sig. (2-tailed)  ,108 

N 49 49 

Nilai Kualitas Tidur Pearson Correlation -,232 1 

Sig. (2-tailed) ,108  

N 49 49 

 

p = 0,108 artinya H0 diterima jadi tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan 

nilai indeks prestasi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

 

 

Mengisi Identitas Sampel 

 

 

Cek kadar hemoglobin sampel 



 

 

  

Kuesioner kualitas tidur sampel 

 

 

 



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

 


