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ABSTRAK 

 

 Kebiasaan salah yang sering dilakukan oleh remaja pada era ini adalah 

hanya mengkonsumsi air saat dirasa haus, sedangkan rasa haus itu sendiri 

merupakan tanda dehidrasi. Situasi ini merupakan salah satu faktor resiko yang 

dapat menyebabkan penurunan tingkat konsentrasi pada remaja. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan status hidrasi dengan tingkat 

konsentrasi belajar pada SMP Unggulan Bina Insani Surabaya. 

 Jenis penelian ini adalah observasional dengan studi cross sectional dan 

menggunakan teknik simple random sampling. Jumlah sampel penelitian adalah 

50 siswa. Variabel yang diteliti adalah karakteristik responden, tingkat konsentrasi 

belajar, status hidrasi, status gizi. Pola konsumsi air, dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhi konsentrasi. Penelitian dilakukan di SMP  Unggulan Bina Insani 

Surabaya. Analisis data menggunakan uji statistic spearman/pearson dan chi-

square dengan nilai α= 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara uang saku minum 

(P=0,047), dan pola minum (P=0,000) dengan status hidrasi sedangkan pada usia 

(P=0,522), dan status gizi (P=0,201) tidak ada hubungan dengan status hidrasi. 

Pada status hidrasi dengan tingkat konsentrasi belajar pada Siswa SMP Unggulan 

Bina Insani Surabaya tidak ditemukan hubungan (P=0.744). Hal ini dikarenakan 

tingkat konsentrasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh status hidrasi saja namun 

juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kebisingan (P=0.000), 

teman yang mengajak bicara (P=0.001), fasilitas belajar (P=0.003), dan suhu 

ruangan (P=0.001). 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat konsentrasi belajar tidak 

hanya dipengaruhi oleh status hidrasi saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kenyamanan siswa sehingga jika 

siswa tidak berada dalam lingkungan belajar yang diinginkan maka akan 

mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi belajar akan terganggu. Saran untuk 

pihak sekolah yaitu memberikan penyuluhan terkait pengertian, tanda, dampak, 

dan cara pencegahan dehidrasi pada siswa agar siswa dapat menghindari kejadian 

dehidrasi sehingga mengurangi resiko penurunan tingkat konsentrasi belajar. 
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