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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hakekat Pembangunan Kesehatan adalah pembangunan manusia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tujuan 

tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang sehat dan cerdas. Anak adalah aset bangsa dan negara, anak sebagai 

penerus harus disiapkan sebaik-baiknya. Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, sistem syaraf, intelektual dan 

kecerdasan anak adalah kecukupan gizi. 

Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan faktor utama 

dalam pembangunan suatu bangsa. Gizi sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas manusia. Status gizi yang baik akan mempengaruhi status 

kesehatan dan prestasi belajar seseorang (Supariasa, 2001).  

Perilaku konsumsi dalam memilih makanan baik jenis maupun 

jumlahnya berkaitan dengan pengetahuan gizi untuk mencapai status gizi 

yang baik. Penyebab tingginya masalah gizi adalah rendahnya pengetahuan 

tentang gizi. Berbagai masalah yang dapat menyebabkan masalah gizi 

secara tidak langsung adalah kurangnya informasi yang memadai. 

Pendidikan formal maupun non formal diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenai gizi (Handajani, 2001). 
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Usia remaja (11 tahun sampai 20 tahun) merupakan usia yang rentan 

terkena masalah gizi (Soetjiningsih, 2004). Masalah gizi remaja merupakan 

kelanjutan dari masalah gizi pada usia anak, salah satunya yaitu kelebihan 

dan kekurangan berat badan. Kecemasan akan bentuk tubuh membuat 

remaja sengaja tidak makan sehingga menimbulkan anorexia nervosa 

(Arisman, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel dalam Arisman 

(1997) diketahui bahwa 50% remaja tidak sarapan. Sebanyak 89% remaja 

menyakini bahwa sarapan sangat penting, namun dari 89% hanya 60% 

remaja yang sarapan secara teratur. Sarapan adalah suatu kegiatan yang 

penting sebelum melakukan aktifitas fisik di pagi hari. Sarapan harus 

mengandung zat gizi terutama energi, protein, lemak dan karbohidrat 

(Arisman, 2010).  

Sarapan sangat diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas dalam 

kehidupan sehari-hari. Lambung yang kosong terjadi 10-11 jam harus sudah 

terisi kembali sehingga kadar gula darah yang awalnya turun menjadi 

meningkat. Glukosa di pagi hari sangat penting untuk kerja otak terutama 

dalam hal konsentrasi sehingga tubuh menjadi lebih produktif. Pemberian 

sarapan dapat meningkatkan daya ingat anak sehingga berpengaruh 

terhadap daya ingat anak.  Alasan remaja tidak sarapan karena tidak 

sempat atau terburu-buru, merasa waktu sangat terbatas karena jarak 

sekolah cukup jauh dan tidak ada selera makan (Khomsan, 2003).  
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Akibat dari tidak sarapan menyebabkan masalah gizi lain yaitu 

anemia. Anemia merupakan salah satu masalah di Indonesia yang harus 

ditanggulangi secara serius, terutama anemia gizi besi. Penyebab anemia 

gizi besi adalah karena jumlah zat besi yang dikonsumsi tidak sesuai 

dengan jumlah yang dibutuhkan. Selain itu berbagai faktor juga dapat 

mempengaruhi terjadinya anemia gizi besi, antara lain kebiasaan makan, 

pola haid, pengetahuan tentang anemia status gizi serta penyakit infeksi. 

Salah satu akibat anemia gizi besi adalah produktivitas rendah serta 

perkembangan mental dan kecerdasan terhambat (Soediaoetama, 2004). 

Defisiensi zat besi berpengaruh pada kondisi gangguan fungsi 

hemoglobin yang merupakan alat transport oksigen. Oksigen diperlukan 

pada banyak reaksi metabolik tubuh. Pada anak sekolah telah ditunjukkan 

adanya korelasi antara kadar hemoglobin dan kesanggupan anak untuk 

belajar. Pada kondisi anemia daya konsentrasi dalam belajar menjadi 

menurun, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak serta 

meningkatkan resiko menderita infeksi karena daya tahan tubuh menurun 

(Soediaoetama, 2004). 

Seseorang yang menderita kekurangan darah tidak akan memiliki 

semangat belajar yang tinggi karena sulit untuk berkonsentrasi. Kadar 

hemoglobin yang rendah akan menurunkan kemampuan belajar dan daya 

tahan tubuh. Akibatnya, secara tidak langsung kekurangan zat besi 

berpengaruh terhadap nilai pelajaran dan prestasi siswa (Reniati, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Muchtar, dkk (2000) tentang status anemia 
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dengan prestasi belajar siswi di SMUN 1 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas 

diketahui ada hubungan antara status anemia dengan prestasi belajar siswi 

yaitu siswa yang tidak anemia (23,3%) memiliki prestasi belajar yang baik 

dibandingkan dengan siswa yang anemia (3,3%).  

Prestasi belajar bagi siswa sangat penting, sebab prestasi belajar 

akan menentukan kemampuan siswa dan menentukan naik tidaknya siswa 

ke tingkat yang lebih tinggi. Sardiman (2001) berpendapat bahwa prestasi 

adalah bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai. Prestasi merupakan 

suatu usaha yang telah dilaksanakan menurut batas kemampuan dari 

pelaksanaan suatu usaha.  

SMP Negeri 3 Wonogiri merupakan sekolah yang berlokasi di kota 

Wonogiri. Siswanya berasal dari berbagai macam kecamatan yang ada di 

Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil survei rata-rata nilai ulangan harian 

kelas 2 pada bulan Oktober 2010 diketahui siswi yang tidak pernah sarapan 

sebanyak 51,4% dan nilai rata-rata ulangan harian siswa rendah yaitu 63,2 

dibandingkan dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimum yaitu 69,0. Data 

sekolah menunjukkan prevalensi anemia pada bulan Maret 2009 sebanyak 

48,2% siswi menderita anemia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Hubungan kebiasaan sarapan, kadar hemoglobin dengan prestasi belajar 

siswi SMP Negeri 3 Wonogiri”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan kebiasaan sarapan  dengan prestasi belajar siswi 

SMP Negeri 3 Wonogiri? 

2. Apakah ada hubungan kadar hemoglobin dengan prestasi belajar siswi 

SMP Negeri 3 Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan kebiasaan sarapan dan kadar hemoglobin 

dengan prestasi belajar siswi SMP 3 Wonogiri 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan kebiasaan sarapan  siswi SMP Negeri 3 Wonogiri 

b. Mengukur kadar hemoglobin siswi SMP Negeri 3 Wonogiri 

c. Mengukur  prestasi belajar siswi SMP Negeri 3 Wonogiri 

d. Menganalisis hubungan kebiasaan sarapan dengan prestasi belajar 

siswi SMP Negeri 3 Wonogiri 

e. Menganalisis hubungan kadar hemoglobin dengan prestasi belajar 

siswi SMP Negeri 3 Wonogiri 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

sekolah agar menyampaikan informasi gizi kepada siswa tentang 

pentingnya sarapan serta mengkonsumsi makanan sumber zat besi 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi Pembaca  

Dapat menambah pengetahuan tentang hubungan kebiasaan sarapan dan 

kadar hemoglobin dengan prestasi belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


