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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung kepada 

keberhasilan bangsa itu sendiri dalam menyiapkan sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas, sehat, cerdas dan produktif. Betapapun kayanya 

sumber daya alam yang tersedia bagi suatu bangsa tanpa adanya sumber 

daya manusia yang tangguh, maka sulit diharapkan untuk berhasil 

membangun bangsa itu sendiri (Hadi, 2005).  

Anak usia sekolah adalah investasi bangsa, karena anak usia 

tersebut adalah generasi penerus bangsa. Tumbuh kembangnya anak usia 

sekolah yang optimal tergantung pemberian nutrisi dengan kualitas dan 

kuantitas yang benar. Banyak sekali masalah yang ditimbulkan dalam 

pemberian makan yang tidak benar dan menyimpang. Kelebihan dalam 

pemberian asupan makanan ataupun tidak sesuai dengan umur. 

Menyimpang dalam asuhan yang salah sehingga anak makan dalam bentuk 

bukan makanan (pika). Penyimpangan ini mengakibatkan gangguan pada 

banyak organ dan sistem tubuh anak (Judarwanto, 2006). Berkaitan dengan 

hal tersebut, untuk menciptakan SDM yang berkualitas, tentunya banyak 

faktor yang harus diperhatikan, antara lain faktor pangan (unsur gizi), 

kesehatan, pendidikan, informasi, teknologi dan tersedianya pelayanan 

pendidikan informal seperti kursus. Faktor yang memegang peranan penting 

adalah unsur gizi (Aritonang, 2003). 
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Gizi yang cukup akan turut berperan dalam pencegahan terjadinya 

berbagai macam penyakit dan dapat mendukung tumbuh kembang anak 

yang optimal (Santoso, 2004). Zat gizi seperti karbohidrat, protein dan lemak 

yang disebut sebagai zat gizi makro sangat diperlukan untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari, pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan 

memperlancar metabolisme. Kekurangan atau kelebihan salah satu unsur zat 

gizi tersebut akan menyebabkan kelainan atau penyakit karena secara 

langsung akan menentukan status gizi (Aritonang, 2000). 

Status gizi dipengaruhi oleh asupan makanan dan penyakit terutama 

penyakit infeksi. Asupan gizi yang kurang akan menyebabkan status gizi 

menurun dimana keadaan ini akan mempermudah anak untuk terinfeksi 

penyakit (UNICEF, 1998). Siswatiningsih (2001) menyatakan bahwa antara 

keadaan gizi buruk dan penyakit infeksi terdapat kaitan yang erat, sehingga 

sulit mengatakan terjadi gizi buruk akibat adanya penyakit infeksi atau 

sebaliknya. Anak gizi buruk mempunyai risiko >3 kali mengalami ISPA 

dibandingkan dengan anak normal. Selain itu mempunyai risiko >3 kali 

mengalami diare dibandingkan dengan anak normal. Semakin rendah status 

gizi seseorang, maka semakin rentan sakit dan meningkatkan morbiditas.  

Gibney dkk (2005) menyatakan bahwa orang-orang dengan status 

gizi yang buruk lebih cenderung mengalami penyakit diare, malaria, serta 

infeksi pernafasan, dan juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk 

menderita semua penyakit ini dengan durasi yang lebih lama. Orang-orang 

yang gizinya buruk lebih cenderung mengalami gejala akibat infeksi umum 

yang akan melemahkan keadaan tubuh. Tidak jelas karena keadaan 
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defisiensi makronutrien atau mikronutrien tertentu yang mengakibatkan 

peningkatan morbiditas karena infeksi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik. 

Asupan energi yang berlebih dan tidak diimbangi dengan pengeluaran energi 

yang seimbang (dengan kurang melakukan aktivitas fisik) akan menyebabkan 

terjadinya penambahan berat badan. Perubahan gaya hidup mengakibatkan 

terjadinya perubahan pola makan masyarakat yang merujuk pada pola 

makan tinggi kalori, lemak dan kolesterol, dan tidak diimbangi dengan 

aktivitas fisik dapat menimbulkan masalah gizi lebih (Hidayati dkk, 2010). 

Aktivitas fisik penting bagi kesehatan anak-anak dan remaja untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari. Aktivitas fisik dapat didefinisikan sebagai 

setiap gerakan fisik sebagai suatu akibat dari kontraksi otot skelet  atau dapat 

dikatakan sebagai pergerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga 

(pembakaran kalori), yang meliputi aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga. 

Aktifitas fisik dibagi atas tiga tingkatan yakni aktifitas fisik ringan, sedang dan 

berat. Melakukan aktifitas fisik secara teratur mempunyai perlindungan yang 

signifikan terhadap kemungkinan terjangkit beberapa macam penyakit. 

Sebaliknya gaya hidup tanpa gerak diketahui berisiko terjadinya hal-hal 

tersebut (Subardja, 2004). 

Perilaku masyarakat yang mengerti arti kesehatan akan 

mengupayakan agar dirinya bisa tahan terhadap berbagai penyakit melalui 

berbagai upaya yang dilakukan, contohnya dengan melakukan aktivitas fisik 

atau olahraga. Tubuh manusia yang sehat dan kuat dapat membentuk 

antibodi dengan lebih giat dari tubuh yang lemah. Banyaknya zat antibodi 

membuat tubuh tahan terhadap berbagai penyakit sehingga status 
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kesehatannya akan meningkat. Salah satu hal yang dapat menunjang 

kesehatan tubuh adalah memperkuat sistem daya tahan tubuh, karena daya 

tahan yang baik akan memperkuat tubuh dari gangguan penyakit. (Pizzorno, 

1998).  

Penelitian Wardiani (2011) di SD Negeri Kartasura 1, menunjukkan 

siswa yang mempunyai prevalensi gizi kurang sebesar 4%, siswa yang 

mempunyai gizi lebih sebesar 4%, sedangkan untuk aktivitas fisik siswa yang 

mempunyai prevalensi aktivitas ringan sebesar 80% dan siswa yang 

mempunyai prevalensi aktivitas sedang sebesar 20% yang menunjukkan 

adanya hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi. Hasil penelitian 

Lestari (2008) menunjukkan angka kesakitan di wilayah Kartasura cukup 

tinggi sebesar 56,3% anak mengalami sakit batuk pilek setiap minggunya, 

dan 14,58% anak menderita diare per minggu. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan antara 

status gizi dan aktivitas fisik dengan angka kesakitan anak di SD Negeri 

Kartasura 1. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disusun, maka perumusan masalah 

yang dapat ditarik yaitu: “apakah ada hubungan antara status gizi dan 

aktivitas fisik dengan angka kesakitan anak di SD Negeri Kartasura 1 ?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

a. Mengetahui hubungan antara status gizi dengan angka kesakitan 

anak di SD Negeri Kartasura 1. 

b. Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan angka kesakitan 

anak di SD Negeri Kartasura 1. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan karakteristik siswa di SD Negeri Kartasura 1. 

b. Menghitung dan mendiskripsikan status gizi, aktivitas fisik dan angka 

kesakitan siswa di SD Negeri Kartasura 1. 

c. Menganalisis hubungan antara status gizi dengan angka kesakitan 

anak di SD Negeri Kartasura 1. 

d. Menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dengan angka kesakitan 

anak di SD Negeri Kartasura 1. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi SD Negeri Kartasura 1 

Memberikan masukan bagi sekolah agar lebih mengetahui dan 

melakukan pencegahan pada siswa dalam rangka menjaga status gizi 

dalam keadaan normal sehingga menunjang kegiatan fisik agar terhindar 

dari penyakit infeksi melalui bantuan Puskesmas dengan memberikan 

penyuluhan dan mengukur status gizi yang dilakukan secara berkala. 

2. Bagi Penelitian Lebih Lanjut 

Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan atau referensi apabila 

mengadakan penelitian selanjutnya. 


