
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah Gizi yang banyak terjadi  di Indonesia adalah Kekurangan 

Energi Protein (KEP), Kekurangan Vitamin A (KVA), Gangguan Akibat 

Kurang Zat Besi (AGB), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). 

Masalah gizi GAKY sampai saat ini masih belum juga dapat diatasi dengan 

baik, hal ini merujuk dari  prevalensi kejadian GAKY di Indonesia masih 

tinggi dan dapat  terjadi pada semua golongan umur. Masalah GAKY 

diidentifikasikan dengan Total Goitre Rate (TGR) yaitu pemeriksaan palpasi 

adanya gondok/pembesaran kelenjar Tiroid di leher. TGR pada anak Sekolah 

Dasar merupakan indikator tentang adanya GAKY dalam suatu daerah 

(Tirtawinata, 2006).  

Masalah GAKY secara langsung atau tidak mempengaruhi 

kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia yang mencakup tiga 

aspek yaitu aspek perkembangan, kecerdasan, perkembangan sosial dan 

ekonomi. Kelompok masyarakat yang sangat rawan terhadap dampak 

masalah defisiensi yodium adalah wanita usia subur (WUS), ibu hamil, anak 

balita dan anak usia sekolah (Haris, 2005). Terjadinya GAKY salah satunya 

adalah gondok dapat disebabkan karena kekurangan yodium. Kekurangan 

yodium pada sesorang dapat terjadi karena keadaan geografis  dimana orang 

tersebut tinggal, dimana letak geografis daerah pegunungan lebih berisiko 
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terjadinya kekuarangan yodium. Dampak yang ditimbulkan dari gondok 

adalah merupakan masalah secara nasional yang secara langsung 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia secara luas, apabila terjadi pada 

masa kehamilan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin yang 

kemudian dapat mengakibatkan keguguran, kelahiran mati, atau cacat bawaan 

misal bisu, tuli, pada bayi akan mengganggu pertumbuhan fisiknya, berat 

badannya tidak bertambah dan tingginya terhambat sehingga bayi tumbuh 

menjadi kerdil, pada anak sekolah pertumbuhan fisiknya terganggu, berat dan 

tinggi badan terhambat, anak tumbuh menjadi kuntet/cebol, perkembangan 

mental dan kecerdasan intelektualnya terhambat sehingga prestasi sekolah 

menurun (Tirtawinata, 2006). 

Survey Nasional pemetaan GAKY diseluruh Indonesia tahun 2003 

diketahui 33% kecamatan di Indonesia termasuk kategori endemik; 21% 

endemik ringan, 5% endemik sedang, 7% endemik berat. Berdasar data ini 

diperkirakan 53,8 juta penduduk tinggal di daerah endemik berat, 8,2 juta 

tinggal di endemik sedang, 36,8 juta di daerah endemik ringan (Depkes RI, 

2004). 

Dari hasil Evaluasi Dinas Kesehatan Jawa Timur dengan 

menggunakan Total Goitre Rate (TGR) tahun 2007 menunjukkan prevalensi 

TGR pada anak SD sebesar 11,1%. Di wilayah Kabupaten Magetan 14,9% 

sedangkan di wilayah Puskesmas Poncol dari 971 siswa SD yang di periksa 

terdapat 290 siswa yang menderita gondok (30%) pada grade I sedang grade 
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II dan III tidak ada. Dari 30% yang ada tertinggi di SDN Gonggang dari 73 

siswa yang diperiksa didapatkan 25 siswa yang terkena gondok (34,38%). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang di lakukan di SDN Gonggang 4 

dari kelas 3 sampai kelas 6 sejumlah 30 siswa, dilakukan pemeriksaan 

gondok dengan cara palpasi ada 18 siswa yang menderita gondok, kelas 3 

dari 6 siswa ada 4 yang menderita gondok, kelas 4 dari 4 siswa ada 3 yang 

menderita gondok, kelas 5 dari 9 siswa ada 6 yang menderita gondok, kelas 6 

dari 10 siswa ada 5 yang menderita gondok. Dari hasil nilai rapor, 12 dari 

murid yang menderita gondok memperoleh nilai rapot peringkat bawah di 

kelasnya. Kemudian murid yang tidak menderita gondok ada 12 anak, 

sejumlah 7 anak memperoleh nilai rapot yang baik diatas rata – rata nilai 

kelas. Semua siswa yang di lakukan pemeriksaan gondok mereka tinggal di 

daerah pedesaan dan memiliki tingkat ekonomi yang hampir sebanding. Dari 

permasalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mederita gondok dan yang tidak 

mederita gondok di SDN Gonggang 4 Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari urain di atas penulis merumusakan masalah sebagai berikut : 

adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mederita gondok dan 

yang tidak mederita gondok di SDN Gonggang 4 Kecamatan Poncol 

Kabupaten Magetan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mederita 

gondok dan yang tidak mederita gondok di SDN Gonggang 4 Kecamatan 

Poncol Kabupaten Magetan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi siswa SDN Gonggang 4 yang menderita gondok 

b. Mengidentifikasi prestasi belajar semester ganjil tahun ajaran 

2012/2013 pada murid SDN Gonggang 4. 

c. Menganalisa perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mederita 

gondok dan yang tidak mederita gondok di SDN Gonggang 4 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjelaskan perbedaan prestasi belajar antara 

siswa yang mederita gondok dan yang tidak mederita gondok di SDN 

Gonggang 4 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sehingga dapat 

menambah khasanah pengetahuan bidang keperawatan, khususnya dalam 

ilmu gizi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah Dasar 

Dapat digunakan pihak sekolahan dalam memantau muridnya 

yang menderita gondok yang berpengaruh dalam proses belajar. 
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b. Bagi Puskesmas 

Mendorong peningkatan mutu pelayan kesehatan yang dilakukan, 

kususnya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya penggunaan garam beryodium dan efek dari kekurangan 

yodium. 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang kesadaran 

pentingnya pemakaian garam beryodium yang akan menekan 

prevalensi gondok. 

d. Bagi Profesi Keperawatan 

Menambah refrensi untuk meningkatkan kualitas personal 

perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dan konseling 

kepada masyarakat yang menderita gondok 

e. Bagi Peneliti 

Menambabah pengetahuan tentang dampak dari kekurangan 

yodium yang salah satunya adalah gondok, yang berakibat pada 

prestasi belajar. 

f. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai acuan tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam hal 

Gizi terutama tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 

(GAKY)  sehingga diperoleh hasil penelitian lebih baik. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian lain dengan judul yang sama “ Perbedaaan prestasi belajar antara 

siswa yang menderita gondok dan yang tidak menderita gondok di SDN  

Gonggang 4 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan” belum pernah 

dilakukan, adapun penelitian yang sejenis yang sudah di lakukan sebagai 

berikaut:   

1. Ratna Hari S, (2004) melakukan penelitian dengan judul Perbedaan 

Prestasi Belajar  Antara Penderita  Gondok Dan Bukan  Penderita 

Gondok siswa SLTPN II Bangorejo  di Daerah Endemik Gondok 

Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian analitik 

rancangan penelitian cross sectional dengan hasil penelitian 

menginformasikan adanya perbedaan yang signifikan antara prestasi 

belajar kelompok gondok dengan kelompok tidak gondok (p=0,006)dan 

adanya hubungan yang signifikan antara kejadian gondok dengan prestasi 

belajar (p=0,005). Kejadian gondok berhubungan secara signifikan 

dengan prestasi mata pelajaran Matematika (p=0,012) dan Biologi 

(p=0,012) Dengan nilai odds ratio 10,128 dapat dikatakan siswa yang 

mengalami pembesaran  kelenjar gondok mempunyai risiko mendapat 

prestasi belajar kurang sepuluh kali lebih besar dibandingkan siswa yang 

tidak mengalami pembesaran kelenjar gondok. 

2. Meidersayenti (2007). penelitian denagn judul Hubungan Antara 

Pembesaran Kelenjar Gondok dengan Prestasi Belajar Siswa SDN 01 

Tlekung Junrejo Batu. Jenis penelitian observasional deskriptif analitik 
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dengan pendekatan cross sectional dan tehnik sampling yang digunakan 

adalah total sampling. Berdasarkan hasil perhitungan prevalensi ratio 

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, garam beryodium 

bukanlah merupakan faktor risiko terhadap pembesaran kelenjar gondok 

dan pembesaran kelenjar gondok juga tidak merupakan faktor risiko 

terhadap prestasi belajar siswa. Setelah dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan Chi-Square (α =0,05) dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara penggunaan garam beryodium dengan 

pembesaran kelenjar gondok ( p value = 0,124)  dan antara pembesaran 

kelenjar gondok  dengan prestasi belajar siswa SDNN 01 Tlekung 

Junrejo Batu (p value = 0,594). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




