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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Masalah yang sering terjadi dalam proses belajar anak adalah gangguan 

atau kesulitan dalam belajar baik ketika ia berada disekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Dimana keadaan tersebut akan 

mempengaruhi tingkat prestasi seorang anak di sekolah  (Syah, M., 2007).   

Hasil dari prestasi belajar anak sekolah dapat dituangkan atau diwujdkan 

dalam bentuk angka yang disebut raport. Untuk memperoleh prestasi atau hasil 

belajar yang baik harus dilakukan dan pedoman cara yang tepat (Djuwariah, 

2007). Tetapi dilain pihak banyak faktor yang dapat menghambat seorang anak 

untuk dapat berkonsentrasi dalam belajar. Salah satunya adalah kondisi 

kesehatan anak tersebut. Masalah kesehatan anak yang tidak disadari oleh para 

orang tua adalah anemia (Djuwariah, 2007). 

Anemia gizi besi merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia, sebagian 

besar anemia gizi adalah anemia gizi besi. Penyebab anemia gizi besi terutama 

karena makanan yang dimakan kurang mengandung zat besi, terutama dalam 

bentuk besi- hem. Pada wanita juga merupakan penyebab anemia diantaranya 

kehilangan darah karena haid dan persalinan (Almatsier, 2001).   

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, 

jumlah penduduk Indonesia yang mengalami anemia gizi besi mencapai lebih 

dari seratus juta jiwa. Mereka berasal dari kelompok umur di bawah lima tahun 

(balita), anak usia sekolah, remaja putri, ibu hamil, wanita usia subur (WUS), usia 

produktif hingga usia lanjut. Ketua III Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak 

Indonesia (PP IDAI) dr Soedjatmiko mengungkapkan, anemia di Indonesia tahun 

2000 adalah 8,1 juta anak balita (40,5 persen), 17,5 juta anak usia sekolah (47,2 

persen), 6,3 juta remaja putri (57,1 persen), 13 juta wanita usia subur (39,5 

persen), 6,3 juta ibu hamil (57,1 persen). Prevalensi anemia pada anak balita, 

yakni 337 per 1.000 anak laki-laki dan 492 per 1.000 anak perempuan. 

Prevalensi usia 5-14 tahun 428 per 1.000 anak lelaki, dan 492 per 1.000 anak 

perempuan (www.depkes.co.id). 

Seorang anak dikatakan anemia bila kadar Hemoglobin kurang dari 

12 mg/dl (DeMaeyar, 1993). Dampak yang ditimbulkan anemia gizi  pada 
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anak adalah kesakitan dan kematian meningkat, perubahan fisik, perkembangan 

otak, motorik, dan kecerdasan terhambat, daya tangkap belajar menurun, 

pertumbuhan dan kesegaran fisik menurun serta interaksi sosial kurang (Anonim, 

2005). 

Hubungan antara kecerdasan anak dengan anemia gizi telah banyak 

dilakukan penelitian, dan hasilnya menunjukkan peningkatan prestasi belajar 

pada anak sekolah bila diberikan suplemen besi. Hubungan defisiensi besi 

dengan fungsi otak dijelaskan oleh Lozzoff dan Yodiom (1998) dalam (Almatsier, 

2001).     

 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah ’’apakah ada 

hubungan kadar Hb  dengan prestasi belajar anak sekolah ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan kadar Hb dengan 

prestasi anak sekolah. 

  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang arti 

pentingnya hemoglobin normal pada aktifitas dalam usaha meningkat 

kualitas hidup dan mutu sumber daya manusia yang penting bagi 

generasi penerus bangsa. 

b. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas tentang efek yang ditimbulkan jika anak-anak mereka 

memiliki prestasi yang rendah disekolah yang dapat menimbulkan 

dampak yang negatif bagi masa depan mereka. 

 
 
 
 
 




