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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa masalah 

gizi diantaranya yaitu kekurangan yodium dan kekurangan yodium dapat 

diderita orang pada setiap kehidupan mulai dari masa prenatal sampai lanjut 

usia (Pujinarti, 2007). WHO dan UNICEF menyatakan bahwa sekitar satu juta 

penduduk di negara yang tengah berkembang berisiko mengalami 

kekurangan yodium, hal ini terjadi karena tempat bermukim berada pada 

tanah yang tidak cukup mengandung yodium (Arisman, 2009). 

Kekurangan yodium pada anak akan menyebabkan terjadinya gondok. 

Prevalensi gondok pada anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki. 

Kekurangan yodium pada masa anak-anak dapat menyebabkan gangguan 

kelenjar gondok, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan fungsi mental 

yang dapat berakibat pada rendahnya prestasi belajar anak usia sekolah 

(Arisman, 2009). 

Data WHO Tahun 2005, tercatat ada 130 negara di dunia mengalami 

masalah GAKY, sebanyak 48% tinggal di Afrika dan 41% di Asia Tenggara 

dan sisanya di Eropa dan Pasifik Barat. UNICEF (2007), menyatakan sekitar 

2,2 milyar penduduk dunia memiliki risiko tinggi terhadap kelainan kekurangan 

yodium. Pemetaan GAKY pada anak sekolah yang dilakukan melalui survey 

nasional GAKY oleh Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa angka total 

goiter rate  (TGR) di  Indonesia mencapai 11,1% (Depkes RI, 2004). 
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Akibat kelenjar tiroid yang tidak menghasilkan thyroxine (T4) yang 

cukup dapat menyebabkan timbulnya abnormalitas perkembangan dan fungsi 

mental yang terhambat. Hormon tiroksin terbentuk dari asam amino yang 

mengandung yodium yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam 

tubuh, mengatur pertumbuhan normal dan perkembangan saraf.  

Anak yang menderita GAKY akan mengalami hambatan dalam 

melakukan aktivitas fisik. Keterbatasan kemampuan otak akibat adanya GAKY 

dapat mengakibatkan otot tidak maksimal dalam bekerja. Gangguan fungsi 

metabolisme tubuh juga dapat menjadi penyebab kinerja otot menjadi lemah, 

dan apabila metabolisme dalam tubuh lambat dapat menyebabkan aktivitas 

fisik menjadi kurang (De Pee et al, 2010). Penelitian Kusnanto (2007), di 

Magelang menunjukkan bahwa anak sekolah yang hipotiroid  mengalami 

aktivitas fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak 

hipotiroid, hal ini terjadi karena otot terasa lemas sehingga tubuh tidak dapat 

bekerja secara maksimal. 

Hetzel (2004), menyatakan GAKY tidak hanya menghambat 

pertumbuhan fisik tetapi juga dapat menyebabkan rendahnya tingkat 

kecerdasan pada anak sekolah. Penelitian Rusnelly (2007), di Sumatera 

Selatan membuktikan bahwa kejadian GAKY pada anak sekolah dasar dapat 

menurunkan kemampuan kognitif yang dapat berpengaruh pada tingkat 

prestasi belajar.  

Rendahnya prestasi belajar anak sekolah dipengaruhi oleh tingkat 

kecerdasan dan ketidakmampuan atau kegagalan belajar karena adanya 

gangguan dalam perkembangannya. Dampak nyata GAKY pada anak sekolah 

adalah terjadinya pembesaran kelenjar gondok dan kesulitan belajar, 
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sehingga mengakibatkan prestasi belajar di sekolah rendah dan mempertinggi 

persentase anak tinggal kelas dan putus sekolah (Suhardjo, 2003). 

Anak yang kekurangan yodium rata-rata mempunyai IQ 13,5 poin lebih 

rendah daripada anak yang normal. Keadaan ini sangat berpengaruh 

terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Anak 

dengan GAKY memiliki daya tahan tubuh terhadap infeksi yang kurang dan 

memiliki status gizi yang lebih rendah. Sejumlah 20 juta penduduk Indonesia 

yang menderita GAKY diperkirakan dapat kehilangan 140 juta angka 

kecerdasan atau IQ poin (Tim GAKY Pusat, 2005). 

Anak-anak yang kekurangan yodium memiliki tingkat prestasi belajar 

lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mengkonsumsi cukup 

yodium. Yodium akan diserap didalam sel folikel dari kelenjar gondok dalam 

bentuk garam iodida. Sel folikel akan mengubah iodida menjadi yodium. 

Proses metabolisme yang membutuhkan unsur yodium yaitu pada proses 

pembentukan hormon tiroid. Hormon tiroid dibentuk oleh kelenjar tiroid atau 

kelenjar gondok yang terletak pada leher bagian depan dekat jakun. Hormon 

tiroid berfungsi membantu proses perkembangan dan pematangan otak yang 

berlangsung sejak janin masih berada didalam kandungan hingga lahir dan 

tumbuh dewasa. Janin akan mulai memproduksi hormon tiroid ketika 

kehamilan mencapai umur antara 10-12 minggu. Sekresi hormon tiroid diatur 

oleh tirotropin (Thyroid stimulating hormone/TSH) (Sherwood, 2007). 

Hasil palpasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karanganyar pada bulan Februari 2013, SD Negeri 02 Ngargoyoso 

Karanganyar diperoleh prevalensi GAKY sebesar 43,18% yang termasuk 

dalam kategori endemik berat (Dinkes Karanganyar, 2012). Berdasarkan hasil 
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palpasi tersebut peneliti ingin meneliti perbedaan aktivitas fisik dan prestasi 

belajar antara anak SD penderita GAKY dan non GAKY. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 

a. Apakah ada perbedaan aktivitas fisik antara anak SD penderita GAKY dan 

non GAKY di SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar? 

b. Apakah ada perbedaan prestasi belajar antara anak SD penderita GAKY 

dan non GAKY di SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan aktivitas fisik dan prestasi belajar antara 

anak SD penderita GAKY dan non GAKY di SD Negeri 02 Ngargoyoso 

Karanganyar. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan aktivitas fisik anak SD penderita GAKY dan non 

GAKY. 

b. Mendiskripsikan prestasi belajar anak SD penderita GAKY dan non 

GAKY. 

c. Menganalisis perbedaan aktivitas fisik antara anak SD penderita GAKY 

dan non GAKY. 
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d. Menganalisis perbedaan prestasi belajar antara anak SD penderita 

GAKY dan non GAKY. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar 

Sebagai bahan masukan dan informasi bahwa terhambatnya aktivitas fisik 

dan rendahnya prestasi belajar merupakan akibat yang timbul karena 

GAKY. 

2. Bagi Orang tua siswa SD Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar 

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang makanan yang mengandung 

cukup yodium sehingga diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan 

keluarga. 

3. Bagi Puskesmas 

Dapat dijadikan masukan informasi dalam menyusun program-program 

kesehatan khususnya tentang GAKY sehingga tujuan akhir program dapat 

tercapai. 

 


