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THE DIFFERENCES IN NUTRITIONAL STATUS AND COGNITIVE FUNCTION 
BETWEEN IODINE  DEFICIENCY  DISORDER  (IDD)  AND  NON  IDD  OF 
ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN SD NEGERI 02 NGARGOYOSO 

KARANGANYAR 
 

Budi Fajar Sidiq 
Program S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

The prevalence of IDD in SD Negeri 02 Ngargoyoso of 43.18% (by weight 
endemic). The growth and development of people with IDD become hampered. 
These conditions resulted in stunted and lower IQ in children. 

This research is almed to determine the differences in nutritional status and 
cognitive function between primary school children with IDD and non-IDD in SD 
Negeri 02 Ngargoyoso Karanganyar. 

Type of the research was the observational study was conducted with 
cross sectional approach. The number of samples of IDD and non-IDD were 
selected according to criteria, each as much as 52 students. Nutritional status 
was measured using height for age, whereas cognitive function was determined 
using IQ test CPM method. Statistical test was using independent t-test. 

The result indicated that the age of IDD and non-IDD respondents were 
mostly aged 10-11 years old, respectively (44.25%) and (48.08%). Respondents 
who indicated IDD were mostly women (51.92%), whereas non-IDD respondents 
were largely males (51.92%). The nutritional status of IDD respondents was 
mostly stunted (51.90%), while non-IDD respondents were mostly normal 
(98.10%). The cognitive function of IDD and non-IDD respondents was 
categorized as above average (38.46%). The differences in nutritional status and 
cognitive function between IDD and non-IDD respondents demonstrated the 
value of p = 0.000 and p = 0.273, respectively. 

There is difference in nutritional status between IDD and non-IDD 
respondents elementary school children, yet there is no difference in cognitive 
function.  

Keywords : Children SD, Cognitive Function, IDD, Nutritional Status 
 

PENDAHULUAN 
GAKY merupakan masalah 

kesehatan yang telah mendunia. 
Organisasi Kesehatan Sedunia 
(2007), menyatakan GAKY 
merupakan masalah kesehatan 
masyarakat di negara maju dan 
berkembang, termasuk Indonesia. 
Kekurangan yodium pada tubuh 
manusia disebabkan oleh keadaan 
tanah, air dan bahan pangan yang 
kurang mengandung yodium. 
Kekurangan yodium menyebabkan 
terjadinya gondok pada anak. Total 

Goiter Rate (TGR) anak sekolah 
sering digunakan sebagai petunjuk 
dalam perkiraan besaran GAKY 
masyarakat suatu daerah (Arisman, 
2009). 

Data WHO (2005), 
menyatakan ada 130 negara di 
dunia mengalami masalah GAKY, 
sebanyak 48 % tinggal di Afrika, 
sedangkan di Asia Tenggara 
terdapat 41% dan sisanya di Eropa 
dan Pasifik Barat. Pemetaan GAKY 
pada anak sekolah yang dilakukan 
melalui survey nasional GAKY oleh 

1 



Departemen Kesehatan 
menunjukkan angka TGR di  
Indonesia mencapai 11,1% (Depkes 
RI, 2004). 

Masalah GAKY merupakan 
masalah yang sangat serius karena 
dampaknya secara langsung 
ataupun tidak langsung dapat 
mempengaruhi kelangsungan hidup 
dan kualitas sumber daya manusia. 
Dampak GAKY terhadap siklus 
hidup manusia dimulai sejak dalam 
kandungan, bayi, anak sekolah, 
remaja dan orang dewasa. Dampak 
serius GAKY menyebabkan 
gangguan perkembangan 
kecerdasan, menurunkan 
produktivitas, kegagalan ekonomi, 
menurunkan daya tahan, 
meningkatkan kesakitan dan 
kematian (Depkes RI, 2004). 

Anak yang sedang tumbuh dan 
berkembang rentan terhadap 
kekurangan yodium sehingga 
menyebabkan terjadinya kurang gizi 
(Semba, dkk., 2008). Yodium 
semula diserap di sel folikel dalam 
bentuk garam iodida. Sel folikel 
tersebut mengubah iodida menjadi 
yodium. Yodium berfungsi untuk 
pembentukan hormon thyroid. 
Hormon thyroid dibentuk oleh 
kelenjar gondok yang terletak pada 
leher bagian depan. Sekresi hormon 
thyroid tersebut diatur oleh Thyroid 
Stimulating Hormone (Wirjatmadi & 
Adriani, 2006). 

Kekurangan yodium dalam 
makanan sehari-hari (<50 µg/h) 
menyebabkan   metabolisme    zat 
gizi     terutama     protein      tidak 
optimal.        Metabolisme         yang 
tidak optimal menyebabkan 
pembentukan organ-organ penting 
terhambat,  proses  pertumbuhan 
fisik   terganggu    dan   tubuh 
terlihat pendek/stunted. Hasil 
pengukuran antropometri 
menggunakan indikator tinggi badan 
menurut umur, anak sekolah yang 

kekurangan asupan yodium terlihat 
lebih pendek dibandingkan dengan 
anak sekolah yang asupan 
yodiumnya cukup (Hetzel, 2004).  

GAKY tidak hanya 
menghambat pertumbuhan fisik 
tetapi juga menyebabkan rendahnya 
tingkat kecerdasan pada anak 
sekolah atau menurunnya 
kemampuan kognitif. Raven (1974), 
mendefinisikan kognitif sebagai  
kemampuan intelektual  (intelegensi 
umum) pada setiap individu yang 
dapat diukur dengan tes intelegensi. 

Hasil meta-analysis dari 18 
penelitian menunjukkan kekurangan 
yodium menyebabkan defisit 
intelligence quotient (IQ) sebesar 
13,5 poin IQ, sehingga dapat 
disimpulkan tingkat kecerdasan (IQ) 
anak sekolah yang menderita GAKY 
lebih rendah dibandingkan anak 
sekolah yang tidak menderita GAKY 
(Hetzel, 2004).  

Program penanggulangan 
GAKY sudah berlangsung lama 
namun masih selalu ditemukan 
daerah endemik baru. 
Penanggulangan jangka panjang 
yaitu melakukan penambahan 
yodium pada garam, sedangkan 
penanggulangan jangka pendek 
dapat diatasi dengan suplementasi 
yodium pada binatang dan 
pemberian kapsul minyak beryodium 
(Kartono, 2004). 

Hasil  palpasi  yang  dilakukan 
oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten 
Karanganyar  pada  bulan  Februari 
2013, SD Negeri 02 Ngargoyoso, 
Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 
Karanganyar diperoleh prevalensi 
GAKY sebesar 43,18% termasuk 
kategori endemik berat (Dinkes 
Karanganyar, 2012). Berdasarkan 
hasil palpasi tersebut peneliti ingin 
meneliti perbedaan status gizi dan 
fungsi kognitif antara anak SD 
penderita GAKY dan non GAKY. 
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METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan 

penelitian  dengan  rancangan  cross 
sectional yaitu suatu penelitian  
untuk  mempelajari dinamika 
korelasi antara  faktor-faktor  risiko  
dengan efek, dengan cara 
pendekatan observasi atau 
pengumpulan data sekaligus pada  
suatu saat atau point  time  
approach (Notoatmodjo, 2003). 
Penelitian  ini  berarti  peneliti 
mengambil  variable  bebas  (GAKY 
dan  non  GAKY)  maupun  variabel 
terikat  (status gizi  dan fungsi 
kognitif) pada waktu yang 
bersamaan. 

Penelitian ini dilaksanakan di 
SD Negeri 02 Ngargoyoso 
Karanganyar pada bulan Juli-
Desember 2013. Populasi dari 
penelitian ini adalah siswa siswi 
kelas 4, 5 dan 6 SD Negeri 02 
Ngargoyoso Karanganyar sebesar  
130 siswa/siswi dengan memenuhi 
kriteria  inklusi  yaitu penderita 
GAKY dan non GAKY, jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan, bisa 
berkomunikasi dengan baik, 
bersedia  menjadi  sampel  dan  
tidak menderita penyakit infeksi, 
sedangkan  kriteria  ekslusi  yaitu 
siswa/siswi  tidak  hadir  pada  saat 
penelitian berlangsung dan 
siswa/siswi  pindah  sekolah  
sebelum  penelitian  berakhir. 

Teknik  yang  digunakan  
dalam  pemilihan  sampel  adalah  
Stratified  Random  Sampling. Status 
gizi  diukur  menggunakan  indikator 
tinggi   badan  menurut  umur. 
Fungsi kognitif diukur dengan tes  IQ 
dengan metode The Coloured 
Progressive  Matrices CPM. Hasil uji 
kenormalan  data  menggunakan uji 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test, menunjukkan data  
berdistribusi normal maka digunakan   
independent   t-test. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Karakteristik Subjek 

Responden pada 
penelitian ini adalah siswa siswi 
SD Negeri 02 Ngargoyoso 
Karanganyar yang berjenis 
kelamin laki-laki dan perempuan. 
1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan distribusi 
jenis kelamin diketahui 
sebagian besar responden 
penelitian berstatus GAKY 
berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 27 siswi (51,92 %), 
sedangkan responden 
penelitian yang berstatus non 
GAKY berjenis kelamin laki-
laki sebanyak 27 siswa (51,92 
%).  

2. Umur Responden 
Berdasarkan distribusi 

umur diketahui sebagian besar 
responden yang teridentifikasi 
GAKY dan non GAKY berumur 
10-11 tahun , masing-masing 
sebesar (44,25%) dan 
(48,08%). 

 
B. Hasil Penelitian 

1. Status Gizi 
Status gizi anak adalah 

keadaan kesehatan anak yang 
dapat ditentukan oleh zat-zat 
gizi yang didapatkan dari 
makanan yang dikonsumsi 
serta kebutuhan energi yang 
dibutuhkan oleh fisik. Dampak 
fisik dari status gizi dapat 
diukur dengan metode 
antropometri (Suhardjo, 2003). 

Status gizi diukur 
menggunakan antropometri 
dengan indikator tinggi badan 
menurut umur. Penilaian status 
gizi dikelompokkan menjadi 2 
kategori, yaitu : status gizi 
baik/normal (> -2 SD) dan 
status gizi stunted (≤ 2 SD). 
Distribusi status gizi responden 
tersaji dalam Tabel 1. 
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Tabel 1 
Distribusi Frekuensi Status Gizi 

 
Status 

Gizi 
GAKY Non GAKY 

Jumlah (n) Persentase (%) Jumlah (n) Persentase (%) 
Normal 25 48,1 51 98,1 
Stunted 27 51,9 1 1,9 

Total 52 100,00 52 100,00 
 

Berdasarkan Tabel 1 
dapat  dilihat  bahwa  sebagian 
besar  responden yang  
teridentifikasi GAKY  berstatus  
gizi  stunted sebanyak  51,9%,  
sedangkan sebagian  besar  
responden  yang tidak  
teridentifikasi  GAKY berstatus  
gizi normal sebanyak 98,1%. 

Hal  tersebut dapat 
terjadi  dikarenakan  salah  
satu unsur essensial (yodium) 
yang berpengaruh terhadap 
pembentukan hormon 
pertumbuhan tidak dapat 
terpenuhi. Asupan yodium 
yang kurang dapat 
menyebabkan kerja sel-sel 
dalam  tubuh  tidak  efektif, 
penyerapan kalsium pada 
tulang terhambat, 
terganggunya metabolisme 
karbohidrat dan protein, 
sehingga  pertumbuhan  tinggi 
badan terhambat (Hetzel, 
2004). 

 
2. Fungsi Kognitif 

Kognitif adalah 
kemampuan intelektual  
(intelegensi umum) pada 
setiap   individu   yang   dapat 
diukur  dengan  tes  intelegensi 
(Raven 1974). Sedangkan 
menurut Fatimah (2005), 
kognitif adalah kemampuan 

yang berkaitan dengan 
penguasaan ilmu 
pengetahuan. Pengetahuan 
yang dimiliki dapat 
dipergunakan apabila 
diperlukan. Banyak atau 
sedikitnya pengetahuan 
merupakan ukuran tingkat 
kemampuan kognitif 
seseorang. Fungsi kognitif 
merujuk kepada proses 
mengetahui, termasuk 
kesadaran dan penilaian.  

Gangguan kognitif 
merupakan   respon  
maladaptif  yang   ditandai  
oleh  daya  ingat  terganggu  
dan  sukar berpikir logis. 
Gangguan kognitif erat  
kaitannya  dengan  fungsi  
otak,  karena kemampuan  
seseorang   untuk berpikir 
akan dipengaruhi oleh 
keadaan  otak (Bostrom & 
Sandberg, 2009). 

Hasil  penelitian  yang 
dilakukan   di   SD   Negeri   02 
Ngargoyoso Karanganyar 
menunjukkan   sebagian  
besar subjek   yang   
menderita  GAKY dan  tidak  
menderita  GAKY memiliki 
kemampuan  fungsi   kognitif  
di   atas    rata-rata.  Distribusi 
fungsi kognitif responden  
tersaji    pada Tabel 2. 
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Tabel 2 
Distribusi Frekuensi Fungsi Kognitif 

 

Fungsi Kognitif 
GAKY Non GAKY 

Jumlah 
(n) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(n) 

Persentase 
(%) 

Superior 5 9,62 6 11,54 
Di atas rata-rata 20 38,46 20 38,46 
Rata-rata 16 30,77 16 30,77 
Di bawah rata-rata 11 21,15 10 19,23 

Total 52 100,00 52 100,00 
 

Berdasarkan Tabel 2 
dapat dilihat bahwa responden 
yang teridentifikasi GAKY dan 
responden yang tidak 
teridentifikasi GAKY memiliki 
kemampuan fungsi kognitif 
yang relatif atau 
berkecenderungan yang  
sama, yaitu memiliki 
kemampuan di atas rata-rata 
dan memiliki kemampuan rata-
rata berturut-turut sebanyak 
38,46% dan 30,77%. 

Hal  tersebut  terjadi  
karena fungsi   kognitif   tidak  
hanya dipengaruhi  oleh  
GAKY,  akan  tetapi   juga  
bisa dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi fungsi kognitif 
menurut Patmonodewo (2003), 
antara lain : fungsi kognitif 
dapat dipengaruhi oleh 
pertumbuhan sel dan interaksi 
sel dalam otak serta 

kesehatan. Sedangkan 
menurut Evans (2004), 
menyetakan fungsi kognitif 
juga dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu : 
genetik, lingkungan, tingkat 
stres,  dan   pengasuhan  
orang tua. 

 
C. Perbedaan Status Gizi 

Responden Penderita GAKY 
dan non GAKY 

Analisis  analitik  dilakukan 
untuk  melihat  ada  tidaknya 
perbedaan   status   gizi   antara 
responden yang teridentifikasi 
GAKY dan non GAKY di SD 
Negeri 02 Ngargoyoso 
Karanganyar dapat diketahui 
melalui uji Independent t-test.  
Perbedaan   status   gizi   antara 
murid yang menderita GAKY dan 
non GAKY di SD Negeri 02 
Ngargoyoso Karanganyar tersaji 
pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 

Hasil Uji Beda Status Gizi 

Status 
GAKY 

Status Gizi 
P 

Min Max Mean ± SD 
GAKY -4,60 1,00 -1,95 ± 1,05 0,000* Non GAKY -2,80 1,50 -0,77 ± 0,76 
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Berdasarkan Tabel 3, rerata 
status gizi pada murid yang 
GAKY sebesar -1,95 ± 1,05 
dengan nilai minimalnya -4,60 
dan nilai maksimalnya 1,00. 
Rerata status gizi pada siswa 
yang non GAKY sebesar -0,77 ± 
0,76 dengan nilai minimalnya -
2,80 dan nilai maksimalnya 1,50. 
Hasil uji statistik dengan 
menggunakan Independent t-test 
menunjukkan ada perbedaan 
status gizi yang signifikan antara 
responden yang teridentifikasi 
GAKY dan non GAKY (p=0,000). 
Hal ini dapat terjadi karena 
seseorang yang asupan 
yodiumnya rendah maka tidak 
bisa mengeluarkan hormon T3 
dan T4 sehingga metabolisme 
karbohidrat dan protein 
terhambat, penyerapan kalsium 
dalam tulang berkurang sehingga 
hormon pertumbuhan tidak 
berfungsi secara optimal dan 
mengganggu pertumbuhan, 
dengan ini maka seseorang yang 
kekurangan yodium cenderung 
berstatus gizi stunted (Wirjatmadi 
& Andriani, 2006). 

Kecamatan Ngargoyoso 
merupakan salah satu daerah 
endemik GAKY di Kabupaten 
Karanganyar. Daerah tersebut 
termasuk dalam daerah endemik 
berat dengan prevalensi GAKY 
sebesar 43,18% (Dinkes 
Karanganyar, 2012). Hasil 
penelitian tersebut sama dengan 
penelitian yang pernah dilakukan 
oleh Sutomo (2007), di daerah 
endemik GAKY berat di wilayah 

Sulawesi Tenggara didapatkan 
bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan (p=0,01) antara status 
gizi penderita GAKY dan non 
GAKY. Penelitian yang dilakukan 
oleh Devi (2004), menyatakan 
anak yang mengkonsumsi garam 
tidak beryodium, tinggi badannya 
lebih pendek dibandingkan 
dengan anak yang 
mengkonsumsi garam beryodium. 

Hasil penelitian ini berarti 
sebagian besar responden yang 
teridentifikasi GAKY berstatus gizi 
stunted sedangkan sebagian 
besar responden yang tidak 
teridentifikasi GAKY berstatus gizi 
normal. Pertumbuhan anak 
sangat dipengaruhi oleh asupan 
zat gizi yang berperan dalam 
tubuh. Zat-zat gizi tersebut antara 
lain : karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin dan mineral. Yodium 
merupakan salah satu mineral 
yang terpenting dalam laju 
pertumbuhan linier anak. Hetzel 
(2004), menyatakan kekurangan 
yodium mempengaruhi kerja 
hormon pertumbuhan yang tidak 
optimal, sehingga sintesis protein 
kurang optimal dan menyebabkan 
pertumbuhan tinggi badan pada 
anak terhambat. 

 
D. Perbedaan Fungsi Kognitif 

Responden Penderita GAKY 
dan non GAKY 

Perbedaan fungsi kognitif 
antara anak yang menderita 
GAKY dan non GAKY di SD 
Negeri 02 Ngargoyoso dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 

Hasil Uji Beda Fungsi Kognitif 
 

Status 
GAKY 

Fungsi Kognitif P Min Max Mean ± SD 
GAKY 12 32 24,77 ± 4,98 0,273* Non GAKY 12 35 25,81 ± 4,62 

6 



Berdasarkan Tabel 4, rerata 
fungsi kognitif pada anak yang 
menderita GAKY sebesar 24,77 ± 
4,98 dengan nilai minimalnya 12 
dan nilai maksimalnya 32. Rerata 
funsi kognitif pada anak yang non 
GAKY sebesar 25,81 ± 4,62 
dengan nilai minimalnya 12 dan 
nilai maksimalnya 35. Hasil uji 
statistik dengan menggunakan 
menggunakan Independent t-test 
menunjukkan tidak ada 
perbedaan fungsi kognitif yang 
signifikan antara anak penderita 
GAKY dan non GAKY (p=0,273). 

Hasil penelitian ini sama 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Mutalazimah, dkk (2009), di 
wilayah Kecamatan Cangkringan, 
Sleman didapatkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang 
signifikan (p=0,366) fungsi 
kognitif antara anak penderita 
GAKY dan non GAKY. Penelitian 
ini tidak sejalan dengan hasil 
meta-analysis dari 18 penelitian 
yang menunjukkan kekurangan 
yodium dapat mengakibatkan 
penurunan fungsi kognitif atau 
penurunan nilai IQ sebesar 13,5 
poin IQ. Anak yang menderita 
GAKY memiliki tingkat 
kecerdasan lebih rendah 
dibandingkan dengan anak yang 
tidak menderita GAKY (Hetzel, 
2004). Pertumbuhan dan interaksi 
sel dalam otak sangat 
mempengaruhi fungsi kognitif. 
Salah satu yang terdapat pada 
otak adalah thalamus, thalamus 
berfungsi untuk menerima 
rangsangan motorik dan sensorik. 
Hampir semua informasi sensorik 
memasuki struktur ini dimana 
neuron mengirim informasi 
tersebut ke korteks atasnya. 
Akson dari setiap sistem sensorik 
(kecuali penciuman) menempel 
disini sebagai situs estafet 
terakhir sebelum informasi 

tersebut mencapai korteks 
serebral. Perubahan-perubahan 
perkembangan yang terjadi pada 
otak memungkinkan terjadinya 
proses berpikir yang semakin 
kompleks dan efisien, sehingga 
apabila interaksi sel pada otak 
tidak optimal maka terjadi 
keterlambatan penerimaan 
rangsangan motorik maupun 
sensorik dan mempengaruhi 
tahap perkembangan kognitif 
pada seseorang (Patmonodewo, 
2003). 

Selain faktor tersebut, 
terdapat beberapa faktor lain 
yang mempengaruhi fungsi 
kognitif. Faktor yang 
mempengaruhi fungsi kognitif 
menurut Ormrod (2009), antara 
lain :  
1. Faktor keturunan (hereditas) 

Faktor hereditas selalu 
mempengaruhi perkembangan 
anak sampai tahap 
operasional formal. Hampir 
semua aspek perkembangan 
anak dipengaruhi baik 
langsung dan tidak langsung 
oleh susunan genetis anak 
yang bersangkutan. 

2. Faktor lingkungan  
Lingkungan memberikan 

kontribusi yang penting 
terhadap perkembangan 
kognitif karena lingkungan bisa 
mengubah atau 
mempengaruhi karakteristik 
seseorang. Faktor keturunan 
maupun lingkungan saling 
berkaitan karena gen 
membutuhkan dukungan 
lingkungan agar dapat 
beroperasi dengan baik, 
dengan kata lain kedua faktor 
tersebut sama-sama memiliki 
peranan yang penting dalam 
perkembangan kognitif. 
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E. Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini 

terdapat beberapa 
keterbatasan yaitu tidak 
dianalisis data pendukung 
seperti data sosial ekonomi, 
pola asuh dan asupan makan 
sehingga tidak diketahui faktor 
lain yang dapat mempengaruhi 
terjadinya GAKY. Penentuan 
status GAKY hanya 
berdasarkan pemeriksaan 
klinis saja, tidak didukung 
dengan pemeriksaan biokimia. 

 
KESIMPULAN 

1. Karakteristik subjek yaitu 
berumur antara 8-15 tahun, 
jumlah laki-laki yang menderita 
GAKY 48,08% dan non GAKY  
51,92%, sedangkan jumlah 
perempuan yang menderita 
GAKY 51,92% dan non GAKY 
48,08%. 

2. Status gizi anak yang 
menderita GAKY di SD Negeri 
02 Ngargoyoso Karanganyar 
menunjukkan sebagian besar 
subjek memiliki status gizi 
stunted sebesar 51,9%, 
sedangkan anak yang tidak 
menderita GAKY menunjukkan 
sebagian besar subjek 
memiliki status gizi normal 
sebesar 98,1%. 

3. Fungsi kognitif anak yang 
menderita GAKY dan tidak 
menderita GAKY di SD Negeri 
02 Ngargoyoso Karanganyar 
menunjukkan sebagian besar 
subjek memiliki nilai IQ di atas 
rata-rata masing-masing 
sebesar 38,46%. 

4. Terdapat perbedaan status gizi 
antara anak SD penderita 
GAKY dan non GAKY. 

5. Tidak terdapat perbedaan 
fungsi kognitif antara anak SD 
penderita GAKY dan non 
GAKY. 

SARAN 
1. Bagi Sekolah SD Negeri 02 

Ngargoyoso Karanganyar 
a. Menjalin kerjasama dengan 

Puskesmas setempat untuk 
memberikan penyuluhan 
gizi pada siswa/siswi 
terutama tentang Pedoman 
Umum Gizi Seimbang 
(PUGS) dalam rangka 
memenuhi asupan yodium. 

b. Mengadakan pertemuan 
rutin atau rapat dengan 
orang tua/wali murid untuk 
memberikan informasi 
tentang GAKY meliputi : 
penyebab, 
penanggulangan, makanan 
yang mengandung yodium 
serta makanan yang 
mengandung zat 
goitrogenik sehingga dapat 
mengurangi kejadian GAKY 
pada anak sekolah dasar. 

2. Bagi Puskesmas Ngargoyoso 
Karanganyar 

Sebagai bahan masukan 
untuk merencanakan 
pengembangan program yang 
telah ada khususnya program 
gizi yang akan dilaksanakan 
dalam rangka penanggulangan 
GAKY sehingga penderita 
GAKY dari tahun ketahun bisa 
menurun. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Perlu dilakukan kajian 

lebih lanjut tentang faktor 
penyebab GAKY serta 
dilakukan kajian lebih lanjut 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi status gizi dan 
fungsi kognitif siswa di daerah 
endemik berat selain dari 
status GAKY. Penentuan 
status GAKY tidak hanya 
menggunakan palpasi, akan 
tetapi perlu dilanjutkan 
menggunakan uji biokimia 
dengan EYU atau TSH.
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