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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah 

dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu 

tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan 

pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian 

diwujudkan dalam angka atau pernyataan. Prestasi belajar disekolah 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan umum yang diukur oleh intelligence 

quotient (IQ). IQ yang tinggi dapat dapat meramalkan sukses terhadap 

prestasi belajar, namun tidak dapat menjamin sukses dimasyarakat. 

Prestasi belajar siswa bukan semata-mata karena kecerdasan siswa saja 

tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar tersebut 

(Muhibbin, 2010). Salah satunya adalah anemia, anemia merupakan 

masalah kesehatan dunia saat ini, diantaranya adalah anemia karena 

defisiensi zat besi (Sudoyo dkk, 2010). 

Anemia di Indonesia masih merupakan salah satu masalah gizi 

utama di samping kekurangan kalori protein (KKP), defisiensi vitamin dan 

yodium. Sekitar 2 milyar penduduk, atau lebih dari 30% populasi 

penduduk dunia mengalami anemia. Di negara berkembang prevalensi 

anemia cukup tinggi. Sekitar 370 juta jiwa wanita di negara berkembang 

mengalami anemia (Widyastuti dan Hardiyanti, 2008).  Anemia gizi masih 

merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Prevalensi anemia 

di Indonesia pada tahun 2007 adalah sekitar 14,8% (Depkes, 2008). 

Sekitar 40% anak Indonesia usia 1-14 tahun menderita anemia. Sedangkan 

dari hasil penelitian oleh Dinas kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, 

prevalensi penderita anemia anak usia sekolah di provinsi Jawa Tengah 

menunjukan sekitar 55,6% anak usia sekolah yang mengalami anemia 

defisiensi besi (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2012). Selain itu sebanyak 
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52,7% anak SD mempunyai pengetahuan gizi masih kurang. Kedua hal 

tersebut menunjukkan perlunya suplementasi dan pemberian pendidikan 

gizi pada anak yang menderita anemia. (Depkes RI, 2010)  

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaekah, 2007 di wilayah 

Kecamatan Kartasura Kabupten Sukoharjo menunjukkan bahwa sebanyak 

83,9% anak SD mengalami anemia dan prestasi belajar mengalami 

penurunan sebanyak 52,7%. Hal ini menunjukan bahwa prestasi belajar 

siswa SD di Kecamatan Kartasura menurun karena adanya penurunan 

kadar Hb (anemia).  

Anemia dapat menurunkan kemampuan kerja seseorang dan 

keseluruhan populasi dengan membawa akibat ekonomi yang serius bagi 

perkembangan bangsa (Widyastuti dan Hardiyanti, 2008). Anemia dapat 

mengakibatkan berkurangnya daya pikir dan konsentrasi seseorang, 

menurunnya prestasi belajar pada anak sekolah karena mengalami 

kesulitan berkonsentrasi. Menurut Arisman (2009) dampak negatif lain 

yang ditimbulkan oleh anemia adalah daya tahan tubuh berkurang 

sehingga menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit, serta kemampuan 

kinerja intelektual juga menurun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara kadar 

hemoglobin terhadap prestasi belajar siswa. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis hubungan antara kadar hemoglobin terhadap prestasi belajar 

siswa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bidang Akademik 

Memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai hubungan 

antara hemoglobin terhadap prestasi belajar siswa. 
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2. Bidang Masyarakat  

Menambah pengetahuan bagi orang tua sehingga diharapkan dapat 

menjadi bekal dalam memberikan pengertian pada anak tentang gizi 

bagi anak. 

3. Bidang Pengembangan Penelitian 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian pendahuluan dan data 

yang didapat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dari 

penelitian selanjutnya. 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan, antara lain : 

1. Hubungan Kesegaran Jasmani, Hemoglobin, Status Gizi, dan Makan 

Pagi terhadap Prestasi Belajar, oleh Muhamad Annas (2011). penelitian 

ini menggunakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Chi-square. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakana 

antara tingkat kesegaran jasmani dan status gizi dengan prestasi belajar 

siswa. Sementara itu status hemolglobin dan kebiasaan sarapan pagi 

secara signifikan berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Ada 

hubungan yang bermakna antara kebiasaan makan pagi dengan prestasi 

belajar siswa kelas VIII MTS Al Asror Kota Semarang. Berdasarkan 

hasil penelitian disarankan kepada MTS Al Asror Kota Semarang untuk 

meningkatkan upaya peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

memperhatikan variabel kesehatan seperti status hemoglobin dan 

kebiasaan sarapan pagi siswa. Kepada siswa, disarankan agar senantiasa 

sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel yang diukur adalah hanya 

meneliti hubungan antara hemoglobin terhadap prestasi belajar siswa 

SD, tempat dilakukannya penelitian adalah MI Muhammadiyah 

Program Khusus Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Hubungan Antara Kadar Hemoglobin (Hb) Dengan Prestasi Belajar 

Pada Anak Kelas 4 Dan 5 Sekolah Dasar Di Kelurahan Maasing 
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Kecamatan Tuminting Kota Manado, oleh I Dewa Ayu Made Indrayani, 

Nova H. Kapantow, Nita Momongan (2011). Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 

dan 5 Sekolah Dasar di Kelurahan Maasing yang berjumlah 86 orang. 

Sampel dalam penelitian adalah semua siswa kelas 4 dan 5 Sekolah 

Dasar di Kelurahan Maasing yang memenuhi kriteria penelitian 

sebanyak 61 orang. Pengukuran kadar hemoglobin (Hb) menggunakan 

metode sahli. Hasil belajar didapatkan melalui nilai hasil evaluasi 

belajar semester. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 0% reponden 

yang memiliki kadar Hb rendah dan memiliki prestasi belajarnya 

kurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

kadar Hb yang rendah terhadap prestasi belajar seseorang. Hal ini 

tentunya tidak sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Almatsier 

(2009) yang mengatakan bahwa pada anak-anak yang kekurangan besi 

menimbulkan apatis, mudah tersinggung, menurunnya kemampuan 

untuk berkonsentrasi dan belajar. Berdasarkan hasil penelitian 18,6% 

responden yang memiliki kadar Hb normal tetapi memiliki prestasi 

belajar yang kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar atau 

prestasi belajar tidak hanya ditentukan oleh kadar Hb atau anemia. 

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah faktor 

sosial dan nonsosial serta faktor dari dalam diri pelajar itu sendiri 

(Suryabrata, 2010). Pada periode anak menjalani pendidikan dasar 

merupakan titik awal anak mengenal sekolah dan anak mengalami 

perkembangan kognitif (perkembangan memori, perkembangan 

pemikiran kritis, perkembangan kreativitas dan perkembangan bahasa). 

Karena itu, saat ini anak benar-benar membutuhkan perhatian dan 

dukungan dari orang tua dalam menghadapi perkembangan yang pesat. 

Anak memerlukan nutrisi yang cukup dan seimbang agar proses 

berpikir, belajar dan beraktivitas tidak terhambat (Devi, 2012). 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 
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pengukuran samplingnya sehingga dalam penelitian ini tidak 

membedakan kelas dalam Sekolah Dasar. 


