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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan syarat mutlak 

menuju pembangunan di segala bidang. Status gizi merupakan salah satu 

faktor yang sangat berperan pada kualitas SDM terutama yang terkait 

dengan kecerdasan, produktivitas dan kreativitas (Adriani, 2012). 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita. 

Karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan memengaruhi dan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa balita ini 

perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, 

emosional, dan intektual berjalan sangat cepat dan merupakan landasan 

perkembangan berikutnya (Adriani, 2012). 

Anak yang sehat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

yang normal dan wajar, yaitu sesuai standar pertumbuhan fisik anak pada 

umumnya dan memiliki kemampuan sesuai standar kemampuan anak 

seusianya. Pertumbuhan anak pada tahun ketiga begitu cepat dan 

berangsur-angsur menurun sehingga pada periode prasekolah dan masa 

sekolah kurva percepatan pertumbuhan akan membentuk kurva yang 

hampir datar (Adriani,2012) 

Anak usia sekolah adalah anak yang berada pada usia 7-12 tahun, 

memiliki fisik lebih kuat mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak 

bergantung dengan orang tua. Kebutuhan gizi anak sebagian besar 

digunakan untuk aktifitas pembentukan dan pemeliharaan jaringan 
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(Moehji, 2003). Kebutuhan gizi yang baik berawal dari pola makan yang 

baik. Pola makan yang baik perlu dibentuk sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan gizi. Pola makan yang tidak sesuai akan 

menyebabkan asuhan gizi berlebih atau sebaliknya kekurangan. Asupan 

berlebih menyebabkan kelebihan berat badan dan penyakit lain yang 

disebabkan oleh kelebihan zat gizi. Sebaliknya, asupan makan kurang 

dari yang dibutuhkan akan menyebabkan tubuh menjadi kurus dan 

rentang terhadap penyakit ( Sulistyoningsih, 2011). 

Akibat kurang asupan makan yang berdampak buruk terhadap 

kualitas hidup anak dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal 

sesuai potensi genetiknya adalah Stunting. Stunting atau pendek pada 

anak balita merupakan indikator status gizi yang dapat memberikan 

gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di 

masa lampau (Sudirman dalam Wahdan, 2012).  

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan 

oleh malnutrisi kronis, yang dinyatakan dengan nilai z-skor tinggi badan 

menurut umur (TB/U) <-2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar yang 

ditetapkan oleh World Health Organization (WHO press, 2010). Stunting 

menunjukkan kekurangan gizi kronis dan diperburuk oleh penyakit. 

Stunting merupakan masalah gizi yang mempunyai proporsi terbesar 

dibandingkan dengan masalah gizi lainnya. Hampir 90% anak stunting 

tinggal di negara berkembang, prevalensi stunting di Asia sebesar 36%. 

(UNICEF, 2009). Data nasional tentang kejadian stunting pada anak usia 

6-12 tahun sebesar 35,6%  anak di Indonesia mengalami stunting. Di 
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Jawa Tengah, anak usia sekolah dasar yang mengalami kejadian stunting 

adalah sebesar 34,1% (Riskesdas, 2010). 

Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor resiko 

meningkatkan kematian, kemampuan kognitif dan perkembangan motorik 

yang rendah serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang. Kejadian 

stunting diduga dapat meningkatkan resiko kejadian diare dan ISPA pada 

anak. Stunting merupakan suatu retardasi pertumbuhan linier yang 

berkaitan dengan adanya proses perubahan patologi. Pertumbuhan fisik 

berhubungan dengan genetik dan faktor lingkungan (Rahayu, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2006) di SD Kecamatan 

Samalantan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat menunjukan siswa 

dengan status gizi stunting sebesar 44,25% memiliki NEM kurang dari 

51,5%. Sebagian besar (78,7%) dari siswa yang memiliki status gizi 

stunting memiliki NEM kurang. Anak yang menderita kurang gizi (stunting) 

berat mempunyai rata-rata IQ 11 point lebih rendah dibandingkan rata-

rata anak-anak yang tidak stunting (UNICEF, 2005). Pada anak usia 

sekolah kekurangan gizi akan mengakibatkan anak menjadi lemah, cepat 

lelah dan sakit-sakitan sehingga anak sering absen serta mengalami 

kesulitan mengikuti dan memahami pelajaran (Widyakarya Nasional 

Pangan dan Gizi dalam Isdaryanti, 2007). 

Masalah kekurangan gizi adalah akibat dari kurangnya asupan 

makanan. Sebagian besar makanan memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan otak, apabila makanan tidak cukup mengandung zat-zat 

gizi yang dibutuhkan dan keadaan ini berlangsung dalam waktu yang 

lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak, sehingga 
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berakibat pada terjadi ketidakmampuan otak untuk berfungsi normal. 

Pada keadaan yang lebih berat dan kronis, kekurangan gizi 

menyebabkan pertumbuhan badan terganggu, badan lebih kecil diikuti 

dengan ukuran otak yang juga kecil. Jumlah sel dalam otak berkurang, 

ketidakmatangan suatu bentuk dan ketidaksempurnaan proses biokimia 

dalam otak, akan berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak 

(Anwar, 2008 dalam Pamularsih 2009). 

Menurut Syah (2010) faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

terbagi menjadi 3 yaitu faktor internal, eksternal dan pendekatan 

pembelajaran. Faktor internal terdiri dari aspek fisiologis dan aspek 

psikologis. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan sosial (pendidikan 

ayah, pendidikan ibu, keadaan ekonomi keluarga, keadaan masyarakat) 

dan lingkungan non sosial ( lingkungan sekolah dan lingkungan tempat 

tinggal). 

Hasil penelitian Soetopo (2003), menunjukan bahwa Prestasi belajar 

kelompok kontrol yang tingkat kebugaran jasmani berada pada kategori 

kurang tidak menunjukan peningkatan prestasi belajar. Sedangkan 

Prestasi belajar kelompok perlakuan dengan tingkat kebugaran jasmani 

mengalami peningkatan atau kebugaran jasmani kategori sedang 

menunjukan peningkatan prestasi belajar secara signifikan. 

Pertumbuhan seorang anak juga dipengaruhi oleh intake zat gizi 

yang dikonsumsi dalam bentuk makanan. Anak-anak yang memiliki status 

gizi kurang memiliki berat badan yang lebih rendah dari pada teman-

temannya yang memiliki gizi baik. Jika defisiensi gizi berlangsung lama 
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dan parah, maka akan mempengaruhi tinggi badan yang berakibat 

mengganggu proses pendewasaan (Khomsan, 2003). 

Proses pendewasan seorang anak tidak terlepas dari tingkat 

kesegaran jasmani anak itu sendiri. Salah satu manfaat kesegaran 

jasmani adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

meliputi kebugaran jasmani dan kesehatan. Kesegaran jasmani (physical 

fitness) adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan 

fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu terhadap 

keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien tanpa 

kelelahan yang berlebihan (Giriwijoyo dkk, 2012). Sharkey (2011) 

menjelaskan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh yang 

dilatih untuk mempertahankan usaha yang keras dan lama. Aktivitas yang 

tidak berlebihan menghasilkan kesegaran jasmani di atas rata-rata dan 

keuntungan kesehatan yang besar. Jika seorang anak yang mengalami 

kelelahan saat beraktivitas akan menyebabkan penurunan prestasi 

belajar dan konsentrasi dalam menerima pelajaran. 

Berdasarkan hasil laporan penjaringan anak sekolah dasar di 

Puskesmas Kartasura tahun 2012/2013, status gizi pada anak kelas satu 

SD yang memiliki status gizi normal adalah sebesar 81,05%, status gizi 

kurus 8,015% dan status gizi gemuk 5,23%. Data hasil survey di enam 

Sekolah Dasar wilayah Sukoharjo yang terdiri dari 413 anak terdapat 

17,43% anak yang memiliki status gizi stunting dan 82,57% anak dengan 

status gizi normal. 
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Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang perbedaan prestasi belajar dan 

kebugaran jasmani anak sekolah dasar stunting  dan non stunting di 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan 

masalah : 

a.  Apakah ada perbedaan prestasi belajar pada anak sekolah dasar 

stunting dan non stunting di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo? 

b. Apakah ada perbedaan kesegaran jasmani pada anak sekolah dasar 

stunting dan non stunting di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan prestasi belajar dan kesegaran jasmani 

pada anak sekolah dasar stunting dan non stunting di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan prestasi belajar anak sekolah dasar stunting di 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan prestasi belajar anak sekolah dasar non stunting 

di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 



7 

 

c. Mendeskripsikan kesegaran jasmani anak sekolah dasar stunting 

di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

d. Mendeskripsikan kesegaran jasmani anak sekolah dasar non 

stunting di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

e. Mendiskrisikan perbedaan prestasi belajar anak sekolah dasar 

stunting dan non stunting di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

f. Mendiskrisikan perbedaan kesegaran jasmani anak sekolah dasar 

stunting dan non stunting di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

g. Menginternalisasikan nilai-nilai islam dalam masalah penanganan 

kurang gizi di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan memberikan 

gambaran mengenai prestasi belajar dan kesegaran jasmani pada 

anak stunting dan non stunting. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan 

pengetahuan tentang perbedaan prestasi belajar dan kesegaran 

jasmani anak sekolah dasar stunting dan non stunting di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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3. Bagi Puskesmas 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran status gizi anak 

Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

4. Bagi Dinas Kesehatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

pengembangan program gizi terutama penanggulangan stunting pada 

anak. 

 




