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Learning achievement is very affected by infection, food intake, and 
nutrient status. The lack of iron and the insufficient of iron need within the body 
will cause the event of iron deficiency anemia. The low of child nutrient status will 
lead to negative impact on his learning achievement. 

This research is to unveil the relationship between iron (Fe) and nutrient 
status with elementary school students’ learning achievement of Kudu 02 Baki 
public elementary school district regency of Sukoharjo. 

Type of research used in this research is observational with cross-
sectional approach. The samples used are III, IV and V grade students which 
amount to 46 students. The sampling technique used is totalize population. Iron 
(Fe) intake is acquired by using recall technique 3 x 24 hours not consecutively 
while the nutrient status is acquired by using anthropometry measurement and 
for the learning achievement is obtained using the last UAS grades followed by 
students including natural science, math, and Bahasa courses. 

This research shows that mostly student with iron intake is less than 39 
students (84%). The most of nutrient status is on normal category which 
amounted to 26 students (56%). The most of learning achievement  is in on 
normal category which is 23 students (50%). 

There is no relationship between iron (Fe) intake and nutrient status with 
elementary school students’ learning achievement of Kudu 02 Baki public 
elementary school district regency of Sukoharjo. 
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PENDAHULUAN 
Anak sekolah merupakan 

Sumber Daya Manusia (SDM) 
generasi penerus bangsa yang 
potensinya perlu terus dibina dan 
dikembangkan. Kesehatan 
merupakan prakondisi utama yang 
harus dipenuhi untuk keberhasilan 
upaya pendidikan. Upaya 
peningkatan SDM yang berkualitas 
dimulai dengan cara penanganan 
pertumbuhan anak sebagai bagian 
dari keluarga dengan asupan gizi 
dan perawatan yang baik 
(Adisasmito, 2012). 

Anemia merupakan salah satu 
faktor penentu utama kualitas 
sumber daya manusia. Anemia 
merupakan masalah kesehatan 
dunia saat ini, diantaranya adalah 
anemia karena defisiensi zat besi. 
Anemia terjadi apabila produksi 
hemoglobin kurang sehingga 
kadarnya di dalam darah rendah. 
Hemoglobin adalah protein 
kompleks terdiri atas protein globin 
dan pigmen heme (mengandung zat 
besi), yang berperan penting dalam 
transportasi oksigen 
(Abdoerrachman, 2007). 



Defisiensi zat besi merupakan 
salah satu penyebab anemia gizi, 
tetapi bukanlah satu-satunya 
penyebab anemia. Penyebab 
lainnya adalah infeksi kronik, 
penyakit malaria dan defisiensi asam 
folat (Departemen Gizi dan 
Kesehatan Masyarakat, 2007). 
Anemia defisiensi besi disebabkan 
oleh kurangnya cadangan zat besi 
dalam tubuh dan kebutuhan zat besi 
didalam tubuh tidak mencukupi. 
Anemia dapat terjadi apabila 
simpanan besi habis kemudian 
produksi sel darah merah dan 
hemoglobin dalam tubuh berkurang 
(Sudoyo, 2010). 

Anemia defisiensi besi masih 
merupakan salah satu masalah gizi 
utama di Indonesia. Sekitar 2 milyar 
penduduk atau lebih dari 30% 
populasi penduduk dunia mengalami 
anemia. Negara-negara berkembang 
juga mempunyai prevalensi anemia 
yang cukup tinggi. Sekitar 370 juta 
jiwa wanita di negara berkembang 
mengalami anemia. Prevalensi 
anemia besi di Indonesia pada tahun 
2013 adalah sekitar 14,8%. 
Prevalensi anemia besi pada anak 
usia sekolah mencapai 2,5% 
(Depkes, 2013). 

Kekurangan asupan zat besi 
dapat mengakibatkan rendahnya 
kadar hemoglobin dalam darah, 
sehingga oksigen yang dibutuhkan 
oleh tubuh dan otak menjadi 
berkurang yang akan berakibat 
timbulnya perubahan metabolisme di 
dalam otak. Perubahan metabolisme 
dalam otak dapat mempengaruhi 
perubahan jumlah dan fungsi sel di 
dalam otak, sehingga otak akan 
mengalami perubahan fungsi 
normal. Berubahnya fungsi normal 
otak akan berpengaruh terhadap 
perkembangan kecerdasan anak 
dan pencapaian prestasi belajar 
anak di sekolah. Menurunnya 
prestasi belajar pada anak sekolah 

karena mengalami kesulitan 
berkonsentrasi. Dampak negatif lain 
yang ditimbulkan oleh anemia 
defisiensi besi adalah daya tahan 
tubuh berkurang sehingga 
menyebabkan tubuh mudah 
terserang penyakit, serta 
kemampuan kinerja intelektual juga 
menurun (Widyastuti dan Hardiyanti, 
2008). 

Menurut penelitian Sarikah 
(2011), menjelaskan bahwa ada 
hubungan antara asupan zat besi 
dengan prestasi belajar di SD 
Arjowinangun 1 Pacitan. 
Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Santoso (2010) di SD 
Negeri 2 Magetan, diketahui bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan 
antara kadar hemoglobin darah 
dengan prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar di Indonesia 
sangat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, diantaranya yaitu infeksi, 
asupan makan dan status gizi. 
Rendahnya status gizi anak akan 
membawa dampak negatif pada 
prestasi belajar siswa. Kurang gizi 
kronis dapat berhubungan dengan 
pencapaian akademik murid sekolah 
yang semakin rendah. Pemberian 
gizi yang kurang baik terutama 
terhadap anak-anak juga akan 
menurunkan potensi sumber daya 
pembangunan masyarakat 
(Cakrawati dan Mustika, 2012). 

Prevalensi anak sekolah pada 
tahun 2013 secara nasional yang 
tergolong kurus (menurut  IMT/U) 
yaitu pada anak umur 5 sampai 12 
tahun adalah 11.2%, terdiri dari 
4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus. 
Kategori gemuk pada anak umur 5 
sampai 12 tahun masih tinggi yaitu 
18,8%, untuk gemuk 10,8% dan 
sangat gemuk (obesitas) 8,8%, 
semua itu masih perlu mendapatkan 
penanganan masalah yang sifatnya 
spesifik karena di usia anak sekolah 
sangat rawan terjadi infeksi yang 



disebabkan rentannya kekebalan 
tubuh anak terhadap penyakit dan 
kurangnya pengetahuan anak 
tentang gizi sehingga anak lebih 
sering tidak masuk sekolah yang 
kemudian akan berpengaruh 
terhadap prestasi belajar anak, serta 
faktor ekonomi keluarga yang rata-
rata berkerja sebagai buruh tani dan 
pabrik yaitu sebanyak 87% dengan 
penghasilan Rp 700.000,00 – Rp 
1.200.000,00 setiap bulan. 
Pendapatan kelurga tersebut dirasa 
kurang mencukupi untuk memenuhi 
asupan gizi yang seimbang 
(Riskesdas 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Hamid (2011)  
menjelaskan bahwa ada hubungan 
antara status gizi dengan 
kemampuan akademik dan fungsi 
kognitif anak sekolah dasar di 
Malaysia. Menurut penelitian yang 
dilakukan Krisnawati (2009), 
menjelaskan banwa ada hubungan 
antara status gizi dengan prestasi 
belajar di SD Negeri Asror Kota 
Semarang. 

Berdasarkan survei 
pendahuluan yang dilakukan pada 
bulan Juni tahun 2014 di SD Negeri 
Kudu 02 Kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo, dapat diketahui bahwa 
SD Negeri Kudu 02 terletak di 
perkampungan yang agak jauh dari 
pemukiman warga, disekeliling 
sekolah banyak terdapat sawah-
sawah yang masih aktif di kelola 
oleh warga setempat. Siswa 
mempunyai prestasi belajar yang 
cukup baik yaitu 72%, akan tetapi 
status gizi berdasarkan IMT/U siswa 
disekolah tersebut yaitu kurus 26% 
dan gemuk 16% atau bisa dikatakan 
sebanyak 42% siswa memiliki status 
gizi tidak normal. 

Berdasarkan latar belakang 
diatas, maka peneliti akan meneliti 
hubungan antara asupan zat besi 
dan status gizi dengan prestasi 

belajar siswa sekolah dasar di SD 
Negeri Kudu 02 Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 
analitik dengan pendekatan studi 
potong silang (cross sectional) yaitu 
variabel sebab atau resiko dan 
akibat atau kasus yang terjadi pada 
objek penelitian diukur secara 
observasi atau dikumpulkan dalam 
waktu yang bersamaan (Soekidjo, 
2010). 

Penelitian ini dilakukan di SD 
Negeri Kudu 02 Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo pada bulan 
Juni 2014 sampai Februari 2015. 
Populasi untuk penelitian ini adalah 
anak sekolah dasar kelas III, IV dan 
V di SD Negeri Kudu 02 Kecamatan 
Baki Kabupaten Sukoharjo sebesar 
46 siswa/siswi dengan memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi. 

Cara pengambilan sampel 
ditentukan dengan cara total 
populasi. Pengambilan anggota 
sampel dari populasi dilakukan 
secara acak tanpa memperhatikan 
stara yang ada dalam populasi itu 
(Notoatmodjo, 2010). Recall 3 x 24 
jam digunakan untuk mengetahui 
asupan zat besi yang terkandung di 
dalam makanan siswa selama 3 hari 
dengan menggunakan metode 
wawancara yang disertai alat bantu 
berupa food model. Recall dilakukan 
selama 3 hari secara tidak berturut-
turut. Data status gizi diperoleh dari 
pengukuran antropometri yaitu 
meliputi pengukuran berat badan, 
tinggi badan dan umur siswa.  
Prestasi belajar diambil dari nilai 
rata-rata hasil UAS yang diikuti 
siswa yang mencakup mata 
pelajaran matematika, bahasa 
indonesia dan IPA. Hasil uji 
kenormalan data menggunakan uji 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test, menunjukkan data  



berdistribusi normal maka digunakan 
korelasi Product Moment. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Karakteristik Subjek 

Subjek dalam penelitian ini 
yaitu siswa-siswi di SD Negeri 
Kudu 02 Baki Sukoharjo kelas III, 
IV dan V. 
1. Jenis Kelamin 

Distribusi responden 
berdasarkan jenis kelamin 
dapat diketahui bahwa 
sebagian besar subjek 
penelitian berjenis kelamin 
laki-laki sebanyak 26 siswa 
(57,75%). 

2. Pekerjaan Orang Tua 
Distribusi responden 

berdasarkan pekerjaan orang 
tua dapat diketahui bahwa 
sebagian besar orang tua 
responden bekerja sebagai 

buruh/tani/tukang yaitu ayah 
sebanyak 35 orang (77%) dan 
ibu sebanyak 36 orang (79%). 

 
B. Hasil Penelitian 

1. Distribusi Subjek Berdasarkan 
Tingkat Asupan Zat Besi (Fe) 

Zat besi merupakan 
unsur yang sangat penting 
untuk membentuk hemoglobin. 
Zat besi di dalam tubuh 
mempunyai fungsi yang 
berhubungan dengan 
pengangkutan, penyimpanan 
dan pemanfaatan oksigen dan 
berada dalam bentuk 
hemoglobin dan mioglobin 
atau cytochrom (Adriani, 
2013). Distribusi subjek 
berdasarkan tingkat asupan 
zat besi (Fe) di SD Negeri 
Kudu 02 dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. 
Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Asupan Zat Besi 

Kategori Jumlah (N) Persentase (%) 

Normal 
Kurang 

7 
39 

16 
84 

Jumlah 46 100 

 
Asupan zat besi 

pada subjek penelitian 
didapatkan dengan cara 
recall 24 jam selama 3 hari 
tidak berturut-turut, 
kemudian dibandingkan 
dengan AKG. Berdasarkan 
Tabel 1 diatas dapat 
diketahui bahwa sebagian 
besar anak mempunyai 
asupan zat besi kurang 
yaitu sebesar 39 anak 
(84%). 

2. Distribusi Subjek Berdasarkan 
Status Gizi (IMT/U) 

Status gizi ditentukan 
oleh makanan yang dimakan, 
hal tersebut dipengaruhi oleh 
ketersediaan pangan di dalam 
keluarga, serta faktor lain yang 
mempengaruhi status gizi yaitu 
pelayanan kesehatan, 
kemiskinan, pendidikan, sosial 
budaya dan gaya hidup 
(Cakrawati dan Mustika, 2012). 
Distribusi subjek berdasarkan 
tingkat status gizi menurut 
IMT/U di SD Negeri Kudu 02 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
 
 
 



Tabel 2. 
Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Status Gizi (IMT/U) 

 

Kategori Jumlah (N) Persentase (%) 

Kurus 

Normal 

Lebih 

12 

26 

8 

27 

56 

17 

Jumlah 46 100 

 
Berdasarkan Tabel 2 

diatas dapat disimpulkan 
bahwa status gizi menurut 
IMT/U yaitu jumlah subjek 
penelitian sebesar 46 orang. 
Status gizi paling banyak yaitu 
pada kategori normal yang 
berjumlah 26 orang (56%). 

 
3. Distribusi Subjek Berdasarkan 

Prestasi Belajar 
Pendidikan dan 

pengajaran adalah suatu 
proses yang sadar tujuan. 
Tercapai tidaknya tujuan 
pengajaran salah satunya 

adalah terlihat dari prestasi 
belajar yang diraih siswa, 
dengan prestasi yang tinggi, 
para siswa mempunyai indikasi 
berpengetahuan yang baik 
(Sardiman, 2011). Penilaian 
prestasi belajar dapat dilihat 
dari nilai UAS yang terakhir 
diikuti siswa yaitu pada 
palajaran matematika, bahasa 
indonesia dan IPA karena 
selalu dipakai didalam UAN. 
Distribusi subjek berdasarkan 
tingkat Prestasi Belajar di SD 
Negeri Kudu 02 dapat dilihat 
pada Tabel 3.

Tabel 3. 
Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Prestasi Belajar 

 

Kategori Jumlah (N) Persentase (%) 

Rendah 

Normal 

Tinggi 

18 

23 

5 

39 

50 

11 

Jumlah 46 100 

 
Berdasarkan Tabel 3 diatas 

dapat disimpulkan bahwa tingkat 
prestasi belajar paling banyak 
adalah dalam kategori normal 
yaitu sebanyak 23 orang (50%). 

 
C. Hubungan Asupan Zat Besi 

(Fe) dengan Prestasi Belajar 
Analisis bivariat dilakukan 

untuk menguji hubungan antara 
variabel bebas dan variabel 
terikat yaitu antara asupan zat 
besi dengan prestasi belajar 
siswa. Data interval atau numerik 

sebelum uji hubungan atau 
korelasi dilakukan uji kenormalan. 
Analisis dilakukan dengan uji 
kolmogorov smirnov, p value 
datanya berdistribusi normal, 
maka data akan dianalisis 
menggunakan korelasi product 
moment. Tabel hasil analisis 
hubungan antara asupan zat besi 
(Fe) dengan prestasi belajar 
siswa di SD Negeri Kudu 02 Baki 
Kabupaten Sukoharjo dapat 
dilihat pada Tabel 4.

 



Tabel 4. 
Distribusi Prestasi Belajar Berdasarkan Asupan Zat Besi (Fe) 

 

Asupan 

Zat Besi 

 

Prestasi Belajar Jumlah 
(n) 

 % p 
value 

Rendah 

(N) 

% Normal 

(N) 

% Tinggi 
(N) 

%    

Kurang 

Normal 

17 

1 

44 

14 

18 

5 

46 

72 

4 

1 

10 

14 

39 

7 

100 

100 
0,299 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas 
dapat disimpulkan bahwa kategori 
paling banyak terdapat pada 
kategori asupan zat besi kurang 
tetapi prestasi belajarnya normal 
yaitu sejumlah 18 orang (46%). 
Berdasarkan analisis yang 
dilakukan pada hubungan antara 
asupan zat besi (Fe) dengan 
prestasi belajar anak SD 
diketahui bahwa nilai p value 
sebesar 0.299. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa Ho 
diterima yaitu tidak ada hubungan 
antara asupan zat besi (Fe) 
dengan prestasi belajar siswa di 
SD Negeri Kudu 02 Baki 
Kabupaten Sukoharjo. 

Asupan zat besi bukan 
merupakan satu-satunya faktor 
yang berpengaruh terhadap 
prestasi belajar siswa, seperti 
yang ditulis oleh Suryabrata 
(2010), Djamarah dan Zein 
(1997). Prestasi belajar juga 
ditentukan oleh tingkat 
kecerdasan siswa. Tingkat 
kecerdasan sangat menentukan 
berhasil atau tidaknya seorang 
siswa dalam belajar. Semakin 
tinggi tingkat kecerdasan siswa, 
semakin baik pula prestasi belajar 
yang diperoleh (Syah, 2010). 
Contoh faktor lain yang  
berhubungan dengan hasil belajar 
adalah motivasi, motivasi 
merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi hasil belajar 

seorang siswa. Kurangnya 
motivasi siswa dalam belajar 
dapat mempengaruhi hasil belajar 
siswa itu sendiri. Motivasi dapat 
mempengaruhi semangat siswi 
dalam belajar. Motivasi belajar 
memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap hasil belajar atau 
prestasi belajar (Hamdu dan 
Agustina, 2011). Menurut 
penelitian yang dilakukan Aulia 
(2013), terdapat hubungan yang 
signifikan antara perilaku dan 
motivasi belajar dengan prestasi 
belajar siswa di SD Negeri 12 
Barombong.  

Menurut penelitian 
Mohamad (2011), menjelaskan 
bahwa tidak ada hubungan antara 
asupan zat besi dengan prestasi 
belajar di SDN 15 Jaten. Menurut 
penelitian Halizah (2010), 
menjelaskan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara 
asupan zat besi dengan prestasi 
belajar di SDN 07 Kadilangu. 

 
D. Hubungan Status Gizi dengan 

Prestasi Belajar 
Status gizi dinyatakan 

sebagai keadaan tubuh yang 
merupakan akibat dari konsumsi 
makanan dan penggunaan zat-
zat gizi yang dapat diketahui 
melalui beberapa indikator seperti 
BB/U, BB/TB, TB/U dan IMT/U. 
Rendahnya status gizi anak akan 
membawa dampak negatif pada 



peningkatan kualitas sumber 
daya manusia. Kurang zat gizi 
kronis berhubungan erat dengan 
pencapaian akademik murid 
sekolah yang semakin rendah 
(Almatsier, 2004). Analisis 
hubungan antara status gizi 
dengan prestasi belajar siswa di 

SD Negeri Kudu 02 Baki 
Kabupaten Sukoharjo dapat 
dilihat pada Tabel 5. 

 
 
 

 
 

Tabel 5. 
Distribusi Prestasi Belajar Berdasarkan Status Gizi 

 

Status gizi 

(IMT/U) 

Prestasi Belajar Jumla
h (N) 

% p value 

Rendah 

(N) 

% Normal 

(N) 

% Tinggi 
(N) 

%    

Kurus 

Normal 

Lebih 

5 

8 

5 

42 

31 

62 

6 

15 

2 

50 

58 

25 

1 

3 

1 

8 

11 

13 

12 

26 

8 

100 

100 

100 

 

0.377 

 
Berdasarkan Tabel 5 di atas 

dapat disimpulkan bahwa anak 
yang memiliki status gizi menurut 
IMT/U paling banyak terdapat 
pada kategori status gizi normal 
dengan prestasi belajar juga 
normal yaitu sejumlah 15 orang 
(58%). Berdasarkan hasil analisis 
hubungan antara status gizi 
dengan prestasi belajar siswa SD 
diketahui bahwa nilai p value 
sebesar 0.377. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa Ho 
diterima yaitu tidak ada hubungan 
antara status gizi dengan prestasi 
belajar siswa di SD Negeri Kudu 
02 Baki Kabupaten Sukoharjo. 

Hal ini menyatakan bahwa 
status gizi berdasarkan IMT/U 
bukan satu-satunya faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar 
siswa, karena masih banyak 
faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar 
seperti faktor lingkungan, aspek 
psikologis dan faktor pendekatan 
belajar. Seorang siswa yang 
bersikap conserving (apatis) 
terhadap ilmu pengetahuan 

biasanya cenderung mengambil 
pendekatan belajar yang 
sederhana dan tidak mendalam. 
Seorang siswa yang 
berintelegensi tinggi dan 
mendapat dorongan positif dari 
orang tuanya, mungkin akan 
memilih pendekatan belajar yang 
lebih mementingkan kualitas hasil 
pembelajaran (Syah, 2010). 

Prestasi belajar tidak hanya 
dipengaruhi oleh status gizi saja, 
akan tetapi masih ada faktor lain 
yang mempengaruhi prestasi 
belajar (Elnovriza, 2008). Faktor 
lingkungan merupakan faktor 
yang sangat berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa, 
terutama lingkungan keluarga 
siswa itu sendiri (Syah, 2010). 
Hasil penelitian yang dilakukan di 
SD Negeri Kudu 02 Kecamatan 
Baki Kabupaten Sukoharjo bahwa 
pekerjaan orang tua sebagian 
besar adalah buruh tani dan 
dagang (78%) tentu 
mengakibatkan terbatasnya 
waktu anak bersama-sama 
dengan orang tuanya, ditambah 
lagi latar belakang pendidikan 



orang tua yang masih rendah, 
apabila orang tua juga tidak 
menyadari pentingnya pendidikan 
bagi anak maka akan mengurangi 
motivasi dan dukungan bagi anak 
itu sendiri dalam proses belajar. 
Menurut penelitian yang 
dilakukan Kristin (2013), terdapat 
hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan dan motivasi belajar 
dengan prestasi belajar siswa di 
SD Negeri Bayangkara. 

Hasil penelitian ini sesuai 
dengan hasil penelitian Ihsan 
(2009), yang menyimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan antara 
status gizi dengan prestasi belajar 
siswa di SDN Mojolaban 3. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
Zulaihah dan Widajanti (2006) 
tentang hubungan status gizi 
dengan prestasi belajar siswa 
yang menyimpulkan bahwa tidak 
ada hubungan yang signifikan 
antara status gizi dengan prestasi 
belajar di SDN 27 Kopat Gede. 

 
E. Keterbatasan Penelitian 

1. Adanya faktor-faktor lain yang 
berpengaruh terhadap prestasi 
belajar pada anak yang tidak 
diikutsertakan dalam penelitian 
ini, seperti faktor psikologis, 
faktor pengajar, motivasi dan 
obyektifitas faktor penilaian. 

2. Adanya indikator lain pada 
penilaian status gizi yang tidak 
digunakan pada penelitian ini 
seperti BB/U, TB/U dan BB/TB. 

 
KESIMPULAN 

1. Siswa di SD Negeri Kudu 02 
sebagian besar memiliki 
asupan zat besi yang kurang 
yaitu sebanyak 39 siswa 
(84%). 

2. Siswa di SD Negeri Kudu 02 
sebagian besar memilki status 
gizi yang normal yaitu 
sebanyak 26 siswa (56%), 

akan tetapi masih ada siswa 
yang mempunyai status gizi 
dalam kategori kurus sebanyak 
12 siswa (27%) dan kategori 
lebih sebanyak 8 siswa (17%). 

3. Siswa di SD Negeri Kudu 02 
sebagian besar memiliki 
prestasi belajar yang baik yaitu 
sebanyak 23 siswa (50%), 
akan tetapi masih ada siswa 
yang mempunyai prestasi 
belajar yang rendah yaitu 
sebanyak 18 siswa (40%). 

4. Tidak ada hubungan antara 
asupan zat besi (Fe) dengan 
prestasi belajar siswa di SD 
Negeri Kudu 02 Kecamatan 
Baki Kabupaten Sukoharjo. 

5. Tidak ada hubungan antara 
status gizi dengan prestasi 
belajar siswa di SD Negeri 
Kudu 02 Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
SARAN 

1. Bagi SD Negeri Kudu 02 
Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo 

Berdasarkan hasil 
penelitian, responden 
sebagian besar mempunyai 
asupan zat besi dan status 
gizi yang kurang, sehinga 
perlu dilakukan pendidikan 
gizi tentang gizi seimbang 
kepada siswa SD Negeri 
Kudu 02 Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bagi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sukoharjo 

Pihak Dinas 
Kesehatan Sukoharjo 
diharapkan mengadakan 
program penyuluhan dan 
konseling kepada orang tua. 
Program ini dimaksudkan 
guna meningkatkan 
pengetahuan gizi serta 
memberi motivasi anak 
supaya dapat menerapkan 



pola hidup sehat dalam 
kesehariannya, sehingga 
harapan kedepannya tidak 
terdapat anak-anak yang 
mempunyai status gizi 
kurang dan lebih, serta 
mencegah terjadinya anemia 
pada anak sekolah dasar 
yang dikarenakan masih 
banyaknya anak sekolah 
dasar yang mengalami 
kejadian anemia dan 
mempunyai masalah gizi. 
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