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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya peningkatan kesehatan, adalah perbaikan gizi pada usia 

sekolah, khususnya remaja usia 10-19 tahun. Masa remaja atau adolescent adalah 

masa saat terjadi perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam hal 

pertumbuhan fisik dan psikososial atau tingkah laku (Adriani & Wirjatmadi, 

2013).  

Masalah gizi pada usia sekolah, dapat menyebabkan rendahnya kualitas 

tingkat pendidikan, tingginya. angka absensi, dan meningkatnya angka putus 

sekolah (Sulastri, 2012). Prestasi belajarnya anak dengan keadaan gizi kurang 

seperti stunting dapat terpengaruh, karena daya tangkap anak dalam mengikuti 

pelajaran di sekolahnya terganggu (Picauly & Toy, 2013). Dalam keadaan seperti 

itu sulit mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan produktif sehingga 

mampu berkiprah dan bersaing,pada era globalisasi. 

Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk 

berpikir. Menurut Susanto (2011) kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu 

kemampuan individu dalam menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan 

suatu kejadian maupun peristiwa. Husdarta dan Nurlan (2010) berpendapat bahwa 

perkembangan kognitif adalah suatu proses menerus, hasilnya bukan merupakan 

sambungan (kelanjutan) dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Hasil-

hasil tersebut berbeda secara kualitatif_antara yang satu dengan yang lain ketika 

anak tersebut akan melewati tahapan-tahapan atau periode perkembangan 

kognitif.  

Tercatat 10 juta keluarga yang melakukan perawatan sukarela terhadap 

individu dengan cognitive impairment dan masalah memori. Pada tahun 2009 

diperkirakan 12,5 miliar jam kerja produktif dihabiskan untuk perawatan individu 

yang menderita cognitive impairment yang nilainya setara dengan $144 miliar 

(U.S Department for Health and Human Service, 2012). Dampak ini dapat dinilai 

cukup besar, dan dapat berpengaruh pada perekonomian sosial dan negara bila 
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dapat ditangani secara efektif. Di Indonesia, wilayah Kota Kupang dan Wilayah 

Kabupaten Sumba Timur memiliki siswa stunting dengan prestasi belajar yang rendah dan sudah 

melebihi 15% (Picauly & Toy, 2013).  Sedangkan di Kabupaten Wonogiri, Jawa 

Tengah, siswa stunting dengan fungsi kognitif abnormal sebanyak 37,7% 

(Sudargo, et al., 2012).  

Prevalensi stunting di seluruh dunia pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 

171 juta anak, kecenderungan ini diperkirakan akan mencapai 21,8% (142 juta) 

pada tahun 2020. Khusus di Asia pada tahun 1990 (49%) berkurang menjadi 28% 

pada tahun 2010, diperkirakan tahun 2020 akan semakin mengalami penurunan 

(Onis, et al., 2011). Indonesia menempati urutan tertinggi kelima stunting dan 

urutan keempat jumlah anak dengan wasting (UNICEF, WHO, World Bank 

Group, 2015). Secara nasional, prevalensi pendek pada remaja usia 13-15 tahun 

adalah 35,1 persen (13,8% sangat pendek dan 21,3% pendek), sedangkan di 

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30,6% dengan rincian remaja sangat pendek 

sebanyak 10,2% dan pendek 20,4% (Riskesdas, 2013). 

Stunting merupakan hasil dari kekurangan gizi kronis atau berulang dan 

sering berlangsung seumur hidup (UNICEF, WHO, World Bank Group, 2015). 

Kinerja sistem saraf anak stunting kerap menurun yang berimplikasi pada 

rendahnya kecerdasan anak. Picauly dan Toy (2013) melakukan penelitian 

terhadap anak sekolah di Kupang dan Sumba Timur NTT tentang pengaruh 

stunting terhadap prestasi belajar. Picauly mendapatkan bahwa setiap penurunan 

status gizi tinggi badan menurut umur sebesar 1 SD dapat menyebabkan 

penurunan prestasi belajar.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dan masih belum 

banyak penelitian tentang stunting yang dilakukan di Indonesia pada remaja, maka 

masalah status gizi pada remaja perlu mendapat perhatian, khususnya 

pertumbuhan terganggu (stunting). Gizi merupakan salah satu faktor penentu 

utama kualitas ‘Sumber Daya Manusia. Status gizi yang baik akan mempengaruhi 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satunya dapat meningkatkan 

kemampuan intelektual yang akan berdampak pada prestasi belajar di sekolah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi (stunting dan tidak 

stunting) terhadap kemampuan kognitif remaja di Sukoharjo, Jawa Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : Adakah hubungan antara status gizi (stunting dan tidak 

stunting) dengan kemampuan kognitif remaja di Sukoharjo, Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi 

(stunting dan tidak stunting) dengan kemampuan kognitif remaja di 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoretis 

a) Sebagai bahan dasar penelitian khususnya mengenai hubungan antara 

status gizi (stunting dan tidak stunting) terhadap kemampuan kognitif 

pada remaja. 

b) Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, dan menambah 

wawasan tentang hubungan antara status gizi (stunting dan tidak 

stunting) terhadap kemampuan kognitif pada remaja. 

2) Manfaat Aplikatif 

a) Manfaat bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam 

menyikapi dan menyusun prioritas intervensi dan preventif khususnya 

malnutrisi pada anak, serta pentingnya pengaruh status gizi dalam 

menghambat generasi yang sehat, cerdas, aktif, kreatif dan produktif.  

b) Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai hubungan antara 

tinggi badan remaja terhadap kemampuan kognitif yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar- sehingga dapat dijadikan bahan untuk membuat 

penyuluhan dengan tujuan agar lebih ‘memperhatikan status gizi anak. 

 


