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ABSTRAK 

HUBUNGAN KADAR HEMOGLOBIN DENGAN KEMAMPUAN KOGNITIF 

PADA SISWA REMAJA DI SUKOHARJO JAWA TENGAH 

Alviani Suci Ardityawati, M. Shoim Dasuki 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Remaja merupakan aset bangsa yang akan melanjutkan pembangunan di masa 

yang akan datang. Sebaran tingkat kemampuan kognitif di dunia 25% masih 

dibawah rata-rata, salah satu penyebab kemampuan kognitif rendah adalah kadar 

hemoglobin kurang. Kadar hemoglobin kurang dapat menyebabkan lekas lelah, 

konsentrasi belajar menurun sehingga prestasi belajar rendah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar hemoglobin dengan kemampuan 

kognitif pada siswa remaja di Sukoharjo Jawa Tengah. Jenis penelitian ini 

observasional analitik, dengan metode pendekatan Crosss Sectional, teknik 

sampling menggunakan Cluster Sampling. Dari hasil analisis uji Chi-Square 

diperoleh nilai p sebesar 0,015. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat hubungan 

kadar hemoglobin dengan kemampuan kognitif pada siswa SMP Muhammadiyah 

1 Kartasura. 

Kata Kunci : Kadar hemoglobin, Kemampuan kognitif, Remaja. 

ABSTRACT 

Teenagers are a national asset for future development. The distribution of 

cognitive performance is still below average in 25% of all countries, and one 

known cause of low cognitive performance is low hemoglobin levels. A low 

hemoglobin level may cause fatigue, lower studying concentration and lower 

academic performance. To determine correlation of between hemoglobin levels 

and cognitive performance in teenager students at Sukoharjo, Central Java. This 

research is an analytical observational study with a cross-sectional approach, in 

which sampling were conducted using Cluster Sampling. Results of Chi-Square 

analysis revealed a p value of 0,015. Conclusion presence of correlation between 

hemoglobin levels and cognitive performance in teenager students of SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura. 

Key word : Hemoglobin levels, Cognitive performance, Teenagers. 
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1. PENDAHULUAN 

Remaja merupakan aset bangsa yang akan melanjutkan pembangunan di 

masa yang akan datang. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja perlu 

memiliki kesehatan yang baik agar mampu berkreasi dan berprestasi secara 

optimal. Oleh karena itu remaja perlu menjadi salah satu prioritas dalam 

rangka peningkatam program kesehatan masyarakat agar tercipta sumber 

daya manusia yang baik (Muljati et al., 2016). 

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh kemampuan kognitif. 

Dalam bidang pendidikan, kemampuan kognitif dimanfaatkan untuk 

mengetahui sejauh mana prestasi belajar yang dapat dicapai oleh suatu 

individu dalam menyelesaikan masalah apakah cepat atau lambat, faktor yang 

turut menentukan adalah faktor kemampuan kognitif dari individu yang 

bersangkutan. Kemampuan kognitif dan keberhasilan dalam pendidikan 

adalah dua hal yang saling berkaitan. Kemampuan kognitif yang tinggi 

biasanya diikuti prestasi yang membanggakan di kelasnya, dan dengan 

prestasi yang dimilikinya akan lebih mudah meraih keberhasilan (Magiwa et 

al., 2014). 

Sebaran tingkat kemampuan kognitif manusia di dunia adalah 25% masih 

di bawah rata-rata, 50% mencapai nilai rata-rata, dan 25% mencapai nilai 

diatas rata-rata (Sarwono, 2016). Masalah kesehatan dan sosial yang sedang 

dihadapi Indonesia adalah rendahnya status gizi. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai masalah tentang gizi, seperti kurangnya gizi dan  anemia gizi besi. 

Dampak dari rendahnya status gizi berdampak pada kualitas sumber daya 

manusia, oleh sebab itu status gizi dapat mempengaruhi kecerdasan, dan daya 

tahan tubuh terhadap penyakit (Muhilal, 2004 dalam Putrihantini et al., 

2013). 

Kadar hemoglobin yang rendah menyebabkan kemampuan sel darah 

merah mengikat oksigen menurun. Sementara itu, oksigen diperlukan dalam 

semua proses metabolisme zat gizi dalam tubuh untuk menghasilkan energi, 

sehingga tampak letih, lelah dan lesu. Oksigen juga sangat penting bagi 

perkembangan dan aktivitas sel-sel otak. Tanpa suplai oksigen yang cukup, 
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sel-sel otak tidak dapat berkembang dan beraktivitas secara optimal 

(Georgieff, 2007 dalam (Hidayati et al., 2010). 

Prevalensi kadar hemoglobin kurang di dunia diperkirakan 1,32 miliar 

orang atau sekitar 25% dari populasi manusia di dunia, dimana Asia memiliki 

jumlah tertinggi(Jain & Chandra, 2012). Menurut data dari Riskesdas pada 

tahun 2013, prevalensi kejadian kadar hemoglobin rendah di Indonesia adalah 

21,7% dengan penderita yang berumur 5-14 tahun sebesar 26,4% dan umur 

15-24 tahun sebesar 18,4% (Kemenkes RI, 2014). Angka kejadian  di Jawa 

Tengah pada tahun 2013 mencapai 57,1 %. Dimana  pada remaja putri di 

Kabupaten Sukoharjo masih merupakan masalah kesehatan masyarakat 

karena prevalensinya masih mencapai angka lebih dari 15% dan anemia pada 

usia sekolah sebesar 26,5% (Dinkes Prov.Jateng, 2014). Kadar hemoglobin 

rendah dapat menyebabkan lekas lelah, konsentrasi belajar menurun sehingga 

prestasi belajar rendah dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Disamping 

itu juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi  

(Permaesih & Herman, 2005). 

Pada penelitian sebelumnya sudah cukup banyak dilakukan tetapi dalam 

pengukuran kemampuan kognitif masih menggunakan nilai raport siswa, 

dalam penelitian ini pengukuran kemampuan kognitif menggunakan tes SPM 

(Standard Progressive Matrices) yang lebih tinggi validitasnya. 

Dari data diatas, angka kejadian kadar hemoglobin kurang di Indonesia 

masih sangat tinggi dan merupakan permasalahan kesehatan dunia. Oleh 

sebab itu, peneliti tertarik meneliti hubungan kadar hemoglobin dengan 

kemampuan kognitif pada anak remaja. 

2. METODE PENELITIAN  

Desain penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 

case control untuk mempelajari hubungan kadar hemoglobim dengan 

kemampuan kognitif pada remaja. Penelitian ini di lakukan di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura, Jawa Tengah dan pelakasanaan pada bulan 

November 2016. Populasi penelitian ini adalah Siswa Sekolah Menengah 
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Pertama Muhamadiyah 1 Kartasura kelas VII, VIII, IX Tahun Ajaran 2016-

2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Cluster Sampling dimana pengambilan sampel mengacu pada kelompok. 

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 71 siswa.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah asupan protein diperoleh 

melalui pengukuran kadar hemoglobin mengunakan alat tes darah portable 

hemoglobin digital sedangkan variebel terikat adalah kemampuan kognitif 

yang diperoleh dengan tes Standard Progressive Matrices (SPM) yang 

dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologis (BKPP) Fakulitas 

Psikologi UMS. Setelah itu kemudian dianalisis dan perbedaan antara variabel 

ditentukan dengan uji analisis statistik Chi-Square dengan program SPSS for 

Windows 19.0. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Dilakukannya penelitian terhadap siswa dan siswi SMP 

Dilakukannya penelitian terhadap siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo, Jawa Tengah pada bulan November. Dengan metode teknik 

sampling menggunakan Cluster Sampling. Diperoleh sampel sebanyak 71 

sampel yang merupakan siswa dan siswi kelas VII, VIII, dan IX di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura.  

Tabel 6. Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik Responden Jumlah (N) Persentase (%) 

Laki – laki 

Perempuan  

Umur    

   12 

   13 

   14 

   15 

25 

21 

 

8 

12 

17 

9 

54,3 

45,7 

 

17,0 

26,0 

37,5 

19,5 

Total Responden 46 100 

     (Sumber: Data Primer, 2017) 

Berdasarkan data tabel diatas didapatkan pada usia 12 tahun 

sebanyak 8 orang (17,0 %), umur 13 tahun yakni 12 orang (26,0 %), umur 



5 

14 tahun yaitu 17 orang (37, 5 %), umur 15 tahun sebanyak 9 orang (19,5 

%). Oleh karena itu didapatkan dari umur 12-15 tahun sebanyak 46 orang. 

Dari jenis kelamin menunjukan bahwa lebih dari setengah (54,3 %) 

responden berjenis kelamin  laki–laki. 

Tabel 1.1 Distribusi Kejadian Hemoglobin Kurang  Menurut Usia 

Usia (tahun) N (%) 

12 

13 

14 

15 

Jumlah 

15,78 

39,47 

28,94 

15,78 

100 

(Sumber Data Primer, 2016). 

 Dari tabel 1.1 diperoleh data bahwa kejadian kadar hemoglobin 

kurang terbanyak pada kelompok usia 13 tahun sebanyak 39,47% diikuti 

kelompok usia 14 tahun (28,94%), usia 12 dan 15 yang memiliki 

persentase sama masing-masing (15,78%). 

Tabel 1.2 Distribusi Sampel Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin N (%) 

Laki-laki 42,25 

Perempuan 

Jumlah 

57,74 

100 

(Sumber Data Primer, 2016). 

 Sedangkan distribusi kejadian hemoglobin kurang menurut jenis 

kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 1.3 Distribusi Hemoglobin Kurang Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin N (%) 

Laki-laki 57,90 

Perempuan 

Jumlah 

42,10 

100 

(Sumber Data Primer, 2016). 

 Pada tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa distribusi kejadian 

hemoglobin kurang menurut jenis kelamin yaitu 57,90% untuk laki-laki 

dan 42,10% untuk perempuan. 
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Berdasarkan tingkat kemampuan kognitif sampel terbanyak adalah siswa 

dengan tingkat kemampuan kognitif buruk  yaitu sebesar 45 (63,39%) 

siswa, sedang untuk sampel dengan tingkat kemampuan kognitif baik 

adalah 26 (36,61%) siswa. 

Tabel 1.4 Distribusi Sampel Berdasarkan Nilai Kemampuan Kognitif 

Kemampuan Kognitif N (%) 

Baik 36,61 

Buruk 

Jumlah 

63,39 

100 

(Sumber Data Primer, 2016). 

3.2 Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Pengaruh kadar hemoglobin dengan kemampuan kognitif pada 

remaja di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura telah diperoleh data kemudian 

diolah secara statistik dengan metode analisis Chi-Square, dimana analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kadar 

hemoglobin (variabel bebas) dengan kemampuan kognitif (variabel 

terikat) pada siswa remaja. 

Tabel 4.6 Hubungan Kadar Hemoglobin Dengan Kemampuan Kognitif. 

Kemampuan 

Kognitif 

Status Kadar Hb N P value 

Kurang Normal 
 

N % N % N % 

Baik 9 34,6 17 65,4 26 100 0,015 

Buruk 

Jumlah 

29 64,4 16 35,6 45 100 

38 53,5 46 46,5 71 100 

(Sumber Data Primer, 2016). 

 Hasil analisis hubungan kadar hemoglobin dengan kemampuan kognitif 

pada siswa remaja di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengan diperoleh siswa 

yang mengalami hemoglobin kurang dengan tingkat kemampuan kognitif 

buruk sebanyak 29 siswa (64,4%) dan 9 anak mengalami hemoglobin 

kurang  (34,6%) dengan kemampuan kognitif baik. Sedangkan siswa yang 

memiliki kadar hemoglobin normal dengan kemampuan kognitif buruk 
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sebanyak 16 siswa (35,6%), dan 17 siswa (65,4%) memiliki tingkat 

kemampuan kognitif baik. 

Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p sebesar 0,015 (p<0,05) 

secara statistik nilai tersebut bermakna, hal ini berarti terdapat hubungan 

yang bermakna antara kadar hemoglobin dengan kemampuan kognitif. 

3.3 Pembahasan 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VII,VIII, IX yang bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Proporsi anak laki-laki adalah 41 orang dan perempuan 30 orang. 

Berdasarkan uji Chi-Square didapatkan p sebesar 0.015 dari nilai p ini 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kadar 

hemoglobin dan kemampuan kognitif, dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masih terdapat banyak remaja yang mengalami kadar hemoglobin 

kurang. Kadar hemoglobin kurang jika nilai normal hemoglobin kurang 

dari 12 g/dl untuk wanita dan pada laki laki yang berumur kurang dari 

sama dengan 15 tahun yang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 13 

g/dl (WHO, 2011). 

Remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa 

yang ditandai sejumlah perubahan biologis, kognitif, dan emosional. 

Perubahan biologis yaitu pertambahan tinggi badan, perubahan hormonal, 

dan kematangan seksual. Perubahan kognitif yang terjadi adalah 

meningkatnya berfikir abstrak, idealistik, dan logis. Masa remaja adalah 

masa yang lebih banyak membutuhkan zat gizi yang optimal. Usia 12-14 

tahun termasuk dalam masa peralihan dari remaja awal menuju remaja 

akhir diamana merupakan  masa pencarian identitas, dan pada masa ini 

remaja cepat sekali terpengaruh oleh lingkungan. Kecemasan akan bentuk 

tubuh membuat remaja sengaja tidak makan atau memilih makan di luar. 

Kebiasaan ini dapat mengakibatkan remaja mengalami kerawanan pangan 

yang berhubungan dengan asupan zat gizi yang rendah dan beresiko terjadi 

hemoglobin di dalam tubuh rendah (Dea & Apoina, 2014). 
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Menurut (Kiswari, 2014) anak usia remaja rentan mengalami 

hemoglobin kurang karena kehilangan berlebihan darah antara lain karena 

infestasi parasit. Kadar hemoglobin kurang dapat disebabkan oleh karena 

gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang, kehilangan darah 

dari tubuh (perdarahan), proses penghancuran eritrosit dalam tubuh 

sebelum waktunya (hemolisis), kurangnya asupan zat besi, vitamin C, 

vitamib B12 dan folat. 

 Sedangkan menurut (Bakta, 2013) kadar hemoglobin kurang 

diakibatkan karena jumlah efektif Sel Darah Merah (SDM) berkurang, 

sehingga pengiriman oksigen ke jaringan menurun akibatnya jaringan akan 

mengalami anoksia organ target, pada sistem cardiovaskuler akan timbul 

gejala seperti lesu, cepat lelah, palpitasi, takikardi, sesak waktu bekerja, 

sedangkan pada sistem saraf dapat timbul gejala sakit kepala, pusing, 

telinga mendenging, mata berkunang-kunang, kelemahan otot, lesu. 

Kemampuan kognitif berhubungan dengan hasil belajar. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa sebagian besar nilai kognitif responden pada 

kategori buruk, dan sebagian kecil berada pada kategori baik. Penyebab 

utama  hemoglobin kurang adalah ketidak cukupan asupan besi yang 

tersedia, orang dengan kadar hemoglobin kurang biasanya sering merasa 

sakit kepala, dan pusing. Dampak negatif dari hemoglobin kurang adalah 

dapat mengganggu proses mental serta menurunkan kecerdasan, gangguan 

imunitas, dan menurunkan kapasitas dalam berfikir. Sebagian besar siswa 

dengan hemoglobin normal mendapatkan hasil kemampuan kognitif baik 

dan sebagian kecil pada kategori cukup (Husjain et al., 2014). 

Hasil penelitian (Hidayati et al., 2010) dengan nilai p sebesar 

0,0012 membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kejadian anemia 

(kadar hemoglobin kurang) dengan prestasi belajar, anak yang anemia 

memiliki prestasi belajar yang lebih secara signifikan dibangingkan 

dengan anak yang tidak anemia (kadar hemoglobin normal). Berdasarkan  

penelitian (Mulyadi et al., 2014) hasil analisis statistik dalam penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara anemia 
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dengan hasil belajar dengan nilai p = 0,04. (Husjain et al., 2014) dalam 

penelitiannya, diperoleh nilai p = 0,03 maka dapat disimpulkan ada 

hubungan yang signifikan antara hemoglobin dengan nilai prestasi belajar. 

Dari analisis diperoleh nilai OR = 9,643 artinya responden dengan 

hemoglobin kurang mempunyai peluang 9,643 kali untuk meningkatkan 

prestasi belajar dibandingkan responden dengan kadar hemoglobin normal. 

Kelemahan pada penelitian ini adalah masih belum ditemukannya 

validitas alat yang digunakan dalam pengecekan kadar hemoglobin darah 

pada subjek penelitian dan belum bisanya mengendalikan faktor perancu 

seperti faktor status ekonomi, status gizi, kondisi lingkungan, asupan gizi, 

dan infeksi. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada 71 responden di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura, Sukoharjo dapat disimpulkan terdapat hubungan positif yang 

bermakna antara kadar hemoglobin dengan kemampuan kognitif siswa remaja 

di Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk itu sebaiknya pihak sekolah  melaksanakan 

kegiatan dalam  upaya meningkatkan kadar hemoglobin siswa salah satunya 

dengan perbaikan  gizi untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak sekolah, 

dengan  mengadakan kantin sekolah yang memenuhi persyaratan gizi. 
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