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BAB I PENDAHULUAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia sekolah adalah kekayaan suatu negara yang perlu dibina 

dan dikembangkan kemampuannya supaya dapat menjadi generasi penerus 

bangsa yang berkualitas. Anak usia sekolah dasar adalah anak berusia 6- 

12 tahun (Cahya, 2014). Usaha peningkatan SDM yang berkualitas 

dimulai dengan cara pengawasan dan perbaikan pertumbuhan anak sebagai 

bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik 

(Adisasmito, 2012). Pemberian gizi dengan kualitas dan kuantitas yang 

baik dan benar akan mempengaruhi tumbuh kembang anak usia sekolah. 

Tetapi seringkali di masa tumbuh kembang anak, pemberian asupan 

makan bergizi tidak selalu dapat dilaksanakan secara sempurna 

(Judarwanto, 2011). 

Prestasi akademik adalah hasil usaha siswa yang dapat dicapai 

berupa penguasan pengetahuan, kemampuan kebiasaan dan keterampilan 

serta sikap setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat dibuktikan 

dengan hasil tes. Didapatkan presentase siswa di Indonesia yang 

mengalami kesulitan menangkap pelajaran dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan, pada tahun 2010 terdapat 28% siswa, tahun 2011 

menjadi 65% siswa dan tahun 2012 menjadi 78% siswa. Sedangkan di 

Jawa Tengah pada tahun 2010 terdapat 25% siswa, tahun 2011 menjadi 

30% siswa, dan tahun 2012 mencapai 38% siswa yang mengalami 

kesulitan ketika menerima pelajaran (UNESCO, 2012). Di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdapat penurunan prestasi akademik 

anak SD sebanyak 52,7% (Zulaekah, 2007). Prestasi akademik dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi faktor internal seperti penyakit, 

genetik, dan gizi salah satunya adalah asupan zat besi (Jalal, 2009). Dan 

faktor eksternal yang meliputi keluarga, lingkungan dan pendekatan 

belajar (Muhibbin, 2011). 
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Kecerdasan Inteligensi adalah kemampuan individu untuk 

memahami dunia sekitar, berpikir rasional, dan menggunakan sumber daya 

yang ada secara efektif pada saat menghadapi tantangan. Kecerdasan 

intelektual secara normal antara 91 -110 point. Namun rata- rata nilai 

Intelligence Quotient penduduk Indonesia hanya sebesar 85 (Dull Normal/ 

Low average) (Rindermann, 2011) dan anak usia sekolah sebesar 83 (Dull 

Normal/ Low average) (Lynn, 2010). 

Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik, maka ibu 

dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara 

pengasuhan anak yang baik, asupan gizi yang sesuai, sehingga ibu dapat 

menjaga kesehatan anaknya, pendidikan dan sebagainya (Cahyaningsih, 

2011). Tingkat pendidikan wanita di Sukoharjo yang menyelesaikan 

pendidikan SD/MI/ Sederajat sebanyak 25,34% ; SLTP/MTs/ Sederajat 

18,38% ; SLTA/MA/ Sederajat 21,17% ; SMK 1,53% ; Diploma I/II 

0,94% ; Diploma III 2,08% ; Diploma IV/ S1 3,95 ; S2/S3 0,18% (BPS, 

2012). 

Zat besi merupakan bagian dari molekul hemoglobin. Berkurangnya 

cadangan besi di tubuh mengakibatkan sintesa hemoglobin akan berkurang 

dan kadar hemoglobin akan turun. Berdasarkan penelitian pada anak SD 

Negeri Pabelan 1 Kartasura didapatkan 89,8% anak mengalami kurang 

asupan dari zat besi (Dewi, 2015). 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti akan meneliti hubungan 

antara asupan zat besi, pendidikan ibu, dan intelligence quotient dengan 

prestasi akademik pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah, Kartasura. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah hubungan antara asupan zat besi, pendidikan ibu, dan 

intelligence quotient dengan prestasi akademik pada anak sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Kartasura? 
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C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 

asupan zat besi, pendidikan ibu, dan intelligence quotient dengan prestasi 

akademik pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, 

Kartasura. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

antara asupan zat besi, pendidikan ibu, dan intelligence quotient 

dengan prestasi akademik pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah, Kartasura. 

2. Manfaat aplikatif 

a. Bagi instansi pendidikan 

Dalam rangka pengembangan keilmuan bidang ilmu gizi, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

penelitian lebih lanjut.  

b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan para orang tua agar lebih 

memperhatikan anaknya terutama dalam hal perilaku makan 

dan kecukupan gizi. 

c. Bagi pembuat kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi dalam penentuan kebijakan di bidang pangan 

dan gizi serta kesehatan khususnya yang terkait dengan 

permasalahan gizi kurang. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai aplikasi ilmu yang didapat selama di bangku 

perkuliahan khususnya tentang hubungan antara asupan zat 
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besi, pendidikan ibu, dan intelligence quotient dengan prestasi 

akademik pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah, Kartasura. 

 


