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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Anak merupakan generasi penerus yang menentukan pembangunan bangsa 

dan negara di masa mendatang. Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan (IDAI, 2013). Indonesia sendiri merupakan negara dengan struktur 

penduduk muda karena 36% penduduknya berusia 0-19 tahun dan 12% 

diantaranya adalah anak usia sekolah (6-12 tahun) (Kemenkes RI, 2016). Agar 

dapat terwujud bangsa yang hebat dibutuhkan anak-anak yang berkualitas. 

Kualitas anak dapat dipersiapkan dengan memperhatikan 

perkembangannya khususnya kemampuan kognitif atau kecerdasannya mulai 

saat usia sekolah (Yusuf, 2011). Menurut Piaget, kemampuan kognitif anak 

usia sekolah memasuki tahap berpikir logis, mengingat, memahami dan 

memecahkan masalah yang bersifat konkret (Piaget & Inhelder, 1969; Siwi & 

Soares, 2015). Dalam pendidikan formal kemampuan kognitif dapat dilihat 

dari hasil belajar, namun tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hasil 

belajar tidak memuaskan karena mengalami kesulitan dalam menangkap 

materi pelajaran (Mulyadi, 2010).  

Dalam Program Pengkajian Siswa Internasional tahun 2009 yang 

dilakukan pada 65 negara, Indonesia masuk sebagai 13 negara dengan hasil 

terendah untuk kategori penilaian membaca, matematika dan ilmu 

pengetahuan (OECD, 2009). Persentase siswa di Indonesia yang mengalami 

kesulitan dalam menangkap pelajaran dari tahun ke tahun juga terus 

meningkat, pada tahun 2010 terdapat 28% siswa, tahun 2011 menjadi 65% 

siswa dan tahun 2012 mencapai 78% siswa (UNESCO, 2012). Sedangkan di 

Jawa Tengah, pada tahun 2010 terdapat 25% siswa, tahun 2011 menjadi 30% 
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siswa dan tahun 2012 mencapai 38% siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menangkap pelajaran (Kompas, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan kognitif anak khususnya usia sekolah di Indonesia masih rendah.  

Rendahnya kemampuan kognitif anak di Indonesia dipengaruhi berbagai 

faktor, salah  satunya karena asupan makronutrien berupa protein yang rendah 

pula. Anak membutuhkan asupan protein yang cukup untuk mendukung 

perkembangan otak dan kecerdasannya sehingga dapat belajar dengan baik 

(Istiani & Rusilanti, 2013; Primasoni, 2010; Almatsier, 2013). 

Sedangkan menurut Survei Diet Total 2014, 53,4% dari penduduk di 

Indonesia memiliki tingkat kecukupan protein yang kurang (Depkes, 2014). 

Dari penelitian terdahulu oleh Hastuti di Sekolah Dasar di Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo juga menunjukkan tingkat konsumsi protein defisit 

tingkat berat yang cukup tinggi, yaitu mencapai 64,8% (Hastuti, 2012). 

Angka konsumsi protein di Indonesia sebesar 56,6 g/ kapita/ hari dimana 

masih jauh dari rata-rata konsumsi protein di dunia yang mencapai 77 g/ 

kapita/ hari. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki angka konsumsi 

protein terendah di Pulau Jawa yaitu 56 g/ kapita/ hari. Angka tersebut juga 

belum memenuhi standar kecukupan konsumsi protein nasional sebanyak 57 

g/ kapita/ hari dengan perbandingan konsumsi protein hewani dan nabati yang 

ideal yaitu 1:1 (BPS, 2016; Chardigny, 2016). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap “Hubungan Asupan Protein dengan Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Sekolah diMadrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasura”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Apakah ada hubungan antara asupan protein dengan kemampuan 

kognitif anak usia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara asupan 

protein dengan kemampuan kognitifanak usia sekolah di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasura tahun 2017. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengindentifikasi asupan protein anak usia sekolah di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasura tahun 2017. 

b. Mengindentifikasi kemampuan kognitifanak usia sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasura tahun 2017. 

c. Menganalisa hubungan antara asupan protein dengan 

kemampuan kognitif anak usia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Kartasura tahun 2017.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bacaan, sumbangan ilmiah, dan masukan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif dan 

asupan protein anak usia sekolah. 

2. Praktis 

a. Peneliti 

Sebagai pengalaman, wawasan penelitian dan ilmu 

pengetahuan tentang hubungan antara asupan nutrisi khususnya 
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protein terhadap kemampuan kognitif anak usia sekolah, sehingga 

bisa dijadikan bahan ajar dalam dunia pendidikan. 

b. Responden 

  Sebagai informasi untuk anak usia sekolah di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasura tahun 2017 tentang 

pentingnya asupan protein terhadap kemampuan kognitif sehingga 

tidak mengalami gangguan terkait. 

c. Institusi 

 Sebagai masukan kepada Program Studi Kedokteran 

Umum Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai 

gambaran hubungan antara asupan protein dengan kemampuan 

kognitif anak usia sekolah. 

d. Profesi 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi kesehatan 

dalam upaya preventif dan penatalaksanaan gangguan 

kemampuan kognitif akibat kurangnya asupan protein. 

e. Masyarakat 

 Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang 

hubungan antara asupan protein dengan kemampuan kognitif anak 

usia sekolah. 
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