
 1 

GAMBARAN ANEMIA DAN INTELLIGENCE QUOTIENT (IQ) 

PADA SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN IMAM 

SYUHODO KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN 

SUKOHARJO 

SKRIPSI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat sarjana S-1 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

SIGIT SETIAWAN 

J500050033 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 



 2 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gizi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

pembangunan, yang dapat memberikan konstribusi dalam mewujudkan sumber 

daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berperan secara optimal dalam 

pembangunan (Farida, 2004:4). 

Penelitian di Amerika Serikat, mendapatkan nilai rata-rata matematika 

pada anak yang menderita anemia defisiensi besi lebih rendah dibanding anak 

tanpa anemia defisiensi besi (Halterman, 2001). Penelitian Bidasari di daerah 

perkebunan Aek Nabara bekerjasama dengan Fakultas Psikologi USU (2006) pada 

anak usia 7–14 tahun yang menderita anemia defisiensi besi diperoleh Full IQ 

tidak melebihi rata-rata dengan gangguan pemusatan perhatian dan fungsi kognitif 

terutama dalam bidang aritmatika (Lubis, 2008). 

Penelitian di Gujarat-India  menunjukan prevalensi anemia mencapai 67% 

dari sampel. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara signifikan pada penderita 

anemia mempunyai skor IQ yang lebih rendah daripada yang tidak anemia (Sen, 

2006).  

Masalah kurang gizi lainnya yaitu Anemia Gizi Besi (AGB) yang diderita 

oleh 8,1 juta anak balita, 10 juta anak usia sekolah, 3,5 juta remaja putri dan 2 juta 

ibu hamil (Depkes RI, 2007).   

Di Indonesia prevalensi anemia pada remaja putri tahun 2006, yaitu 28% 

(Depkes RI, 2007). Data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 

menyatakan bahwa prevalensi anemia gizi pada balita 40,5%, ibu hamil 50,5%, 

ibu nifas 45,1%, remaja putri usia 10-18 tahun 57,1% dan usia 19-45 tahun 

39,5%. Dari semua kelompok umur tersebut, wanita mempunyai resiko paling 

tinggi untuk menderita anemia terutama remaja putri ( Isniati, 2007).  

Anemia tidak bisa dianggap enteng, dampaknya bisa serius, mulai dari 

kecerdasan anak menurun, mudah infeksi, hingga gangguan mental. Anemia, yang 
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biasa disebut kalangan awam dengan penyakit kurang darah merupakan kondisi di 

mana tingkat hemoglobin yang rendah karena kurangnya zat besi. Anak akan 

mengalami gangguan konsentrasi, daya ingat rendah, kemampuan memecahkan 

masalah rendah, gangguan perilaku, dan tingkat Intelleigence Quotient (IQ) yang 

lebih rendah. Akibatnya adalah penurunan prestasi belajar dan kemampuan fisik 

anak (Herdata, 2008).  

Anemia defisiensi besi sering menimpa anak sekolah, mengakibatkan 

siswa tersebut menjadi sulit menerima pelajaran di kelas. Penelitian yang pernah 

dilakukan menunjukkan, anak yang pernah mengalami defisiensi besi 

menunjukkan skor motorik, IQ verbal, dan IQ keseluruhan, yang lebih rendah 

dibandingkan anak lainnya. Bentuk anemia ada bermacam-macam, namun yang 

paling sering ditemui adalah anemia defisiensi besi. Besi adalah komponen 

hemoglobin yang esensial, sehingga kekurangan besi pada hemoglobin, tentu 

mengakibatkan turunnya pula kadar  hemoglobin tersebut. Jadi, jangan heran 

kalau penderita lemah, pucat, sering mengantuk, dan tidak dapat berkonsentrasi 

(Sinaulan, 2007). 

Gangguan konsentrasi berhubungan dengan kemampuan anak untuk 

memperhatikan dan berkonsentrasi, kemampuan yang berkembang seiring dengan 

perkembangan anak. Anak yang sangat terganggu konsentrasinya mengalami 

kesulitan untuk memfokuskan konsentrasinya, perhatiannya dan menyelesaikan 

tugas secara terus menerus. Mereka sering lupa instruksi-instruksi, kehilangan 

barang-barang dan tidak mendengarkan orang tua dan gurunya (Herdata, 2008).  

Penyebab utama yang dapat memicu anemia dan kelelahan adalah 

kekurangan zat besi yang dikenal sebagai mikrositosis (MCV di bawah 98). Zat 

besi adalah mineral yang memungkinkan oksigen diedarkan dalam sel darah 

merah. Banyak perempuan kekurangan zat besi. Pola makan yang buruk, dan haid 

yang parah dapat menyebabkan kekurangan zat besi setiap bulan. Haid yang 

sering atau berat dapat lazim terjadi pada perempuan yang terinfeksi HIV. Hal ini 

mengakibatkan kehilangan darah dalam jumlah besar dan anemia (Johnson et al, 

1999). 
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Dari latar belakang di atas mengingat tingginya prevalensi anemia 

terhadap remaja putri, penulis tertarik untuk mengetahui gambaran anemia 

dengan IQ. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam 

penelitian ini perumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :  

Bagaimanakah gambaran anemia dan IQ pada remaja putri Pondok 

Pesantren Imam Syuhodo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran anemia dengan intelligence quotient (IQ) 

pada remaja dan mengevaluasi status anemia pada remaja putri sekolah tingkat 

SMU di Indonesia. Penelitian tentang anemia akan menghasilkan informasi 

penting mengenai status gizi populasi. 

 

D. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian halterman yang berjudul Iron Deficiency and Cognitive 

Achievement Among School-Aged Children and Adolescents in the United 

States meneliti tentang hubungan antara Anemia defisiensi besi (ADB) 

terhadap skor tes kognitif dengan sampel penelitian anak-anak usia sekolah 

dan remaja. Dari 5398 sampel pada anak-anak didapatkan prevalensi 3% 

menderita anemia defisiensi besi. Prevalensi ADB lebih tinggi didapatkan 

pada remaja putri sebanyak 8,7%. Hasil penelitian menunjukan nilai 

matematika pada penderita ADB lebih rendah (Halterman, 2001).. 

2. Penelitian A. Sen dan S.J. Kanani yang berjudul Deleterious Functional 

Impact of Anemia on Young Adolescent School Girls  meneliti tentang 

hubungan ADB dengan pertumbuhan fisik dan fungsi kognitif di Gujarat-

India. Sampel penelitian adalah siswi umur 9-14 tahun. Variabel bebas adalah 

kadar hemoglobin dan variabel terikat adalah  tes IQ  yang dimodifikasi dari 

tes Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). Pada anak yang tidak 
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anemia didapatkan skor IQ lebih tinggi dari pada anak yang anemia (Sen, 

2006).  

3. Pengaruh Anemia Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Satu dan Dua SMP 

PGRI 1 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007 diteliti oleh Kartikasari. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa siswa dengan anemia memiliki prestasi yang 

cukup saja atau bahkan kurang (Kartikasari, 2007). 

Pada penelitian ini akan diteliti hubungan antara anemia dengan tingkat IQ 

pada remaja putri.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui gambaran anemia dan intelligence quotient (IQ) pada remaja putri.  

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya anemia pada 

anak-anak sekolah. 

 

 


