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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anak sekolah dasar adalah investasi masa depan karena anak 

usia tersebut merupakan generasi penerus bangsa. Gizi menjadi penting 

bagi anak sekolah karena dapat menunjang pertumbuhan secara fisik. 

konsumsi asupan makanan, aktivitas fisik dan konsumsi cairan sangatlah 

penting pada usia ini untuk dapat membantu memenuhi gizi secara 

optimal sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak dan 

meningkatkan status gizi. Pada usia ini apabila kecukupan gizi tidak 

terpenuhi anak dapat mengalami berbagai masalah gizi seperti malnutrisi 

dan anemia (Kozier, dkk, 2011). 

Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah 

atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah (Hb) tidak mencukupi 

untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Kriteria anemia pada anak usia sekolah 

usia 6-12 tahun adalah <11,5 g/dl berdasarkan world healt organitations 

(WHO) pada tahun 2001. Anemia di Indonesia menjadi masalah 

kesehatan masyarakat karena prevalensinya diatas 20%. Anemia dapat 

terjadi pada kelompok umur <12 tahun baik pada perempuan maupun 

laki-laki, remaja putri, wanita usia subur, serta ibu hamil (Riskesdas, 

2013). Anemia Gizi Besi (AGB) di Indonesia diderita oleh 10 juta anak 

usia sekolah (Depkes, 2007). Angka kejadian anemia di wilayah Jawa 

Tengah pada tahun 2013 mencapai 57,1%. Anak usia sekolah di wilayah 
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surakarta angka kejadian anemianya sebesar 26,5% (Dinkes Prov. 

Jateng, 2014).  

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya peningkatan 

konsentrasi hemoglobin adalah anemia yang disebabkan oleh 

kekurangan mikronutrien, seperti kekurangan vitamin A, vitamin B12 atau 

folat, Zn dan Fe(Rousham, dkk, 2013). Hemoglobin merupakan pigmen 

yang berwarna merah secara alami dan mengandung banyak zat besi 

(Sherwood, 2012).  

Hemoglobin berfungsi sebagai pengangkut oksigen ke jaringan 

dan media transport karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru (Tarwoto 

dan Wartomeh, 2008). Tubuh sangat memerlukan mikronutien memiliki 

peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain 

Fe, Zn, Mg, vitamin A, vitamin B12 dan vitamin C (Allen, 1998). Anemia 

atau kekurangan darah dapat ditimbulkan karena defisiensi berbagai zat 

gizi antara lain defisiensi  Fe. Jumlah zat besi diperkirakan 3,5 gram di 

dalam tubuh, sebagian dari jumlah tersebut sekitar 70% terdapat dalam 

hemoglobin (Kartasapoetra dan Marsetyo, 2008). 

Anemia dapat mempengaruhi aktivitas fisik seseorang karena 

pada saat kondisi anemia kadar hemoglobin menurun maka transport O2 

terganggu yang berakibat tubuh merasa lemah, letih, lesu. Anak-anak dan 

remaja merupakan usia yang produktif dimana pada masa tersebut anak 

dan remaja memiliki aktivitas fisik  yang tinggi sehingga membutuhkan 

asupan zat gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Aktivitas fisik 

memiliki peranan penting mencegah berbagai penyakit kronis serta 

kematian dini. Aktivitas fisik yang optimal  sangat bermanfaat bagi 
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kesehatan, khususnya efek intensitas pada status kesehatan, sedangkan 

aktivitas fisik yang kurang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan 

(Warburton, dkk, 2006). 

Aktivitas fisik yang kurang di masa kanak-kanak dapat 

menyebabkan kegemukan meningkatkan terjadinya risiko kardiometabolik 

pada masa anak-anak (Owen, dkk, 2012). Kebutuhan untuk 

meningkatkan tingkat aktivitas fisik pada anak sekarang diakui dalam 

kebijakan kesehatan saat ini. Proporsi aktivitas fisik di Indonesia 

tergolong kurang aktif secara umum adalah 26,1%. Aktivitas fisik di Jawa 

Tengah sebesar 20,5% tergolong kurang aktif  (Kemenkes, 2013). 

Anak yang mengalami anemia cenderung memiliki status gizi yang 

kurang. Worthington dan Williams (2000), melaporkan anemia 

mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan. 

Gejala ditimbulkan dari anemia yaitu rasa cepat lelah, dan juga bisa 

berakibat pada penurunan nafsu makan pada anak dan remaja (Anwar 

dan Khomsan, 2009). Kondisi anemia dapat memberikan gambaran 

status gizi secara biokimia status gizi seseorang yang lebih spesifik, jika 

dibandingkan dengan status gizi yang diukur dengan antropometri 

(Arisman, 2004). 

Prevalensi status gizi di Indonesia menurut IMT/U pada anak umur 

5-12 tahun sebesar 4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus, gemuk 10,8% 

dan sangat gemuk (obesitas) 8,8% (Riskesdas, 2013).Provinsi Jawa 

Tengah memiliki  dengan prevalensi status gizi  pada anak 6-12 tahun 

kategori sangat kurus sebesar 5,3% kurus sebesar 8,0%, gemuk sebesar 

10,9% (Riskesdas, 2013). 
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Hasil survey pendahuluan di SD Negeri Totosari Pajang Laweyan 

diketahui  status gizi berdasarkan IMT/U dari 32 siswa yang disurvey 

diperoleh 3 siswa (9,375%) mengalami obesitas, 1 siswa (3,125%) 

gemuk, 4 siswa (12,5%) kurus dan 5 siswa (15, 625%) sangat kurus. 

Hasil survey aktivitas fisik di SDN Totosari 1 Surakarta, anak yang 

memiliki aktivitas fisik kategori ringan sebanyak 65,63%, aktivitas kategori 

sedang sebanyak 34,37%. Data survey pendahuluan di SDN Tunggulsari 

1 diketahui  status gizi berdasarkan IMT/U dari 30 siswa yang disurvey 

diperoleh 4 siswa (14,96%) mengalami obesitas, 1 siswa (3,33%) gemuk, 

3 siswa kurus (16,67%) dan 3 siswa (6,67%) sangat kurus, sedangkan 

hasil survey aktivitas fisiknya sebanyak 73,3% siswa memiliki aktivitas 

fisik kategori ringan dan sebanyak 26,7% siswa memiliki aktivitas fisik 

kategori sedang. 

Uraian latar belakang dari berbagai permasalahan tersebut, maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan kadar hemoglobin dengan 

status gizi dan aktivitas fisik pada anak sekolah dasar di SDN Totosari 1 

dan Tunggulsari 1 Surakarta. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari urian latar belakang 

tersebut, yaitu  

1. Apakah ada hubungan antara kadar Hb dengan aktivitas fisik pada 

anak sekolah dasar? 

2. Apakah ada hubungan antara kadar Hb dengan status gizi pada anak 

sekolah dasar? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum 

Mengetahui  hubungan antara kadar hemoglobin dengan aktivitas fisik 

dan status gizi pada anak sekolah dasar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kadar hemoglobin pada anak sekolah dasar. 

b. Mendeskripsikan aktivitas fisik pada anak sekolah dasar. 

c. Mendeskripsikan status gizi pada anak sekolah dasar. 

d. Menganalisis hubungan antara kadar hemoglobin dengan aktivitas 

fisik pada anak sekolah dasar. 

e. Menganalisis hubungan antara kadar hemoglobin dengan status 

gizi pada anak sekolah dasar. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan Surakarta dapat 

menggunakan hasil hubungan kadar hemoglobin dengan aktivitas fisik 

dan status gizi pada siswa sekolah dasar sebagai masukan dalam 

menyusun program yang berkaitan dengan gizi anak sekolah. 

2. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian bagi sekolah adalah mendapatkan  informasi 

tentang status anemia dan status gizi siswa–siswanya sehingga dapat 

mendukung tercapainya proses belajar. 

3. Bagi Peneliti Lanjut 

Manfaat penelitian bagi peneliti lanjut adalah dapat dijadikan sebagai 

bahan bacaan, referensi, dan informasi untuk menambah wawasan 
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dan pengetahuan mengenai hubungan kadar hemoglobin dengan 

aktivitas fisik dan status gizi. 

 


