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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah aset penerus bangsa yang akan meneruskan 

pembangunan negara. Pembinaan dan pengembangan yang tepat dapat 

membantu anak untuk menjadi manusia yang berkualitas. Kualitas seorang 

anak salah satunya dapat dilihat dari prestasi belajarnya. 

Prestasi belajar sangat berkaitan dengan kemampuan anak untuk 

mengingat. Daya ingat terdiri dari daya ingat jangka pendek atau short term 

memory dan daya ingat jangka panjang atau long term memory.  Short Term 

Memory (STM) merupakan kemampuan yang digunakan untuk menyimpan 

informasi baru, kemudian disimpan dalam long term memory (LTM) 

(Atkinson, dkk, 2010).  

Aktivitas berpikir anak sekolah didukung oleh berbagai zat gizi dalam 

tubuh, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Asupan makanan yang 

bergizi seimbang selain untuk mencukupi kebutuhan energi juga 

mempengaruhi perkembangan otak, apabila asupan makanan kurang dan 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan 

status gizi yang buruk dan perubahan metabolisme otak (Morris, dkk, 2007). 

Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013 

mengelompokkan status gizi pada anak usia 5-18 tahun menjadi tiga 

kelompok yaitu 5-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Prevalensi anak 

pendek pada ketiga kelompok umur masih tinggi, yaitu pada kelompok umur 

5-12 tahun (35,8%), kelompok umur 13-15 tahun (35,2%) dan kelompok 

umur 16-18 tahun (31,2%). Prevalensi kurus pada kelompok umur 5-12 

tahun dan kelompok umur 13-15 tahun hampir sama sekitar 11%, 



2 
 

sedangkan pada kelompok umur 16-18 (8,9%), dan di Jawa Tengah 

prevalensi anak usia 5-12 tahun yang tergolong pendek (stunting) dan/atau 

sangat pendek (indeks TB/U pendek atau sangat pendek) adalah 12,3%. 

Prevalensi tertinggi dari ketiga kelompok tersebut adalah anak usia 5-12 

tahun yang termasuk dalam anak usia sekolah dasar, oleh karena itu penulis 

mengambil usia anak sekolah dasar sebagai sampel penelitian ini. 

Dampak malnutrisi gizi pada fungsi otak akan lebih terlihat pada anak 

usia sekolah. Anak dengan kejadian malnutrisi gizi mengalami keterbatasan 

daya ingat, produktivitas dan pencapaian prestasi belajar. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Astina dan Tanziha (2012) yang menunjukkan adanya 

korelasi antara daya ingat sesaat dengan status gizi yaitu, semakin baik 

status gizi maka semakin baik pula daya ingat sesaat. Penurunan daya ingat 

pada subjek dengan status gizi normal cenderung lebih rendah dibandingkan 

dengan subjek yang tergolong kurus. Penurunan daya ingat yang lebih besar 

terjadi pada subjek dengan status gizi sangat kurus atau malnutrisi gizi. 

Beberapa studi menyatakan bahwa hippocampus diduga memiliki 

peran krusial dalam menentukan daya otak dalam mengangkap dan 

menyimpan memori atau ingatan. Kesalahan gizi pada awal kehidupan akan 

berpengaruh pada pembentukan neuro-fisiologi dan neuro-kimia dari 

pembentukan hippocampus. Berdasarkan temuan tersebut terdapat 

kemungkinan bahwa TB/U berkorelasi dengan kesalahan gizi pada saat awal 

pertumbuhan karena tinggi badan menggambarkan status gizi pada masa 

lampau (Ribordy, dkk, 2013). 

World Health Organization (WHO) (2013) menyebutkan, prevalensi 

anemia dunia berkisar 40-88%. Jumlah penduduk usia remaja (10-19 tahun) 
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di Indonesia sebesar 26,2% yang terdiri dari 50,9% laki-laki dan 49,1% 

perempuan (Kemenkes RI, 2013). World Health Organization (WHO) 

melaporkan ada 1,62 miliar populasi mengalami anemia, rata-rata pada 

umur sekolah yaitu sekitar 25,4% dan pra-sekolah sebesar 47,4%. Hasil-

hasil studi sebelumnya di berbagai negara memperlihatkan hasil yang sama. 

Data hasil Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, prevalensi anemia di 

Indonesia yaitu 21,7% dengan penderita anemia berumur 5-14 tahun 

sebesar 26,4% dan 18,4% penderita berumur 15-24 tahun (Kemenkes RI, 

2014). Angka kejadian anemia di Jawa Tengah pada tahun 2013 mencapai 

57,1%. Data terakhir dari survei kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta dari tahun 2001-2009 didapat sekitar 54,7% kasus anemia pada 

anak sekolah (Dinkes Kota Surakarta, 2009). 

Kadar Hb yang rendah dari kadar normal (Anemia) dapat 

mengakibatkan kapasitas pengangkutan  oksigen oleh sel darah merah ke 

otak menurun. Kekurangan kadar Hb yang terjadi dalam kurun waktu yang 

lama secara terus menerus, akan menyebabkan anak mengalami gangguan  

kognitif, pendengaran, penglihatan, emosional, hiperaktif, sulit menerima dan 

memproses informasi, pelupa, sehingga menghambat proses belajar anak, 

dan berdampak pada daya ingat rendah dan capaian prestasi menurun 

(Hurley, 2007). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Grantham (2001) serta Pollit (2002) yang menunjukkan bahwa anemia gizi 

besi pada anak usia dini dapat menurunkan perkembangan kognitif anak.  

Hasil studi pendahuluan di SD Negeri Totosari I Pajang Laweyan yang 

merupakan sekolah negeri milik pemerintah kota Surakarta diketahui, hasil 

survei status gizi menurut kategori TB/U terdapat 4 (12,5%) dari 32 siswa 
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yang tergolong dalam kategori pendek dan sangat pendek. Status gizi 

berdasarkan IMT/U diperoleh 3 (9,375%) dari 32 siswa obesitas, 1 siswa 

(3,125) dari 32 siswa overweight, 4 siswa (12,5%) dari 32 siswa kurus dan 5 

(15, 625%) dari 32 siswa sangat kurus. Daya ingat sesaat siswa dengan 

kategori kurang terdapat 17 (56,7%) dari 32 siswa. 

Hasil studi pendahuluan di SD Negeri Tunggulsari I diketahui hasil 

status gizi menurut kategori TB/U terdapat 6 (20,0) dari 30 siswa yang 

tergolong dalam kategori pendek dan sangat pendek. Status gizi 

berdasarkan IMT/U diperoleh 2 (6,7%) dari 30 siswa obesitas, 3 (10,0) dari 

30 siswa overweight, 3 (10,0%) dari 30 siswa kurus dan 2 (6,7%) dari 30 

siswa sangat kurus. Daya ingat sesaat siswa dengan kategori kurang 

terdapat 16 (53,3%) dari 30 siswa. 

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dari 62 siswa yang diteliti 

terdapat 10 siswa (16,12%) memiliki status gizi pendek dan 33 siswa 

(53,22%) yaitu hampir setengah dari siswa yang diteliti memiliki daya ingat 

sesaat yang kurang. Hasil wawancara dengan siswa yang memiliki daya 

ingat kurang beberapa siswa cenderung tidak konsentrasi saat 

berkomunikasi dengan peneliti, siswa cenderung pasif dan lesu. Peneliti 

menduga ada indikasi anemia pada siswa tersebut. 

Peran status gizi dan status anemia (kadar Hb)  penting dalam 

konsentrasi dan daya ingat anak untuk mendukung proses belajar, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti hubungan status gizi dan kadar Hb dengan 

daya ingat sesaat siswa di Sekolah Dasar Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

           Rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian pada latar belakang 

tersebut, yaitu “Apakah ada hubungan status gizi dan kadar Hb dengan daya 

ingat sesaat pada siswa Sekolah Dasar di Surakarta”? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

             Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan status 

gizi dan kadar Hb dengan daya ingat sesaat pada siswa Sekolah Dasar di 

Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan status gizi siswa di SDN Totosari I dan SDN 

Tunggulsari I Surakarta 

b. Mendeskripsikan kadar Hb  pada siswa di SDN Totosari I dan SDN 

Tunggulsari I Surakarta 

c. Mendeskripsikan daya ingat sesaat siswa di SDN Totosari I dan 

SDN Tunggulsari I Surakarta 

d. Menganalisis hubungan status gizi dengan daya ingat sesaat siswa 

di SDN Totosari I dan SDN Tunggulsari I Surakarta 

e. Menganalisis hubungan kadar Hb dengan daya ingat sesaat siswa 

di SDN Totosari I dan SDN Tunggulsari I Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

informasi tentang hubungan status gizi dan kadar Hb dengan daya ingat, 

sehingga siswa dapat memperbaiki status gizi dan asupan zat besinya. 
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2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pihak 

sekolah tentang pentingnya status gizi dan kadar Hb sehingga pihak 

sekolah dapat mengedukasi siswanya untuk menjaga dan meningkatkan 

status gizi agar tetap baik dan meningkatkan pengetahuan tentang cara 

memilih bahan sumber zat besi yang baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya, yaitu terkait dengan penelitian 

tentang status gizi dan kadar Hb dengan daya ingat. 

 

 

 

 


