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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) merupakan 

ancaman utama bagi kesehatan dan perkembangan populasi di seluruh dunia, 

terutama pada anak-anak pra sekolah dan ibu hamil.
3
 Masalah GAKY 

membutuhkan perhatian yang serius karena merupakan penyebab paling 

sering kelainan mental dan kerusakan otak yang sebenarnya dapat dicegah, 

dimana hal ini dapat berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya 

manusia.6
 GAKY terjadi ketika kebutuhan yodium tidak terpenuhi sehingga 

menyebabkan sintesis hormon tiroid terganggu. mengakibatkan terjadinya 

serangkaian kelainan fungsional dan perkembangan.
3
 

Yodium merupakan unsur vital pada sintesis hormon tiroid. Yodium 

yang terdapat dalam makanan diubah menjadi iodide dan kemudian 

diabsorbsi. Tiroid adalah organ utama yang mengambil yodium. Sekitar 

120µg masuk kedalam tiroid pada tingkat sintesis dan sekresi hormone tiroid 

yang normal. Setelah mengalami metabolisme, tiroid menyekresi dalam 

bentuk hormon tiroid T3 dan T4. Hormon tiroid memiliki efek fisiologis pada 

beberapa organ diantaranya ke jantung, otot, tulang, saluran cerna, system 

saraf dan lemak. Pada sistem saraf, hormon tiroid mendorong perkembangan 

otak normal.
23

 

WHO, UNICEF dan International Council for Control of Iodine 

Deficiency Disorders (ICCIDD) merekomendasikan kebutuhan yodium 

8 
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perhari 90 µg pada anak usia 0-59 bulan, 120 µg pada usia 6-12 tahun dan 

150 µg pada usia diatas 12 tahun serta kebutuhan tertinggi pada wanita hamil 

dan menyusui sebesar 250 µg.
6
 Bila asupan yodium tidak terpenuhi sesuai 

yang direkomendasikan, kelenjar tiroid tidak akan mampu mensintesis 

hormon tiroid dalam jumlah yang cukup, sehingga menyebabkan kadarnya 

dalam darah menjadi rendah (hipotiroid). Hal ini menjadi faktor yang 

berpengaruh pada gangguan perkembangan otak dan efek berbahaya 

lainnya.
1,6,24

 

 

2.1.1  Prevalensi GAKY 

Berdasarkan data WHO pada tahun 2003 menyatakan dari 192 

negara sebanyak 36,5 % dari seluruh populasi di dunia mengalami 

kekurangan yodium. Dengan data tertinggi di Eropa (59,9%), terendah di 

Amerika (10,1 %) dan Asia Tenggara sebesar 30,3 %.
3
 Pada tahun 2007, 

WHO memperkirakan hampir 2 miliar orang mengalami kekurangan 

yodium, dimana sepertiganya adalah anak usia sekolah.  Data penelitian 

tahun 2007, dari 193 negara sebanyak 31,5% dari populasi anak usia 

sekolah (6-12 tahun) di dunia mengalami kekurangan yodium. Dengan data 

tertinggi di Eropa (52,4%) dan terendah di Amerika (10,6 %). Sedangkan di 

Asia Tenggara sebesar 30,3 %.
2
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Gambar 1. Besaran masalah defisiensi yodium pada populasi anak usia sekolah di 

dunia tahun 2011.
25

 

Untuk data di Indonesia, berdasarkan hasil survey nasional pada 

tahun 2003, TGR pada anak sekolah sekitar 11,1%. Survei nasional evaluasi 

GAKY ini menunjukkan bahwa 35,8% kabupaten termasuk endemik  ringan,  

13,1%  kabupaten  endemik  sedang,  dan  8,2%  kabupaten endemik berat.4 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Survey Nasional Intensifikasi Penanggulangan GAKY tahun 

2003.4 
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2.1.2 Dampak GAKY 

Defisiensi yodium mempunyai banyak dampak utama pada 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dampak-dampak tersebut secara 

bersama disebut Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Salah satu 

tanda klasik seseorang yang mengalami defisiensi yodium adalah goiter atau 

pembesaran kelenjar gondok dan dapat terjadi pada semua usia, bahkan pada 

bayi baru lahir.1
 Ketika asupan yodium kurang memenuhi, terjadi peningkatan 

sekresi thyroid-stimulating hormone (TSH) sebagai upaya untuk 

memaksimalkan penyerapan yodium yang tersedia, dan TSH merangsang 

hipertrofi dan hiperplasia tiroid. Hal ini merupakan bentuk adaptasi fisiologis 

terhadap defisiensi yodium kronik.
1,26

 Goiter ditandai dengan pembesaran 

difus dan homogen, kemudian berkembang membentuk nodul. Defisiensi 

yodium berkaitan dengan tingginya kejadian gondok beracun multinodular, 

terutama pada wanita usia lebih dari 50 tahun.27
 

Dampak yang paling serius dari GAKY adalah gangguan pada 

perkembangan janin. Selama trimester pertama kehamilan, untuk 

menyediakan hormon tiroid, fetus bergantung pada hormon tiroid ibu melalui 

plasenta sekitar 20-40%. Pada minggu ke-10-12, kelenjar tiroid fetus mulai 

berfungsi namun tetap membutuhkan yodium dari ibu untuk menghasilkan 

hormon tiroid. Yodium yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan 

otak (brain damage) yang bersifat irreversibel. Kekurangan yodium berat 

selama kehamilan meningkatkan risiko bayi lahir mati, aborsi, dan kelainan 

kongenital.
28

 Selain itu juga menyebabkan kretinisme, yang ditandai dengan 
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retardasi mental berat yang disertai dengan perawakan pendek, tuli-bisu, dan 

spastisitas.
1
 Di daerah defisiensi yodium berat, sekitar 5-15% populasi 

mengalami kretinisme. Melalui program profilaksis yodium, dapat 

mengurangi terjadinya kasus baru kretinisme di Swiss dan beberapa negara, 

namun  kretinisme masih muncul di daerah Cina Barat.
29

 

Dampak kekurangan yodium ringan sampai sedang selama 

kehamilan belum diketahui secara jelas. Ibu yang mengalami hipotiroidisme 

subklinis (peningkatan TSH pada trimester kedua) dan hiptiroksinemia 

berhubungan dengan gangguan perkembangan mental dan psikomotor 

keturunannya. Penelitian di Eropa menyatakan bahwa yodium mengurangi 

ukuran tiroid pada ibu dan bayi baru lahir, dan beberapa dapat menurunkan 

kadar TSH ibu. GAKY diyakini mempunyai pengaruh terhadap fungsi 

intelektual.
1
 Pada studi crosssectional dilaporkan, anak defisiensi yodium 

sedang sampai berat mengalami gangguan fungsi intelektual dan 

keterampilan motorik halus. Dua meta-analisis memperkirakan populasi 

dengan defisiensi yodium kronis mengalami penurunan intelligence quotient 

(IQ) antara 12,5-13,5 poin.
30

 

Asupan yodium juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. 

Penelitian 5 negara di Asia menyatakan bahwa konsumsi garam beryodium 

berhubungan dengan peningkatan berat badan per usia dan lingkar lengan atas 

bayi. Pada Anak defisiensi yodium, gangguan fungsi tiroid dan goiter 

berbanding terbalik dengan konsentrasi insuline-like growth factor-1 (IGF-1) 

dan IGF-binding protein-3 (IGFBP-3). Beberapa penelitian melaporkan 
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bahwa kebutuhan yodium yang tercukupi dapat meningkatkan IGF-1 dan 

IGFBP-3 serta meningkatkan somatic growth pada anak-anak.
31

 

Tabel 2. Dampak GAKY pada berbagai usia.
1,6,26

 

Usia Dampak 

Fetus Aborsi 

Lahir mati 

Kelainan kongenital 

Kretinisme neurologis: 

     Defisiensi mental, bisu tuli, diplegia spastik, juling 

Kretinisme hipotiroid : 

     Defisiensi mental, dwarfisme, hipotiroidisme 

Cacat psikomotor 

Neonatus Peningkatan kematian perinatal 

Hipotiroidisme neonatal 

Keterbelakangan perkembangan fisik dan mental 

Anak dan 

remaja 

Peningkatan kematian bayi 

Keterbelakangan perkembangan fisik dan mental 

Dewasa Goiter dengan komplikasi 

Iodine-induced hyperthyroidism (IIH) 

Semua usia Goiter 

Hipotiroidisme 

Kelainan fungsi mental 

Peningkatan kerentanan terhadap radiasi nuklir 
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Dampak GAKY yang terlihat di masyarakat seperti goiter 

merupakan fenomena “puncak gunung es” dengan besar sekitar 1-10%. 

Namun efek yang lebih serius adalah kerusakan otak (brain damage) akibat 

defisiensi yodium pada fetus yang memengaruhi perkembangan kognitif dan 

neuro-intelektual.
8,32

 Salah satu manifestasi dari kerusakan otak adalah 

kesulitan belajar pada anak,
9,32

 yang dapat memengaruhi prestasi belajar anak 

di sekolah. 

 

 

 

 

Gambar 3. Fenomena puncak gunung es GAKY.
33

 

 

2.1.3 Penentuan endemisitas GAKY 

Penentuan endemisitas daerah GAKY dapat dinilai dengan beberapa 

indikator diantaranya kadar yodium urin, total goiter rate dengan metode 

palpasi, total goiter rate dengan metode ultrasonografi, thyroid stimulating 

hormone (TSH) dan tiroglobulin (Tg). 
3
 

2.1.3.1 Kadar Yodium Urin 

Sebagian besar yodium yang diserap dalam tubuh akan muncul 

dalam urin. Oleh karena itu, ekskresi yodium urin merupakan penanda yang 

bagus untuk mengukur asupan yodium terbaru. Pemeriksaan indikator ini 
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direkomendasikan karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya spesimen 

urin juga mudah diperoleh, Selain itu sampel urin dibutuhkan dalam jumlah 

kecil (0,5-1,0 ml), sampel tidak memerlukan pendinginan, penambahan 

pengawet dan tidak harus segera dilakukan pengukuran. Sampel dapat 

disimpan di laboratorium selama berbulan-bulan atau lebih.Sampel dapat 

dibekukan dan dibekukan kembali dengan aman, tetapi harus benar-benar 

dicairkan sebelum aliquots diambil untuk analisis. Penguapan harus 

dihindari, karena dapat meningkatkan konsentrasi. Selain itu perlu 

diperhatikan untuk menghindari kontaminasi urin dengan yodium.
6
  

 

Tabel 3. Kriteria epidemiologi pemeriksaan yodium berdasarkan kadar 

yodium urin.6 

Yodium Urin 

Rata-rata 

(µ/l) 

Asupan Yodium Status Yodium 

< 20 Tidak mencukupi Defisiensi yodium berat 

20 – 49 Tidak mencukupi Defisiensi yodium sedang 

50 – 99 Tidak mencukupi Defisiensi yodium ringan 

100 – 199 Adekuat Yodium adekuat 

200 – 299 Lebih dari adekuat Adekuat pada ibu hamil, namun lebih 

untuk populasi secara umum 

 

≥ 300 Kelebihan Risiko terjadinya iodine-induce 

hyperthyroidism, penyakit tiroid 

autoimun 
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Sebagian besar metode berdasarkan peran yodium sebagai katalis 

dalam reaksi Sandell-Kolthoff yang mereduksiceric amonium sulfat (warna 

kuning) menjadi bentuk cerous (tidak berwarna) dengan adanya asam 

arsenious. Sebelum reaksi tersebut, dilakukan pemurnian sampel 

menggunakan ammonium persulfat atau asam klor, untuk membersihkan urin 

dari campuran kontaminan.
6
 

 

2.1.3.2. Total Goitre Rate Metode Palpasi 

Metode lama untuk menentukan ukuran kelenjar tiroid adalah dengan 

inspeksi dan palpasi. Perubahan ukuran kelenjar tiroid berbanding terbalik 

dengan asupan yodium. Total goitre rate (TGR) merupakan indeks untuk 

defisiensi yodium yang sudah berlangsung lama. Sehingga kurang sensitif 

dalam mengevaluasi perubahan status yodium terbaru. Metode palpasi telah 

digunakan dalam sebagian besar studi epidemiologi gondok endemik dan 

masih direkomendasikan karena lebih mudah dan tidak memerlukan banyak 

biaya.
6
 

Pemeriksaan dilakukan dengan cara pemeriksa berdiri di depan subyek 

yang diperiksa. Kemudian dilihat adanya tanda-tanda pembesaran tiroid. 

Subyek diminta untuk melihat keatas untuk memperjelas kelenjar tiroid. 

Pemeriksa meraba tiroid dengan menggeser ibu jari sepanjang sisi trakea 

antara kartilago tiroid dan bagian atas sternum. Catat ukuran dan konsistensi 

tiroid.
6
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Tabel 4.Klasifikasi total goiter rate (TGR) dengan metode palpasi.
6
 

Grade Dampak 

0 Goiter tidak teraba atau terlihat 

1 Goiter teraba, tetapi tidak terlihat ketika leher dalam posisi 

normal (tiroid tidak terlihat membesar). 

2 Pembengkakan di leher terlihat jelas ketika leher dalam 

posisi normal dan konsisten dengan pembesaran tiroid 

ketika leher diraba 

 

 TGR dihitung dari jumlah goiter grade 1 dan 2 dibagi total subyek 

yang diperiksa. TGR 5 % atau lebih pada anak usia sekolah (6-10 tahun) 

digunakan sebagai penanda adanya masalah kesehatan masyarakat.
6
 

 

Tabel 5. Kriteria epidemiologi penentuan endemisitas GAKY berdasarkan 

total goiter rate (TGR) pada anak usia sekolah.6 

 Derajat GAKY berdasarkan TGR 

Total goiter 

rate 

Tidak ada Ringan Sedang Berat 

0 – 4.9 % 5.0-19.9% 20.0-29.9% ≥30% 

 

2.1.3.3 Total Goitre Rate dengan Metode Ultrasonografi (USG) 

TGR metode USG mempunyai tingkat ketepatan lebih tinggi dibanding 

metode palpasi. Pada metode ini disajikan dengan data usia, jenis kelamin, 

dan luas permukaan tubuh (BSA) untuk memperhitungkan perbedaan dalam 

perkembangan tubuh anak-anak pada usia yang sama di berbagai negara. 

Pendekatan ini berpotensi di negara-negara dengan prevalensi tinggi retardasi 

pertumbuhan anak karena malnutrisi (stunting ; tinggi per usia dan 
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underweight; berat badan per usia). Namun metode ini memiliki beberapa 

kekurangan, disamping peralatan mahal dan operator yang harus dilatih 

khusus, juga memiliki respon lambat terhadap perubahan asupan yodium.6 

 

2.1.3.4 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) 

Kelenjar hipofisis menyekresi TSH ketika terjadi penurunan kadar T4 

dalam darah. Serum TSH akan naik ketika konsentasi serum T4 rendah dan 

sebaliknya. Secara umum pada populasi defisiensi yodium kadar TSH serum 

lebih tinggi dibanding populasi non defisiensi yodium. Namun perbedaan 

tersebut tidak besar dan banyak tumpang tindih terjadi antara nilai TSH 

individu satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kadar TSH darah pada anak 

usia sekolah dan orang dewasa bukan merupakan penanda defisiensi yodium, 

dan tidak dianjurkan untuk penggunaan rutin dalam survei berbasis sekolah. 

Namun TSH merupakan indikator yang penting untuk defisiensi yodium pada 

neonatus. Tiroid neonatal memiliki kandungan yodium lebih rendah 

dibanding orang dewasa. Asupan yodium pada suatu daerah dikatakan 

mencukupi jika kadar TSH >5 mlU/l. 

Pemeriksaan ini tidak direkomendasikan untuk menilai populasi defisiensi 

yodium karena biaya cukup mahal dan tidak dapat digunakan ketika 

melahirkan memakai antiseptik yang mengandung yodium. Sampel diambil 

dari tali pusat pada pengiriman atau dengan tusukan tumit (heel prick) paling 

tidak 48 jam setelah lahir.
6
 

 



19 
 
 

2.1.3.5  Tiroglobulin (Tg) 

Tg adalah protein tiroid yang merupakan prekursor dalam sintesis 

hormon tiroid, dan Tg dapat dideteksi dalam darah semua individu yang 

sehat, meski dalam jumlah yang kecil. Hiperplasia tiroid dan goiter 

meningkatkan kadar Tg serum. Pengambilan sampel menggunakan dried 

whole bloog pots (DBS). Pengukuran DBS Tg pada anak usia sekolah 

merupakan indikator sensitif status yodium dalam populasi dan dapat 

digunakan untuk memantau peningkatan fungsi tiroid. Namun pemeriksaan 

ini tidak direkomendasikan karena membutuhkan biaya yang tinggi dan 

membutuhkan sarana prasarana laboratorium pendukung.
6
 

 

2.1.5 Pemetaan Daerah GAKY 

Pemetaan GAKY di Jawa tengah terakhir dilakukan pada tahun 2004 

menunjukan sejumlah 15.675.219 penduduk Jawa Tengah tinggal di 15 

Kabupaten yang merupakan daerah kekurangan yodium. Dari jumlah tersebut 

1.028.294 orang dinyatakan menderita gondok, 12.989 diantaranya adalah 

wanita usia subur dan 41.318 diantaranya anak dan bayi.
5
 

Pemetaan daerah GAKY terbaru yang dilakuakan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014 didapatkan data seluruh kecamatan di 

Kabupaten Wonosobo. Dari data pemetaan tersebut beberapa kecamatan 

masuk daerah endemis, salah satunya yaitu Kecamatan Kertek dengan nilai 

TGR sebesar 20,65%.
34
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2.2. Prestasi Belajar 

2.2.1. Pengertian Prestasi Belajar 

Secara umum prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai dari 

proses belajar. Menurut Dimyati belajar merupakan seperangkat proses yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi 

kapabilitas baru.
35

 Secara fisiologis, proses belajar ialah kemampuan sistem 

saraf untuk menerima (persepsi), mengolah informasi (asosiasi, integrasi dan 

encoding) dan menanggapinya (respons).
36

 Pada proses belajar terjadi 

perubahan konsentrasi dan distribusi berbagai zat seperti neurotransmiter, 

second messanger, canal ion dan reseptor. Proses belajar (learning) berkaitan 

erat dengan ingatan atau memori dimana prosesnya berhubungan dengan 

proses pemeliharaan (keeping), dan mengingat kembali (recall, retrieval) 

informasi atau pengalaman yang telah direkam.
37

 

Robert Gagne menyatakan dalam setiap proses selalu terdapat hasil 

nyata yang dapat diukur dan dinyatakan sebagai hasil belajar (achievement) 

seseorang.
38

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil 

yg telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). 

Sedangkan prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yg diberikan oleh guru.
39

 Penelitian 

mengenai kecerdasan intelektual berkaitan dengan kemampuan kognitif siswa 
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yang diukur dengan nilai mata pelajaran matematika, Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) dan bahasa.
16

 

2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Prestasi Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan prestasi 

belajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal. Faktor 

internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang meliputi kondisi 

fisik/fisiologis, kondisi psikologis (inteligensi, konsentrasi). Sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa, meliputi lingkungan dan 

instrumental (sarana, kurikulum, sarana prasarana, guru).
15,16,40

 

 

 

 

Gambar 4 menyajikan gagasan bahwa masukan bahan mentah (raw 

input) diperoleh dari pengalaman belajar tertentu dalam proses belajar 

mengajar (learning teaching process) dengan harapan dapat berubah menjadi 

keluaran (output) dengan kualifikasi tertentu.
15

 

2.2.2.1. Faktor Internal 

1)  Kondisi Fisik 

Kondisi fisik umum sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan bugar jasmaninya akan lebih 

RAW INPUT 
LEARNING TEACHING 

PROCESS 
OUTPUT 

ENVIRONMENTAL INPUT 

Gambar 4. Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar.15 

INSTRUMENTAL INPUT 



22 
 
 

baik belajarnya dibanding dalam keadaan lelah atau sakit. Untuk memperoleh 

kebugaran jasmani perlu melakukan aktivitas fisik secara rutin. Penelitian 

Trudeau tahun 2008 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

aktivitas fisik dan prestasi belajar. Dimana aktivitas fisik mempunyai 

pengaruh pada konsentrasi, memori dan perilaku di ruang kelas.
41

  

Faktor nutrisi juga mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

seseorang. Studi pengaruh gizi buruk terhadap kemampuan kognitif yang 

dilakukan pada anak sekolah menunjukkan bahwa gizi buruk berhubungan 

dengan rendahnya prestasi belajar anak di sekolah.
42

 Selain itu anak dengan 

obesitas cenderung memiliki cakupan perhatian kecil, fleksibilitas mental 

yang menurun, dan cenderung memiliki kemampuan intelektual yang 

rendah.
43

 Faktor lain yang berpengaruh adalah kondisi kesehatan panca 

indera, seperti kesehatan indera pendengar dan indera penglihat juga 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan 

pengetahuan. Sehingga dapat juga memengaruhi prestasi belajar siswa.
44

 

2)  Kondisi Psikologis 

a. Kecerdasan 

Inteligensi atau kecerdasan mempunyai peranan besar terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Orang yang dengan tingkat kecerdasan (IQ) 

tinggi umumnya memiliki prestasi lebih baik dibanding orang dengan taraf 

kecerdasan yang sedang atau rendah.
15

 Tingkat kecerdasan (IQ) memiliki 

hubungan yang kuat terhadap presasi belajar.
45

 Penelitian Candhra pada 614 
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siswa sekolah menengah menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

intelegensi dengan prestasi akademik siswa. Dijelaskan bahwa anak dengan 

IQ tinggi memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibanding  anak dengan 

IQ rata-rata.
46

 

b. Konsentrasi 

Salah satu faktor yang diperlukan dalam kegiatan belajar adalah 

kemampuan konsentrasi. Keluhan kurang konsentrasi sering ditemui pada 

anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dapat disertai 

hiperaktivitas (GPPH). Pada anak dengan GPPH menyebabkan proses 

akademik dalam memahami suatu materi terganggu sehingga mengalami 

kesulitan belajar dan rendahnya prestasi belajar.
47

 

2.2.2.2. Faktor Eksternal 

1) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan diyakini memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar 

anak baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial budaya.
15

 Beberapa 

penelitian menyatakan bahwa lingkungan rumah berkaitan dengan stimulasi 

lingkungan, seperti adanya kesempatan untuk belajar, interaksi ibu anak dan 

kondisi rumah memiliki pengaruh terhadap fungsi kognitif anak.
48

  

2) Instrumental 

Instrumental yang dimaksud disini seperangkat kelengkapan dalam 

berbagai bentuk yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan sekolah. 
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Faktor-faktor tersebut diantaranya kurikulum pendidikan, program sekolah, 

guru/tenaga pengajar dan fasilitas sarana prasarana. Faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik di sekolah.
15

 

3) Durasi Bekerja 

  Anak sekolah yang bekerja diyakini dapat berpengaruh pada 

prestasi belajar anak di sekolah. Penelitian yang dilakukan pada 333 anak di 

Kenya menyebutkan bahwa anak sekolah yang bekerja secara signifikan 

memiliki prestasi belajar yang rendah.
49

 Sedangkan penelitian di Brazil 

menyimpulkan anak yang bekerja lebih dari 2 jam per hari dapat menurunkan 

prestasi akademik anak di sekolah.
50

 

2.3 Inteligensi 

2.3.1 Pengertian Inteligensi 

Intelegensi diartikan sebagai kecerdasan seseorang. Inteligensi 

didefinisikan sebagai kapasitas seseorang dalam berbagai aspek yang 

merupakan manifestasi dirinya dalam cara yang berbeda di seluruh rentang 

kehidupan.
51

 Menurut Wechsler, inteligensi adalah kapasitas terpadu atau 

global yang dimiliki individu untuk bertindak dengan tujuan, berpikir 

rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Sedangkan ahli 

yang lain menyatakan bahwa inteligensi merupakan kapasitas mental 

individu untuk memroses informasi secara otomatis dan untuk memancarkan 

perilaku yang tepat dalam merespon sesuatu yang baru, dimana melibatkan 

metakomponen, komponen performa, dan komponen knowledge-acquisition. 
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Secara umum, inteligensi merupakan kapasitas untuk belajar dari pengalaman 

dan kapasitas seseorang untuk beradaptasi terhadap lingkungan.
52

 

Secara umum inteligensi seseorang berbanding lurus dengan prestasi 

belajarnya. Namun tidak semua demikian, beberapa dijumpai prestasi belajar 

seeorang tidak sesuai dengan tingkat intelegensinya yang diukur dari hasil tes 

inteligensi berupa nilai IQ.18
 Selain IQ, inteligensi juga dipengaruhi 

kecerdasan emosional dan kematangan sosial.19
 Tes intelegensi meliputi 

kemampuan verbal, kelancaran kata, kemampuan mengenal angka, 

kemampuan keruangan, kemampuan ingatan, kecepatan persepsi, dan 

kemampuan menalar.
33

 

2.3.2 Teori Inteligensi 

Maloney & Ward mengemukakan empat jenis pendekatan teori 

untuk memahami sifat-sifat inteligensi. Yaitu pendekatan teori belajar, 

pendekatan teori neurobiologis/neuro-sosiologis, teori psikometri dan teori 

perkembangan.
52

 

2.3.2.1 Pendekatan Teori Belajar 

Dalam kondisi kelahiran normal, semua orang mempunyai potensi 

belajar yang sama, perbedaan antar individu terletak pada pengalaman-

pengalaman belajar. Individeu memperoleh pengalaman baru dan tingkah 

laku inteligensi merupakan suatu perilaku dimana proses belajar terjadi dan 

merupakan respon individu terhadap situasi luar. Ahli teori ini menyatakan 

inteligensi bukan traits,melainkan kualitas belajar pada masa sebelumya.
52
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2.3.2.2 Pendekatan Teori Neurobiologis 

Dari semua pendekatan, mengasumsikan bahwa ada substrit 

neurobiologist yang ikut memengaruhi inteligensi. Oleh karena itu perlu 

diusahakan perumusannya melalui proses neuroanatomis dan neurofisiologis 

yang mendasari perilaku dalam kaitannya dengan inteligensi.
52

 

Halstead menyatakan bahwa ada sejumlah fungsi otak yang 

berhubungan dengan inteligensi yang relative tidak bergantung pada 

pertimbangan budaya. Terdapat empat faktor dalam fungsi-fungsi tersebut :
52

 

1) The central integrative (C) 

Kemampuan seseorang mengorganisasikan pengalamannya. Fungsi 

utama dimaksudkan untuk melakukan adaptasi 

2) The abstraction (A) 

Faktor yang berkaitan dengan kemampuan untuk menggolongkan 

segala sesuatu dalam berbagai kategori, dan untuk mengenal persamaan serta 

perbedaan benda-benda diantara obyek-obyek yang lain, berkenaan juga 

dengan onsep dan peristiwa. 

3) The power (P) 

Faktor ini berkaitan dengan kekuatan otak, termasuk kemampuan 

menahan afeksi sehingga rasionalitas dan intelektual, tumbuh dan 

berkembang. 

4) The directional (D) 
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Faktor yang memberi arah bagi kemampuan individu menentukan 

cara intelektual dan perilaku diekspresikan. 

2.3.2.3 Pendekatan Teori Psikometri 

Pendekatan ini berasumsi inteligensi adalah suatu traits dimana 

ditemukan perbedaan individual. Perlu diketahui adanya dua arah yang khas 

dari gerakan yang bertinteraksi pada teori psikometri. Pada tahun 1904 Binet 

membuat petisi kepada Pemerintah Perancis supaya membantu pendanaan 

untuk pengembangan suatu alat yang dapat membedakan siswa yang tidak 

mampu belajar dengan siswa yang berpotensi namun tidak berprestasi 

dengan baik. Skala pertama didasarkan pada anggapan bahwa setiap 

individu mempunyai chronological age (CA) dan mental age (MA). Untuk 

menentukan  letak inteligensi seseorang, dibuat perbandingan MA dengan 

CA dan dibandingkan dengan orang-orang dengan CA yang sama.52 

Guilford mengembangkan konseptualisasi inteligensi lebih lanjut 

yang disebut structure of intellect (SOI). Setiap keahlian intelektual 

membutuhkan operasi tertentu untuk dapat menghasilkan produk dan 

kekuatan tertentu. Selanjutnya melalui teknik analisis faktor dtetapkan :
52

 

1) Lima proses kognitif (operation); meliputi recognition, memory, devergen 

production, conevergen production, evaluation 

2) Empat tipe isi (content); meliputi figure, symbol semantics, behavior 

3) Enam outcome; meliputi unit, classes, relation, system, transformation, 

implication. 
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3.2.4.4 Pendekatan Teori Perkembangan 

Piaget mengemukakan bahwa intelegensi merupakan suatu fenomena 

perkembangan adaptasi, dimana individu mengkonstruksikan realita kepada 

bentuk yang lebih simbolis secara bertahap/progresif.Bentuk khusus adaptasi 

biologis antar individu dengan lingkungan. Perkembangan individu lebih 

lanjut menunjukkan adanya proses reorganisasi struktur psikologis secara 

terus menerus untuk menghadapi lingkungan.
52,53

 

2.3.3 Perkembangan Intelligensi 

Piaget sebagai salah satu tokoh teori perkembangan manyatakan 

proses reorganisasi struktrur psikologis seseorang untuk menghadapi 

lingkungan, terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi 

merupakan suatu proses pemikiran untuk mempersatukan input dari 

lingkungan ke dalam beberapa jenis struktur organisasi internal. Hal ini 

merupakan proses aktif dibalik proses adaptasi terhadap lingkungan. Terdapat 

ketergantungan asimilasi dengan lingkungan yang mana mempertimbangkan 

pertumbuhan dan perkembangan struktur kognitif internal. Sedangkan 

akomodasi merupakan proses yang diarahkan keluar dalam usaha individu 

untuk menyesuaikan diri dan merubah struktur kognifi dalam berhubungan 

dengan tuntutan lingkungan.
52

 

Terdapat 4 tahap utama perkembangan kognitif :
52,53

 

1) Periode sensorimotor (lahir – 2 tahun), perkembangan dimulai dari 

gerakan sederhana sampai terlihat tanda-tanda terbentuknya konsep 
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internal. Anak mengenali lingkungan hanya sebatas apa yang sedang ada 

didepan mata mereka. 

2) Periode preoperasional (2 – 7 tahun), anak mengembangkan bahasa dan 

konstruk simbolis dasar. Pengenalan terhadap kata-kata dan kemampuan 

berbicara mengalami peningkatan. Mulai dapat berpikir secara internal, 

dapat membedakan masa, dapat menemukan obyek yang disembunyikan 

dan dapat membuat imitasi dengan waktu lebih lama. 

3) Periode operasional konkrit (7-11 tahun), anak mendapat keterampilan 

menyimpan konsep dan idea. Anak mampu menghitung, menggolongkan 

dan mengurutkan. Anak juga sudah mengenali konsep pembalikan seperti  

perubahan bentuk suatu benda. 

4) Periode operasional formal (11 tahun keatas), kemampuan berpikir seperti 

layaknya orang dewasa, dapat berpikir abstrak, membuat penalaran 

deduktif dan mempertimbangkan hasil. Tingkat kecerdasan ditunjukkan 

dengan perwujudan konsep abstrak. 

Secara umum pertumbuhan mental mengikuti pola-pola tertentu. 

Terdapat perbedaaan kualitatif dalam cara berpikir anakyang lebih muda 

disbanding anak yang lebih tua. Perkembangan struktur dan kemampuan 

kognitif memiliki hubungan dengan perkembangan individu.
52

 

2.3.4 Pengukuran Inteligensi 

Untuk mengetahui tingkat intelegensi (IQ) seseorang, perlu adanya 

pengukuran melalui tes intelegensi. Sejumlah alat untuk mengukur IQ 
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seseorang telah dikembangkan dengan memenuhi kriteria persyaratan 

konsepsional teoritis (valid, reliable, standart) dan memenuhi persyaratan 

operasional (obyektif, diskriminatif, komprehensif dan mudah digunakan).16 

Tes IQ secara umum dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, tes IQ 

untuk individu seperti tes Stanford Binet, Tes Wechler Pre-school and 

Primary Scae of Intelligence (WPPSI), tes Wechler Intelligence Scale For 

Children (WISC). Kedua, tes IQ untuk kelompok seperti Tes Colored 

Progressive Matrix (CPM), tes inteligensi umum, dan Culture Fair 

Intelligence Test (CFIT).
16,54

 

CFIT merupakan salah satu tes IQ yang sering digunakan di 

Indonesia. Tes ini disusun oleh R.B. Cattel yang terdiri dari 3 skala, yaitu 

skala 1 untuk anak usia 4-8 tahun, skala 2 untuk anak usia 8-13 tahun, dan 

skala 3 untuk usia 13 tahun keatas. CFIT dirancang untuk  mengurangi  

pengaruh-pengaruh  yang  kurang sesuai dari faktor budaya dan sosial 

sehingga dihasilkan pemisahan yang lebih bersih terhadap  kemampuan  

alami  dari  pembelajaran  yang  spesifik. Tes ini digunakan untuk mengukur 

fluid ability seseorang, yang merupakan faktor herediter. Dalam 

perkembangan selanjutnya, terbentuk crystallized ability, yaitu faktor 

kemampuan yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Pengukuran ini 

memiliki peran sangat penting, karena peranan crystallized ability tergantung 

potensi fluid ability yang dimiliki seseorang.
16,54 ,55
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Tabel 6. Klasifikasi intelegensi.
52

 

IQ Klasifikasi 

≥120  Superior 

110 – 119  Diatas rata-rata 

90 – 109 Rata-rata 

80 – 89 Dibawah rata-rata  

70 – 79  Borderline 

< 69 Keterbelakangan mental 

 

2.3.5 Hubungan Inteligensi dengan Prestasi Belajar 

Intelegensi atau kecerdasan mempunyai peranan besar terhadap 

kemampuan belajar seseorang.15
 Intelegensi memiliki pengaruh terhadap 

proses  dan prestasi belajar serta berperan dalam menentukan berhasil atau 

tidaknya seseorang dalam menempuh atau mengikuti program 

pendidikan.
16

 Tingkat kecerdasan (IQ) memiliki hubungan yang kuat 

terhadap presasi belajar.45 IQ merupakan prediktor yang kuat terhadap 

kemampuan seseorang membaca kata, pemahaman bacaan, matematika, 

dan prestasi ekspresi tertulis.
56

 IQ juga berhubungan dengan frekuensi 

belajar anak. Siswa dengan IQ yang tinggi secara signifikan mengalami 

peningkatan akademik lebih besar dalam membaca dan menulis dibanding 

anak dengan  IQ  rendah.
57

 

Penelitian Candhra di India pada 614 siswa sekolah 

menengah,menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara intelegensi 
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dengan prestasi akademik siswa. Dijelaskan bahwa anak dengan IQ tinggi 

memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibanding  anak dengan IQ 

rata-rata. Dimana anak dengan IQ tinggi memiliki kemampuan pemahaman 

lebih tinggi dibandingkan anak dengan IQ rata-rata.
46

 Selain itu Gagne 

dalam penelitianya pada 208 siswa menengah menegaskan bahwa 

inteligensi mempunyai hubungan kuat terhadap pencapaian prestasi belajar 

siswa.
45

 

Oleh karena itu, inteligensi mempunyai peranan besar dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau 

mengikuti suatu program pendidikan dan pengajaran, termasuk prestasi 

belajar siswa.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


