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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gizi merupakan salah satu faktor penting yang sangat mendukung 

dalam proses tumbuh kembang anak.  Apabila gizi seseorang tercukupi maka 

ia akan menjadi sehat. Seseorang dikatakan sehat apabila terjadi keselarasan 

antara pertumbuhan anggota badan dan perkembangan mentalnya.  Anak-

anak yang kurang mendapatkan pemenuhan gizi yang baik akan mengalami 

keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Saat ini, kondisi gizi dunia menunjukkan dua kondisi yang ekstrem, 

mulai dari kelaparan sampai pola makan yang mengikuti gaya hidup yaitu 

rendah serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus, pendek sampai 

kegemukan. Gizi buruk pada anak masih menjadi masalah di Indonesia, 

bahkan sampai 2011 masih ada sekitar 1 juta anak yang mengalami gizi 

buruk diantara 240 juta penduduk Indonesia. Kasus tersebut mayoritas berada 

di daerah timur Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. 

Salah satu factor penyebabnya adalah letak geografis yang jauh dari fasilitas 

kesehatan. Penyebab lainnya adalah factor perilaku, seperti pengolahan 

pangan yang tidak benar, akibat factor pendidikan yang rendah di 

masyarakat. 

Fakta yang ada status gizi anak-anak Indonesia pada masa sekarang 

sangatlah memprihatinkan, masih banyak anak yang kurang gizi bahkan 
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masih ada yang terkena gizi buruk terutama di daerah-daerah rawan bencana 

alam dan daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau.  Minimnya akses 

komunikasi dan sulitnya medan untuk dialuli sehingga masih ada daerah-

daerah di sekitar Sumatera Utara yang belum bisa menikmati makanan yang 

mengandung gizi seimbang, bahkan ada beberapa orang di daerah terpencil 

yang harus mengkonsumsi makanan yang tidak lazim untuk dimakan seperti 

ulat sagu. 

Masalah gizi merupakan momok yang masih belum bisa teratasi 

secara tuntas. Masalah gizi disebabkan oleh banyak factor diantaranya adalah 

kemiskinan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, orang tua yang 

sibuk bekerja sehingga harus meninggalkan anaknya sehingga kurang 

memperhatikan anaknya terutama dalam penyediaan makanan yang bergizi. 

Masalah gizi bukan hanya tentang anak yang kekurangan gizi yang 

menyebabkan seorang anak memiliki berat badan yang kurang normal dari 

yang lainnya tetapi juga masalah berat badan yang berlebih (obesitas) juga 

sekarang ini banyak dialami oleh anak-anak. Penyebab kelebihan berat badan 

kekurangan gizi saling terkait, anak yang mengalami hambatan pertumbuhan 

pada usia dini beresiko lebih besar untuk mengalami kelebihan berat badan di 

kemudian hari. 

Pola asuh anak menjadi faktor penting lainnya yang membuat anak 

mengalami obesitas, seperti halnya yang dialami oleh seorang anak balita 

berusia 15 bulan yang sudah mengalami obesitas, ia tinggal di Desa Pandes, 

Jawa Tengah.  Hal ini disebabkan oleh karena orang tuanya sibuk bekerja 
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sehingga ia diasuh oleh neneknya yang sering memanjakannya saat memberi 

makanan kepadanya tanpa mempertimbangan asupan gizi yang ada pada 

makanan tersebut. 

Resiko kelebihan berat badan juga dipicu banyaknya anak yang 

mengkonsumsi makanan tidak bergizi atau biasa disebut junkfood dan juga 

minuman cepat saji.  Selain itu juga mereka terbiasa dengan gaya hidup yang 

tidak aktif dan kurang bergerak. 

Gizi tidak bisa lepas dari makanan, makanan yang dikonsumsi oleh 

anak beraneka ragam dan mengandung berbagai vitamin. Dalam 

pertumbuhan anak diperlukan gizi yang seimbang, supaya seluruh anggota 

badan dapat tumbuh secara wajar, otot dan tulang tumbuh kuat dan sehat. 

Selain pertumbuhan secara fisik, perkembangan mental anak juga sangat 

dipengaruhi oleh kualitas gizi terutama dalam pembentukan pribadi anak 

menjadi matang, ketika mental anak sudah matang diharapkan pribadinya 

menjadi dewasa sehingga anak memiliki jiwa yang pantang menyerah dan 

dapat mengatasi masalah hidup yang mungkin akan dialami oleh anak dimasa 

yang akan datang. 

Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan 

masalah pembangunan di masa selanjutnya.  Pemberian gizi yang kurang 

baik terutama terhadap anak-anak, akan menurunkan potensi sumber daya 

pembangunan masyarakat.  Anak-anak yang hidup dalam masa krisis seperti 

dalam kondisi perang, resesi ekonomi, dikhawatirkan kemampuan 

intelektualnya tidak berkembang sehingga 50 tahun mendatang ketika harus 
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memimpin suatu bangsa, maka akan terjadi kemunduran suatu generasi atau 

suatu bangsa. 

Penanganan masalah gizi perlu mendapatkan perhatian dari berbagai 

kalangan. Pemerintah dan instansi terkait perlu mengadakan penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menu gizi yang seimbang 

untuk anak.  Kebutuhan gizi yang baik dan seimbang untuk anak-anak harus 

diketahui oleh orang tua, supaya menu makan yang disajikan dirumah 

mengandung gizi yang berguna untuk pertumbuhan, perkembangan dan 

kesehatan anak usia dini.  Jangan hanya menyediakan menu yang disenangi 

oleh anak dengan anggapan “daripada anak tidak mau makan, yang penting 

anak senang”. 

Selain pemerintah, guru dan pihak sekolah tertama TK juga harus 

selalu memberikan informasi penting seputar masalah gizi yang baik untuk 

anak - anak usia dini melalui kegiatan parenting, dalam kesempatan tersebut 

pihak sekolah dapat menyampaikan menu makanan bergizi seimbang untuk 

anak, selain itu juga perlu disampaikan bahaya-bahaya yang ditimbulkan 

akibat kekurangan gizi tersebut, Anak-anak dibiasakan untuk mengkonsumsi 

jenis makanan yang beragam dari nasi, sayur, roti, hingga jajanan pasar yang 

selalu diberikan setiap seminggu sekali di Hari Sabtu merupakan suatu 

pembiasaan yang sudah diterapkan di TK Muslimat NU Diponegoro 125 

Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di TK Muslimat NU 

Diponegoro 125 Desa Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, 

Upaya Peningkatan Pembiasaan…, Iva Listyorini, FKIP UMP, 2018



5 
 

 
 

Kabupaten Banyumas pada kelompok B2 yang terdiri dari 16 orang anak (12 

orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki) menunjukkan bahwa 

tingkat pembiasaan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang belum 

berkembang secara optimal.  Hal ini ditujunjukkan banyak diantara anak-

anak yang setiap hari membawa bekal ke sekolah berupa nasi dengan lauk 

mie goreng, sosis, ayam goreng, telor dadar, bahkan ada yang hanya 

membawa chiki dan jajanan yang dijual di pinggir jalan dan minuman instan 

sebanyak 11 anak atau 68,75 %, sedangkan anak yang membawa bekalnya 

berupa makanan bergizi dan bervariasi hanya 5 anak atau 31,25 %. 

Rencana tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti berupa perbaikan 

pembiasaan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang melalui 

kegiatan penyajian bento dan juga kegiatan bercerita tentang jenis-jenis 

makanan serta manfaat dan bahaya makanan tersebut bagi anak-anak.  

Melalui kegiatan penyajian bento anak-anak akan lebih tertarik untuk melihat 

makanan yang disajikan, selain itu juga anak-anak akan dilibatkan secara 

langsung untuk membuat sajian bento sesuai dengan kreasi mereka sendiri.  

Hal ini tentunya akan menambah selera makan anak untuk memakan makan 

hasil dari kreasi mereka yang sudah mereka buat sendiri.  Kreasi makanan 

bento ini bisa berupa nasi dengan sayur dan lauk pauk yang dibentuk seperti 

hewan, rumah, tokoh kartun dan yang lainnya sesuai dengan kreasi yang 

dibuat oleh anak sendiri.  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, sangat penting 

sekali  untuk mengadakan kegiatan membentuk kreasi makanan (bento) yang 
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dapat meningkatkan minat anak untuk mengkonsumsi gizi seimbang, 

sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya 

Peningkatan Pembiasaan Mengkonsumsi Gizi Seimbang Melalui 

Kegiatan Penyajian Bento Pada Kelompok B2 TK Muslimat NU 

Diponegoro 125 Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur 

Kabupaten Banyumas Semester Genap Tahun Ajaran 2018–2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

“Apakah Kegiatan Penyajian Bento dapat Meningkatkan Pembiasaan 

Mengkonsumsi Gizi Seimbang Pada Kelompok B2 TK Muslimat NU 

Diponegoro 125 Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten 

Banyumas” ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

pembiasaan mengkonsumsi gizi seimbang pada kelompok B2 TK Muslimat 

NU Diponegoro 125 Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur 

Kabupaten Banyumas Tahun ajaran 2018–2019, sebelum dan sesudah 

diadakan penelitian. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penalitian, maka manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah :  

 

1. Bagi Anak 

 Untuk meningkatkan pembiasaan dan kesadaran dalam mengkonsumsi 

makanan sehat dan bergizi seimbang melalui kegiatan penyajian bento. 

2. Bagi Guru 

 Untuk mengetahui metode dan cara yang tepat dalam upaya 

meningkatkan pembiasaan dan kesadaran anak didik agar mau 

mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang melalui kegiatan 

penyajian bento. 

3. Bagi Lembaga 

 Hasil penetian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif 

dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan dan solusi dalam 

meningkatkan kualitas gizi anak. 
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