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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia.Makanan 

yang diberikan sehari-hari harus mengandung zat gizi sesuai kebutuhan,sehingga 

menunjang pertumbuhan yang optimal dan dapat mencegah penyakit-penyakit 

defisiensi,mencegah keracunan dan juga membantu mencegah timbulnya 

penyakit-penyakit yang dapat menganggu kelangsungan hidup anak (Soekirman, 

2001). 

Gizi Seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari 

yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang 

cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan (Dirjen BKM, 2002). 

Keadaan gizi seseorang dalam suatu masa ditentukan oleh konsumsi zat gizi 

pada masa kini, tetapi lebih banyak ditentukan pada masa yang telah lampau 

(Hananto Wiryo, 2002: 1). Ini berarti bahwa konsumsi zat gizi masa kanak-kanak 

mempunyai peran terhadap status gizi setelah dewasa.Masalah gizi merupakan 

salah satu faktor yang ikut menentukan pertumbuhan dan perkembangan 

anak,dalam hal ini orang tua sangat berperan. 

Orang tua berperan untuk memperhatikan masalah gizi seorang anak.Ibu 

adalah seorang yang menjadi penentu dalam mengelola makan keluarga.Secara 

tidak langsung kesejahteraan pangan keluarga akan sangat tergantung pada ibu. 

Semakin baik pengelolaan makan yang dilakukan oleh ibu, maka akan semakin 

baik pula pola makan keluarga (Almatsier, 2001). 

Kemampuan ibu dalam memilih, mengolah, serta mengatur makan yang 

dibutuhkan oleh anggota keluarga sangat berpengaruh pada status gizi keluarga, 

terutama pada anak. Hal yang mendasari pengelolaan makan keluarga adalah 

pengetahuan gizi yang dimiliki oleh ibu (Almatsier, 2001). 

Penelitian saya saat ini akan meneliti salah satu dari kelompok yang rentan 

gizi yaitu kelompok remaja.Menurut Depkes RI (2009) kategori umur remaja 

awal:12-16 tahun dan remaja akhir:17-25 tahun.Sesuai dengan judul penelitian 
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saya yaitu saya mengambil umur anak usia 12-16 tahun yang termasuk dalam 

kategori remaja awal,karena remaja awal biasanya mereka sudah bisa memilih dan 

menentukan pilihan makanan dan minuman yang ingin mereka konsumsi 

sendiri.Biasanya mereka membeli makanan atau minuman tersebut dari uang jajan 

atau uang saku yang diberikan oleh orangtuanya. 

Remaja awal sebagai individu yang banyak mengalami masalah dalam 

kehidupannya. Hal ini dikarenakan mereka lebih mengutamakan emosionalitas 

sehingga kurang mampu menerima pendapat orang lain yang bertentangan dengan 

pendapatnya. Faktor ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa dirinya 

lebih mampu daripada orang tua (Poltekes Depkes I. 2009). 

Pada masa remaja awal ini mengalami ketidakstabilan dalam perasaan dan 

emosinya. Keadaan seperti ini sering disebut strom and stress. Remaja terkadang 

sangat bersemangat dalam bekerja tetapi terkadang mengalami perubahan menjadi 

lesu, kegembiraan dan rasa sedih yang berlebihan yang selalu berubah-ubah, rasa 

percaya diri berganti rasa ragu-ragu yang berlebihan, termasuk ketidaktentuan 

dalam menentukan cita-cita dan menentukan hal-hal yang lain (Poltekes Depkes I. 

2009). 

Status mereka tidak hanya sulit ditentukan, tetapi juga membingungkan. 

Perlakuan orang tua terhadap mereka sering berganti-ganti. Orang tua ragu 

memberikan tanggungjawab dengan alasan mereka masih “kanak-kanak”. Tetapi 

saat mereka bertingkah kekanak-kanakan, mereka mendapat teguran sebagai 

“orang dewasa”. Karena itu, mereka bingung akan status mereka (Poltekes 

Depkes I. 2009). 

Masalah gizi pada remaja disebabkan karena perilaku gizi yang salah, yaitu 

ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. 

Masalah gizi yang dapat terjadi pada remaja adalah gizi kurang (under weight), 

obesitas (over weight) dan anemia.Gizi kurang terjadi karena jumlah konsumsi 

energi dan zat-zat gizi lain tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Akan tetapi pada 

remaja putri, gizi kurang umumnya terjadi karena keterbatasan diet atau 

membatasi sendiri asupan makannya.Kejadian gizi lebih remaja disebabkan 

kebiasaan makan yang kurang baik sehingga jumlah masukan energi (energy 

intake) berlebih, sedangkan kejadian anemia pada remaja karena asupan zat besi 
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yang rendah. Remaja putri lebih beresiko terkena anemia selain karena 

keterbatasan asupan pangan hewani juga karena menstruasi dan meningkatnya 

kebutuhan zat besi selama growth spurt (Arisman, 2004). 

Pengetahuan tentang konsumsi makanan remaja yang rendah akan 

berpengaruh pada pola konsumsi makanan cepat saji pada remaja. Masalah yang 

sering timbul adalah perubahan gaya hidup pada remaja yang memiliki pengaruh 

terhadap kebiasaan makan mereka, dimana remaja mulai berinteraksi dengan lebih 

banyak pengaruh lingkungan dan mengalami pembentukan perilaku yang 

menjadikan mereka lebih aktif, lebih banyak makan di luar rumah, dan mendapat 

banyak pengaruh dalam pemilihan makanan yang akan dimakannya mereka juga 

lebih sering mencoba makanan baru, salah satunya adalah Fast Food (Arisman, 

2004). 

Remaja tetap membutuhkan asupan nutrisi yang baik untuk perkembangan 

dan pertumbuhannya untuk lebih baik tetapi ada beberapa masalah gizi yang  

menyerang kaum remaja awal.Saat remaja terjadi perubahan fisiologis yang bisa 

mempengaruhi kebutuhan gizi termasuk untuk pertumbuhan yang cepat, biasanya 

pertumbuhan cepat lebih banyak terlihat pada remaja laki-laki. Walaupun 

kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja awal daripada dewasa, 

tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhannya 

sehingga menjadi gemuk (Arisman, 2004). 

Indonesia saat ini masih mengalami masalah tingginya kurang gizi yang 

berdampak terhadap rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada 

tahun 2003 di Indonesia terdapat sekitar 27,5% balita menderita gizi kurang. 

Sejumlah 110 kabupaten/kota mempunyai prevalensi gizi kurang (termasuk gizi 

buruk) diatas 30%, yang menurut WHO dikelompokkan sangat tinggi dan dapat 

mengancam sumber daya manusia dimasa mendatang (Depkes, 2005).  

Prevalensi status gizi IMT/U anak remaja umur 13-15 tahun menunjukkan 

bahwa prevalensi remaja kurus (sangat kurus dan kurus ) sebesar 11,5 persen. 

Prevalensi remaja kurus tertinggi ditemukan di kabupaten Kepulauan Meranti 

yaitu sebesar 16,0 persen dan terendah di Rokan Hulu sebesar 4,6 persen . 

Prevalensi anak umur 13-18 tahun gemuk di provinsi Riau ditemukan sebesar 8,3 

persen prevalensi obesitas sebesar 1,7 persen.  
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Menurut Utari (2005), terdapat kecenderungan pola asuh dengan status gizi. 

Hasil penelitiannya memberi bukti bahwa dari 40 responden terdapat 30 orang 

(75%) dengan pola asuh baik mempunyai status gizi baik dan 10 orang (25%) 

dengan pola asuh buruk mempunyai status gizi kurang. Disimpulkan, semakin 

baik pola asuh anak maka proporsi gizi baik pada anak juga semakin besar. 

Dengan kata lain, jika pola asuh anak di dalam keluarga semakin baik, tingkat 

konsumsi pangan anak semakin baik dan akhirnya mempengaruhi status gizi anak. 

Pengetahuan yang dimiliki ibu tentang gizi anak akan mendasari pemberian 

makan yang diberikan kepada anak dan akan menentukan pola makan anak yang 

selanjutnya akan mempengaruhi status gizi dari anak. Berdasarkan latar belakang 

tersebut diatas mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang gizi anak dan pola 

makan anak terhadap status gizi anak tersebut, maka dapat digunakan sebagai 

acuan pentingnya pemberian informasi tentang gizi anak kepada ibu khususnya 

ibu yang berprofesi sebagai Guru SMPN,Kecamatan Mandau,Kabupatan 

Bengkalis,Provinsi Riau. 

 

I.2. Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah apakah ada hubungan pengetahuan sikap dan perilaku guru tentang gizi 

seimbang dengan status gizi anak  usua 12-16 tahun di SMPN 4 Mandau tahun 

2016. 

 

I.3. Tujuan Penelitian   

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan,sikap 

dan perilaku guru tentang gizi seimbang terhdap status gizi anaknya yang berusia 

12-16 tahun di SMPN 4 MANDAU pada tahun 2016. 

 

1.3.1. Tujuan Umum 

A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

pengetahuan,sikap dan perilaku guru tentang gizi seimbang terhadap status 

gizi anaknya yang berusia 12-16 tahun di SMPN 4 Mandau pada tahun 2016. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pengetahuan,sikap dan perilaku guru tentang gizi 

seimbang terhadap status gizi anaknya yang berusia 12-16 tahun di SMPN 4 

MANDAU pada tahun 2016. 

b. Mengetahui hubungan antara pengetahuan guru tentang gizi seimbang terhdap 

status gizi anaknya yang berusia 12-16 tahun di SMPN 4 MANDAU pada 

tahun 2016. 

c. Mengetahui hubungan antara sikap guru tentang gizi seimbang terhdap status 

gizi anaknya yang berusia 12-16 tahun di SMPN 4 MANDAU pada tahun 

2016. 

d. Mengetahui hubungan antara perilaku guru tentang gizi seimbang terhdap 

status gizi anaknya yang berusia 12-16 tahun di SMPN 4 MANDAU pada 

tahun 2016. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat memberikan masukan 

tentang pentingnya peningkatan pengetahuan,sikap,dan perilaku guru dalam 

penanggulangan status gizi anakya usia 12-16 tahun. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu guru dengan status gizi anaknya 

yang berusia 12-16 tahun. 

b. Mengetahui hubungan antara sikap ibu guru dengan status gizi anaknya    yang 

berusia 12-16 tahun.Mengetahui hubungan antara perilaku ibu guru dengan 

status gizi anaknya yang berusia 12-16 tahun. 

c. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan 

peneliti mengenai gizi seimbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku gizi seimbang  

d. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan sumber data 

yang baru untuk penelitian lebih lanjut tentang gizi seimbang dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku gizi seimbang. 
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e. Bagi responden,diharapkan dapat meningkatkan pengetahun,sikap dan 

perilaku tentang gizi seimbang untuk status gizi anak terutama remaja awal 

dan keluarganya. 
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