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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Buah dan sayur merupakan sumber pangan yang sangat kaya akan vitamin dan juga 

mineral yang memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan, perkembangan, dan 

pertumbuhan. Sayuran merupakan salah satu sumber makanan yang sangat dibutuhkan 

terutama bagi anak-anak di dalam masa pertumbuhannya khususnya bagi anak usia 

prasekolah yang masih sangat membutuhkan banyak asupan vitamin dan mineral. 

Walaupun konsumsi sayuran sangat dibutuhkan, namun saat ini anak-anak cenderung 

lebih menyukai serta mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. 

Penelitian Riyadi dan Sukandar (2009) menunjukkan bahwa konsumsi makanan jajanan 

oleh balita relatif tinggi. Biskuit dan permen menjadi jenis makanan jajanan yang paling 

banyak dikonsumsi oleh balita. Dari penelitian tersebut terbukti bahwa anak balita 

cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan jajanan yang tidak baik bagi tumbuh 

kembang anak.  

 

Gunanti et al. (2000) menyatakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi konsumsi 

sayuran pada anak-anak antara lain yaitu ketersediaan sayur di rumah tangga, 

pendidikan ibu dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Kebiasaan makan anak dapat 

dipengaruhi oleh peran orangtua khususnya ibu di dalam memberikan makanan kepada 

anaknya. Penelitian Ni’mah dan Muniroh (2015) menyatakan bahwa apabila ibu 

memiliki pola asuh yang kurang baik maka anak akan memiliki pola makan yang 

kurang baik pula. Adapun pemahaman serta perilaku ibu terhadap makanan juga dapat 

memengaruhi kebisaan makan anak. Penelitian Zarnowiecki et al. (2014) menunjukkan 

bahwa pendidikan ibu berhubungan dengan pola konsumsi anak. Dikatakan bahwa 

pendidikan yang rendah berkaitan dengan tingginya konsumsi makanan yang tidak sehat 

serta minuman yang sangat manis dan berbagai macam kebiasaan yang tidak baik.  

 

Dari penelitian Tibbs et al. (2001) juga dikatakan bahwa sikap dan perilaku orangtua 

dapat berpengaruh terhadap pola konsumsi anak. Dikatakan bahwa orangtua yang 

menerapkan cara makan yang sehat akan memberikan efek kepada anak-anak untuk 

meniru kebiasaan orangtua mereka sehingga dari hasil tersebut didapatkan pola makan 
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anak menjadi lebih baik serta menyebabkan konsumsi buah dan sayur menjadi 

meningkat. 

 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya diperlukan penelitian 

untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi anak serta hubungan 

antara pengetahuan, sikap dan praktik ibu dengan konsumsi sayur anak. Responden 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua sekolah negeri di Semarang. Sekolah 

negeri dipilih berdasarkan anggapan masyarakat bahwa sekolah negeri memiliki uang 

sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah swasta.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Sayur-sayuran 

Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan sumber serat pangan yang sangat mudah 

ditemukan di dalam bahan makanan. Serat pangan merupakan bagian dari tumbuhan 

yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten 

terhadap proses pencernaan dan penyerapan di dalam usus halus manusia. Serat pangan 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu serat pangan larut dan serat pangan tidak 

larut. Yang termasuk ke dalam serat pangan larut adalah pektin dan gum yang juga 

merupakan bagian dari dalam sel pangan nabati. Adapun serat pangan tidak larut 

tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang banyak terdapat di dalam serealia, 

kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran (Trowell, 1974). 

 

Berbagai macam manfaat dapat dirasakan bila sering mengonsumsi serat pangan di 

antaranya yaitu dapat meningkatkan waktu pengosongan lambung sehingga perut terasa 

lebih kenyang, meningkatkan ekskresi garam empedu serta dapat mengurangi kadar 

kolesterol (Tala, 2009). Sayuran mengandung banyak manfaat bagi tubuh dikarenakan 

sayuran merupakan salah satu serat pangan yang mudah didapatkan dalam makanan 

sehari-hari. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila sedari kecil anak-anak sudah 

diberikan asupan gizi khususnya sayuran yang banyak guna memperlancar pencernaan 

dan menambah gizi anak. 

 



3 
 

1.2.2. Faktor yang Memengaruhi Konsumsi Sayuran pada Anak 

Anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara tiga sampai enam tahun (Kasenda, 

2015). Anak usia prasekolah merupakan kelompok usia yang rentan terhadap kurangnya 

pemenuhan konsumsi buah dan sayuran. World Health Organization (WHO) secara 

umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah guna menunjang hidup yang sehat yaitu 

sejumlah 400 gram per orang per hari, dengan rincian jumlah sayuran yang harus 

dikonsumsi per orang per hari yaitu 250 gram dan 150 gram untuk buah-buahan. Bagi 

orang Indonesia dianjurkan konsumsi sayur dan buah yaitu 300-400 gram per orang per 

hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, sedangkan 400-600 gram per orang per hari 

bagi remaja dan orang dewasa. Jumlah sayur yang wajib dikonsumsi yaitu sekitar dua 

pertiga dari jumlah konsumsi sayur dan buah yang sudah disebutkan. 

 

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa konsumsi buah dan sayur pada tahun 2016 

masih di bawah jumlah yang dianjurkan oleh WHO atau sekitar 252 gram per orang per 

hari. Banyak faktor yang menyebabkan konsumsi sayur anak-anak  rendah di antaranya 

yaitu kondisi lingkungan, sosial ekonomi, dan faktor individu lain termasuk 

pengetahuan dan sikap orangtua di dalamnya. Menurut Santoso dan Ranti (2009), peran 

keluarga sangat berpengaruh terhadap pola makan terutama untuk anak usia prasekolah. 

Di dalam sebuah keluarga biasanya ibu yang memiliki tanggung jawab dalam 

pemenuhan gizi bagi keluarga sehingga pengetahuan gizi ibu sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan ibu dalam memilih serta merencakan makanan yang tidak hanya 

beragam bagi keluarga namun juga mampu memenuhi syarat-syarat gizi yang 

dibutuhkan setiap individu di dalam keluarga. 

 

Menurut Sa’diya (2015), pola makan yang baik yang diberikan orangtua akan 

berdampak kepada kebiasaan makan anak. Jika orangtua secara rutin mengonsumsi 

sayur dan buah maka anak akan mengikuti sikap orangtuanya dengan mengonsumsi 

buah dan sayuran secara rutin pula. Ada faktor lain yang dapat memengaruhi kebiasaan 

makan anak yaitu ketersediaan sayur di dalam keluarga. Ketersediaan sayuran menjadi 

penting dikarenakan dengan adanya menu sayuran di dalam keluarga maka anak-anak 

akan menjadi terbiasa mengonsumsi sayur. 
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1.2.3. Pedoman Gizi Seimbang 

Salah satu faktor yang memengaruhi konsumsi sayur pada anak prasekolah yaitu 

pengetahuan ibu tentang gizi yang baik bagi anaknya. Oleh karena itu, sangat 

dibutuhkan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi para ibu untuk memahami 

gizi yang seimbang bagi buah hatinya. Kementrian Kesehatan RI mengeluarkan 

Pedoman Gizi Seimbang (PGS) pada tahun 2014 yang memiliki tujuan untuk 

menyediakan pedoman makan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip konsumsi 

aneka ragam pangan, perilaku hidup sehat, aktivitas fisik serta mempertahankan berat 

badan normal. Gizi seimbang merupakan sebuah susunan pangan sehari-hari yang 

mengandung zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini 

didasarkan pada beberapa prinsip yaitu keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku 

hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal yang berguna untuk mencegah 

masalah-masalah terkait gizi. 

 

Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari 4 Pilar yaitu : 

1. Mengonsumsi Makanan Beragam 

Prinsip pertama ini dimaksudkan bahwa seseorang diharuskan mengonsumsi 

tidak hanya satu jenis makanan. Makanan yang dikonsumsi harus beragam 

tergantung jenis zat gizi yang ada di dalamnya. Hal ini didasarkan karena 

tidak ada satu jenispun makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Namun, dalam mengonsumsi makanan yang beragam 

juga perlu untuk memperhatikan jumlah dan proporsi yang benar. 

2. Membiasakan Perilaku Hidup Bersih 

Perilaku hidup bersih ini dapat menghindarkan seseorang dari masalah seperti 

penyakit infeksi ataupun kurang gizi. Bila seseorang menderita suatu penyakit 

maka akan berdampak kepada pola makan orang tersebut. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk menjaga kebersihan dengan cara membiasakan perilaku 

hidup bersih seperti contohnya mencuci tangan dengan sabun sebelum 

makan, menutup makanan yang disajikan agar terhindar dari lalat penyebar 

penyakit serta selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar kuman 

penyakit tidak menyebar. 

3. Melakukan Aktivitas Fisik 
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Menjaga tubuh yang sehat tidak hanya dengan mengonsumsi makanan yang 

sehat namun juga harus diimbangi dengan melakukan beberapa aktivitas fisik 

yaitu dengan melakukan olahraga secara teratur. Aktivitas fisik ini juga 

dilakukan untuk memperlancar sistem metabolisme tubuh sehingga aktivitas 

fisik sangat berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar serta yang 

akan masuk ke dalam tubuh. 

4. Mempertahankan dan Memantau Berat Badan (BB) Normal 

Prinsip terakhir dari PGS yaitu mempertahankan serta memantau berat badan 

normal. Pada orang dewasa salah satu indikator yang menunjukkan bahwa 

seseorang telah memenuhi keseimbangan zat gizi yaitu dengan tercapainya 

Berat Badan yang normal. Untuk orang dewasa Indeks Masa Tubuh (IMT) 

yang tepat yaitu antara 18,5 – 25,0 sedangkan bagi balita digunakan KMS 

sebagai indikator untuk mengukur perkembangan berat badan sesuai umur. 

 

Berdasarkan PGS ini disebutkan bahwa gizi seimbang yang cocok untuk anak usia 2-5 

tahun yaitu ditekankan untuk menjaga jumlah dan variasi makanan yang diberikan 

kepada anak. Anak usia 2-5 tahun mengalami masa pertumbuhan yang cepat dan 

memiliki aktivitas yang tinggi  serta anak sudah diberi kebebasan untuk memilih 

makanan yang disukai termasuk membeli jajanan di sekitarnya. Oleh karena itu, 

disarankan bagi para ibu untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada 

anaknya untuk menghindarkan dari berbagai penyakit infeksi atau penyakit lainnya. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap ibu, dan 

perilaku ibu dalam pemenuhan gizi seimbang serta hubungannya dengan pola konsumsi 

sayur anak usia prasekolah di dua TK negeri di Semarang. 

 




