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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sayuran merupakan salah satu sumber mineral mikro yang berperan sangat penting dalam 

proses metabolisme tubuh (Indira, 2015). Mineral mikro sendiri merupakan mineral yang 

dibutuhkan dalam jumlah kecil di dalam tubuh. Meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah 

kecil, namun keberadaan mineral mikro sendiri tidak dapat digantikan oleh bahan pangan 

lain selain sayuran. Sehingga, kekurangan sayuran akan menyebabkan kurangnya asupan 

vitamin dan mineral penting di dalam tubuh. Hal ini tentunya akan menghambat pemenuhan 

kebutuhan dari anak-anak (Mohammad, 2015).  

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan produksi sayuran. Namun, mayoritas penduduk 

di Indonesia jarang mengkonsumsi sayuran. Kementrian Kesehatan RI (2013) menunjukkan 

bahwa rata-rata penduduk Indonesia dengan usia > 10 tahun yang kurang mengkonsumsi 

sayuran adalah sebesar 93,5%. Hal tersebut tidak mengalami perubahan dari hasil tahun 

2007. Padahal sayuran sendiri termasuk dalam Piramida Pedoman Gizi Seimbang yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Repulik Indonesia. Anjuran konsumsi sayuran 

dalam 1 hari adalah 3-4 porsi atau setara dengan 4 porsi mangkuk (300 gram). Menurut 

Kawanto dalam Widianto (2016), tingkat konsumsi sayuran perkapita hanya sebesar 40,35 

kg/tahun. Sehubungan dengan pentingnya konsumsi sayuran, organisasi pangan dan 

pertanian dunia, Food and Agriculture Organization (FAO) merekomendasikan warga dunia 

untuk mengkonsumsi sayuran yang ditambah dengan buah yaitu sebanyak 75 

kg/kapita/tahun. Begitu pula dengan World Health Organization (WHO) yang 

merekomendasikan agar konsumsi sayuran adalah sebanyak 250 gram setiap hari.  

 

Masa sekolah dasar (SD) merupakan masa pertumbuhan yang sangat baik bagi anak-anak. 

Asupan makanan yang bergizi dibutuhkan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang 

sehat dan aktif. Anak usia sekolah merupakan kelompok yang rentan terhadap kurangnya 

pemenuhan konsumsi buah dan sayur. Menurut Anitah (2008) dalam Afani, et al (2015), 

masa sekolah dasar dibagi menjadi 2 yaitu kelas rendah yang berlangsung antara usia 6-9 
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tahun (kelas 1-3) dan kelas tinggi yang berlangsung antara usia 10-12 tahun (kelas 4-6). Ciri 

khas anak kelas rendah adalah masih banyak membutuhkan perhatian karena fokus 

konsentrasinya masih kurang, perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajar juga masih 

kurang. Sehingga anak kelas rendah kurang memahami pentingnya buah dan sayuran untuk 

memelihara kesehatan tubuh dan melindungi tubuh dari beragam jenis penyakit. 

 

Pemilihan makanan dan pola makan saat anak-anak akan menentukan kebiasaannya pada 

masa dewasa nanti (Pearson, 2008). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi 

konsumsi sayuran dan anak SD, baik itu faktor internal maupun eksternal. Menurut Aswatini 

et al (2008) dalam Mohammad (2015), faktor internal merupakan pengetahuan dan sikap dari 

individu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan penghambat dari konsumsi sayuran 

itu sendiri seperti ketersediaan buah dan sayur di dalam keluarga, pendidikan orangtua, 

pendapatan keluarga, dan media sosial. Selain itu, Pearson (2008) menambahkan bahwa 

kebiasaan makan orang tua dan pekerjaan orang tua berpengaruh terhadap pola konsumsi 

sayuran pada anak. 

 

Melihat pentingnya sayuran bagi individu dan rendahnya konsumsi sayuran pada masyarakat 

Indonesia, maka peneliti ingin mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi 

sayuran tersebut, terutama pada anak sekolah dasar. Lokasi sekolah dasar yang dipilih adalah 

lokasi sekolah dasar yang berada di tengah kota yang beranggotakan anak-anak dari tingkat 

sosal dan ekonomi menengah ke atas. Sekolah ini dipilih karena adanya anggapan bahwa 

dengan tempat tinggal di tengah kota dan kemudahan akses dalam menjangkau dan membeli 

sayuran akan membuat ketersediaan sayuran dalam rumah tangga menjadi lebih banyak. 

Dengan adanya kemudahan untuk mengakses info-info dari media sosial mengenai sayuran 

dapat membuat pengetahuan anak dan ibu lebih tinggi. Dengan pendapatan keluarga yang 

tinggi dapat mempengaruhi konsumsi sayuran dan ketertarikan anak terhadap produk 

sayuran. 
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1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Sayuran dan Kandungan Nutrisi Sayur 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan ragam bahan pangan hayati. Kekayaan 

ini menjadikan orang Indonesia dapat mengkonsumsi makanan dengan mudah karena hampir 

sepanjang waktu dapat menemukan bahan pangan yang beraneka ragam. Termasuk di 

dalamnya aneka buah dan sayur. Sayuran sendiri hampir setiap hari dapat tumbuh, sehingga 

tidak akan mengganggu asupan konsumsi sayur (Hamidah, 2015). Sayuran merupakan salah 

satu sumber pangan yang kaya akan vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi 

kesehatan, perkembangan, dan pertumbuhan. Jumlah vitamin yang dibutuhkan di dalam 

tubuh tergolong kecil, namun perannya di dalam tubuh sangatlah penting sebagai zat 

pengatur, pemeliharaan, dan pertumbuhan. 

 

Vitamin dan mineral di dalam sayuran merupakan salah satu mineral esensial yang 

dibutuhkan oleh tubuh, yang tidak dapat digantikan oleh nutrien lain meski hanya dibutuhkan 

dalam jumlah sedikit. Sehingga sayuran merupakan salah satu bahan pangan yang sangat 

penting untuk dikonsumsi setiap kali makan (Mohammad, 2015). Selain sebagai sumber 

vitamin, sayuran merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung cukup serat. Serat 

adalah suatu komponen jaringan yang ada pada tanaman yang tidak dapat dicerna oleh enzim 

pencernaan. Serat terdapat dua jenis yaitu serat larut yang banyak ditemui pada berbagai 

macam buah-buahan dan kacang-kacangan, serta serat tidak larut yang banyak ditemui pada 

sayuran (Hamidah, 2015). 

 

Vitamin yang terdapat pada sayuran memiliki kelemahan yaitu mudah hilang saat proses 

pengolahan maupun pemanasan. Untuk mencegah kehilangan vitamin, sebaiknya memasak 

sayuran tidak dilakukan dalam waktu yang lama agar vitamin tidak rusak dan tidak 

menggunakan air rebusan yang terlalu banyak atau memanfaatkan air rebusan untuk masakan 

lainnya agar vitamin yang larut air tidak banyak yang hilang. Selain itu, mencuci sayuran 

sebelum mengolahnya lebih baik dilakukan untuk mengurangi risiko kehilangan vitamin 

larut air yang ada pada sayuran seperti vitamin B dan C. Selain vitamin, jaringan pada 

sayuran juga dapat rusak akibat pembekuan. Air yang ada di dalam sayuran ketika membeku 
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akan berubah menjadi kristal es. Sedangkan ketika proses thawing, kristal es ini akan keluar 

dan merusak jaringan yang ada pada sayuran. Jaringan yang rusak ini akan mempengaruhi 

tekstur dari sayuran dan menurunkan mutu sayuran (Hamidah, 2015). 

 

1.2.2. Konsumsi Sayuran Anak 

Kementrian Kesehatan RI (2013) menemukan bahwa konsumsi sayuran di Indonesia untuk 

usia di atas 10 tahun masih tergolong rendah. Di beberapa daerah, tidak ada peningkatan 

konsumsi sayuran dari hasil riset tahun 2007. Contohnya saja di provinsi Jawa Tengah, data 

oleh Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2007 menunjukkan kurangnya konsumsi sayuran 

yang mencapai angka 90% hingga 95%. Sedangkan data oleh Kementrian Kesehatan RI 

tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan yaitu tidak jauh dari angka 90% (gambar 1). 

Bahkan diseluruh Indonesia, jumlah kurangnya konsumsi sayuran adalah sebesar 93,5% 

tidak mengalami peningkatan dari tahun 2007. 

 

 

Gambar 1. Kekurangan Konsumsi Sayuran dan Buah di Indonesia pada Anak > 10 Tahun 

Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2013 

 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2014), sayuran merupakan salah satu bahan pangan yang 

wajib dikonsumsi setiap hari dan masuk dalam Pedoman Gizi Seimbang. Pedoman Gizi 
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Seimbang atau PGS merupakan salah satu pedoman gizi sehari-hari yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Gizi seimbang sendiri berarti mengandung 

komponen-komponen yang kurang lebih sama, cukup dalam kuantitas, cukup secara kualitas, 

mengandung berbagai zat gizi (energi, protein, vitamin, dan mineral) yang diperlukan tubuh 

anak-anak untuk tumbuh, untuk menjaga kesehatan, dan untuk melakukan aktivitas dan 

fungsi kehidupan sehari-hari, serta menyimpan zat gizi untuk mencukupi kebutuhan tubuh 

saat konsumsi makanan tidak mengandung zat gizi yang dibutuhkan (Kementrian Kesehatan 

RI, 2014). Dalam piramida pedoman gizi seimbang (Gambar 2), sayuran sebaiknya 

dikonsumsi sebanyak 3-4 porsi dalam 1 hari atau sebanyak 300 gram sayuran dalam 1 hari 

atau setara juga dengan 4 mangkuk (75 gram 1 mangkuk).  

 

 

Gambar 2. Tumpeng Pedoman Gizi Seimbang 

Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2014 

   

Kebiasaan dalam mengkonsumsi sayuran sendiri hendaknya ditanamkan sejak berada pada 

usia anak prasekolah. Pemilihan makanan dan pola makan saat anak-anak akan menentukan 

kebiasaannya pada masa dewasa nanti (Pearson, 2008). Memperkenalkan jenis makanan 
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yang baru seperti sayuran pada anak harus pada kondisi yang tepat, contohnya pada saat anak 

sedang lapar. Menurut Khomsan (2004) dalam Khuril’in (2015) kondisi lapar akan membuat 

anak merasakan bahwa makanan baru benar-benar memenuhi seleranya. Kondisi lapar ini 

dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sayuran yang biasanya dianggap pahit oleh anak-

anak. 

 

Sekolah dasar merupakan masa yang sangat menentukan terjadinya pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Anak sekolah menurut WHO (World Health Organization) adalah 

golongan anak yang berusia antara 7-15 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri lazimnya 

adalah 7-12 tahun (Moehji, 2003). Menurut Ernawulan (2003), anak SD kelas 1-3 tergolong 

anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0-8 tahun. Masa 

sekolah dasar sendiri menurut Anitah (2008) dalam Afani et al (2015), masa sekolah dasar 

itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu kelas rendah yang berlangsung antara usia 6-9 tahun (kelas 

1-3) dan kelas tinggi yang berlangsung antara usia 10-12 tahun (kelas 4-6).  

 

Sebagian anak usia 6-9 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan cepat pra-pubertas, 

sehingga kebutuhan terhadap zat gizi mulai meningkat. Oleh karena itu pemberian makanan 

dengan gizi seimbang untuk anak pada kelompok usia ini harus memperhitungkan kondisi-

kondisi diatas (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Anjuran gizi seimbang untuk anak-anak 

usia 6-9 tahun yaitu membiasakan anak untuk makan 3 kali dalam 1 hari (pagi, siang, dan 

malam) bersama keluarga, memperbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein seperti 

ikan, telur, tempe, susu, dan tahu, memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, 

membatasi mengkonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak, dan 

minum air putih sebanyak 1200-1500mL dalam 1 hari. 

 

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk 

mempertahankan hidup dan kehidupan (Karsin, 2004 dalam Khuril’in, 2015). Makanan yang 

dikonsumsi beragam jenis dengan berbagai cara pengolahan. Dalam masyarakat dikenal pola 

makan atau kebiasaan makan yang ada pada masyarakat tempat seorang anak hidup. 

Penyusunan hidangan untuk anak perlu diperhatikan di samping kebutuhan zat gizi untuk 
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hidup sehat dan tumbuh kembangnya. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan 

kecerdasan anak, maka pengetahuan dan kemampuan mengelola makanan sehat untuk anak 

adalah suatu hal yang amat penting. Pola konsumsi pangan menurut Madanijah (2004) dalam 

Khuril’in (2015) adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau 

kelompok orang pada waktu tertentu. Sedangkan menurut Departemen Pertanian pola 

konsumsi pangan diartikan sebagai sejumlah makanan dan minuman yang dimakan atau 

diminum penduduk atau seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati. 

 

1.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Sayuran 

Menurut Aswatini et al (2008) dalam Mohammad (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi sayuran anak dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah 

pengetahuan anak mengenai sayuran dan preferensi anak terhadap konsumsi sayuran. 

Sedangkan faktor eksternal adalah ketersediaan sayuran dalam rumah tangga, pendidikan ibu 

atau orangtua, pendapatan keluarga, serta media sosialisasi. Selain itu, Pearson (2008) 

menambahkan bahwa faktor eksternal juga meliputi kebiasaan makan orang tua dan 

pekerjaan orang tua berpengaruh terhadap pola konsumsi sayuran pada anak. Dari banyaknya 

faktor eksternal tersebut, Afani, et al (2015) mengatakan bahwa hanya terdapat 3 faktor 

eksternal yang mempengaruhi konsumsi sayuran anak yaitu pengetahuan ibu, sikap ibu, dan 

keterampilan ibu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi sayuran anak adalah : 

 

1.2.3.1. Faktor Internal 

Asupan makanan yang bergizi seimbang begitu penting untuk menjamin tumbuh kembang 

anak yang sehat dan aktif (Mohammad, 2015). Peran dan dukungan dari keluarga sendiri 

sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makanan anak. Kebiasaan makan sendiri adalah cara 

individu atau kelompok individu memilih pangan dan mengkonsumsinya. Apabila kebiasaan 

makan dari keluarga baik dan diterapkan sejak dini, maka kebiasaan tersebut akan 

berpengaruh hingga tumbuh dewasa nanti. Lingkungan baru anak sekolah juga dapat 

mempengaruhi kebiasaan makan anak SD. Pengalaman-pengalaman baru, kegembiraan di 

sekolah, dan rasa takut terlambat tiba di sekolah menyebabkan anak-anak sering 
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menyimpang dari kebiasaan waktu makan yang sudah ada (Moehji, 2003). Anak usia 6-9 

tahun merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar, 

sehingga pengaruh dari kawan, tawaran makanan jajanan, aktifitas yang tinggi dan 

keterpaparan terhadap sumber penyakit infeksi menjadi lebih tinggi (Kementrian Kesehatan 

RI, 2014). Sehingga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi sayuran anak 

adalah preferensi atau kesukaan dari anak itu sendiri akibat adanya pengaruh dari lingkungan 

sekitarnya dan pengetahuan anak mengenai sayuran. 

 

1.2.3.2. Faktor Eksternal 

Dalam mengkonsumsi makanan, terdapat pola makan tertentu dari masing-masing individu. 

Pola makan dari masingg-masing individu didasarkan pada faktor-faktor sosial dan budaya 

dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan tersebut adalah 

ketersediaan pangan atau produksi pangan dalam rumah tangga (Suhardjo, 1989 dalam 

Khuril’in, 2015), status sosial dan ekonomi yang meliputi pekerjaan dan pendidikan orang 

tua dan pengeluaran uang untuk keperluan rumah tangga (Suhardjo, 1989 dalam Khuril’in, 

2015), serta sosial budaya yang meliputi pengetahuan gizi ibu, preferensi terhadap makanan, 

serta kebiasaan makan (Madanijah, 2004 dalam Khuril’in, 2015). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi konsumsi sayuran pada anak 

sekolah dasar, mengetahui hubungan dari faktor-faktor konsumsi dengan frekuensi konsumsi 

sayuran pada anak sekolah dasar, dan mengetahui hubungan antara masing-masing faktor 

dengan frekuensi konsumsi sayuran anak sekolah dasar. 

 


