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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Semua orang tua selalu ingin memberikan asupan makanan yang bergizi untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh pola makan yang 

diberikan dari orang tua pada anaknya. Suatu susunan baik jenis maupun jumlah pangan yang 

dikonsumsi seseorang ataupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hayati disebut dengan 

pola makan (Madanijah, 2004 dalam Khuril’in & Indrawati, 2015). Usia saat anak-anak 

memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan adalah anak usia prasekolah atau biasa 

disebut dengan anak usia taman kanak-kanak (TK). 

 

Usia anak prasekolah merupakan usia anak yang masih bergantung dengan orang tuanya. 

Anak TK cenderung akan mengonsumsi segala sesuatu makanan yang diberikan oleh orang 

tua. Pada anak usia prasekolah tingkat konsumsi sayur dan buah masih kurang. Anak-anak 

cenderung tidak menyukai sayuran dengan alasan sayuran memiliki rasa yang tidak enak 

(pahit). Ada beberapa masalah yang sering dialami oleh anak-anak dalam mengonsumsi 

makanan di antaranya anak-anak suka memilih makanan, tidak mau mencoba makanan baru 

atau takut akan makanan tertentu (Proverawati et al, 2008). Anak prasekolah cenderung 

menyukai makanan yang manis seperti permen, es krim, roti, dan lain-lain. 

 

Mengonsumsi sayuran sangat penting untuk pemenuhan gizi seimbang. Kandungan vitamin, 

mineral dan serat yang terkandung dalam buah dan sayur sangat bermanfaat bagi tumbuh 

kembang seorang anak. Guna untuk mendapatkan gizi yang baik maka buah dan sayur 

menjadi salah satu sumber pangan yang penting. Sayuran baik dikonsumsi oleh anak-anak 

maupun orang dewasa serta sayuran sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Gizi dapat dikatakan 

seimbang jika sudah memenuhi standar pedoman yang sudah ditetapkan. Prinsip gizi 

seimbang di Indonesia disebut dengan pedoman gizi seimbang (PGS). 

 

Di Asia Tenggara, konsumsi buah dan sayur pada anak usia 5 hingga 14 tahun masih sangat 

rendah yaitu 182 gram/hari. Data Riskesdas 2013 mengatakan bahwa masyarakat 
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dikategorikan cukup dalam mengonsumsi sayur dan buah apabila mengonsumsi minimal 5 

porsi per hari per seminggu (400 gram). Apabila masyarakat dalam mengonsumsi buah masih 

kurang dari yang dianjurkan maka masuk dalam kategori kurang. Pada anak-anak dikatakan 

cukup dalam mengonsumsi buah dan sayur apabila  mengonsumsi sayur dan buah minimal 

300 gram per orang per hari (Hermina & Prihatini, 2016). Data dari SUSENAS 2004 

mencatat bahwa sebanyak 56,60% anak usia sekolah di Indonesia tidak mau mengonsumsi 

sayur. Menurut World Health Organization konsumsi sayur dan buah yang dianjurkan adalah 

400 gram per hari. Organisasi pangan dan pertanian dunia Food and Agriculture 

Organization (FAO) menganjurkan untuk mengonsumsi sayur dan buah secara teratur 

sebanyak 75 kg per kapita per tahun.  

 

Proporsi penduduk di Indonesia dalam mengonsumsi sayur dan buah dikatakan masih 

rendah. Dari hasil penelitian Hermina & Prihatini (2016) sebanyak 97,1% masyarakat 

Indonesia masih kurang dalam mengonsumsi buah dan sayur untuk semua kelompok umur. 

Salah satu pengaruh yang dapat menyebabkan rendahnya konsumsi sayur pada anak adalah 

pola asuh makan dari orang tua. Pola makan yang tidak benar dapat menyebabkan gizi anak 

usia prasekolah menjadi suatu masalah yang cukup serius. Orang tua khususnya ibu memiliki 

peranan yang penting dalam mengatur pola makan dari anak-anak mereka. Meningkatkan 

konsumsi sayur pada anak dapat dimulai dengan mengenalkan pada anak tentang sayur dan 

buah dan membiasakan anak untuk mengonsumsi sayur dan buah. Orang tua yang 

membiasakan anak untuk mengonsumsi sayur sejak dini akan penting untuk perkembangan 

kebiasaan makan anak pada saat dewasa nanti (Gunanti, 2000). Orang tua yang memiliki 

kebiasaan untuk mengonsumsi sayur dan buah yang tinggi maka akan berdampak baik pada 

anak-anak. 

 

Pendidikan orang tua mengenai manfaat sayur bagi kesehatan anak akan memengaruhi 

tingkat konsumsi pada anak. Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang dapat 

memengaruhi rendahnya konsumsi sayur pada anak-anak. Faktor lainnya yang dapat 

berpengaruh pada konsumsi sayur pada anak dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Pengetahuan dan sikap dikelompokkan dalam faktor internal sedangkan 
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ketersediaan pangan, pendidikan ibu, pendapatan keluarga dikelompokan dalam faktor 

eksternal (Aswatini et al, 2008). Keadaan sosial ekonomi dari keluarga tidak memengaruhi 

kemampuan seseorang untuk membeli sayuran karena harga sayuran dapat dijangkau oleh 

semua kalangan. Dengan adanya permasalahan mengenai kurangnya konsumsi sayur pada 

anak usia prasekolah maka diperlukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi konsumsi sayur anak dan hubungannya dengan pengetahuan, sikap, dan 

praktik ibu. 

 

Menurut data dari Kementerian Pendidikan & Kebudayaan terdapat 164 sekolah TK Swasta 

yang dibagi menjadi dua kecamatan yaitu sebanyak 101 TK swasta di Kec Semarang Barat 

dan 63 TK Swasta di Kec Semarang Timur. Responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah anak TK dan orang tua dari anak tersebut. Sekolah TK yang digunakan untuk survei 

adalah TK “X” dan TK “Y”. Kedua TK tersebut merupakan TK swasta yang terdapat di Kota 

Semarang. TK swasta dipilih sebagai subjek penelitian karena sebagian besar masyarakat 

beranggapan bahwa anak-anak yang ada di sekolah swasta tersebut memiliki tingkat sosial 

ekonomi keluarga yang cukup tinggi sehingga peneliti dapat meneliti ada tidaknya hubungan 

antara orang tua dan pola konsumsi anak dalam tingkat sosial ekonomi cukup tinggi.  

 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Pedoman Gizi Seimbang 

Pola makan merupakan salah satu perilaku yang penting karena mampu memengaruhi 

keadaan gizi seseorang. Pemenuhan gizi yang optimal memiliki peran penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak (Kemenkes, 2014). Prinsip basic four digunakan 

sebagai panduan dalam memperkenalkan prinsip 4 sehat 5 sempurna. Prinsip ini 

diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia yaitu Prof. Poerwo Soedarmo. Prinsip 4 sehat 5 

sempurna terdiri dari makanan utama atau makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, serta 

susu sebagai pelengkap (Kemenkes, 2014). 

 

Dengan adanya permasalahan gizi yang timbul pada saat ini, maka prinsip 4 sehat 5 sempurna 

sudah tidak lagi digunakan. Prinsip 4 sehat 5 sempurna diubah menjadi prinsip nutrition 
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guide for balanced diet. Di Indonesia prinsip tersebut disebut dengan pedoman gizi seimbang 

(PGS) yang digambarkan dengan menggunakan tumpeng sehingga disebut tumpeng gizi 

seimbang. Hal yang diterapkan dalam pedoman gizi seimbang adalah makanan yang 

dikonsumsi setiap hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah porsi yang sesuai 

dengan kebutuhan setiap orang (Kemenkes, 2014). 

 

Empat pilar pada tumpeng gizi seimbang merupakan suatu susunan atau rangkaian yang 

digunakan sebagai penyeimbang antara zat gizi yang masuk dan yang keluar. Empat pilar 

tersebut di antaranya adalah makanan yang bervariasi, perilaku hidup bersih, melakukan 

aktivitas fisik, dan menjaga berat badan agar selalu normal. Menurut pilar pertama, makanan 

yang bervariasi tanpa memperhatikan jumlah proposi makanan itu tidak benar. Seharusnya 

seseorang diperbolehkan mengonsumsi makanan yang beragam dengan tetap memperhatikan 

proporsi dan jumlah makanan agar tidak berlebihan. Pada pilar kedua dijelaskan bahwa hidup 

sehat itu penting karena penyakit menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi status 

gizi anak-anak. Penyakit ini dapat timbul karena keadaan lingkungan sekitar yang kurang 

bersih. Hal ini dapat dihilangkan dengan cara membiasakan seseorang untuk hidup sehat 

(Kemenkes, 2014). Melakukan aktivitas fisik merupakan pilar ketiga pada tumpeng gizi 

seimbang. Aktivitas fisik seperti olahraga berfungsi sebagai penyeimbang zat gizi yang 

masuk dan keluar dalam tubuh. Pada pilar keempat menjaga berat badan agar selalu normal 

yaitu seimbangnya berat badan dengan tinggi badan seseorang. 

 

Gambar 1 Tumpeng Gizi Seimbang 

Sumber: Kemenkes, 2014 
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Pemenuhan gizi seimbang pada setiap orang berbeda-beda. Antar satu keluarga dengan 

keluarga lain memiliki perbedaan pola makan dan kebiasaan makan. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan tempat tinggal, ketersediaan pangan, kemampuan daya beli, dan kebiasaan 

hidup (Walalangi et al, 2015). Kelengkapan gizi dapat dipengaruhi oleh keanekaragaman 

jenis pangan yang dikonsumsi oleh seseorang. Semakin beragam jenis pangan yang 

dikonsumsi makan akan semakin mudah untuk melengkapi gizi yang dibutuhkan. Sayur dan 

buah dapat dijadikan sebagai pelengkap gizi seimbang. Gizi seimbang adalah suatu anjuran 

susunan makan yang sesuai dengan kebutuhan gizi seseorang untuk hidup sehat berdasarkan 

pedoman umum gizi seimbang (BAPPENAS, 2011). 

 

1.2.2. Definisi Sayuran 

Buah dan sayur memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh kita. Kandungan vitamin, 

mineral yang terkandung dalam buah dan sayur berguna untuk menjaga kesehatan tubuh dan 

pencegahan penyakit (Ichsan et al, 2015). Selain kandungan vitamin dan mineral, di dalam 

sayuran juga terdapat sumber serat pangan. Serat pangan memiliki berbagai manfaat yang 

sangat berguna bagi kesehatan. Secara umum, manfaat serat pangan adalah mampu 

mencegah berbagai penyakit seperti ganguan lambung maupun kanker, dapat membantu 

mengontrol berat badan, serta dapat melancarkan sistem pencernaan (Ichsan et al, 2015). 

 

Sayuran merupakan nutrisi alami bagi tubuh manusia, seperti contoh pada wortel 

mengandung sumber vitamin A yang baik untuk penglihatan mata, kentang memiliki 

kandungan pati yang mampu mencukupi kebutuhan karbohidrat. Konsumsi sayuran baik bagi 

anak-anak guna untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan. Sayuran dapat dikonsumsi baik 

secara mentah (sebagai lalapan) atau diolah dalam berbagai bentuk masakan. Menurut Rosidi 

& Sulistyowati (2012) anak yang kurang mengonsumi sayuran akan berdampak pada 

kesehatannya.  

 

World Health Organization (WHO) menganjurkan bahwa setiap orang mengonsumsi buah 

dan sayur minimum 400 gram per kapita per hari yang terdiri dari 250 gram sayuran dan 150 

gram buah (Kemenkes, 2014). Konsumsi sayur dan buah pada anak balita dan anak usia 
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sekolah sekitar 300-400 gram per orang per hari dan untuk usia remaja dan dewasa 

dianjurkan 400-600 gram per orang per hari (Kemenkes, 2014). Di Amerika Serikat, 

keseimbangan gizi antara kelompok makanan dalam pola makan sehari-hari yang dianjurkan 

disebut dengan the food guide pyramid. Piramida tersebut merekomendasikan untuk 

mengonsumsi sayuran sebanyak 3-5 porsi per hari sedangkan buah-buahan sebanyak 2-4 

porsi per hari, anjuran tersebut tergantung pada asupan kalori total seseorang (Dennison et 

al, 1998). 

 

1.2.3. Pengetahuan Ibu 

Dalam hubungannya dengan rendahnya pola konsumsi sayur pada anak usia TK maka peran 

ibu dalam memenuhi kebutuhan sayur dalam keluarga cukup besar. Ibu memegang peran 

penting dalam menyajikan makanan dalam keluarga. Seorang ibu harus mampu menyediakan 

dan menyajikan makanan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Seorang ibu juga harus 

mengetahui manfaat pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dan prosi minimal 

mengonsumsi sayur (Khuril’in & Indrawati, 2015). Ibu juga diharapkan mengerti bagaimana 

cara mengolah dan menyajikan makanan yang beragam bagi anggota keluarga khususnya 

anak-anak (Handono, 2010). 

 

Pengetahuan gizi ibu digunakan dalam mengatur pola konsumsi makan yang seimbang dalam 

keluarga. Pengetahuan ibu dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal. 

Pendidikan formal didapatkan dari proses belajar mengajar dalam suatu lembaga sedangkan 

pendidikan nonformal didapatkan dari berbagai media baik media masa maupun media 

elektronik (Handono, 2010). Ibu yang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi maka akan 

berdampak positif bagi pola konsumsi sayur pada anak (Mohammad & Madanijah, 2015). 

Ibu yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih mampu untuk menerima informasi 

terkait dengan nutrisi yang dapat diterapkan dalam kebiasaan makan yang sehat (Konttinen 

et al, 2012). Mohammad & Madanijah (2015) bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi 

maka tingkat konsumsi sayur pada anak-anak juga akan semakin tinggi.  

 



7 

 

1.2.4. Sikap dan Perilaku Ibu 

Pengetahuan dan sikap ibu memberikan pengaruh perilaku ibu dalam pemberian pola makan 

anak. Sikap ibu diartikan dengan bagaimana pemberian makan ibu pada anak serta seberapa 

penting ibu menganggap mengonsumsi sayur itu penting untuk masa tumbuh kembang anak. 

Sikap akan membentuk perilaku yang positif dengan dipengaruhi oleh pengetahuan maupun 

pikiran. Menurut Askerning (2007) bahwa semakin positif sikap ibu mengenai pemberian 

pola asuh makan yang baik pada anak maka akan berbanding lurus dengan perilaku ibu 

tersebut.  

 

Perilaku dimaksudkan dengan seberapa sering seorang ibu menyediakan sayur bagi 

keluarganya. Frekuensi dalam mengonsumsi sayur dalam keluarga akan memberikan 

pengaruh pada tingkat konsumsi sayur bagi anak. Perilaku ibu dapat dilakukan dengan 

mengajak anak untuk mengonsumsi sayur setiap hari. Kebiasaan mengonsumsi sayur dalam 

keluarga harus diterapkan setiap hari hal ini bertujuan agar anak dapat membiasakan diri 

untuk mengonsumsi sayur (Khuril’in & Indrawati, 2015). Hal ini didukung dengan Soegeng 

(2004) dalam Khuril’in & Indrawati (2015) yang mengatakan bahwa kebiasaan makan dapat 

terjadi karena adanya suatu kejadian yang dilakukan secara berulang.  

 

1.2.5. Faktor-Faktor Konsumsi Sayur Anak 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi setiap individu baik dalam mengambil keputusan, 

kebiasaan berbelanja, maupun dalam mengonsumsi suatu makanan (Rani, 2014). Pada anak-

anak dalam mengonsumsi buah dan sayur dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pengetahuan ibu, ketersediaan pangan, usia, sosial-ekonomi, kebiasaan makan, dan 

lingkungan. Jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan dengan 

konsumsi sayur dan buah pada anak-anak. Konsumsi sayuran pada anak laki-laki cenderung 

kurang dibandingkan dengan anak perempuan (Afani et al, 2015).  

 

Pengetahuan seorang ibu sangat diperlukan karena akan memberikan pengaruh bagi tumbuh 

kembang anak. Seorang ibu harus dapat mengatur konsumsi makanan yang sesuai dengan 

pola gizi seimbang. Pengetahuan seorang ibu dapat diperoleh melalui pendidikan baik 
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pendidikan secara formal maupun nonformal. Pendidikan nonformal diperoleh melalui 

penyuluhan tentang gizi, media seperti koran, majalah, media elektronik, dan sebagainya 

(Handono, 2010). Pengetahuan dapat memengaruhi pemikiran dan sikap positif dalam 

mengambil keputusan yang tepat dalam memilih makanan yang sehat. Pendidikan 

memengaruhi pengetahuan tentang gizi sehingga akan berpengaruh pada kebiasaan pola 

konsumsi makanan (Proverawati et al, 2008). 

 

Status sosial ekonomi memberikan pengaruh dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan 

(Khuril’in & Indrawati, 2015). Menurut Rosidi & Sulistyowati (2012) terdapat hubungan 

yang erat antara pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan terhadap status sosial ekonomi suatu 

keluarga. Semakin tinggi status sosial ekonomi maka tingkat konsumsi pangan akan semakin 

tinggi. Mohammad & Madanijah (2015) menambahkan bahwa konsumsi sayur dalam suatu 

keluarga tidak memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan suatu keluarga. 

 

Ketersediaan pangan khususnya ketersediaan sayuran di rumah dapat memengaruhi pola 

konsumsi sayur dan buah pada anak. Afani et al (2015) mengatakan bahwa semakin banyak 

sayur dan buah yang ada di rumah makan tingkat konsumsi sayur dan buah akan semakin 

tinggi. Pola konsumsi sayur dan buah pada anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Di lingkungan sekitar sekolah saat ini sudah banyak pedagang jajanan yang membuat anak 

dapat dengan mudah tergoda untuk membelinya. Jajanan yang dijual tidak menjamin bahwa 

jajanan tersebut memiliki kandungan gizi yang baik untuk anak-anak. Anak-anak sekarang 

cenderung lebih menyukai produk makanan yang dijual di sekitar lingkungan sekolah 

dibandingkan dengan membawa bekal dari rumah (Rosidi & Sulistyowati, 2012).  

 

Pada masa anak usia pra sekolah, anak masih cenderung akan mengikuti kebiasaan makan 

dari orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam 

membangun kebiasaan makan yang baik pada anak. Kebiasaan yang diajarkan orang tua pada 

anak akan selalu diingat oleh anak hingga dewasa (Sa’diya, 2015). Orang tua yang memiliki 

kebiasaan tingkat konsumsi sayur dan buah yang tinggi maka akan berdampak baik pada 
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anak-anak. Kebiasaan mengonsumsi sayur dan buah pada anak-anak akan semakin tinggi 

(Afani et al, 2015).   

 

Faktor lain yang berpengaruh dalam perilaku konsumsi sayur dan buah adalah usia. Pada usia 

0-24 bulan, anak sedang mengalami tumbuh kembang yang sangat cepat sehingga 

membutuhkan gizi yang cukup (Dennison et al, 1998). Usia 2 tahun ke atas seperti anak usia 

prasekolah harus mengonsumsi cukup banyak sayuran guna untuk memenuhi nutrisi yang 

baik (Proverawati et al, 2008 ). Usia anak prasekolah merupakan usia anak yang masih sangat 

bergantung dengan orang tuanya. Sifat yang dimiliki oleh anak prasekolah adalah konsumsi 

aktif. Konsumsi aktif artinya anak mulai bisa memiliki makanan yang disukainya 

(Notoatmodjo, 2007 dalam Sa’diya, 2015). 

  

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku, pengetahuan, dan 

sikap ibu terhadap konsumsi sayur pada anak TK di TK “X” dan TK “Y” di Semarang. 


