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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat 

kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal ini 

dipengaruhi oleh keadaan gizi (Kemenkes RI, 2014). Pola makan merupakan 

perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini 

disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi 

akan mempengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh tetap 

sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular 

(PTM) terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan kearah 

konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan 

individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan 

normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh 

kelompok umur. Gizi yang baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh 

tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat serta 

terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini (Kemenkes RI, 2014). 

Usia sekolah (usia 5 sampai 14 tahun), merupakan salah satu masa yang 

mengalami tumbuh kembang yang cepat. Pada usia ini aktifitas fisik terus 

meningkat seperti, bermain, berolahraga atau membantu orang tua dalam bekerja. 

Asupan gizi yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan agar 

tumbuh kembang anak dapat optimal (Jukes MCH, 2008). 

Kebiasaan makan yang salah pada anak sekolah dapat mengakibatkan 

masalah gizi yang serius, seperti obesitas bagi mereka yang kelebihan kalori atau 

gizi kurang dan stunted bagi mereka yang kekurangan gizi. Status gizi anak umur 

5–12 tahun menunjukkan bahwa secara nasional prevalensi pendek pada anak 

umur 5-12 tahun adalah 30,7 persen (12,3% sangat pendek dan 18,4% pendek), 

prevalensi kurus (menurut IMT/U) adalah 11.2 persen, terdiri dari 4,0 persen 

sangat kurus dan 7,2 persen kurus, prevalensi gemuk 18,8 persen, terdiri dari 

gemuk 10,8 persen dan sangat gemuk (obesitas) 8,8 persen (Riskesdas, 2013). 
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Perbaikan gizi diperlukan pada seluruh siklus kehidupan, mulai sejak masa 

kehamilan, bayi dan anak balita, pra sekolah, anak sekolah dasar (SD), remaja dan 

dewasa sampai usia lanjut. Anak SD perlu diperhatikan dengan baik karena 

disamping jumlahnya banyak yaitu sekitar 30% dari jumlah penduduk, program 

gizi pada kelompok ini berdampak luas tidak saja pada aspek kesehatan,gizi dan 

pendidikan masa kini, tetapi juga yang secara langsung memperngaruhi kualitas 

sumber daya manusia di masa datang (Direktorat Gizi Masyarakat, 2005). 

Gambaran dan perhatian tentang kesehatan dan gizi pada anak sekolah 

merupakan isu yang sangat penting. Masalah gizi pada anak sekolah ini sering 

dikaitkan dengan pola konsumsi kebiasaan makan dan perilaku baik di rumah 

maupun di sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi seseorang adalah 

kurangnya pengetahuan tentang gizi. Berkurangnya pengetahuan tersebut juga 

akan mengurangi kemampuan seseorang untuk menerapkan informasi gizi dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan 

seseorang yaitu dengan cara memberikan pendidikan gizi ini dapat diberikan 

melalui penyuluhan, pemberian poster, leaflet, atau booklet pada anak sekolah 

(Suhardjo, 2003).  

Melalui pendidikan gizi di sekolah dapat diharapkan tidak saja si anak 

mempunyai sikap dan cara praktik dalam konsumsi pangan, akan tetapi mereka 

juga dapat mempengaruhi keluarganya untuk merubah kebiasaan yang salah 

menjadi kebiasaan yang memenuhi syarat-syarat ilmu gizi. Untuk itu perlu 

dilakukan serangkaian upaya pemberdayaan murid sekolah dasar untuk menolong 

mereka agar mereka mampu mengatasi dan memelihara kesehatan dan gizi 

(Soesemaliyah S dkk, 1993). 13 pesan dasar gizi seimbang sebagai upaya 

pencegahan masalah gizi ganda dan pencapaian gizi seimbang guna menghasilkan 

kualitas sumber daya manusia yang andal (Dirjen Binkesmas Depkes RI, 

1996/1997). 

Alasan memilih SDN 13 dan 15 pagi Johar Baru Jakarta Pusat untuk 

diteliti karena dilihat dari lingkungan sekeliling sekolah sepertinya kurang 

mendukung dalam penerapan 13 pesan dasar gizi seimbang, banyak sekali penjual 

makanan diluar sekolah, dan siswa masih banyak yang jajan di luar sekolah, 
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terdapat penjaga sekolah tetapi siswa mudah sekali keluar masuk sekolah, 

kemudian lingkungan di sekitar sekolah kurang bersih dan terawat. 

Dalam agama Islam diperintahkan mencari ilmu pengetahuan agama 

maupun ilmu lainnya sebagaimana yang ada dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 

“Allah akan meninggikan  orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. Dengan mencari ilmu, 

pengetahuan seseorang akan meningkat, sama halnya dengan menjaga kesehatan 

telah diperintahkan untuk setiap umat dan juga yang telah dicontohkan oleh 

Rasullulah SAW, oleh karena kombinasi antara pengetahuan dan menjaga 

kesehatan adalah suatu kesatuan yang baik untuk tercapainya keseimbangan.  

Mengacu dari faktor tersebut, maka masalah yang disajikan adalah 

“Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 13 pesan dasar gizi 

seimbang pada siswa sekolah dasar ditinjau dari kedokteran dan islam”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan siswa terhadap 13 pesan 

dasar gizi seimbang. 

 

1.2  Perumusan masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini mengetahui Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengetahuan 13 Pesan Dasar Gizi Seimbang serta pandangan 

islam dan kedokteran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 13 

pesan dasar gizi seimbang pada siswa kelas IV  dan V di SDN 13 dan 15 Pagi 

Johar Baru Jakarta Pusat. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran pengetahuan siswa mengenai 13 pesan dasar gizi 

seimbang pada siswa kelas IV dan V di SDN 13 dan 15 Pagi Johar Baru 

Jakarta Pusat? 

2. Bagaiman gambaran  faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 13 

pesan dasar gizi seimbang pada siswa kelas IV dan V di SDN 13 dan 15 Pagi 

Johar Baru Jakarta Pusat? 
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3. Bagaiman gambaran  faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 13 

pesan dasar gizi seimbang pada siswa kelas IV dan V di SDN 13 dan 15 Pagi 

Johar Baru Jakarta Pusat yang ditinjau dari segi agama Islam? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum  

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan siswa 

terhadap 13 pesan dasar gizi seimbang pada siswa kelas IV dan V Sekolah Daasar 

Negeri 13 dan 15 Pagi Johar Baru Jakarta Pusat ditinjau dari kedokteran dan 

agama Islam. 

b. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pengetahuan siswa terhadap 13 pesan dasar gizi seimbang. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan para siswa 

sekolah dasar mengenai 13 pesan dasar gizi seimbang. 

3. Mengetahui pandangan islam dan kedokteran terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan para siswa sekolah dasar mengenai 13 pesan 

dasar gizi seimbang. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

1. Menjadi bahan bacaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan 13 pesan dasar gizi seimbang pada siswa sekolah dasar 

negeri 13 dan 15 Pagi yang diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenai 13 pesan dasar gizi seimbang ditinjau dari 

kedokteran dan agama Islam. 

2. Menjadi salah satu sumber bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5.2  Manfaat Aplikatif 

1.5.2.1  Manfaat Bagi Umum 

Menambah wawasan dan pemahaman siswa menggenai 13 pesan 

dasar gizi seimbang. 
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1.5.2.2  Manfaat Bagi Institusi 

1. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih 

baik. 

2. Menambahkan koleksi bidang penelitian di perpustakaan 

Universitas YARSI. 

1.5.2.3  Manfaat Bagi Peneliti 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

13 pesan dasar gizi seimbang pada siswa sekolah dasar.  

3. Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa S1 Fakultas 

Kedoteran Universitas YARSI untuk memperoleh gelar 

sarjana kedokteran umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


