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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak sekolah merupakan sasaran strategis dari peningkatan gizi 

masyarakat. Dalam usaha untuk memenuhi peningkatan gizi, maka pertama-

tama anak sekolah perlu diberi pengetahuan tentang pemenuhan gizi, yaitu: 

fungsi makanan bagi tubuh. Fungsi makanan yaitu sebagai berikut: (1) 

mengatur fungsi tubuh; (2) mengganti sel-sel tubuh yang rusak; (3) 

membangun protoplasma; (4) menghasilkan energi dan kalori, dan (5) 

melindungi tubuh dari serangan penyakit (Irianto, 2007). 

Tumbuh kembang anak sekolah dipengaruhi oleh faktor makanan dan 

genetik. Pertumbuhan anak-anak di negara berkembang termasuk Indonesia 

ternyata selalu tertinggal dibandingkan dengan anak-anak di negara maju. 

Hal tersebut disebabkan karena pola makan dan kebiasaan makan tidak 

memenuhi syarat gizi dan kesehatan (Khomsan, 2004). 

Pertumbuhan selama masa usia sekolah berlangsung dengan 

kecepatan yang lebih lambat daripada pertumbuhan bayi, akan tetapi 

kegiatan fisik pada tahap tersebut terus meningkat sehingga kebutuhan akan 

zat gizi terus meningkat (Suhardjo, et al., 1985). Anak usia sekolah biasanya 

memiliki aktivitas bermain yang banyak menguras tenaga sehingga terjadi 

ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar, 

akibatnya tubuh anak menjadi kurus (Lisdiana, 1998). 

Upaya perbaikan gizi adalah salah satu upaya kesehatan untuk 

mengatasi masalah gizi pada anak usia sekolah. Konsumsi makanan 
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berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi 

optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan 

secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan 

otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum akan berada pada 

tingkat setinggi mungkin (Almatsier, 2001). 

Anak usia sekolah yang masih dalam masa perkembangan  perlu 

dibina untuk mandiri, berperilaku menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, 

peningkatan berbagai kemampuan, dan berbagai perkembangan lain yang 

membutuhkan fisik yang sehat. Hal yang utama untuk tumbuh kembang yang 

optimal bagi seorang anak adalah kesehatan yang baik serta ditunjang oleh 

keadaan gizi yang baik. Kondisi tersebut hanya dapat dicapai melalui proses 

pendidikan dan penyediaan kebutuhan yang sesuai serta proses 

pembiasaan, khususnya melalui makanan sehari-hari bagi seorang anak 

(Santoso dan Ranti, 1999). 

Sarapan atau makan pagi adalah suatu kegiatan yang penting 

sebelum melakukan aktivitas fisik dalam 1 hari. Melewatkan makan pagi akan 

menyebabkan tubuh kekurangan glukosa, sehingga dapat menyebabkan 

tubuh lemah dan kurang konsentrasi karena tidak tersedia suplai energi. 

Suplai energi yang tidak tersedia dapat menyebabkan tubuh akan 

membongkar persediaan tenaga yang terdapat di jaringan lemak tubuh dan 

apabila terjadi secara terus-menerus akan mempengaruhi status gizi Tidak 

sarapan pagi akan menyebabkan lambung menjadi kosong selama 10 

sampai 11 jam karena makanan yang terakhir masuk ke dalam tubuh adalah 

makan malam pukul 19.00. Berpuasa selama 10 sampai 11 jam akan 

menyebabkan kadar gula (glukosa) menurun, kadang-kadang sampai 
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dibawah normal sehingga menyebabkan terjadinya hipoglikemia (Khomsan, 

2004). Hipoglikemia dapat menyebabkan penurunan terhadap daya pikir dan 

tubuh menjadi lemas serta dapat menyebabkan kejang pada perut, pusing, 

bahkan pingsan pada anak usia sekolah (Widjaja, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian Wiyono (2008) pada 132 orang anak 

sekolah dasar di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru didapatkan 

sebanyak 41,7 % yang jarang sarapan pagi dan 58,3 % sering sarapan pagi 

dan setelah dinilai status gizinya didapatkan sebanyak 4,5 % yang berstatus 

gizi gemuk, 94,7 % berstatus gizi normal dan 0,8 % berstatus gizi kurus. Hasil 

penelitian tersebut didapatkan adanya hubungan antara kebiasaan sarapan 

pagi dengan status gizi anak sekolah dasar di Kecamatan Bukit Raya Kota 

Pekanbaru.  

Berdasarkan hasil penelitian Ristiana tahun 2009 di Sekolah Dasar 

Negeri No. 101835 Kecamatan Sibolangit Kota Medan yang dilakukan pada 

89 orang siswa ditemukan ada 64 orang siswa memiliki kebiasaan sarapan 

pagi, dimana  60 orang siswa (93,75%) berstatus gizi baik dan 4 orang siswa 

berstatus gizi tidak baik (6,25%). 

Menurut hasil survei pendahuluan tahun 2011 dari 4 Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo diperoleh sebanyak 35 

siswa atau 27,00 % yang tidak sarapan. Dari ulasan tersebut diatas, penulis 

tertarik ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kebiasaan sarapan 

pagi dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan 

Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

 

 



4 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian, yaitu: 

“Apakah ada hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi pada 

anak Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak 

Kabupaten Sukoharjo’’ 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi 

anak Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kebiasaan sarapan pagi anak Sekolah Dasar. 

b. Mendeskripsikan status gizi anak  Sekolah Dasar. 

c. Menganalisis hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi 

anak Sekolah Dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Sekolah 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya 

kepada pihak sekolah agar memberikan pengetahuan mengenai 

peningkatan gizi yang baik. 
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b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para guru dalam 

menghimbau dan menindak lanjuti masalah kebiasaan sarapan pagi 

pada anak sekolah yang tidak lepas dari partisipasi pihak sekolah. 

2. Bagi Siswa 

a. Penelitian ini dapat menambah pemahaman siswa bahwa sarapan 

pagi dapat mempengaruhi status gizi siswa. 

b. Penelitian ini dapat membantu siswa agar dapat membiasakan diri 

untuk sarapan pagi sehingga kebutuhan zat gizinya dapat terpenuhi 

dan kesehatannya selalu terjaga. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya, menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman 

tentang hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi 

anak sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




