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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi di Indonesia sampai saat ini masih mencakup 4 hal yaitu 

Kekurangan Vitamin A (KVA), Anemia Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium (GAKY) dan Kekurangan Energi Protein (KEP).  

Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan fisik maupun mental.  Timbulnya masalah gizi dapat berdampak 

pada kualitas sumber daya manusia (SDM).  Dalam mencapai SDM yang 

berkualitas diperlukan asupan gizi untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan 

dan fisik yang tangguh serta produktif.  Seluruh siklus kehidupan diperlukan 

perbaikan gizi mulai sejak kehamilan, bayi dan anak balita, pra sekolah, anak 

sekolah, remaja, dewasa dan usia lanjut (Depkes RI, 2005).  Secara nasional 

prevalensi kependekan pada anak umur 6-12 tahun sebesar 35,6% yang terdiri 

dari 15,1% sangat pendek dan 20,5% pendek.  Prevalensi kekurusan pada anak 

umur 6-12 tahun sebesar 12,2% yang terdiri dari 4,6% sangat kurus dan 7,6% 

kurus    (Riskesdas, 2010). 

Anak sekolah merupakan kelompok usia yang rawan kekurangan zat gizi. 

Asupan zat gizi pada usia ini harus sesuai dengan kebutuhan demi tercapainya 

pertumbuhan dan perkembangan optimal.  Zat gizi dengan kualitas dan kuantitas 

yang benar akan mengoptimalkan tumbuh kembangn anak.  Asupan makan 
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yang kurang dapat mengakibatkan gangguan pada banyak organ dan sistem 

tubuh anak (Judarwanto, 2006). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi pada anak 

SD dan MI.  Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Pemberian 

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang dilaksanakan hampir di 

seluruh Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di daerah/desa 

tertinggal, yaitu dengan memberikan makanan kudapan yang mengandung 300 

kkal dan 5 gram protein, dibuat dari bahan makanan lokal.  Tujuan program 

PMT-AS yaitu untuk meningkatkan ketahanan fisik anak sekolah melalui 

perbaikan gizi dan kesehatan.  Ketahanan fisik anak akan sangat berpengaruh 

terhadap status gizi anak.  Anak sekolah dengan kesehatan yang baik dapat 

mendorong minat dan kemampuan belajar siswa untuk meningkatkan 

berprestasi (Depkes RI, 2005).  

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan efek positif PMT-AS 

terhadap status gizi anak sekolah.  Hasil penelitian Noviana (2011), 

menunjukkan bahwa setelah pemberian PMT-AS di Kecamatan Jebres 

Surakarta, untuk TK dan SD dapat menurunkan persentase gizi kurang. Gizi 

kurang pada anak TK berkurang sebesar 4,22% sedangkan untuk anak SD 

berkurang sebesar 9,28%.  Hasil penelitian Lestari (2011), juga menunjukkan 

adanya peningkatan status gizi siswa SD/MI sesudah PMT-AS di Kecamatan 

Kalibening Kabupaten Banjarnegara.  Demikian pula hasil penelitian Kartini, dkk 

(2005), terdapat perubahan status gizi (BB/U) dan prestasi belajar SD PMT-AS 

lebih tinggi dibanding SD non PMT-AS.  Penelitian Kubik (2005), menyatakan 
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bahwa makanan tambahan yang diberikan di sekolah meningkatkan 10% Indeks 

massa tubuh dari siswa.  Sesuai dengan hasil penelitian Neuman (2007), anak 

yang diberi makanan tinggi energi dan makanan tambahan dari daging 

menunjukkan efek positif terhadap pertumbuhan dan kinerja kognitif anak.  

Penelitan Whaley (2003), menunjukkan bahwa makanan tambahan dari daging 

memiliki efek positif pada kinerja kognitif anak-anak di Kenya. 

Hasil Riskesdas (2010), di Provinsi Jawa tengah prevalensi status gizi 

tinggi badan menurut umur (TB/U) sangat pendek pada umur 6-12 tahun 

sebesar 14,9% dan status gizi pendek 19,2%.  Prevalensi status gizi tinggi 

badan menurut umur (TB/U) sangat pendek pada umur 13-15 tahun sebesar 

12,3% dan status gizi pendek 21,3%.  Hasil pengukuran status gizi oleh DKK 

Surakarta (2009) menunjukan 24% anak SD/MI di Kota Surakarta menderita 

Kurang Energi Protein (KEP) dan 54,7% menderita anemia gizi.  Menurut DKK 

Surakarta (2012), upaya penanggulangan masalah gizi kurang pada anak 

sekolah di wilayah Surakarta dengan melaksanakan program PMT-AS.  Program 

tersebut dilaksanakan pada 15 TK dan 17 SD di seluruh Kota Surakarta.  

Prioritas sekolah yang mendapatkan program PMT-AS yaitu sekolah yang 

memiliki anak yang berstatus gizi kurang ≥15% dan seluruh SD kurang mampu 

di wilayah Surakarta.  

Hasil screening bulan Juli 2012 pada pengukuran berat badan menurut 

tinggi di SDN Banyuanyar I, SDN Tempel, SDN Mujahidin dan SDIT Al Abidin 

yaitu tidak ada siswa yang mengalami status gizi kurus sekali.  SDN Banyuanyar 

II memiliki siswa yang mengalami status gizi kurus sekali sebesar 5,56%.  SD 
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Banyuanyar III memiliki siswa yang mengalami status gizi kurus sekali sebesar 

45,24%.  Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) memiliki siswa yang mengalami 

status gizi kurus sekali sebesar 2%.  Hasil pengukuran kadar hemoglobin (Hb) di 

SDN Banyuanyar III di dapatkan siswa/siswi yang mengalami anemia sebesar 

20,7% (Data Puskesmas Banyuanyar, 2011).  Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka SDN Banyuanyar III sebagai penerima program PMT-AS, 

sehingga perlu dilakukan penelitian tentang perbedaan status gizi anak sekolah 

sebelum dan sesudah PMT-AS di Sekolah Dasar Negeri Banyuanyar III Kota 

Surakarta tahun 2012. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada peningkatan 

status gizi sebelum dan sesudah PMT-AS di Sekolah Dasar Negeri Banyuanyar 

III Kota Surakarta tahun 2012?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan status gizi anak sekolah sebelum dan 

sesudah PMT-AS di Sekolah Dasar Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik (jenis kelamin dan umur) siswa di Sekolah 

Dasar Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta 
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b. Mendeskripsikan status gizi anak sekolah sebelum PMT-AS di Sekolah 

Dasar Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta 

c. Mendeskripsikan status gizi anak sekolah sesudah PMT-AS di Sekolah 

Dasar Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta 

d. Menganalisis perbedaan status gizi anak sekolah sebelum dan sesudah 

PMT-AS di Sekolah Dasar Negeri Banyuanyar III Kota Surakarta 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan gambaran 

dan informasi tentang status gizi siswa serta pengaruh pemberian makanan 

tambahan anak sekolah (PMT-AS) terhadap status gizi siswa. 

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan 

informasi mengenai keberhasilan program pemberian makanan tambahan 

terhadap peningkatan status gizi pada anak sekolah sehingga dapat 

digunakan sebagai landasan menentukan kebijakan untuk perbaikan 

program selanjutnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan 

efektifitas program PMT-AS terhadap status gizi anak sekolah bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


