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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada masa itu terjadi 

suatu lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode 

berikutnya. Untuk melejitkan potensi perkembangan tersebut, setiap anak 

membutuhkan asupan gizi seimbang, perlindungan kesehatan, asuhan penuh kasih 

sayang, dan rangsangan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan dan 

kemampuan masing-masing anak.  Pendidikan merupakan faktor penting bagi 

perkembangan hidup manusia. Pendidikan menjadi faktor dasar dalam 

pengembangan kemampuan berfikir dan kemampuan interaksi manusia dengan 

lingkungan sekitar. Pendidikan dapat dimulai ketika manusia memasuki usia dini. 

Pendidikan anak sejak usia dini ini sangat penting sebagai dasar pelatihan dan 

pengembangan anak dalam memasuki lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Pendidikan bagi anak usia dini dapat dilakukan melalui pendidikan yang bersifat 

formal, yaitu lewat Taman kanak-kanak (TK) ataupun dapat dilakukuan melalui 

pendidikan yang bersifat non formal, yaitu melalui kelompok bermain 

(PlayGroup). Pendidikan yang bersifat nonformal ini diperlukan agar anak dapat 

bermain seraya belajar. Ini berarti tidak hanya terjadi proses bermain, tetapi anak 

akan mendapatkan suatu proses pembelajaran baru ketika bermain. Selain itu 

diharapkan dalam proses bermain tersebut anak mendapat bimbingan dan arahan 
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yang tepat dari pendidik sehingga perkembangan kemampuan , kecerdasan dan 

keterampilan anak dapat berjalan secara optimal.  

Dengan pengembangan dan  pengetahuan yang optimal. Ini maka akan 

mempermudah dalam bimbingan dan pengarahan sikap serta pribadi anak. Baik 

itu dalam hubungan dengan dunia pengetahuan dan teknologi, interaksi dalam 

masyarakat, serta yang tidak kalah penting adalah dalam memberi dasar-dasar 

pendidikan dan keimanan. Hal ini penting karena dasar pendidikan keimanan 

dapat menjadi penuntun ahlak mulia bagi seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pada akhirnya diharapkan pada usia dini, anak akan memperoleh 

landasan kepribadian baik itu secara mental, spiritual, maupun emosional. 

Perkembangan anak yang normal akan menjadikan anak tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia dewasa yang kuat dan memiliki kepribadian yang 

baik dan sempurna. Selain anak yang tumbuh dan berkembang merupakan suatu 

asset yang sangat berharga tidak saja terhadap orangtua namun juga untuk negara. 

Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat 

gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan 

memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, 

kebersihan, dan berat badan (BB) ideal. 

Jika seseorang mengalami kekurangan gizi, yang terjadi akibat asupan gizi 

di bawah kebutuhan,  maka ia akan lebih rentan terkena penyakit dan kurang 

produktif. Sebaliknya, jika memiliki kelebihan gizi akibat asupan gizi yang 

melebihi kebutuhan, serta pola makan yang padat energi (kalori) maka ia akan 

beresiko terkena berbagai penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit 
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jantung dan sebagainya.  

Karena itu, pedoman gizi seimbang disusun berdasarkan kebutuhan yang 

berbeda pada setiap golongan usia, status kesehatan dan aktivitas fisik.Untuk 

membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat, 

kebutuhan asupan gizi divisualisasikan dalam bentuk Tumpeng Gizi Seimbang 

(TGS), yang terdiri atas potongan-potongan tumpeng. Luasnya potongan 

menunjukkan porsi yang harus dikonsumsi setiap hari. TGS dialasi air putih, 

artinya air putih merupakan bagian terbesar dari zat gizi esensial bagi kehidupan 

untuk hidup sehat dan aktif. Pentingnya gizi seimbang tidak saja memberikan 

pengaruh terhadap manusia dewasa, namuan pemberian gizi seimbang lebih 

diutamakan terhadap anak usia 1-5 tahun karena pada masa itu merupakan masa 

yang sangat penting dan rawan dalam pertumubahan anak yang tidak saja 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan anak pada masa kini namun juga 

pada usia dewasa dan usia lanjut mereka . 

(http://www.danonenutrindo.org/tentang_gizi_seimbang.php,diakses tanggal 18 

Mei 2013 jam 01.45) 

Pentingnya tumbuh dan kembang anak menjadikan pendidikan yang 

diberikan kepada anak merupakan kebutuhan pokok yang harus diberikan sejak 

dini. Semakin baik pendidikan yang diberikan kepada anak maka akan semakin 

baik tumbuh dan kembang anak tersebut. Pendidikan Anak Usia Dini atau lebih 

dikenal sebagai PAUD (BKKBN, 2010) merupakan suatu lembaga pendidikandan 

bermain yang pada awal meurpakan lembaga pendidikan tingkat dini yang 

bertugas memberikan pengetahuan kepada anak berkaitan dengan keterampilan 
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dasar yang harus dimiliki anak saat akan menghadapi masa sekolah. Pada saat ini 

perkembangan pendidikan anak di PAUD tidak saja terhadap keterampilan dasar 

namun sudah merupakan suatu sistem pendidikan yang terintegrasi dengan fungsi-

fungsi lainnya seperti kesehatan, peningkatan gizi atau juga memberikan 

pengetahuan kepada ibu mengenai pentingnya pendidikan anak diberikan sejak 

usia dini. 

Pendekatan Holistik Integratif  merupakan suatu pendekatan yang dilakukan 

secara terpadu dan bersama-sama terhadap anak dengan bertujuan tidak saja 

memberikan pengaruh dan memberikan keterampilan terhadap kemampuan anak 

saja namun juga secara terpadu memberikan atau meningkatkan derajat kesehatan 

anak, memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai gizi kepada orang tua 

sehingga kemampuan anak secara intelektual juga diimbangi dengan kesehatan 

jasmani dan rohani anak yang bersangkutan. Keberadaan pos PAUD sebagai salah 

satu bentuk satuan PAUD sejenis (SPS) dimaksudkan untuk menjembatani 

kebutuhan. Dalam pelaksanaanya Pos PAUD di integrasikan dengan layanan Bina 

Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Berdasarkan data 

yang ada terlihat bahwa perkembangan anak yang berada di Pos Paud Jayengan 

Surakarta mengalami peningkatan baik secara kemampuan maupun kesehatan. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Asupan Gizi Seimbang 

Terhadap Tumbuh dan Perkembangan Anak Usia 1-5 Tahun di Pos PAUD 

“Permata Jayengan” Surakarta” 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian dapat terarah maka permasalahan dibatasi pada asupan 

gizi seimbang anak usia 1-5 tahun. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui 

apakah ada pengaruh pada asupan gizi seimbang anak usia 1-5 tahun terhadap 

tumbuh kembang di pos Paud Permata Jayengan Surakarta. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian dan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pemberian asupan gizi 

seimbang terhadap terhadap tumbuh dan perkembangan anak di Pos PAUD 

Permata Jayengan Surakarta. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberian asupan gizi 

seimbang terhadap terhadap tumbuh dan perkembangan anak di pos 

PAUD Permata Jayengan Surakarta  

2. Tujuan Umum 

a.  Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama 

mengikuti perkuliahan 

b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap tumbuh 

kembangnya balita khususnya di PAUD dan memberikan 
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sumbangan terhadap Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun 

sumbangan sebagai berikut  

1. Manfaat  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

khususnya  pada  pendidikan anak usia dini pada perkembangan dan 

pertumbuhan . Adapun kegunaannya : 

a. Memberikan sumbangan penelitian pada bidang pendidikan dalam 

upaya untuk proses peningkatan pendidikan. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk 

meningkatkan proses pelayanan dan menetapkan metode pendekatan 

yang paling sesuai terutama untuk pemberian gizi seimbang terhadap 

anak balita pada pos PAUD Permata Jayengan.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil-hasil penelitian juga dapat bermanfaat dari segi praktis yaitu: 

a. Bagi guru: Memberikan gambaran pada para calon pendidik khususnya 

pendidik anak usia dini tentang alternatif model pembelajaran yang 

menarik. 
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b. Bagi orangtua: Memberikan masukan pada pendidik anak usia dini 

tentang Tumbuh Kembang  dan asupan gizi pada anak. 



 

8 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap alur dalam penelitian ini 

maka sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada Bab I ini  peneliti mencoba untuk memberikan gambaran 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini menguraiakan mengenai teori-teori yang dipergunakan 

dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan poemberian gizi 

seimbang, tumbah dan kembang anak usia 1-5 tahun, pendekatan 

holistik integratif, selain itu pada bab ini juga dijelaskan 

mengenai kerangka teori dan hipotesis yang ada 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai lokasi, metode 

pengumpulan data, sumber dan dan analisis data yang 

dipergunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

 Bab ini merupakan inti dair penelitian yang dilakukan, selain 

memberikan keterangan berkaitan dengan deskripsi objek 

penelitian juga membahasa dan melakukan analisis terhadap hasil 

kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. 
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BAB V PENUTUP 

 Sebagai bab terkahir bab ini membahas mengenai kesimpulan 

dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


