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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Anak usia sekolah merupakan investasi bangsa karena mereka adalah 

generasi penerus yang akan meneruskan kualitas bangsa di masa yang akan datang. 

Anak usia sekolah dapat digambarkan sebagai bocah berumur 4-6 tahun sebagai 

usia pra-sekolah atau taman kanak-kanak (TK), dan usia 6-12 tahun sebagai anak 

usia sekolah. Tumbuh kembang anak usia sekolah yang optimal antara lain 

dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas asupan zat gizi  yang diberikan dalam 

makanannya. Anak usia sekolah tumbuh dengan kecepatan genetis masing-masing, 

dengan perbedaan tinggi badan yang sudah mulai tampak. Beberapa anak terlihat 

relatif lebih pendek atau lebih tinggi. Anak pada usia sekolah 6-12 tahun melewati 

sebagian besar waktu hariannya di luar rumah, seperti bermain dan olah raga. 

Waktu-waktu istirahat saat bermain dan berolahraga, biasanya digunakan untuk 

mengkonsumsi makanan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi 

mereka(Sinaga, 2017). 

 Saat ini kegemukan (overweight) dan obesitas menjadi salah satu masalah 

kesehatan yang mendunia bagi anak-anak dan orang dewasa. Tahun 1998, WHO 

menyatakan obesitas sudah dalam tingkat epidemik yang jika dibiarkan akan 

menjadi obesitas global. Menurut data WHO pada awal tahun 2000 sekitar 1 miliar 

orang mengalami kegemukan dan 30% diantaranya mengalami kegemukan 

berlebihan atau obesitas pada anak-anak sudah meningkat menjadi 20% pada tahun 

2003 dari sekitar 5-6% pada tahun 1989.  
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 Menurut Dr. Arisman 2008, secara garis besar obesitas merupakan dampak 

ketidakseimbangan energy dibagi asupan jauh melampaui keluaran energy dalam 

jangka waktu tertentu. Banyak sekali factor yang menunjang kelebihan ini. Namun, 

dapat disederhanakan menjadi dua hal, yaitu (1) terlalu banyak makan, dibarengi 

(2) terlalu sedikit  bergerak. Diet kini makin terbukti sebagai kontributor utama 

obesitas pada khususnya dan gangguan kesehatan manhunt pada umumnya. 

 Untuk mengukur obesitas dapat menggunakan IMT/U, suatu carasederhana 

untuk memantau status gizi yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat 

badan. Ukuran fisik seseorang sangat erat hubungannya dengan pengukuran 

antropometri. Hal ini karena lebih mudah dilakukan dibandingkan cara penilaian 

status gizi lain, terutama untuk daerah pedesaan (Supariasa dkk,2001). 

 Laporan Riskesdas 2013 menunjukkan masih tingginya persentase anak 

usia 5-12 tahun yang kurus, pendek (stunting), gemuk dan anemia yaitu masing – 

masing 11,2% , 30,7%, 18,8% dan 26.4%. meskipun persentase anak sekolah dasar 

yang pendek di Indonesia menurun dari 35,8% (Riskesdas,2010) menjadi 30,7% 

(Riskesdas 2013), tetapi persentase tersebut masih tergolong sangat tinggi dan 

merupakan masalah gizi masyarakat. Selanjutnya, sebesar 89,3% penduduk di atas 

usia 10 tahun tidak cukup makan sayur dan buah, dan hanya 47,2% yang melakukan 

cuci tangan dengan benar sebelum makan (Riskesdas 2013). Konsumsi buah dan 

sayur yang rendah disebabkan pola sarapan dan pemberian snack yang tidak teratur 

(Sinaga,2017). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana gambaran pola makan dan perubahan status gizi 

pada anak SDN 10 Sumerta Denpasar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola makan dan 

perubahan status gizi pada anak SDN 10 Sumerta Denpasar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pola makan anak sekolah dasar di SDN 10 Sumerta Denpasar 

b. Mengidentifikasi status gizi anak sekolah dasar pada awal masuk sekolah  di 

SDN 10 Sumerta Denpasar 

c. Mengukur status gizi anak sekolah dasar saat ini 

d. Menentukkan perubahan status gizi anak sekolah dasar di SDN 10 Sumerta 

Denpasar 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat praktis 

Hasil ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran pola 

makan dan perubahan status gizi anak sekolah dasar. 

2.  Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan 

terutama pengetahuan mengenai gambaran pola makan dan perubahan status 
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gizi anak  sekolah dasar dan dapat digunakan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


