
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan 

sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh 

komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat 

untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari 

keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang 

membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan 

aktifitas fisik, Mengkonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak 

mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan 

lingkungan, dan Menggunakan jamban. (Kemenkes, 2016) 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi 

sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 g perorang perhari, 

yang terdiri dari 250 g sayur (setara dengan 2 ½ porsi atau 2 ½ gelas sayur setelah 

dimasak dan ditiriskan) dan 150 g buah. (setara dengan 3 buah pisang ambon 

ukuran sedang atau 1 ½ potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran 

sedang). Bagi orang Indonesia dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 

300-400 g perorang perhari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400-600 g 

perorang perhari bagi remaja dan orang dewasa sekitar dua-pertiga dari jumlah 
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anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut dalam porsi sayur. 

(Suswano, 2014). 

Masyarakat Indonesia masih sangat kekurangan mengonsumsi sayuran 

dan buah-buahan, 63,3% anak  10 tahun tidak mengonsumsi sayuran dan 62,1% 

tidak mengonsumsi buah-buahan. Padahal sayuran di Indonesia banyak sekali 

macam dan jumlahnya. Sayuran hijau maupun berwarna selain sebagai sumber 

vitamin, mineral juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong 

sebagai antioksidan. Buah selain sebagai sumber vitamin, mineral, serat juga 

antioksidan terutama buah yang berwarna hitam seperti anggur hitam, blackberry 

dan plum,berwarna ungu seperti anggur dan buah bit , berwarna merah seperti 

apel, strawberry dll. (Suswano, 2014). 

Pengetahuan seseorang selalu berbanding lurus dengan sikapnya. Cara 

orang bersikap tergantung dari pengetahuan yang mereka miliki sehingga semakin 

banyak pengetahuan yang mereka miliki maka semakin baik pula caranya 

bersikap dalam kehidupannya namun kadang sulit untuk di aplikasikan dalam 

kehidupannya contohnya konsumsi terhadap sayur dan buah (Miniarti & dkk, 

2014). 

Pendapatan orang tua sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dalam 

sebuah keluarga. Semakin tinggi pendapatan orang tua semakin tinggi pula daya 

beli makanan khususnya buah dan sayur. Tingkat pendapatan keluarga yang 

tinggi akan cenderung diikuti dengan tingginya jumlah dan jenis makanan yang 

dikonsumsi. Tingkat pendapatan akan mencerminkan kemampuan daya beli 



3 
 

bahan makanan di tingkat rumah tangga, sehingga konsumsi makanan khususnya 

buah dan sayur baik jumlah maupun mutunya dipengaruhi oleh faktor pendapatan 

orang tua (Rachman & dkk, 2017). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang  maka untuk membatasi ruang 

lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibuat rumusan masalah yaitu 

“Bagaimanakah gambaran kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak 

prasekolah berdasarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan status ekonomi keluarga 

di TK Tunas Kasih Gianyar?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak 

prasekolah berdasarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan status ekonomi 

keluarga di TK Tunas Kasih Gianyar.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak 

prasekolah di TK Tunas Kasih Gianyar.  

b. Mengidentifikasi pengetahuan ibu tentang gizi pada anak prasekolah di TK 

Tunas Kasih Gianyar.  
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c. Mengidentifikasi status ekonomi keluarga anak prasekolah di TK Tunas Kasih 

Gianyar. 

d. Mendeskripsikan kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak 

prasekolah berdasarkan pengetahuan ibu tentang gizi di TK Tunas Kasih 

Gianyar.  

e. Mendeskripsikan kebiasan mengkonsumsi sayur dan buah pada anak 

prasekolah berdasarkan status ekonomi keluarga di TK Tunas Kasih Gianyar. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah berdasarkan pengetahuan ibu 

tentang gizi dan status ekonomi keluarga di TK Tunas Kasih Gianyar.  

2. Manfaat Teoritis  

a. Bagi perpustakaan Poltekkes Denpasar Jurusan Gizi, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah bahan pustaka untuk pembaca dan dapat 

memberikan informasi mengenai Kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah 

pada anak prasekolah berdasarkan pengetahuan Ibu tentang gizi dan status 

ekonomi keluarga dan digunakan refrensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Bagi masyarakat di Kecamatan Gianyar, hasil penelitian ini diharapkan 

menambah pengetahuan dan menambah wawasan tentang kebiasaan 

mengkonsumsi sayur dan buah pada anak prasekolah berdasarkan 



5 
 

pengetahuan ibu tentang gizi dan status ekonomi keluarga sehingga dapat 

berpatisipasi dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 

 

c. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis situasi yang 

terjadi di masyarakat khususnya tentang kebiasaan mengkonsumsi sayur dan 

buah pada anak prasekolah. 

 

 

 

 

 

 


