
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan gizi anak sangat berpengaruh terhadap pemilihan makanan di sekolah 

maupun dirumah. Pengetahuan anak dapat diperoleh baik secara internal maupun eksternal. 

Pengetahuan secara internal yaitu pengetahuan yang berasal dari diri sendiri serta 

pengalaman hidup sedangkan pengetahuan eksternal yaitu pengetahuan yang berasal dari luar 

maupun orang lain sehingga pengetahuan anak tentang gizi bertambah (Solihin, 2005). 

Menurut Hapsari (2009) pola komsumsi makan seimbang cenderung akan berdampak 

pada status gizi anak usia sekolah yang baik dan berlaku sebaliknya. Apabila pola konsumsi 

makan tidak baik, maka dapat berdampak pada gizi lebih atau bahkan gizi kurang 

(Anzarkusuma,2014). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Tahir, dkk (2013) yang 

menyatakan bahwa pola konsumsi makan dapat mempengaruhi status gizi anak. 

Sayur dan buah merupakan sumber zat gizi mikro yang sangat  bermanfaat bagi tubuh, 

karena kedua komponen gizi tersebut sangat penting  dalam proses metabolisme tubuh 

sebagai zat pengatur dan antibodi juga  bermanfaat menurunkan insiden terkena penyakit 

kronis. Sayur dan buah merupakan makanan penting yang harus selalu dikonsumsi setiap kali 

makan.  Tidak hanya bagi orang dewasa, mengonsumsi sayur dan buah sangat penting  untuk 

dikonsumsi sejak usia anak-anak, karena pada usia tersebut merupakan masa emas untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bagi anak-anak (Santoso  dan Ranti, 2009). 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam konsumsi buah dan sayur adalah bahwa 

secara nasional konsumsi buah dan sayur penduduk Indonesia masih  berada di bawah 

konsumsi yang dianjurkan. Salah satu kelompok usia yang  paling rentan jika kurang 



konsumsi  sayur dan buah yaitu anak usia sekolah. Anak usia sekolah dasar merupakan masa 

yang sangat menentukan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Pada periode 

ini merupakan saat yang  tepat untuk membangun tubuh dan menanam kebiasaan pola makan 

yang sehat, maka hal tersebut akan berdampak pada kesehatan di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, membiasakan pola makan sehat pada usia sekolah menjadi penting sebagai 

upaya untuk mencegah munculnya masalah-masalah kesehatan pada masa dewasa dan tua 

nanti (Riyadi, 2009). 

Riskesdas tahun 2013, menyatakan di Indonesia pada kelompok usia 10 tahun ke atas 

kurang konsumsi sayur dan buah sangat tinggi yaitu 93,6 %  dari kebutuhannya sehari dan di 

Sulawesi Tenggara  pada kelompok usia 10 tahun keatas kurang konsumsi sayur dan buah 

mencapai 93 % pada tahun 2007 dari kebutuhannya sehari dan 94% pada tahun 2013, hanya 

meningkat 1% dari tahun 2007 - 2013. Guillain et al. (2013) menyebutkan beberapa survei 

melaporkan konsumsi sayur dan buah pada remaja dan anak-anak kurang dari rekomendasi 

yang dianjurkan terutama pada sayur. Kebiasaan makan yang salah pada masa anak-anak 

dapat berlanjut dan menjadi bibit masalah kesehatan yang serius di usia dewasa. 

Konsumsi buah dan sayur anak yang masih rendah disebabkan karena kelompok 

makanan tersebut biasanya kurang disukai anak. Padahal, buah dan sayur sangat penting 

untuk dikonsumsi, terutama untuk anak usia sekolah, karena zat gizi yang terkandung di 

dalamnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta mencegah 

penyakit tidak menular seperti kanker ketika dewasa. 

Pada anak usia sekolah, perilaku dapat dipengaruhi oleh factor individu yaitu 

pengetahuansikap, dan kesukaan faktor social ekonomi keluarga yaitu tingkat kesejahteraan 



keluarga, ketersediaan buah dan sayur, pendidikan ibu, dukungan keluarga dan frekuensi 

makan bersama dalam keluarga  sertafaktor demografi yaitu etnis ,umur dan jenis kelamin. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan ulasan dengan 

mempertimbangkan literatur review Hubungan Pengetahuan dengan Pola Konsumsi Sayur 

dan Buah Anak Sekolah Dasar menggunakan strategi pencarian database google scholer. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apkah ada Hubungan  Pengetahuan  Dengan  Pola konsumsi Sayur dan Buah  Pada 

Anak Sekolah Dasar  

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

  Mengetahui  Hubungan Pengetahuan Dengan Pola Konsumsi Sayur dan Buah 

Pada Anak Sekolah Dasar melalui studi literatur 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui Pengetahuan tentang Sayur dan Buah Pada Anak Sekolah Dasar 

2) Mengetahui Pola Konsumsi Sayur dan Buah Pada Anak Sekolah Dasar  

3) Mengetahui hubungan Pengetahuan Gizi Dengan Pola Konsumsi Sayur Dan Buah 

Pada Anak Sekolah Dasar  

 


