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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pemerintah memberikan prioritas yang tinggi pada 

peningkatan gizi masyarakat, pencegahan penyakit dalam rangka peningkatan 

sumber daya manusia dan jaminan kesehatan bagi penduduk yang kurang 

mampu melalui program jamkesmas. Satu upaya yang mempunyai dampak 

paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan 

status gizi masyarakat, karena status gizi adalah salah satu faktor yang 

menentukan kualitas kehidupan masyarakat. 

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan 

manusia seutuhnya dimana manusia merupakan unsur terpenting dalam 

pembangunan tersebut. Konsep manusia seutuhnya termasuk didalamnya 

mengandung kualitas fisik, intelektual dan sosial. Kualitas fisik secara garis 

besar ditentukan oleh kemampuan untuk memelihara tubuhnya dengan 

makanan bergizi yang cukup. Tingginya tingkat kesakitan dan kematian, 

rendahnya produktivitas kerja, terhambatnya perkembangan fisik dan mental, 

baik secara langsung maupun tidak langsung ditentukan oleh gizi. Keadaan 

gizi masyarakat cukup kuat digunakan sebagai salah satu gambaran kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) serta keberhasilan dalam pembangunan 

nasional. 
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Anak dalam pembangunan nasional merupakan aset bangsa yang akan 

meneruskan pembangunan, agar pembangunan dikemudian hari dapat berjalan 

dengan baik, maka kualitas anak perlu ditingkatkan baik fisik maupun mental 

seperti yang terkandung dalam konsep manusia seutuhnya. Untuk mencapai 

semua itu, maka status gizi hendaknya diperhatikan dengan baik. Salah satu 

upaya yang mempunyai dampak cukup penting dalam meningkatkan sumber 

daya manusia adalah peningkatan status gizi.  

Untuk mempertahankan hidup banyak cara yang didapat dilakukan 

oleh manusia, antara lain dengan mengkonsumsi makanan. Manusia dalam 

mengkonsumsi makanan bertujuan untuk memasukkan berbagai macam zat 

gizi yang diperlukan oleh tubuh guna memberikan suplai energi yang 

diperlukan dalam melakukan berbagai kegiatan. Hal ini karena energi yang 

diperlukan untuk kerja fisik diperoleh dari hasil metabolisme makanan yang 

dikonsumsi sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi seseorang haruslah 

memperhatikan berbagai hal yang berhubungan dengan kandungan zat gizi 

yang ada dalam makanan, berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air dan dilengkapi 

dengan susu. Disamping itu dalam mengkonsumsi makanan harus mengikuti 

pola makan yang benar. 

Simorangkir (1993: 17) mengemukakan bahwa gizi yang bermutu akan 

memberikan kemampuan lebih dalam berfikir dan berolahraga. Gizi yang 

bermutu tentunya sangat diharapkan oleh para guru yang mengajar karena 

siswa akan lebih aktif memiliki kemampuan berpikir yang lebih lancar. 
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Dalam pembelajaran di sekolah, hal ini erat sekali hubungannya 

dengan pelaksanaan pelajaran pendidikan jasmani. Suharjono (2001: 2) 

mengatakan bahwa perbedaan keadaan gizi akan berakibat adanya perbedaan 

kemampuan motorik. Anak memiliki keadaan gizi baik akan selalu aktif dan 

bersemangat dalam melakukan berbagai aktifitas jasmani. Sebaliknya anak 

yang memiliki keadaan gizi yang tidak baik akan mengalami masalah dalam 

pelajaran pendidikan jasmani karena mereka menjadi kurang aktif, kurang 

bersemangat dalam melakukan aktifitas jasmani. 

Dengan tercukupinya kebutuhan akan gizi makanan, tentunya mereka 

akan memiliki status gizi yang baik, kebutuhan energi pada dirinya akan 

tercukupi sehingga siswa akan tampak bergairah, aktif, serta bersemangat 

dalam melakukan berbagai kegiatan, khususnya dalam pembelajaran di 

sekolah. Kejelasan tingkat status gizi pada para siswa sangat diperlukan untuk 

memberikan gambaran mengenai keadaan gizi siswa yang bersangkutan. 

Dengan mengetahui tingkat status gizi para siswa, guru pendidikan jasmani 

akan lebih mudah dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan yang 

berhubungan dengan kesehatan, di samping itu dengan diketahuinya tingkat 

status gizi mereka akan memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan 

gizi para siswa yang dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya salah gizi. 

Kenyataan yang ada bahwa pola makan siswa kelas V Se-Gugus 

Diponegoro Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, belum 

sepenuhnya memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna, hal ini terbukti bahwa 

dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari biasanya siswa hanya makan 
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seadanya saja, kadang-kadang makan dengan sambal dan ikan asin tanpa ada 

sayur mayur, buah-buahan, apalagi ditambah satu gelas susu. Bahan makanan 

pokok yang berupa nasi singkong apabila tidak didampingi dengan makanan 

yang mengandung zat gizi lain, maka kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi 

yang mengakibatkan anak akan terjadi kekurangan gizi. Tingkat pendidikan 

orang tua yang rendah mengakibatkan pemahaman pola makan yang baik 

yaitu sesuai anjuran pemerintah (pola makan 4 sehat 5 sempurna) belum dapat 

dilaksanakan secara optimal, padahal apabila memanfaatkan apa yang ada di 

lingkungan Desa Kramat dan Desa Tunjungmuli sangat memungkinkan 

kebutuhan gizi anak bisa terpenuhi. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti siswa kelas V Se-Gugus 

Diponegoro Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga masih ada 

siswa yang memiliki postur tubuh yang kurang proporsional, yaitu tidak 

adanya keseimbangan antara berat badan dan tinggi badan. Banyak diantara 

mereka yang memiliki postur yang tinggi tetapi badannya kecil, sehingga 

diduga mereka mengalami gizi buruk. Karena sebagian besar anak-anak masih 

menyukai makanan yang dijual di pasaran bebas. Jika lingkungan sekolah 

maupun lingkungan keluarga tidak memperhatikan tentang makanan yang 

bergizi, pertumbuhan dan perkembangan mereka terhambat, anak yang 

memiliki gizi buruk akan mengalami penurunan kemampuan berpikir karena 

kurang konsentrasi yang berakibat prestasi mereka akan menurun. Hal itu bisa 

terjadi karena metabolisme di otak berubah, oleh sebab itu mereka sangat 



 

5 
 

 

membutuhkan perhatian khusus terutama dalam hal kebutuhan gizi yang 

seimbang.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Status Gizi Siswa Kelas V Se-Gugus Diponegoro 

Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”. Selama ini belum pernah 

diadakan pengukuran status gizi siswanya, karena selama ini hanya tiap awal 

semester saja diadakan pengukuran berat dan tinggi badan untuk semua siswa 

dari kelas I sampai kelas VI akan tetapi belum dilanjutkan untuk pengukuran 

status gizi dari siswa tersebut. Dengan harapan setelah dilakukan penelitian ini 

baik pemerintah kabupaten, kecamatan, sekolah, dan orang tua dapat lebih 

memperhatikan kesehatan dan status gizi para siswa.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Belum diketahuinya status gizi siswa kelas V Se-Gugus Diponegoro 

Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga pada umumnya. 

2. Belum diketahui pola makan siswa kelas V Se-Gugus Diponegoro 

Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. 

3. Belum pernah ada penelitian tentang status gizi siswa kelas V Se-Gugus 

Diponegoro Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan 

yang akan diteliti agar hasil penelitian lebih fokus dan menghindari penafsiran 

yang berbeda. Mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti baik waktu, 

tenaga dan biaya, maka masalah utama yang akan diteliti dibatasi pada status 

gizi siswa kelas V Se-gugus Diponegoro Kecamatan Karangmoncol 

Kabupaten Purbalingga. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “ Seberapa Besar Status Gizi 

siswa kelas V Se-Gugus Diponegoro Kecamatan Karangmoncol Kabupaten 

Purbalingga?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Gizi siswa kelas V 

Se-Gugus Diponegoro Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.    
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

terkait antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan 

bagi penelitian yang relevan. 

2. Secara Praktis.  

a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah untuk menyusun 

program-program yang berkaitan dengan peningkatan status gizi anak 

didiknya. 

b. Bagi orang tua, memberikan gambaran kepada orang tua untuk lebih 

peduli terhadap gizi siswa agar dapat menjadi siswa yang aktif dan 

kreatif. 

c. Bagi siswa guru pendidikan jasmani, sebagai bahan masukan agar lebih 

perhatian terhadap anak didiknya, terutama yang berhubungan dengan 

status gizi. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bekal baik 

dalam keluarga, dunia kerja maupun hidup di masyarakat. 

 


