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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Anak usia dini adalah anak yang baru di lahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini 

merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian anak. Usia ini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan yang sangat pesat. Usia dini di sebut sebagai usia emas (golden 

age). Kebutuhan gizi sangat dibutuhkan anak usia 4-6 tahun. Karena gizi adalah 

elemen atau unsur yang terkandung dalam makanan, dimana unsur-unsur itu dapat 

memberikan manfaat secara langsung bagi tubuh yang mengkonsumsinya sehingga 

menjadi sehat. Seperti halnya karbohidrat. Protein, lemak, vitamin, mineral, dan air.  

 Gizi merupakan salah satu unsur penting yang harus dicukupi bagi tubuh. Gizi 

yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh, terlebih pada anak usia dini yang masih dalam 

masa pertumbuhan. Kekurangan gizi, terutama pada usia dini akan berdampak pada 

tumbuh kembang anak. Anak yang kurang gizi akan tumbuh kecil, kurus, dan pendek. 

Gizi kurang pada anak usia dini juga berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif 

dan kecerdasan anak (otak), fisik, serta berpengaruh terhadap menurunnya 

produktivitas anak.  

 Masih banyak anak yang kurang suka mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, 

ikan, ayam, susu dan lain sebagainya. Pada usia ini, anak mulai dibiasakan 

mengkonsumsi sayuran dan buah-buhanan segar untuk menambah asupan vitamin 

dan mineral, merangsang pertumbuhan anak dan melancarkan pencernaan. Dengan 

demikian, kebutuhan gizi anak terpenuhi dan seimbang.  

 Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan yang diberikan 

kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebaiknya makanan 

yang begizi, meliputi: : (1) bahan makanan pokok sebagai sumber zat tenaga, (2) 

bahan makanan lauk pauk sebagai sumber zat pembangun, (3) bahan makanan 

sayuran sebagai zat pengatur, (4) bahan makanan buah-buahan, serta (5) susu dan 

telur (Soegeng Santoso, 2008:6). 
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 Makanan yang bergizi akan mempengaruhi perkembangan fisik anak. Oleh 

karena itu, makanan yang dikonsumsi anak sebaiknya beraneka ragam, dan 

mengandung berbagai vitamin. Dalam pertumbuhan anak diperlukan gizi yang 

seimbang, supaya seluruh anggota badan dapat tumbuh secara wajar, pertumbuhan 

otot dan tulang dapat kuat, sehat dan nantinya bermanfaat. Selain perkembangan fisik, 

perkembangan psikis juga sangat dipegaruhi oleh kualitas gizi terutama dalam 

pembentukan pribadi anak. Cipta, rasa, dan karsa anak akan berkembang dan suatu 

saat akan menjadi matang. Jika psikisnya telah matang diharapkan pribadinya 

menjadi dewasa, terutama kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, serta segenap 

potensi lain yang dimiliki anak. 

 Pemberian makanan bergizi ini sangat penting bagi anak usia dini. Karena untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan anak dalam mengkonsumsi makanan yang 

disesuaikan dengan usia anak. Tanpa ada pemberian makanan yang bergizi maka 

akan terganggu pertumbuhan anak baik fisik maupun mentalnya. Untuk itu sebagai 

pendidik maupun orang tua harus mengetahui cara pemberian gizi yang sehat 

terhadap anak pada setiap tahapan perkembangan anak. 

 Guru dan orang tua sangat berperan mengenalkan dan memberikan makanan 

bergizi bagi anak.  Agar anak dapat mengenal dan mengkonsumsi berbagai makanan 

bergizi serta anak dapat mengurangi mengkonsumsi jajanan instan seperti snack dan 

lain sebagainya sehingga anak tidak mudah terserang penyakit kudis, gatal-gatal, 

bisul dan penyakit lainnya. Kebanyakan orang tua hanya memberikan uang saku 

kepada anak ke sekolah tanpa tahu mengkonsumsi saja atau banyak juga orang tua 

menyediakan bekal anak dengan makanan instan seperti snack dan lain sebagainya. 

Sehingga menjadi kewajiban guru dalam mengadakan program pemberian makanan 

bergizi di sekolah. Karena guru sangat berperan dalam membantu perkembangan 

peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidup sehat secara optimal. Semua itu 

menunjukan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, 

demikian peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat 

itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara 

optimal. Orang tua juga sangat berperan dalam memberikan tanggapan tentang 

program makanan bergizi yang di berikan di sekolah. 

 Berdasarkan hasil observasi di Raudatul Athfal Bawamai Pontianak Kota 

terdapat program pemberian makanan bergizi yang di adakan pada hari Rabu dan 

Sabtu. Setiap hari Rabu guru memberikan minuman seperti susu atau milo, sedangkan 
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hari Sabtu guru memberikan makanan bergizi seperti bubur, bihun dan lain 

sebagainya. Apakah tanggapan orang tua terhadap program pemberian makanan 

bergizi tersebut. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia orang tua adalah bapak dan 

ibu, Menurut Wikipedia orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang 

dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang 

dianggap tua, mereka juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya 

dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Makanan bergizi adalah makanan yang diperoleh dari hasil proses pengolahan hasil 

pertanian, perkebunan, perikanan yang telah diolah yang didalamnya mengandung zat 

yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan 

hidup manusia.  

 Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul : “Tanggapan orang tua 

terhadap program pemberian makanan bergizi pada Anak kelompok B3 di Raudatul 

Athfal Bawamai Pontianak”.  

B.  Fokus Penelitian 

    Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana program pemberian makanan bergizi pada anak kelompok B3 di 

Raudatul Athfal Bawamai Pontianak? 

2. Bagaimana pelaksanaan program pemberian makanan bergizi pada anak kelompok 

B3 di Raudatul Athfal Bawamai Pontianak? 

3. Bagaimana tanggapan orang tua terhadap program pemberian makanan bergizi 

pada anak kelompok B3 di Raudatul Athfal Bawamai Pontianak? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan peneliatian ini yaitu : 

1. Program pemberian makanan bergizi pada anak kelompok B3 di Raudatul Athfal 

Bawamai Pontianak. 

2. Pelaksanaan program pemberian makanan bergizi pada anak kelompok B3 di 

Raudatul Athfal Bawamai Pontianak. 

3. Tanggapan orang tua terhadap program pemberian makanan bergizi pada anak 

kelompok B3 Raudatul Athfal Bawamai Pontianak. 
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D.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

    Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi atau 

informasi yang dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi siapa saja terutama 

ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan program pemberian makanan 

bergizi. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi peneliti     

   Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pelaksanaan 

program pemberian makanan bergizi di Taman Kanak-Kanak. 

b. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi pendidik agar lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak 

dalam hal pemberian makanan bergizi. 

E.  Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

a.  Tanggapan Orang Tua  

Bigot dkk (dalam Sumadi Suryabrata, 2012:36) manyatakan bahwa 

tanggapan adalah banyangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan 

pengamatan. Tanggapan adalah pendapat ataupun reaksi seseorang setelah 

melihat, mendengar ataupun merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa 

persetujuan, sanggahan, pertanyaan, ataupun pendapat. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:802) Orang tua adalah orang yang di anggap tua. orang tua 

adalah orang yang di anggap tua yaitu ayah dan ibu kandung, mereka juga yang 

mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan 

contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amitya Kumara 

(2000:5) tanggapan orang tua adalah reaksi baik yang bersifat positif atau 

negatif dari orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan anak di waktu belajar 

maupun di waktu senggang. 

b. Makanan Bergizi 

 Hanifa dan Luthfeni (dalam Dewi Nurchayati dan Ratna Wahyu, 2015: 

169) mengemukakan bahwa makanan merupakan kebutuhan utama dalam 

kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu diperlukan makanan yang 
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bergizi dengan jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. 

Makanan berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam melangsungkan 

hidupnya karena dalam bahan makanan terdapat zat-zat gizi yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Selain itu, makanan sehari-hari berguna pula untuk : (a) memberi 

tenaga dan panas badan, (b) memperbaiki sel-sel yang rusak, (c) memberi rasa 

kenyang, (d) untuk kepuasan, dan (e) untuk pertumbuhan. Ellya Sibagariang 

(2010:1), Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, 

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk 

mempertahankan kehidupan. 

2. Definisi Operasional 

a.  Tanggapan Orang Tua 

Tanggapan orang tua adalah pendapat ataupun reaksi baik yang bersifat 

positif atau negatif dari orang tua setelah melihat, mendengar ataupun 

merasakan sesuatu kegiatan yang telah dilakukan anak di waktu belajar maupun 

di waktu senggang. Tanggapan di peroleh dari hasil observasi dan wawancara 

orang tua  antara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap program pemberian 

makanan bergizi pada anak kelompok B3 di Raudatul Athafal Bawamai 

Pontianak akan di persentasikan. 

b. Makanan Bergizi 

 Makanan bergizi adalah makanan utama yang di butuhkan oleh manusia 

yang didalamnya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk 

pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia. 

 

 

 

 

 

 

 


