
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

           

A. Latar Belakang 

         Sehat merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan dan dambaan 

bagi setiap orang, akan tetapi banyak orang yang tidak menyadari 

bagaimana sehat itu. Dengan menerapkan budaya hidup sehat dalam 

kehidupan sehari-hari di harapkan akan tercipta lingkungan yang sehat. 

Seperti yang disebutkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) bahwa 

ada 2 komponen penting yang menjadi sati kesatuan dalam mendefinisikan 

arti sehat sebenarnya, yaitu sehat jasmani yang lebih menekankan pada 

fungsi fisiologis tubuh yang berjalan normal, dan sehat mental yang lebih 

menekankan pada keadaan mental yang stabil tanpa ada tekanan yang 

berlebih. WHO juga menggambarkan kriteria yang dimiliki seseorang 

yang sehat mental antara lain adalah selalu santai, dan merasa puas 

terhadap apa yang ada pada dirinya, dapat bergaul dengan baik, toleransi, 

tidak mudah tersinggung, serta dapat mengontrol keadaan emosi pada 

dirinya sendiri, seperti tidak mudah takut, benci, dan bijaksana.  

        Sedangkan menurut Undang-undang kesehatan di Indonesia sendiri, 

yaitu UU pokok Kesehatan  No.9 tahun 2009 pada Bab 1 Pasal 2 

menjelaskan tentang makna dari kata sehat itu sendiri yaitu merupakan 
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keadaan yang meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, yang artinya 

bukan hanya terbebas dari penyakit, kecacatan, atau kelemahan. Kesehatan 

juga merupakan kesejahteraan fisik, jiwa, dan aspek sosial yang 

memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. 

 Sedangkan sehat menurut kamus besar bahasa Indonesia sehat adalah 

keadaan seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. 

 Masalah gizi yang merupakan masalah kesehatan masyarakat, 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain: penyakit infeksi, konsumsi 

makanan, tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat 

pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu tentang gizi, pelayanan kesehatan 

dan, budaya pantang makanan. Selain itu status gizi juga dapat dipengaruhi 

oleh praktek pola asuh gizi yang dilakukan dalam rumah tangga yang 

diwujudkan dengan tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta 

sumber lainnya untuk kelangsungan hidup (Depkes RI, 2004). 

 Menurut Merryana dan Bambang W (2012: 235) Zat gizi adalah 

senyawa kimia yang terkandung dalam makanan yang pada gilirannya 

diserap dan diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu 

menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, mengatur 

proses kehidupan. 

 Gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya 

manusia. Gangguan gizi pada awal kehidupan akan mempengaruhi 
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kualitas kehidupan berikutnya. Anak-anak merupakan kelompok yang 

cukup rawan gizi. Kekurangan gizi pada anak-anak mempunyai dampak 

yang cukup besar terhadap proses pertumbuhan anak. Keadaan seperti ini 

pada anak-anak dengan gizi yang kurang akan mempengaruhi kemampuan 

daya kerja tubuh seperti kurang dapat mengikuti pelajaran, kurang 

bergairah, lesu, lemah, cepat lelah, mudah mengantuk, sukar 

berkonsentrasi. Daya tahan tubuh pun akan lemah mudah terserang 

penyakit infeksi sehingga makin memperburuk kelainan gizinya. Tidak 

hanya itu pertumbuhan jasmani dan perkembangan mentalnya pun akan 

terganggu. Dimana pertumbuhan jasmani tidak dapat berkembang dengan 

baik, begitu pula tingkat kecerdasan anak akan terpengaruh karena 

keadaan gizi yang kurang dimana mengganggu perkembangan jaringan 

otak. 

 Peningkatan energi dan zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak serta metabolisme tubuh anak. Sehingga kekurangan 

zat gizi tertentu yang diperlukan oleh tubuh dapat menyebabkan  

pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu. Hendaknya 

menjaga konsumsi gizi dengan baik dan seimbang serta mempertahankan 

atau meningkatkan tingkat kebugaran jasmani dengan banyak berolahraga.  

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi. Pada zaman sekarang selain untuk kesehatan gizi 

juga dikaitkan dengan sosial ekonomi orang tua anak, karena gizi 

berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan 
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produktifitas kerja. Anak yang tumbuh dengan penghasilan orang tua yang 

rendah mempunyai risiko tertundanya perkembangan kognitif lebih tinggi 

dibandingkan anak yang tumbuh dengan penghasilan orang tua yang tinggi. 

 Jadi dapat dikatakan jika pendapatan orang tua tinggi maka 

kemungkinan orang tua untuk mencukupi kebutuhan gizi anaknya akan 

lebih besar di bila dibandingkan penghasilan orang tua yang rendah. 

Pendapatan orang tua tentu sangat tergantung dari pekerjaan orang 

tua,latar pendidikan orang tua menjadi salah satunya.pendidikan juga dapat 

diartikan penyiapan tenaga kerja. Sehingga jika memiliki pendidikan 

diharapkan meliliki bekal dasar untuk mendapat pekerjaan yang 

layak.seperti tercantung dalam UUD 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa 

tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. Apalagi melihat zaman sekarang pendidikan sangat di 

perlukan demi menjunjang karir seseorang. Melalui pendidikan juga 

diharapkan dapat di tumbuhkan kemampuan menghadapi persaingan di 

zaman globalisasi sekarang ini. Berdasarkan pengamatan yang telah di 

lakukan pada siswa MTs Al-Ihklas Tanjung Bintang di dapat bahwa 

pendidikan orang tua siswa rata-rata rendah, begitu juga dengan keadaan 

ekonomi.  

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kontribusi latar belakang pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan orang tua dan lingkungan tempat tinggal terhadap status 

gizi siswa kelas VII MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang”. 
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B. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan uraian di atas terdapat berbagai permasalahan mengenai 

status gizi, yaitu : 

1. Pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan umurnya 

2. Banyak faktor yang mempengaruhi status gizi seorang sisiwa 

seperti keadaan ekonomi orang tua yang kurang dan tingkat 

pendidikan  orang tua yang rendah 

3. Masih banyak penampilan anak yang kumuh dan kurang   

  berkonsentrasi  

 

C. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang,identifikasi, dan batasan masalah diatas 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Seberapa besar kontribusi latar belakang pendidikan orang tua terhadap 

status gizi pada siswa kelas VII di MTs Al-ikhlas Tanjung Bintang ? 

2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan orang tua terhadap status gizi siswa 

kelas VII di MTs Al-ikhlas Tanjung Bintang ? 

3. Seberapa besar kontribusi pendapatan orang tua terhadap status gizi 

siswa kelas VII di MTs Al-ikhlas Tanjung Bintang ? 

4. Seberapa besar kontribusi lingkungan tempat tinggal terhadap status 

gizi siswa kelas VII di MTs Al-ikhlas Tanjung Bintang ? 
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D. Tujuan Penelitian 

     Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan agar 

memperoleh gambaran yang jelas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi latar belakang pendidikan 

orang tua terhadap status gizi siswa.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pekerjaan orang tua 

terhadap status gizi siswa. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan orang tua 

terhadap status gizi siswa. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi lingkungan tempat tinggal 

terhadap status gizi siswa.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 Informasi dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan latar 

belakang pendidikan, pekerjaan, pendapatan orang tua dan lingkungan 

tempat tinggal terhadap status gizi siswa  

2. Secara Praktis 

     Memberikan masukan dan rujukan dengan sampel yang lebih luas. 

sehingga di dapat hasil penelitian yang komprehensif. 


