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INTISARI 
 

Latar Belakang Keadaan gizi juga akan mempengaruhi kemampuan anak dalam 
mengikuti pelajaran di sekolah dan akan mempengaruhi prestasi belajar  Kurang gizi 
akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, 
menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan kematian 
 
Tujuan Penelitian : . Tujuan umum :Untuk mengetahui hubungan asupan energi dan 
protein, status gizi dan prestasi belajar anak sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 
 
Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan 
kuantitatif, sedangkan rancangan penelitian yang digunakan adalah croos sectional 
yaitu dengan meneliti variabel terikat, bebas dan variabel antara secara bersamaan. 
 
Hasil Penelitian : Ada hubungan yang signifikan antara asupan energi dan status gizi 
anak sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan.Ada hubungan yang signifikan antara 
asupan protein dan status gizi anak sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan .Ada 
hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar Arjowinangun 
I Pacitan. 
 
Kesimpulan : Rata- rata asupan energi dari anak Sekolah Dasar Arjowinangun I 
Pacitan  baik yaitu 82,5% dari AKG.Rata- rata asupan protein dari anak Sekolah Dasar 
Arjowinangun I Pacitan  baik yaitu 83,5% dari AKG.Rata- rata status gizi dari anak 
Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan berdasarkan Z – score adalah baik yaitu 
0,35.Rata- rata nilai prestasi belajar dari anak Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan 
baik yaitu 7,6.Ada hubungan yang signifikan antara asupan energi dan status gizi anak 
sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan.Ada hubungan yang signifikan antara asupan 
protein dan status gizi anak sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan .Ada hubungan 
antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 
 
 
Kata kunci : hubungan-asupan energi- asupan protein-status gizi-prestasi belajar 
 
 
 

 

 



 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Titik berat tujuan pembangunan Bangsa Indonesia dalam PJP II adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia ke arah peningkatan kecerdasan dan 

produktifitas kerja. Upaya peningkatan  status gizi status gizi masyarakat  adalah 

sangat penting karena status gizi terutama pada kelompok anak sekolah merupakan 

salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia (Anonim, 1995). 

Dari data yang diambil oleh Departemen Sosial tahun 2002 Di Jogjakarta 

terdapat 3,6% anak sekolah yang menderita gizi buruk dan 24% menderita gizi kurang. 

Hal ini bisa menyebabkan terhambatnya prestasi belajar mereka di sekolah (Depsos. 

2002) 

Kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan 

perkembangan kecerdasan, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan 

kematian (Achmad. 2000). Dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2000) 

disebutkan bahwa pada anak usia sekolah kekurangan gizi akan mengakibatkan anak 

menjadi lemah, cepat lelah dan sakit - sakitan sehingga anak seringkali absen serta 

mengalami kesulitan mengikuti dan memahami pelajaran. 

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi 

ditentukan oleh kualitas hidangan. Kualitas hidangan menunjukkan semua zat gizi 

yang diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingan yang satu 

terhadap yang lain. Kalau susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari 



 

 
sudut kualitas maupun kuantitas, maka tubuh akan mendapatkan kondisi kesehatan 

gizi yang sebaik – baiknya (Sediaoetama, 1996). 

Keadaan gizi juga akan mempengaruhi kemampuan anak dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah dan akan mempengaruhi prestasi belajar. Penelitian kaitan indeks 

prestasi dengan status gizi anak : studi kasus anak di Kabupaten Nabire oleh Wilma ( 

2006 ) menemukan bahwa semakin rendah status gizi siswa semakin rendah pula nilai 

prestasi mereka.  Penelitian Huwae ( 2005 ) menyatakan dari 43 sampel anak sekolah 

yang diteliti di Kabupaten Nabire terdapat 36 % menderita gizi kurang dan 1,3 % 

mengalami gizi buruk. Penelitian ini menyatakan terdapat hubungan yang erat antara 

status gizi dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar yaitu semakin tinggi status gizi 

siswa maka akan semakin tinggi pula prestasi belajar mereka. 

Salah satu cara menilai kualitas seorang anak adalah dengan melihat prestasi 

belajarnya di sekolah. Prestasi yang dicapai menunjukkan hasil dari proses belajar 

(Soemantri, 1978). Masrun dan Martaniyah (1973) mengatakan bahwa prestasi belajar 

anak didik dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat 

menguasai pelajaran yang sudah diajarkan atau dipelajari. Hasil prestasi belajar ini 

biasanya bersifat dokumentatif yang dinyatakan dengan nilai rapor. 

Proses belajar yang dilakukan seseorang merupakan suatu proses yang sangat 

komplek dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari diri sendiri maupun dari luar diri 

manusia tersebut (Soemantri, 1978).  

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di sekolah dasar Arjowinangun I 

Pacitan dengan mengukur status gizi berdasarkan BB/TB terdapat 5,2 % siswa kelas 6 

yang menderita gizi buruk, tetapi tingkat kelulusan ujian nasional dari siswa Bulan Juli 

tahun 2006 menurut referensi data dari Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan sebesar 



 

 
100 %. Hal inilah yang menyebabkan peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang asupan 

energi protein, status gizi dengan prestasi belajar pada anak di sekolah dasar  

Arjowinangun I Pacitan  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi anak sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

2. Apakah ada hubungan antara asupan protein dengan status gizi anak sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

3. Apakah ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum 

Untuk mengetahui asupan energi dan protein, status gizi dan prestasi belajar anak 

sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 

b.Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui asupan energi dan protein pada anak sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

2. Untuk mengetahui status gizi pada anak sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 

3. Untuk mengetahui prestasi belajar pada anak sekolah dasar Arjowinangun I 

Pacitan 

4. Untuk mengetahui hubungan antara asupan energi dengan status gizi anak 

sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 



 

 
5. Untuk mengetahui hubungan antara asupan protein dengan status gizi anak 

sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 

6. Untuk mengetahui hubungan antara status gizi  dengan prestasi belajar anak 

sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

a. Ada hubungan antara asupan energi  dengan status gizi anak sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

b. Ada hubungan antara asupan protein dengan status gizi anak sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

c. Ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

  

E. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan mampu untuk memberi masukan bagi institusi pendidikan yang 

bersangkutan, staf pendidik dan pengajar untuk memperhatikan keadaan status 

gizi siswa SD. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat setempat 

untuk lebih memperhatikan status gizi dan asupan energi protein pada anaknya. 

3. Sebagai peneliti, penelitian ini merupakan tambahan ilmu dan pengalaman ilmiah 

dilapangan. 

4. Dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya yang 

berhubungan dengan status gizi, asupan  energi protein dan prestasi belajar anak 

sekolah dasar. 



 

 
 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang hubungan antara asupan energi protein, status gizi dengan 

prestasi belajar merupakan hal pertama dilakukan di SD Arjowinangun I Kabupaten 

Pacitan, tetapi penelitian serupa yang telah dilakukan yaitu : 

1.  Perbandingan prestasi belajar dengan siswa sekolah dasar yang menderita dan 

tidak menderita gondok  di daerah endemik GAKI Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman Jogja. Eko (2006) setelah diuji dengan menggunakan T tes 

menyatakan ada perbedaan nyata dari siswa yang menderita dan tidak menderita 

gondok terhadap prestasi belajar mereka. 

2. Kebiasaan makan pagi, status gizi dan prestasi belajar di SDN Koroulon 1 

Bimomartani Ngemplak Sleman Jogja yang diteliti oleh Sulasminingsih (2006). 

Setelah diuji dengan uji T- tes diperoleh hasil ada hubungan antara makan pagi 

dan status gizi dengan prestasi belajar. 

3. Hubungan antara status gizi dan kadar Hb dengan prestasi belajar murid sekolah 

dasar di daerah endemis malaria Kabupaten Nabire oleh Huwae (2005). Setelah 

diuji dengan Chi Square  pada taraf α = 5% menyatakan bahwa ada hubungan 

antara status gizi, kadar Hb dengan prestasi belajar. Bedanya dengan penelitian ini 

adalah tempat penelitian yang dilakukan di daerah endemis malaria dan variabel 

yang diteliti terdapat status hemoglobinnya. 

4. Status gizi dan prestasi belajar serta status hemoglobin anak SD di daerah IDT 

perkotaan yang dilakukan oleh Pranadji dan Ratnaningsih (1999) dan memberikan 

hasil adanya perbedaan nyata pada prestasi belajar setelah diuji menggunakan uji 

T-tes pada taraf α = 5%. Bedanya dengan penelitian ini adalah tempat penelitian 



 

 
yang dilakukan di daerah IDT perkotaan dan variabel yang diteliti terdapat status 

hemoglobinnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 



 

 
A. Asupan Energi dan Protein 

Energi diperlukan untuk kelangsungan proses-proses di dalam tubuh seperti 

proses peredaran dan sirkulasi darah, denyut jantung, pernafasan, pencernaan, proses 

fisiologis lainnya, untuk bergerak atau melakukan pekerjaan fisik. Energi dalam tubuh 

dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, protein dan lemak, karena itu 

agar energi tercukupi perlu pemasukan makanan yang cukup dengan mengkonsumsi 

makanan yang cukup dan seimbang. Protein diperlukan oleh tubuh untuk membangun 

sel-sel yang telah rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon, 

membentuk zat anti energi dimana tiap gram protein menghasilkan sekitar 4,1 kalori 

(Kartasapoetra & Marsetyo, 2003). 

Protein selain untuk membangun struktur tubuh ( pembentukan berbagai 

jaringan ) juga akan disimpan untuk digunakan dalam keadaan darurat sehingga 

pertumbuhan atau kehidupan dapat terus terjamin dengan wajar. Kekurangan protein 

yang terus menerus akan menimbulkan gejala yaitu pertumbuhan kurang baik, daya 

tahan tubuh menurun, rentan terhadap penyakit, daya kreatifitas dan daya kerja 

merosot, mental lemah dan lain-lain (Kartasapoetra & Marsetyo,2003). 

Sumber-sumber protein diperoleh dari bahan makanan berasal dari hewan dan 

tumbuh-tumbuhan. Protein hewani termasuk kualitas lengkap dan protein nabati 

mempunyai nilai kualitas setengah sempurna atau protein tidak lengkap (Sediaoetama, 

1987). 

Protein sebagai pembentuk energi tergantung macam dan jumlah bahan 

makanan yang dikonsumsi. Untuk menentukan nilai energi dan protein dalam tubuh 

dapat memperhatikan angka-angka protein tiap bahan makanan. 



 

 
Konsumsi makanan seseorang dapat dipengaruhi oleh kebiasaan makan yaitu 

tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan yang meliputi 

sikap, kepercayaan dan pemilihan makanan ( Khumaidi, 1994). 

Ketersediaan pangan, status ekonomi, kebiaaan makan, kepercayaan dan 

pengetahuan akan mempengaruhi praktek pemberian makan yang akan menentukan 

jumlah asupan makanan. Asupan makanan ini akan mempengaruhi status kesehatan 

yang secara langsung dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan yang diperoleh. 

Pelayanan kesehatan ini dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kesehatan, budaya 

sehat, fasilitas kesehatan yang tersedia dan status ekonomi ( Soekirman, 1974). 

Cukup atau tidaknya pangan yang dikonsumsi secara kuantitatif dapat 

diperkirakan dari nilai energi ( kalori ) yang dikandungnya. Energi dalam pangan 

merupakan hasil pembakaran dari zat gizi makro karbohidrat, lemak, protein, 

sedangkan secara kualitatif mutu pangan dapat diperkirakan dari besarnya sumbangan 

protein terhadap nilai energinya (Khumaidi, 1994). 

Pemberian atau penyediaan makanan bergizi keluarga, dapat dipengaruhi oleh 

pengetahuan ataupun pendapatan keluarga, selain itu ada beberapa hal yang akan 

berpengaruh yaitu : 

a) Kurangnya pengetahuan akan bahan makanan yang bergizi 

b)Pantangan-pantangan yang secara tradisional masih berlaku 

c) Keenganan untuk mengkonsumsi bahan makanan murah yang walaupun mereka 

ketahui banyak mengandung zat gizi (Kartasapoetra & Marsetyo. 2003). 

Kemungkinan terjadinya kekurangan gizi pada seseorang dapat dilakukan 

dengan melakukan penilaian konsumsi makanan yang dapat dilakukan dengan 

menghitung intake zat-zat gizi sehari. Penilaian konsumsi makanan adalah salah satu 



 

 
metode yang digunakan dalam penentuan status gizi perorangan atau kelompok, 

rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

konsumsi makanan tersebut (Supariasa, dkk., 2000). 

Status konsumsi energi protein dapat dikelompokan dalam lima tingkatan 

berdasarkan rata-rata konsumsi energi, protein berdasarkan status dan batas rata-rata 

konsumsi perkapita sebagai berikut : 

a. Defisit tingkat berat  : < 70       % AKG 

b. Defisit tingkat sedang   : 70 -79     % AKG 

c. Defisit tingkat ringan  : 80 – 89  %AKG 

d. Normal  : 90 -110  % AKG 

e. Diatas kecukupan  : >110      %AKG 

 

B. Status Gizi 

1. Pengertian Status Gizi 

 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, pertumbuhan dan fungsi normal organ-organ, serta 

menghasilkan energi. Nutrition status adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan 

dalam bentuk variabel tertentu ( Supariasa, 2001). Sedangkan menurut Almatsier, 

(2001) status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi kurang, baik dan lebih. 



 

 
Status gizi juga diartikan sebagai keadaan kesehatan fisik seseorang atau 

sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari ukuran-

ukuran gizi tertentu (Soekirman, 2000). 

2. Cara Penentuan Status Gizi 

Menurut Supariasa (2001), penilaian status gizi dibagi menjadi 2 yaitu 

secara langsung dan tak langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat 

dibagi menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik 

sedangkan penilaian  status gizi tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu : survei 

konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. Dalam penelitian ini, untuk 

menentukan status gizi digunakan indeks antropometri. 

Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh 

dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran dari tubuh. 

Antropometri sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai 

ketidakseimbangan antara asupan protein dan energi. Gangguan ini biasanya 

terlihat dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak.otot 

dan jumlah air dalam tubuh. 

Indeks antropometri yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah 

berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur dan berat badan menurut 

tinggi badan. Dari masing-masing indeks antropometri tersebut mempunyai 

beberapa kebaikan dan kelemahan yang dikutip dari Hartini (1983), seperti  yang 

terlihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 .Kebaikan dan kelemahan indeks antropometri 

Indeks Kebaikan Kelemahan 



 

 
BB/U -Baik untuk mengukur status gizi akut 

atau kronis 

-BB dapat berfluktuatisi 

-Sangat sensitif terhadap perubahan-

perubahan kecil 

-Umur sulit ditaksir 

 

 

 

TB/U -Baik untuk menilai gizi masa lampau 

-Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, 

murah dan mudah dibawa 

 
 

-Tinggi badan tidak cepat naik 

bahkan tidak mungkin turun 

-Pengukuran relatif sulit 

dilakukan karena anak berdiri 

tegak, sehingga diperlukan 2 

orang untuk melakukannya 

-Ketepatan umur sulit 

BB/TB 

 

 

 

 

 

-Tidak memerlukan data umur 

-Dapat membedakan proporsi badan 

(normal,gemuk, kurus) 

-Membutuhkan 2 macam alat 

ukur 

-Pengukuran relative lebih 

lama 

-Membutuhkan 2 orang untuk 

melakukannya 

LL/U -Indikator yang baik untuk menilai KEP 

berat 

-Alat ukur murah,sangat ringan dapat 

dibuat sendiri 

at dapat diberi kode warna untuk 

nentukan tingkat keadaan gizi, sehingga 

pat digunakan oleh orang yang tak dapat 

cbaca tulis 

-Hanya dapat mengidentifikasi 

anak dengan KEP berat 

-Sulit menentukan ambang 

batas 

 

 

Sedangkan menurut Soekirman (2001) : 

a. Indikator BB/U 



 

 
Indikator BB/U dapat normal, lebih rendah atau lebih tinggi setelah 

dibandingkan dengan standar WHO. Apabila BB/U normal digolongkan pada 

status gizi buruk. BB/U rendah dapat berarti berstatus gizi kurang atau buruk 

BB/U tinggi dapat digolongkan berstatus gizi lebih. 

1) Kelebihan 

a)Dapat dengan mudah dan cepat dimengerti oleh masyarakat umum 

b)Sensitif untuk melihat perubahan status gizi dalam jangka waktu pendek 

c)Dan dapat mendeteksi kegemukan 

2) Kelemahan 

a) Interpretasi status gizi dapat keliru apabila terdapat oedema 

b)Data umur yang akurat sering sulit diperoleh 

c)Kesalahan pada saat pengukuran karena pakaian anak yang tidak dilepas 

dan anak bergerak 

d)Masalah sosial budaya setempat yang mempengaruhi orang tua untuk 

tidak menimbang anaknya karena dianggap seperti barang dagangan 

b. Indikator TB/U 

Mereka yang diukur dengan indicator TB/U dapat dinyatakan TB-nya 

normal, kurang dan tinggi menurut standar WHO. Bagi yang TB/U kurang 

menurut WHO dikategorikan stunted yang diterjemahkan “sebagai pendek tak 

sesuai umurnya”. Tingkat keparahannya dapat digolongkan menjadi ringan, 

sedang dan berat. Hasil pengukuran menggambarkan status gizi masa lampau. 

Seseorang yang tergolong pendek tak sesuai umur kemungkinan keadaan gizi 

masa lalu tidak baik. Berbeda dengan berat badan rendah yang diukur dengan 



 

 
BB/U yang mungkin dapat diperbaiki dalam waktu pendek, baik pada anak 

maupun dewasa. Indikator TB/U menggambarkan status gizi masa lampau : 

1) Kelebihan  

a) Dapat memeberikan gambaran riwayat gizi masa lampau 

b) Dapat dijadikan indicator keadaan sosial ekonomi penduduk 

2) Kelemahan 

a) Kesulitan dalam melakukan pengukuran panjang badan pada kelompok 

usia balita 

b) Tidak dapat menggambarkan keadaan gizi saat ini 

c) Memerlukan data umur yang akurat yang sering sulit diperoleh di negara-

negara berkembang 

d) Kesalahan sering dijumpai pada pembacaan skala ukur, terutama bila 

dilakukan oleh petugas non profesional 

c. Indikator BB/TB 

 Pengukuran antropometri terbaik adalah menggunakan indikator 

BB/TB. Ukuran ini dapat menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih 

sensitif dan spesifik. Artinya mereka yang BB/TB kurang, dikategorikan sebagai 

kurus atau wasted. Indikator BB/TB ini diperkenalkan oleh Jellife pada tahun 

1996 dan merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini, 

terutama bila data umur yang akurat sulit diperoleh. Oleh karena itu indikator 

BB/TB merupakan indikator independent terhadap umur. 

 

 

1) Kelebihan  



 

 
a)  Independent terhadap umur dan ras 

b) Dapat menilai status “kurus” dan “gemuk” dan keadaan merasmus atau 

KEP berat lain.   

2) Kelemahan 

   a) Kesalahan pada saat pengukuran karena pakaian anak tidak dilepas atau 

bergerak terus. 

   b) Masalah sosial budaya setempat yang mempengaruhi orang tua untuk 

tidak menimbangkan anaknya karena dianggap seperti barang 

dagangan. 

   c) Kesulitan dalam melakukan pengukuran panjang atau tinggi badan anak 

pada kelompok balita. 

   d) Kesalahan sering dijumpai pada pembacaan skala ukur terutama bila 

dilakukan oleh petugas non professional. 

   e) Tidak dapat memberikan gambaran apakah anak tersebut pendek normal 

atau panjang. 

             Diantara bermacam-macam indek antropometri, BB/U merupakan 

indikator yang paling umum digunakan sejak 1972 dan dianjurkan juga 

mengunakan TB/U dan BB/TB untuk membedakan apakah kekurangan gizi 

terjadi kronis atau akut. Keadaan gizi kronis atau akut mengandung arti terjadi 

keadaan yang dihubungkan dengan masa lalu dan waktu sekarang. Pada 

keadaan kurang gizi kronis .BB/U dan TB/U rendah tetapi BB/TB normal. 

Kondisi ini sering disebut dengan stuting, pada 1978. WHO lebih menganjurkan 

penggunaan BB/TB, karena menghilangkan faktor umum yang menurut 

pengalaman sulit didapat secara benar , khususnya di daerah terpencil dimana 



 

 
terdapat masalah pencatatan kelahiran. lndeks BB/TB juga menggambarkan 

keadaan kurang gizi akut waktu sekarang ,walaupun tidak dapat 

menggambarkan keadaan gizi waktu lampau.    

            Menurut  PERSAGI (2004) klasifikasi status gizi anak yang disepakati 

dalam pertemuan pakar gizi di Cipanas, Jawa Barat, Januari 2000 yaitu : 

1. Indeks berat badan menurut umur (BB/U) 

• Gizi lebih > 2SD 

• Gizi baik >-2SD sampai +2 SD 

• Gizi kurang > -3 SD sampai < 2SD 

• Gizi buruk < -3 SD 

2. Indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) 

• Pendek <-2 SD 

• Normal >-2SD 

3. Indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 

• Gemuk >2 SD 

• Normal >-2SD sampai + 2 SD 

• Kurus > -3 SD sampai < - 2 SD 

• Kurus sekali <-3 SD 

C. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI .1993) adalah 

merupakan penguasaan pengetahuan  dan ketrampilan yang dikembangkan dalam 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. 

Prestasi belajar siswa meliputi prestasi kognitif ( kemampuan berpikir dan 

analisis, prestasi afektif ( sikap ) dan prestasi psikomotor ( tingkah laku). Namun dari 



 

 
tiga spek tersebut aspek kognitiflah yang menjadi tujuan utama dalam suatu system 

pendidikan tanpa mengesampingkan aspek yang lain (Syah, 2001). 

Portosuwido dkk. (1976) telah melakukan penelitian dibidang kognitif pada anak 

sekolah dasar dengan mengukur skor prestasi belajar melalui mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, matematika, IPA, IPS. Keempat mata pelajaran ini sudah cukup 

menggambarkan nilai kognitif anak sekolah dasar, yang dimaksud dengan skor 

prestasi ialah hasil yang dicapai oleh murid pada mata pelajaran tertentu yang 

dinyatakan dalam wujud angka ( Soematri. 1978). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar : 

 Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri terdiri dari 

factor biologis dan faktor psikologis sebagai contoh : faktor kesehatan jasmani dan 

rohani, kecerdasan ( intelegensia ), daya ingat, kemauan, bakat. 

a. Faktor internal : 

1) Faktor biologis 

a) Kandungan sampai lahir sesudah lahir sudah tentu merupakan hal yang 

sangat menentukan keberhasilan seseorang. 

b) Kondisi kesehatan fisik yang sehat dan segar sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar seseorang. Namun demikian didalam menjaga 

kesehatan fisik ada beberapa hal yang sangat diperlukan diantaranya 

makan dan minum harus teratur serta memenuhi persyaratan 

kesehatan, olahraga dan istirahat yang cukup. 

2) Faktor psikologis 



 

 
a) Intelegensi 

Intelegensi atau tingkat kecerdasan dasar memang berpengaruh 

besar terhadap keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang 

mempunyai intelegensi jauh dibawah normal akan sulit diharapkan 

untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam proses belajar. Sangat perlu 

dipahami bahwa intelegensi itu bukan merupakan satu-satunya faktor 

penentu keberhasilan seseorang. Intelegensi itu hanya merupakan 

salah satu faktor dari sekian banyak faktor. Sebaliknya, seseorang yang 

intelegensinya tidak seberapa tinggi atau sedang, mungkin saja 

mencapai prestasi belajar tinggi jika proses belajarnya ditunjang dengan 

berbagai faktor lain yang memungkinkan untuk mencapai prestasi beljar 

yang maksimal. 

b) Kemauan 

Kemauan dapat dikatakan sebagai faktor utama penentu 

keberhasilan belajar seseorang. Lebih dari itu, dapat dikatakan 

kemauan merupakan motor penggerak utama yang menentukan 

keberhasilan seseorang dalam setiap segi kehidupannya. 

Bagiamanapun baiknya proses belajar yang dilakukan seseorang 

hasilnya akan kurang memuaskan jika orang orang tersebut tidak 

mempunyai kemauan yang keras. 

 

c) Bakat 

         Bakat memang merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar seseorang dalam suatu bidang tertentu. 



 

 
Kegagalan dalam belajar yang sering terjadi sehubungan dengan bakat 

justru disebabkan seseorang terlalu cepat merasa dirinya tidak berbakat 

dalam suatu bidang. 

d) Daya ingat 

        Daya ingat sangat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. 

Daya ingat dapat didefinisikan sebagai daya jiwa untuk memasukan, 

menyimpan dan mengeluarkan kembali suatu kesan. Sesuai dengan 

tahap-tahapnya, daya ingat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

• Sifat cepat atau lambat : menunjukkan lamanya waktu untuk 

memasukan kesan kedalam pikiran 

• Sifat setia : kesan-kesan yang masuk dapat disimpan sama persis 

dengan objek yang sebenarnya 

• Sifat tahan lama : sifat ini juga dimiliki oleh daya menyimpan yang 

berarti kesan-kesan yang masuk dapat disimpan dalam waktu yang 

lama atau tidak mudah lupa 

• Sifat luas : sifat inipun dimiliki oleh daya menyimpan, yang berarti 

dapat menyimpan kesan dalam jumlah yang benyak 

• Sifat siap : sifat ini dimiliki oleh daya reproduksi, yang berarti dapat 

mengeluarkan kembali kesan-kesan yang telah tersimpan didalam 

pikiran, baik secara lisan maupun secara tertulis, kemampuan 

mengingat ini dipengaruhi pula oleh daya jiwa yang lain diantaranya 

adalah kemauan dan daya konsentrasi. 



 

 
•  Daya konsentrasi :merupakan suatu kemampuan untuk 

memfokuskan pikiran, perasaan, kemauan dan segenap pancaindra 

ke satu objek didalam satu aktivitas 

 

b. Faktor eksternal 

Adalah merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Faktor 

meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan 

masyarakat dan faktor waktu. 

1) Faktor lingkungan keluarga 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan 

pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang. 

Kondisi lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan belajar seseorang 

diantaranya ialah adanya hubungan yang harmonis diantara sesama anggota 

keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, 

keadaan ekonomi keluarga yang cukup suasana lingkungan rumah yang cukup 

tenang, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan 

proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. 

2)Faktor lingkungan sekolah 

Hal mutlak yang harus ada di sekolah untuk menunjang keberhasilan 

belajar adalah tata tertib dan disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan 

konsisten. Kondisi lingkungan sekolah yang juga mempengaruhi kondisi belajar 

antara lain adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup dan memadai sesuai 

dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup 

lengkap, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya 



 

 
proses belajar yang baik, adanya teman yang baik, adanya keharmonisan 

hubungan diantara semua personil sekolah. 

3)Faktor lingkungan masyarakat 

Didalam masyarakat ada lingkungan atau tempat tertentu yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar,ada pula lingkungan atau tempat tertentu yang 

menghambat keberhasilan belajar. Lingkungan atau tempat tertentu yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah lembaga-lembaga 

pendidikan non formal yang melaksanakan kursus-kursus tertentu seperti kursus 

bahasa inggris dll. Lingkungan atau tempat tertentu yang dapat menghambat 

keberhasilan belajar antara lain adalah tempat hiburan tertentu yang banyak 

dikunjungi yang mengutamakan kesenangan atau hura-hura seperti diskotik, 

bioskop dll. 

4)Faktor waktu 

Adanya keseimbangan antara kegiatan belajar dan kegiatan yang bersifat 

hiburan atau rekreasi. Tujuannya agar selain dapat meraih prestasi belajar yang 

maksimal, siswa dan mahasiswa tidak dihinggapi kejenuhan dan kelelahan 

pikiran yang berlebihan serta merugikan. 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Teori 



 

 
Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 

itu sendiri terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis, status gizi yang 

dipengaruhi juga oleh asupan energi dan protein. Sedangkan faktor eksternal 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sarana keluarga, dan guru ( Soematri. 

1978).  

Akibat dari status gizi kurang adalah perkembangan otak yang tidak 

sempurna yang menyebabkan kognitif, perkembangan IQ terhambat dan 

kemampuan belajar terganggu  yang selanjutnya berpengaruh pada prestasi 

belajar siswa (Soekirman, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, sumber : Schroeder 

(2001) dalam Arnelia (2003) 
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Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 

itu sendiri terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis, status gizi yang 

dipengaruhi juga oleh asupan energi dan protein. Sedangkan faktor eksternal 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sarana keluarga, dan guru ( Soematri. 

1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 

Variable bebas : 

Variabel terikat :  

 

Gambar 2. Hubungan antara asupan kalori protein, status gizi dengan prestasi belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan kuantitatif, 

sedangkan rancangan penelitian yang digunakan adalah croos sectional yaitu 

dengan meneliti variabel terikat, bebas dan variabel antara secara bersamaan. 

 

B.Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2006, adapun 

tempat penelitian yang dipilih adalah sekolah dasar Arjowinangun I Kabupaten 

Pacitan, karena terdapat 5,2% siswa kelas 6 yang menderita gizi buruk tetapi 

tingkat kelulusan  100%. 

 

C. Populasi dan Subjek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah siswa sekolah dasar Arjowinangun I 

Kabupaten Pacitan kelas 4,5,6. Subjek penelitian adalah murid kelas 4,5,6 yang 

memiliki kriteria inklusi dan eksklusi : 

1. Kriteria inklusi : murid  sekolah dasar Arjowinangun I Kabupaten Pacitan kelas 

4,5,6 yang terdaftar dan mengikuti pelajaran tiap hari atau 

mempunyai absensi maksimal 2 hari yang dilihat dari buku 



 

 
absensi semester yang terakhir dan bersedia menjadi sampel 

penelitian. 

2. Kriteria ekslusi : murid sekolah dasar Arjowinangun I Kabupaten Pacitan kelas 

4,5,6 yang mengidap penyakit kronis dan akut, pada saat 

penelitian dilaksanakan tidak hadir atau tidak bersedia menjadi 

sampel penelitian.  

 

D. Penentuan Besar Sampel 

Untuk memperoleh sampel didasarkan pada perhitungan dengan 

menggunakan rumus ( Lemeshow et.al,1997) : 

n :         Z² x 1-α x  (1-P) N 

  d² (N-1 ) + Z² x P (1-P) 

Keterangan : 

N ; jumlah populasi dalam penelitian 

n :  sampel 

Z : nilai kepercayaan dalam penelitian ditetapkan sebesar 95 % 

P: Proporsi 6,7 % siswa yang menderita gizi buruk (dari studi pendahuluan oleh 

peneliti) 

d : tingkat kesalahan atau presisi dalam penelitian ini ditetapkan 10% 

n  =      (1,96) ² x 0,1 x (1-0,67) X164  = 63 

       (0,1) ² X (163)+(1,96) ² (0,67)(1-0,67) 

Sedangkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan proportional 

random sampling yaitu membagi sampel yang diambil berdasarkan proporsi jumlah 

siswa perkelas yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Proporsi siswa 



 

 
kelas 4 sebesar 40%, kelas 5 sebesar 30 % dan kelas 6 sebesar 30 % dari total 

keseluruhan siswa kelas 4,5,6. Sedangkan alat yang digunakan untuk merandom 

yaitu tabel random. 

 

E. Variabel Penelitian 

Jenis variable penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas : asupan energi dan protein  

2. Variabel antara : status gizi 

3. Variabel terikat : prestasi belajar 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variable penelitian  ini adalah : 

a.Asupan energi  : banyaknya energi yang dikonsumsi dalam makanan dan 

minuman yang dikonsumsi dalam satu hari yang diteliti dengan metode food 

recall 3 x 24 jam 

Skala : ordinal 

Keterangan : baik      : 80-100 % dari kecukupan tubuh 

         cukup   : <80 % dari kecukupan tubuh  

b.Asupan protein  : banyaknya protein yang dikonsumsi dalam makanan dan 

minuman yang dikonsumsi dalam satu hari yang diteliti dengan metode food 

recall 3 x 24 jam 

Skala : ordinal 

Keterangan :  baik     : 80-100 % dari kecukupan tubuh 

         cukup   : <80 % dari kecukupan tubuh 



 

 
 

 

c.Status gizi : keadaan kesehatan anak sekolah dasar yang diketahui dari data 

berat badan yang diukur dengan timbangan injak dengan ketelitian 0,5 kg dan 

tinggi badan dengan mikrotoice dengan ketelitian 0,1 cm. Indikator yang dipakai 

adalah BB/TB berdasar Z score standar baku WHO NCHS karena dapat 

menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif. 

Skala : ordinal 

Keterangan : Baik          : -2 SD sampai +2 SD 

                     Kurang : <-2 SD (Modifikasi WHO-NCHS) 

d.Prestasi belajar : Prestasi belajar yang diperoleh siswa sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan selama satu semester tarakhir tahun 2006 yang sudah 

disimpulkan dalam bentuk rata-rata nilai akhir yang dimasukan kedalam rapor. 

Skala : ordinal 

Keterangan :Baik      : jika rata-rata nilai akhir ≥ 7,00 

Tidak baik  : jika rata-rata nilai akhir <7,00 

 

G. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis dan cara pengumpulan data yang diambil adalah : 

1. Data Primer 

Data primer meliputi berat badan dengan menggunakan timbangan injak 

dengan ketelitian 0,1 kg dan tinggi badan dengan menggunakan mikrotoice 

dengan ketelitian 0,1 cm dari siswa Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan yang 

diambil sendiri oleh peneliti. 



 

 
2. Data Sekunder 

Data sekunder meliputi nilai rata – rata akhir dari rapor dan data tentang 

Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang dipakai adalah : 

1. Timbangan injak dengan ketelitian 0,1 kg untuk mengukur berat badan anak 

Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan. 

2. Mikrotoice dengan ketelitian 0.1 cm untuk mengukur tinggi badan anak Sekolah 

Dasar Arjowinangun I Pacitan. 

3. Kuisioner sebagai identitas  anak Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan. 

4.  Formulir food recall untuk mengetahui konsumsi makanan anak Sekolah Dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

 

I. Langkah pelaksanaan penelitian 

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian maka disusun langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian sebagai pedoman dilapangan, yaitu : 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan koordinasi dan mengurus surat ijin penelitian pada sekolah dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

b. Melakukan kunjungan awal ke lokasi penelitian untuk melaporkan rencana 

penelitian dan menjelaskan tujuan serta teknis pelaksanaannya sekaligus 

mengumpulkan data sekunder sebagai informasi awal penelitian pada 

instansi yang bersangkutan. 



 

 
c. Menyiapkan alat dan bahan penelitian yang meliputi timbangan, mikrotois 

dan form untuk pengumpulan data dan alat tulis serta peneraan alat. 

2.Tahap pelaksanaan 

a. Melaksanakan pengukuran tinggi badan murid untuk penentuan status gizi 

dengan menggunakan mikrotoise dengan ketelitian 0,1 cm yang 

dilaksanakan oleh peneliti sendiri. 

b. Melaksanakan pengukuran berat badan murid untuk penentuan status gizi 

melalui timbangan injak dengan tingkat ketelitian 0,1 kg yang dilaksanakan 

oleh peneliti sendiri. 

c. Mengumpulkan data nilai ulangan yang diwujudkan dalam nilai raport dan 

rangking untuk menentukan prestasi belajar murid. 

d. Melaksanakan pengumpulan data asupan energi protein murid SD dengan 

recall konsumsi 24 jam,yang dilaksanakan oleh peneliti selama 3 hari 

berturut – turut . 

 

J. Manajemen dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

a. Editing 

Yaitu langkah untuk mengecek kelengkapan data dan identitas 

b. Pengelompokan data 

Yaitu cara mengelompokan data untuk setiap karakteristik sample yang 

diteliti kedalam bentuk distribusi frekuensi yang telah diklasifikasikan 

c. Tabulasi 

Data nilai dikumpulkan dan dikelompokan kedalam bentuk tabel 



 

 
 

2. Analisis data 

Untuk mengetahui kandungan energi dan protein dalam makanan yang 

dikonsumsi dipergunakan program Food Prosesor. Sedangkan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara asupan energi protein, status gizi 

dengan prestasi belajar, peneliti menggunakan analisa data Fisher dengan 

menggunakan program SPSS. 

 

K. Keterbatasan Penelitian 

           Pada saat pengambilan data Food recall  pada subjek, kadang responden  

sulit mengingat makanan yang dimakan 24 jam sebelumnya serta menentukan 

banyaknya jenis makanan yang dimakan. Karena itu dilakukan recall konsumsi 

makanan sebanyak 3 kali berturut-turut kemudian dirata-rata, sedangkan untuk 

mengingat digunakan food model. 

 

L. Etika Penelitian 

          Pada Food Recall dan penentuan status gizi dijelaskan maksud tujuan pada 

murid dan tenaga pendidik bahwa semua informasi dan data hanya dipakai untuk 

penelitian ilmiah dan identitas peserta sangat dirahasiakan untuk umum. 

 

 

 

 

 



 

 
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL 

 

1. Gambaran Umum tempat penelitian 

Sekolah dasar  Negeri Arjowinangun I Pacitan berdiri tahun 1980 

dengan 12 ruangan kelas, 1 ruangan guru dan 2 ruang kantin. Terletak di 

pinggiran  Kabupaten Pacitan dan masuk distrik Pacitan kota. Berdasarkan data 

yang diperoleh jumlah murid di sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan berjumlah 

360 anak dengan pembagian murid sebagai berikut :        

Jumlah SD Arjowinangun I PACITAN

kelas vi,48
( 14%)

kelas v, 
56(15%)

kelas iv, 
60

( 16%)

kelas iii, 
60 (16%)

kelas ii, 70 
(20%)

kelas I,66 
(19%)

 

Gambar 3 : Kelompok murid menurut kelas di SD Arjowinangun I Pacitan 

Kelas di Sekolah Dasar  Negeri Arjowinangun  Pacitan terdiri dari dua 

macam yaitu kelas A dan B untuk tiap jenjangnya. Sekolah Dasar Arjowinangun 

I Pacitan bukan termasuk sekolah yang terfavorit di Pacitan. Dibandingkan 

dengan sekolah dasar yang berada di tengah kota, jumlah murid relatif kecil. 



 

 
Bangunan sekolah permanen dengan halaman yang cukup luas. 

Terdapat 12 ruangan kelas dengan I ruang guru. Sekolah ini ditunjang dengan 

laboratorium ilmu pengetahuan alam serta lapangan bola dan lapangan voli. 

Jumlah guru yang mengajar sebanyak 12 guru kelas, 3 guru agama, 2 guru 

olahraga, 2 guru kesenian, 2 orang guru honorer yang mengajar  bahasa 

inggris dan 1 penjaga sekolah. Jam pelajaran dimulai pada pukul 07.00 WIB 

dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Terdapat les bahasa inggris untuk kelas 5 

dan 6 yang diajar oleh guru bahasa inggris dari sekolah itu sendiri. Terdapat 

UKS yang dikelola oleh murid dengan bimbingan dari guru sekolah. 

 Sampel penelitian yang diambil  di Sekolah Dasar  Negeri 

Arjowinangun  Pacitan adalah kelas 4, 5, 6 yang hadir pada saat penelitian dan 

mau dijadikan sampel penelitian serta memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

Dan untuk pembagian kelas 4, 5, 6 dapat dilihat pada Gambar 4 : 

Pembagian Murid Kelas 4,5,6

kelas 5, 56 
(33%)

kelas, 6
48 (27%)kelas 4, 

60 (40%)

 

Gambar 4.  Kelompok Murid Kelas 4,5,6 SD Arjowinangun I Pacitan 
 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dari 62 sampel 

penelitian yang diobservasi hasil penelitian disajikan sebagai berikut : 



 

 
2. Karakteristik Umum Sampel Penelitian 

a. Jenis kelamin 

Kelompok Sampel Menurut Jenis Kelamin

 wanita, 32, 
(52%)

pria, 30, 
(48%)

 

Gambar 5. Kelompok Sampel Penelitian Menurut Jenis Kelamin 
 

Berdasarkan gambar 5 tentang jenis kelamin dari 62 sampel diketahui 

sebagian besar sampel penelitian berjenis kelamin perempuan yaitu 52 % 

dan laki – laki 48 %. 

b. Pekerjaan orang tua 

Hanya sebagian kecil sampel penelitian yang orang tuanya bekerja 

sebagai pegawai negeri yaitu 5 % dan yang terbanyak bekerja swasta 

sebesar 53 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6 : 



 

 

Kelompok Sampel Berdasarkan 
Pekerjaan Orang Tua

petani 
14(23%)

PNS 
3(5%)

swasta 
33(53%)

nelayan 
12 (19%)

 

Gambar 6. Kelompok Sampel Penelitian Menurut Pekerjaan Orang Tua 
 

c. Umur  

Kelompok Sampel Berdasarkan Umur

umur 12, 
19(31%)

umur 11,
18(29%)

umur 10, 
25(40%)

 

Gambar 7. Kelompok Sampel Penelitian Meurut Umur 
 

Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa dari 62 sampel yang diambil 

terbanyak adalah umur 10 tahun yaitu sebanyak 40 %. Usia 11 tahun 

sebesar29 % dan 12 tahun sebesar 31%. 

 
3. Asupan energi 

 Rata – rata asupan energi yang dikonsumsi adalah 1710 kkal/hari. Jadi 

jumlah asupan energi dari sampel yang memungkinkan untuk dipergunakan 

agar tercapai validitas data yang maksimum adalah 1710 ± 560 (SD). Asupan 



 

 
energi berarti telah mencukupi rata – rata yaitu 82,5 % dari AKG yaitu 2000 

kkal/hari. Untuk lebih jelasnya  tentang kelompok % AKG energi dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

Kelompok Sampel Berdasarkan % AKG 
Energi

cukup
9 (15%)

 baik 
53(85%)

 

Gambar  8.  Kelompok Sampel Penelitian Menurut % AKG Energi 
 

Asupan energi diperoleh dari recall selama 3 hari berturut-turut kemudian 

dirata-rata untuk melihat asupan energi rata-rata perhari. Dari 62 sampel yang 

diteliti  terdapat 15 % murid yang % AKG energinya cukup dan 85 % yang % 

AKG energinya baik. 

4. Asupan Protein 

Kelompok Sampel Berdasarkan Asupan 
Protein

cukup, 8, 
(13%)

baik, 54, 
(87%)

  
Gambar  9.  Kelompok Sampel Penelitian Menurut % AKG Protein 



 

 
 

Pada gambar 9 dapat dilihat bahwa % AKG protein sampel sebanyak 87 

% tergolong baik sedangkan yang % AKG proteinnya cukup sebanyak 13%. 

Rata – rata asupan protein yang dikonsumsi adalah 42,5 gram/hari. Jadi jumlah 

asupan protein dari sampel yang memungkinkan dipergunakan agar tercapai 

validitas data yang maksimum adalah 42,5 ± 11,4 (SD). Asupan protein berarti 

telah mencukupi rata – rata yaitu 83,5 % dari AKG yaitu 54 gram/hari.  

4.Status gizi 

Status gizi diukur menurut BB/TB dari WHO NCHS hasil penelitian 

didapatkan 11 % murid yang mengalami status gizi tidak baik dan 89 % yang 

status gizinya baik. Rata – rata status gizi dari sampel adalah 0,35 kkal/hari. 

Jadi status gizi dari sampel yang memungkinkan untuk dipergunakan agar 

tercapai validitas data yang maksimum adalah 0,35 ± 0,03 (SD). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 10. 

Kelompok Sampel Berdasarkan Status 
Gizi

tidak baik, 
7, (11%)

baik, 55, 
(89%)

 

Gambar 10. Kelompok Sampel Penelitian Menurut Status Gizi 
 

5. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah nilai rata-rata raport siswa yang diambil pada 

semester terakhir. 



 

 

Kelompok Sampel Berdasarkan Prestasi 
Belajar

kurang, 7, 
(11%)

baik, 55, 
(89%)

 

Gambar 11. Kelompok Sampel Penelitian Menurut Prestasi Belajar 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui sebagian besar sampel 

yang diteliti mempunyai prestasi belajar yang baik yaitu 89 % sedangkan yang 

tidak baik hanya 11%. Rata – rata nilai prestasi belajar dari sampel adalah 7,6. 

Jadi  nilai prestasi belajar dari sampel yang memungkinkan dipergunakan agar 

tercapai validitas data yang maksimum adalah 7,6 ± 1,4 (SD). 

6. Hubungan antara asupan energi dan status gizi  

Tabel 2 : Kelompok Sampel  Menurut Hubungan antara Asupan Energi dengan 

Status Gizi 

Status gizi total  

baik Tidak baik 

 n % n % 

n % 

x² P 
value 

Baik 53 85,5 1 1,6 54 87,1 

Asupan 
energi 

cukup 1 1,6 7 11,3 8 12,9 

total  54 87,1 8 12,9 62 100 

45,81 0,000 

 
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sampel penelitian dengan asupan 

energi  baik  mempunyai status gizi baik sebesar 85,5 % dan asupan energi 

baik tetapi status gizi tidak baik sebesar 1,6 %. Sedangkan sampel dengan 



 

 
asupan energi cukup dan mempunyai status gizi baik sebesar 1,6 % dan yang 

mempunyai status gizi tidak baik  11,3  %.Dengan melakukan uji Fisher  

dengan tingkat signifikansi  (α) = 0,05 maka diperoleh hasil  P=0,000, berarti 

ada hubungan antara asupan energi dan status gizi di Sekolah Dasar 

Arjowinangun I Pacitan. 

7. Hubungan antara asupan protein dengan status gizi  

Tabel 3.  Kelompok Sampel  Menurut Asupan Protein dengan Status Gizi 

Status gizi total  

baik Tidak baik 

 n % n % 

n % 

x² P 
value 

Baik 52 83,8 0 0 52 83,8 

Asupan 
Protein 

cukup 2 3,2 8 13 10 16,2 

total  54 87 8 13 62 100 

47,763 0,000 

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa sampel penelitian dengan asupan 

protein  baik  mempunyai status gizi baik sebesar 83,8 % dan asupan energi 

baik tetapi status gizi tidak baik sebesar 0 %. Sedangkan sampel dengan 

asupan energi cukup dan mempunyai status gizi baik sebesar 3,2 % dan yang 

mempunyai status gizi tidak baik  13 %. Dengan melakukan uji Fisher dengan 

tingkat signifikansi  (α) = 0,05 maka diperoleh hasil  P=0,000, berarti ada 

hubungan antara asupan protein dan status gizi di Sekolah Dasar Arjowinangun 

I Pacitan. 

 

 

 



 

 
 

 

8. Hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar  

Tabel 4.  Kelompok Sampel  Menurut Status Gizi dengan Prestasi Belajar 

Prestasi belajar total  

baik kurang 

 n % n % 

n % 

x² P 
value 

Baik 54 87,1 0 0 54 87,1 

Status 
gizi 

Tidakbaik 0 0 8 12,9 8 12,9 

total  54 87,1 8 12,9 62 100 

62.000 0,000 

 
Pada Tabel 3 diketahui bahwa sampel dengan status gizi baik 

mempunyai prestasi belajar baik sebesar 87,1 %  dan yang mempunyai 

prestasi belajar cukup sebesar 0 %. Sedangkan sampel yang status gizinya 

tidak baik dengan prestasi belajar baik sebesar 0 % dan prestasi belajar kurang 

sebesar 12,9 %. Dengan melakukan uji Fisher  dengan tingkat signifikansi  (α) = 

0,05 maka diperoleh hasil  P=0,000, berarti ada hubungan antara status gizi 

dengan prestasi belajar di Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

B. PEMBAHASAN 

 

1. Asupan Energi dan Protein 

Pada gambar 8 dari 62 sampel yang diteliti  terdapat 15 % murid yang % 

AKG energinya cukup dan 85 % yang % AKG energinya baik.Asupan energi 

diperoleh dari recall selama 3 hari berturut-turut kemudian dirata-rata untuk 

melihat asupan energi rata-rata perhari. Setelah dirata- rata ternyata jumlah 

energi yang dikonsumsi adalah 1710 kkal/ hari atau 82,5 % dari AKG yang 

dianjurkan. Angka ini tergolong baik bila dibandingkan dengan angka 

kecukupan energi menurut Widya Karya Nasional Pangan dan gizi (1998) 

Untuk kelompok umur 10 - 12 tahun yaitu 2000 kalori untuk laki – laki dan 1900 

kkal untuk perempuan.  

Pada gambar 9 dapat dilihat bahwa % AKG protein sampel sebanyak 87 

% tergolong baik sedangkan yang % AKG proteinnya cukup sebanyak 13%. 

Rata – rata asupan protein yang dikonsumsi adalah 42,5 gram/hari. Angka 

kecukupan protein ini tergolong baik setelah dibandingkan dengan angka 

kecukupan gizi menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  (1998) untuk 

kelompok umur 10 - 12 tahun sebesar 45 gram untuk laki-laki dan 54 gram 

untuk perempuan. 

Sampel yang termasuk kategori cukup disebabkan karena jenis dan 

jumlah makanan yang dikonsumsi tidak sesuai kebutuhan. Pada usia mereka 

zat – zat gizi yang dibutuhkan cukup tinggi. Energi didalam tubuh berfungsi 



 

 
untuk pertumbuhan, yaitu untuk sintesis senyawa – senyawa baru. Protein 

sendiri memiliki fungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh dan sangat 

efisien dalam memelihara protein yang ada dan menggunakan kembali asam 

amino yang diperoleh dari pemecahan jaringan untuk membangun kembali 

jaringan yang sama atau jaringan lain. Sedangkan salah satu  fungsi 

karbohidrat yaitu sebagai sumber energi yang fungsi utama karbohidrat adalah 

menyediakan energi bagi tubuh ( Alamatsier, 2002). 

Energi diperlukan untuk kelangsungan proses  di dalam tubuh seperti 

proses peredaran dan sirkulasi darah, denyut jantung, pernafasan, pencernaan, 

proses fisiologis lainnya, untuk bergerak atau melakukan pekerjaan fisik. Energi 

dalam tubuh dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, protein dan 

lemak, karena itu agar energi tercukupi perlu pemasukan makanan yang cukup 

dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang. Protein diperlukan 

oleh tubuh untuk membangun sel - sel yang telah rusak, membentuk zat-zat 

pengatur seperti enzim dan hormon, membentuk zat anti energi dimana tiap 

gram protein menghasilkan sekitar 4,1 kalori (Kartasapoetra & Marsetyo, 2003 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel didapatkan sebagian 

sampel yaitu yang asupan energi energi dan protein cukup  makan dengan 

tidak teratur, dalam hal ini sebagian dari mereka menyatakan jarang makan 

pagi dan ada juga yang jarang makan malam bahkan kedua – duanya yaitu 

tidak makan pagi dan malam dengan alasan malas dan tidak terbiasa makan 

pagi karena orang tuanya sibuk , sehingga tidak sempat memasak untuk makan 

pagi. Mereka lebih senang jajan saat disekolah ataupun pulang sekolah. Jenis 



 

 
jajanan yang biasanya mereka konsumsi antara lain : chiki, roti, es buah, es teh 

dan makanan lain yang kalori dan proteinnya rendah.  

Selain itu sampel yang termasuk kategori cukup juga disebabkan 

karena kurangnya mengkonsumsi sumber protein yang bernilai  tinggi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Budiyanto (2002) sumber protein yang bernilai biologis 

tinggi yaitu telur, susu,daging unggas, ikan dan kerang. Sumber protein 

nabatinya adalah kacang kedelai dan hasil olahannya seperti tempe  dan tahu. 

Dimana konsumsi protein diperlukan untuk mencegah kehilangan protein tubuh 

dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel, sebagian besar 

sampel menyatakan senang mengkonsumsi telur ayam dan mie instant dengan 

alasan gurih dan hanya mie instant yang tersedia dirumah mereka. Mereka juga 

mengatakan apa yang mereka konsumsi tergantung apa yang ibu mereka olah. 

Sedangkan yang sering mengkonsumsi ikan dan daging hanya sebagian kecil 

saja. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi orang tua dalam 

menyediakan makanan, serta ketidaksukaan anak pada jenis ikan karena 

berbau amis. 

Menurut Budiyanto (2002) jumlah konsumsi makanan yang kurang 

dan juga pola konsumsi yang salah inilah yang menyebabkan konsumsi 

makanan mereka yang kurang. Dimana hal ini dapat disebabkan karena 

ekonomi keluarga yang kurang yaitu paling banyak bekerja dibidang swasta 52 

% yaitu sebagai pedagang kecil dipasar dan sebagai buruh bangunan. 

 

 



 

 
2. Status Gizi 

Dari gambar 10 dijelaskan dari 62 murid yang diteliti terdapat Status gizi 

11 % murid yang mengalami status gizi tidak baik dan 89 % yang status gizinya 

baik. Dari 13 % murid yang status gizinya tidak baik setelah dilakukan 

pengkajian  lebih lanjut ternyata 7% anak berasal dari keluarga yang tidak 

mampu. 

Dari hasil wawancara dengan sampel yang memiliki status gizi tidak 

baik disebabkan karena tidak mau makan atau nafsu makannya rendah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Almatsier (2002) status gizi rendah disebabkan oleh 

penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung salah satunya 

adalah konsumsi makanan yang kurang. Sedangkan penyebab tidak langsung 

yang dominan meliputi  tingkat ekonomi yang kurang, pendidikan umum dan 

pendidikan gizi yang kurang  

Menurut Suharjo (2003), status gizi adalah keadaan kesehatan 

individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan 

energi dan zat – zat lain yang diperoleh dari makanan yang dampak fisiknya 

diukur antropometri. Gizi yang cukup diperlukan setiap orang untuk mencapai 

pertumbuhan yang optimal. Menurut Almatsier (2002), status gizi optimal terjadi 

bila tubuh memperoleh cukup zat – zat gizi yang digunakan secara efisien. 

Pengukuran antropometri terbaik adalah menggunakan indikator BB/TB. 

Ukuran ini dapat menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif dan 

spesifik. Artinya mereka yang BB/TB kurang, dikategorikan sebagai kurus atau 

wasted. Indikator BB/TB ini diperkenalkan oleh Jellife pada tahun 1996 dan 

merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini, terutama bila 



 

 
data umur yang akurat sulit diperoleh. Oleh karena itu peneliti menggunakan 

indikator BB/TB untuk mengukur status gizi (Almatsier, 2002). 

 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah keberhasilan siswa selama mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di sekolah yang diberikan guru dalam bentuk nilai rata – rata 

rapor. Dari gambar 8 dapat dilihat prestasi belajar  dari 62 murid  yang diteliti 87 

% prestasi belajarnya baik dan 13 % yang prestasi belajarnya kurang  

Prestasi belajar dapat disebabkan karena status  gizi buruk dan asupan 

energi dan protein yang kurang mencukupi. Dari tabel 4 dapat  dilihat pada 

status gizi buruk yang mempunyai prestasi belajar 0% dan prestasi belajar 

kurang 13 %. 

Akibat dari status gizi kurang adalah perkembangan otak yang tidak 

sempurna yang menyebabkan kognitif dan kemampuan belajar terganggu 

(Soekirman, 2000). 

4. Hubungan Asupan Energi Protein dengan Status Gizi 

Hubungan antara asupan energi dengan status gizi diteliti dengan 

menggunakan uji Fisher  dengan nilai signifikansi 0,05 dan analisis presentase, 

dari hasil analisis diketahui ada hubungan yang bermakna antara asupan 

energi protein dan status gizi berdasarkan BB/TB. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Sulasminingsih (2006) yang menyatakan ada hubungan antara 

asupan energi dan status gizi di Bimomartani Sleman. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sampel penelitian dengan asupan 

energi  baik  mempunyai status gizi baik sebesar 87,1 % dan asupan energi 



 

 
baik tetapi status gizi tidak baik sebesar 0 %. Sedangkan sampel dengan 

asupan energi cukup dan mempunyai status gizi baik sebesar 1,6 % dan yang 

mempunyai status gizi tidak baik  11,3  %. Setelah dilakukan wawancara 

ternyata sampel yang status gizinya tidak baik memiliki konsumsi makanan 

yang buruk. Hal ini sesuai dengan pendapat (Soekirman, 2000) bahwa status 

gizi tidak baik disebabkan asupan energi maupun protein tidak baik pula selain 

itu disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang kurang sehingga 

menyebabkan terbatasnya daya beli terhadap bahan makanan sehingga 

mempengaruhi variasi menu yang disajikan. Selain itu penyakit infeksi turut 

mempengaruhi asupan makanan dan status gizi dari anak.  

Hubungan antara asupan protein dengan status gizi diteliti dengan 

menggunakan uji Fisher dengan nilai signifikansi 0,05 dan analisis presentase, 

dari hasil analisis diketahui ada hubungan yang bermakna antara asupan 

protein dan status gizi berdasarkan BB/TB.   

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa sampel penelitian dengan asupan 

protein  baik  mempunyai status gizi baik sebesar 83,9 % dan asupan energi 

baik tetapi status gizi tidak baik sebesar 0 %. Sedangkan sampel dengan 

asupan energi cukup dan mempunyai status gizi baik sebesar 4,8 % dan yang 

mempunyai status gizi tidak baik  11,3 %. 

 Pada usia 6 – 12 tahun ( anak usia sekolah ) banyak yang 

mempengaruhi kebiasaan makan mereka. Pengalaman – pengalaman baru, 

kegembiraan di sekolah, rasa takut kalau terlambat tiba di sekolah, 

menyebabkan anak – anak sering menyimpang dari kebiasaan makan pagi 

(Moehji, 2003).  



 

 
Soekirman (2000) mengatakan bahwa kebiasaan jajan merupakan salah 

satu yang menyebabkan konsumsi makanan baik energi, protein mereka 

rendah. Karena dalam usia ini anak – anak ini gemar sekali jajan, terkadang 

mereka sengaja menolak makan pagi dan sebagai gantinya mereka jajan. 

Sama halnya dengan ke 62 sampel yang diteliti  43 % mengaku gemar jajan 

dan jajanan yang dipilih sudah tentu makanan yang mereka senangi saja, 

misalnya es, gula – gula atau makanan lain yang kurang nilai gizinya.  

5. Hubungan Antara Status Gizi dan Prestasi  Belajar 

Hubungan antara status gizi dan prestasi belajar diteliti dengan 

menggunakan uji Fisher dan analisis presentase, dari hasil analisis diketahui 

ada hubungan yang bermakna antara status gizi berdasarkan BB/TB dengan 

prestasi belajar. Hal ini sesuai dengan phasil penelitian oleh Huwae (2005) 

bahwa ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar. 

 Dari tabel 4 dapat dilihat sampel dengan status gizi baik mempunyai 

prestasi belajar baik 87 % dan kurang sebesar 0 %. Sedangkan sampel dengan 

status gizi tidak baik yang mempunyai prestasi belajar baik  0 % dan 

mempunyai prestasi belajar kurang 13 %. Di Sekolah Dasar Arjowinangun I 

Pacitan terdapat 5,2 % murid kelas 6 yang staus gizinya buruk tetapi tingkat 

kelulusan 100%, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan ada 

hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar. Prestasi belajar dalam hal 

ini dipengaruhi oleh faktor luar dari satus gizi yaitu prasarana belajar dan 

pendekatan belajar dari siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Syah 

(2001) bahwa secara garis besar faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

menurut dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah 



 

 
semua faktor yang ada dalam diri siswa yang meliputi faktor fisik atau fisiologis 

dan faktor psikologis ( intelegensi, status gizi,  bakat, minat dan sikap ) 

sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang berada di luar siswa yang 

meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor non sosial ( faktor perbedaan 

individual dan faktor pendekatan belajar). 

Dari hasil wawancara dari 87 % yang status gizinya baik prestasinya 

belajarnya baik mengaku selain belajar teratur mereka juga konsumsi 

makanannya  baik.  Menurut Soemantri ( 1978 ) apabila makanan yang 

dikonsumsi tidak cukup mengandung zat – zat gizi yang dibutuhkan dan 

keadaan ini berlangsung lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme 

dalam otak. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan otak untuk 

berfungsi normal. Pada keadaan yang lebih berat dan kronis, kekurangan gizi 

menyebabkan pertumbuhan terganggu, badan lebih kecil, jumlah sel dalam 

otak berkurang dan terjadi ketidakmatangan serta ketidaksempurnaan 

organisasi biokimia dalam otak. Keadaan ini berpengaruh terhadap 

perkembangan kecerdasan anak.  

Untuk lebih jelasnya mekanisme status gizi hingga prestasi belajar 

rendah dimulai dari anak dengan status gizi rendah yang disebabkan kurang 

asupan makanan. Diketahui makanan hanya mampu bertahan dalam lambung 

6 – 8 jam, setelah itu lambung kosong karena sari – sari makanan telah diserap 

dan diedarkan keseluruh tubuh, maka untuk memenuhi kebutuhannya akan 

terjadi pemecahan glikogen, sehingga terjadi deplesi jaringan yang kemudian 

menyebabkan perubahan biokimia, perubahan fungsional dan perubahan 

anatomis tubuh. Jika hal tersebut berlangsung lama akan menyebabkan 



 

 
glukosa darah keotak berkurang sehingga anak tidak konsentrasi dalam belajar 

dan daya ingat rendah sehingga prestasi belajarpun rendah (Soekirman, 2000). 

Gizi yang tidak tercukupi akan mengalami gangguan perkembangan 

fisik secara menyeluruh termasuk perkembangan otak. Otak mencapai batas 

maksimal pada usia 2 tahun. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya 

fungsi otak secara permanen (Almatsier, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata- rata asupan energi dari anak Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan  

baik yaitu 82,5% dari AKG. 

2. Rata- rata asupan protein dari anak Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan  

baik yaitu 83,5% dari AKG. 

3. Rata- rata status gizi dari anak Sekolah Dasar Arjowinangun I Pacitan 

berdasarkan Z – score adalah baik yaitu 0,35. 

4. Rata- rata nilai prestasi belajar dari anak Sekolah Dasar Arjowinangun I 

Pacitan baik yaitu 7,6. 

5. Ada hubungan yang signifikan antara asupan energi dan status gizi anak 

sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan. 

6.  Ada hubungan yang signifikan antara asupan protein dan status gizi anak 

sekolah dasar Arjowinangun I Pacitan . 

7. Ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah 

dasar Arjowinangun I Pacitan. 

 

 

 



 

 
 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diambil  peneliti memberi saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk meningkatkan status gizi anak sekolah perlu adanya PMT pemulihan 

kepada anak yang mengalami gizi kurang dan buruk melalui Puskesmas 

terdekat 

2. Adakan program pemantauan gizi anak sekolah melalui UKS, sehingga 

dapat memberikan informasi dini kepada sekolah dan dapat segera 

mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya masalah gizi buruk. Apabila 

masyarakat setempat tidak mampu maka segera diteruskan ke kabupaten 

dan selanjutnya ke Propinsi. 

3. Perlu adanya penyuluhan kepada  wali murid dari anak sekolah tentang 

pola makan yang benar dan sehat.  

4. Perlu diadakan penyuluhan  dan partisipasi guru untuk memotivasi anak – 

anak agar mau makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. 
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Hubungan Antara Asupan Energi Protein dan Energi, Status Gizi dengan Prestasi 

belajar SD Arjowinangun I Pacitan 
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Kelas : 

 

Bersedia dan mau berpartisipasi menjadi subjek penelitian yang dilaksanakan oleh 

peneliti dari SI Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM 
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KUESIONER 

No kode sample  

Nama : 

Kelas : 

Umur : th 

Jenis kelamin : 

Berat badan :   kg 

Tinggi badan :   cm 

Status gizi : 1. baik          2. tidak baik 

Nilai rata-rata rapor : 1.baik  2. kurang 

Asupan energi : 1. baik 2. cukup 

Asupan protein : 1. baik 2. cukup 

Pekerjaan orang tua : 

Penyakit yang diderita: 

*) dari hasil recall  3 x 24 jam ( form terlampir)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Recall konsumsi makanan hari I / II/ III 

Bahan Makanan Satuan Nilai gizi Menu 

 URT Gr Kalori Protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
HASIL PENELITIAN DI SEKOLAH DASAR ARJOWINANGUN I PACITAN 

 
Energi Protein Status Gizi Prestasi No Kel

as 
Sex 

Kkal/ha
ri 

% Kel Gr/h
ari 

% K
e
l 

Z-
Sco
re 

Kel Nilai Kel 

1 4 L 1700 85 B 38 85 B 0,3 B 7,2 B 
2 4 L 1360 68 C 30 68 C -2,2 K 6,3 TB 
3 4 P 1615 85 B 45 85 B 1,3 B 7,5 B 
4 4 L 1720 86 B 38 85 B 0,6 B 7,6 B 
5 4 L 1720 86 B 27 60 C -1,2 B 7,2 B 
6 4 P 1710 90 B 40 75 C -1,0 B 8,3 B 
7 4 P 1805 95 B 46 86 B 0,7 B 7,1 B 
8 4 P 1482 78 C 42 76 C -2,1 K 6,8 TB 
9 4 P 1250 75 C 51 95 B -0,5 B 7,8 B 

10 4 P 1615 85 B 46 86 B -0,2 B 7,2 B 
11 4 L 1680 84 B 42 95 B 0,4 B 7,5 B 
12 4 L 1800 90 B 41 91 B -0,5 B 7,4 B 
13 4 P 1590 84 B 49 92 B 0,6 B 8,5 B 
14 4 P 1570 83 B 48 90 B 0,1 B 8,0 B 
15 4 L 1680 84 B 40 90 B 0,2 B 7,2 B 
16 4 L 1500 75 C 40 90 C -2,1 K 6,6 TB 
17 4 P 1615 85 B 51 96 B 1,2 B 9,0 B 
18 4 P 1620 86 B 52 96 B 1,8 B 7.2 B 
19 4 P 1590 84 B 51 95 B 1,1 B 7.1 B 
20 4 P 1596 84 B 51 95 B 1,2 B 7.05 B 
21 4 L 1780 89 B 40 90 B 0,8 B 7.5 B 
22 4 L 1820  91 B 37 83 B 0,9 B 7.4 B 
23 4 L 1835 92 B 36 81 B 1,0 B 8.1 B 
24 4 L 1800 90 B 38 85 B 1,2 B 7.5 B 
25 4 L 1400 70 C 31 70 C -2,4 K 6.1 TB 
26 5 L 1500 75 C 33 75 C -2,1 K 6.7 TB 
27 5 P 1290 68 C 36 68 C -2,3 K 6.8 TB 
28 5 P 1670 88 B 45 85 B -0,1 B 7.1 B 
29 5 P 1630 80 B 46 87 B 0,6 B 7.2 B 
30 5 L 1720 86 B 38 85 B 1,2 B 7.4 B 
31 5 L 1760 88 B 36 80 B 1,5 B 7.5 B 
32 5 P 1690 89 B 43 80 B 1,3 B 7.1 B 
33 5 P 1650 87 B 51 95 B 0,2 B 7.2 B 
34 5 L 1800 90 B 40 90 B 0,8 B 8.0 B 
35 5 P 1720 91 B 46 86 B 0,1 B 7.2 B 
36 5 L 1840 92 B 38 85 B 0,3 B 7.1 B 



 

 
37 5 P 1720 91 B 45 85 B 1,2 B 7.2 B 
38 5 P 1710 90 B 43 80 B 0,4 B 7.2 B 
39 5 P 1615 85 B 48 90 B 0,6 B 8.0 B 
40 5 P 1672 88 B 52 98 B 0,3 B 7.8 B 
41 5 L 1760 88 B 44 99 B 0,5 B 7.7 B 
42 5 P 1634 86 B 48 90 B 0,2 B 7.5 B 
43 5 P 1672 88 B 48 90 B -1,2 B 7.4 B 
44 5 P 1710 90 B 48 90 B 1,0 B 7.4. B 
45 6 L 1760 88 B 37 83 B 0,5 B 7.7 B 
46 6 P 1140 60 C 42 78 C -2,2 K 6.7 TB 
47 6 L 1640 82 B 40 89 B 0,3 B 8.0 B 
48 6 P 1570 83 B 46 86 B 0.1 B 7.1 B 
49 6 L 1720 86 B 36 82 B 1,2 B 7.4 B 
50 6 P 1615 85 B 45 85 B 1,6 B 8.0 B 
51 6 P 1710 90 B 50 93 B 1,0 B 7.2 B 
52 6 L 1820 91 B 41 92 B 0,2 B 7.3 B 
53 6 P 1862 98 B 49 91 B 0,2 B 7.9 B 
54 6 P 1805 95 B 45 85 B 0,6 B 7.4 B 

 55 6 P 1710 90 B 48 90 B 0,3 B 7.5 B 
56 6 P 1672 88 B 47 88 B -1,2 B 7.5 B 
57 6 L 1800 90 B 38 86 B 1,0 B 7.4 B 
58 6 L 1760 88 B 38 86 B 0,5 B 7.2 B 
59 6 L 1640 82 B 36 82 B 0,6 B 7.2 B 
60 6 L 1700 85 B 36 82 B 0,7 B 7.3 B 
61 6 L 1600 80 B 36 80 B 2,5 B 6.7 TB 
62 6 L 1700 85 B 30 68 B 0,6 B 7.3 B 
63 6 L 1700 85 B 38 85 B -2,4 K 7,4 B 
   1710 82,5 B 42,5 83

,5 
B 0,35  7,6 B 

 
 


