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ABSTRAK 
 
 
Mohammad Muniruddin, 2010, ”Hubungan antara Status Gizi dengan Hasil 

Belajar pada Siswa Kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 
Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010”, Skripsi, 
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: I. Drs. Sugiharto, M.Kes., 
II. Drs. Bambang Wahyono, M.Kes. 

 
Kata kunci: Status Gizi dan Hasil Belajar 
 

Anak sekolah termasuk kelompok rentan gizi karena kelompok ini 
berhubungan dengan proses pertumbuhan yang relatif pesat, yang memerlukan 
zat-zat gizi dalam jumlah relatif besar. Perhatian yang khusus mengenai gizi bagi 
anak sekolah sangat perlu untuk diberikan, karena dapat berpengaruh pada 
pertumbuhan fisik dan perkembangan otaknya. Hal ini  berkaitan dengan proses 
belajar di sekolah yang sedang dijalaninya. Diharapkan dengan status gizi yang 
baik bisa menunjang pencapaian hasil belajar yang optimal. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah adakah hubugan antara status gizi dengan hasil  belajar pada 
siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal 
Tahun Pelajaran 2009/2010?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubugan antara status gizi dengan hasil  belajar pada siswa sekolah dasar tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah survei analitik  dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V dan VI. 
Teknik pemilihan sampel dengan cara Purposive Sampling dan didapatkan jumlah 
sampel sebesar 52 siswa. Instrumen dalam penelitian ini adalah: pengukuran 
(berat badan dan tinggi badan) dan dokumenter (pengumpulan rata-rata nilai 
raport). Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji 
Chi-Square dengan α= 0,05). 

Berdasarkan hasil uji fisher antara status gizi dengan hasil belajar siswa 
didapatkan nilai p=0,645. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai p lebih besar 
dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif (Ha) ditolak,  yang berarti tidak ada 
hubungan antara status gizi dengan hasil belajar. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu, bahwa tidak ada hubungan antara status 
gizi dengan hasil belajar pada siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 
Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010. Saran yang dianjurkan 
adalah agar status gizi anak sekolah harus diperhatikan, walaupun tidak ada 
hubungannya langsung dengan hasil belajar siswa, status gizi dapat berpengaruh 
dalam proses belajar siswa disekolah. 
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ABSTRACT 
 
 
Mohammad Muniruddin. 2010. ”The Relationship between Nutritional Status 

with Student Learning Outcomes of V Grade and VI Grade in the 
Public Elementary School District 2 of Cepiring Kendal 2009/2010 
Academic Year”. Final Project. Departement of Public Health Science, 
Faculty of Sport Science, Semarang State University. Advisor: I. Drs. 
Sugiharto, M.Kes., II. Drs. Bambang Wahyono, M.Kes. 

 
Key Words: Nutrition Status and Learning Outcomes 
 

School children concluding nutrition vulnerable groups because this group 
relate to the relatively rapid growth process, that requires nutrients in a relatively 
large amount. Special attention to school children about nutrition is very 
necessary to give, because it can affect the physical growth and brain 
development. This was related in learning processes in schools that were lived. 
Hopefully, with good nutritional status can support the achievement of optimal 
learning outcomes. The problem of this research is there any relationship between 
nutrition status and student learning outcomes of V grade and VI grade of Public 
Elementary School District 2 of Cepiring Kendal 2009/2010 Academic Year? The 
objective of the study was to find relationship between nutrition status and student 
learning outcomes at the elementary school.  

This study was survey analitycal with cross sectional approach. The 
populations of this study are all students of V grade and VI grade. Sample 
selection technique by purposive sampling and showed the number of samples is 
52 students. Instruments in this study were: measurement (weight and height) and 
documentaries (the average value of the collection of report cards). The data were 
analyzed using univariate and bivariate (Chi-Square test was used with α = 0.05).  

Based on test results fisher between nutrition status and student learning 
outcomes p value = 0.645. Value show that the value of p greater than 0.05, so the 
alternative hypothesis (Ha) was rejected, which means there was no relationship 
between nutrition status and learning outcomes.  

Conclusions from this study are that there is no relationship between 
nutrition status and student learning outcomes of V grade and VI grade of the 
Public Elementary School District 2 of Cepiring Kendal 2009/2010 Academic 
Year. The recommended advice was the nutritional status of school children must 
be observed, although there was no direct relationship with student learning 
outcomes, nutritional status can affect students' learning process at school.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto:  
Gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar dan 

produktivitas kerja (Sunita Almatsier, 2001:3). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia sehat 2010 merupakan salah satu agenda pembangunan nasional 

dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, 

produktif dan mandiri. Meningkatkan suatu gizi penduduk merupakan suatu dasar 

pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya peningkatan suatu 

gizi untuk membangun sumber daya yang berkualitas pada hakekatnya harus 

dimulai sedini mungkin. 

Masalah gizi dikenal sebagai masalah yang multikompleks karena 

disamping banyaknya  faktor  satu  dengan  faktor  lainnya (Suhardjo, 2005:6). 

Masalah  gizi kurang masih tersebar luas di Negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Pada saat ini, masalah gizi lebih adalah masalah gizi di Negara maju, 

yang juga mulai terlihat di Negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai 

dampak keberhasilan di bidang ekonomi (Sunita Almatsier, 2001:7). 

Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh 

cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara 

umum pada tingkat setinggi mungkin. Status gizi kurang terjadi bila tubuh 

mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Status gizi lebih terjadi 

bila tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah berlebihan, sehingga 
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menimbulkan efek toksis atau membahayakan. Pada status gizi kurang maupun 

status gizi lebih, terjadi gangguan gizi (Sunita Almatsier, 2001:9). 

Gizi kurang yang berlangsung pada anak yang sedang tumbuh merupakan 

masalah serius. Kondisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang buruk. Langkah 

penanganan harus didasarkan pada penyebab serta kemungkinan pemecahannya 

(Arisman, 2004:57). Survei di Amerika Tengah, Kolombia, Ghana, India, Pantai 

Gading, Nigeria dan Tunisia menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan hanya 

memberikan pengaruh perbaikan gizi kepada para anggota keluarga yang lebih tua, 

anak-anak mereka biasanya kurang terpenuhi 20-30 persen. Bayi mereka adalah yang 

paling terkena dalam hal ini, karena mereka tidak selalu tahu akan pentingnya 

tambahan susu ibu pada umur yang tepat (Alan Berg, 1986:69). Baik anak-anak 

maupun orang dewasa yang kurang gizi menunjukkan perilaku tidak tenang. Mereka 

mudah tersinggung, cengeng dan apatis (Sunita Almatsier, 2001:11). 

Gizi lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan energi yang 

dikonsumsi disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak. Kegemukan 

merupakan salah satu faktor risiko dalam terjadinya berbagai penyakit 

degeneratif, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit diabetes, 

jantung koroner, hati dan kantong empedu (Sunita Almatsier, 2001:11). Sama 

seperti orang dewasa, gizi lebih pada anak terjadi karena ketidakseimbangan 

antara energi yang masuk dengan keluar, terlalu banyak makan, terlalu sedikit 

olahraga, atau keduanya. Laju pertumbuhan berat selayaknya dihentikan atau 

diperlambat sampai proporsi berat terhadap tinggi badan kembali normal. 

Perlambatan ini dapat dicapai dengan cara mengurangi makan sambil 

memperbanyak olahraga (Arisman, 2004:57). 
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Dari keterangan di atas tampak, bahwa gizi yang baik merupakan modal bagi 

pengembangan sumber daya manusia. Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan mental, dengan demikian kemampuan berpikir. Otak mencapai 

bentuk maksimal pada usia dua tahun. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya 

fungsi otak secara permanen (Sunita Almatsier, 2001:11). 

Menurut Cipto Mangunkusumo (1990:19), pada golongan anak sekolah (umur 

7-12 tahun), kebutuhan energi lebih besar karena mereka lebih banyak melakukan 

aktivitas fisik, misalnya berolahraga, bermain, atau membantu orang tua. Kebutuhan 

energi golongan umur 10-12 tahun relatif lebih besar daripada golongan umur 7-9 

tahun, karena pertumbuhan lebih cepat, terutama penambahan tinggi badan. Kelompok 

anak sekolah termasuk kelompok rentan gizi karena kelompok ini berhubungan dengan 

proses pertumbuhan yang relatif pesat, yang memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah 

relatif besar. Kelompok anak sekolah pada umumnya mempunyai kondisi gizi yang 

lebih baik daripada kelompok balita, meskipun demikian masih terdapat berbagai 

kondisi anak sekolah yang tidak memuaskan, misalnya berat badan yang kurang, 

anemia defisiensi Fe, defisiensi vitamin C dan defisiensi iodium (pada daerah-daerah 

tertentu). Keluhan yang banyak disuarakan kelompok itu mengenai kelompok umur 

sekolah ini bahwa mereka kurang nafsu makan, sehingga sulit sekali disuruh makan 

yang cukup dan teratur (Ali Khomsan, 2004:17). 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada 10 siswa kelas V dan VI di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2008/2009, 

pada 5 siswa yang menjadi peringkat teratas diketahui 4 siwa memiliki status gizi 

baik dan 1 siswa diantaranya memiliki status gizi kurang, kemudian pada 5 siswa 

yang menjadi peringkat terbawah diketahui 2 siswa memiliki status gizi baik dan 

3 siswa memiliki status gizi kurang.  
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Berdasarkan keadaan tesebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Hubungan antara Status Gizi dengan Hasil Belajar pada 

Siswa Kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal 

Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belekang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: “Adakah hubugan antara status gizi dengan 

hasil  belajar pada Siswa Kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan hasil belajar pada 

siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal 

Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1.4.1 Pihak Sekolah Dasar 

Berupa informasi tentang pentingnya status gizi siswa sekolah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.4.2 Orang Tua Murid 

Sebagai informasi mengenai pentingnya status gizi dan kecukupan asupan 

zat gizi putra-putrinya. 
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1.4.3 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi yang 

dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya dalam 

pengembangan ilmu di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri 

Semarang, khususnya mengenai ilmu gizi kesehatan masyarakat. 

1.4.4 Peneliti 

Dapat memberikan informasi dan pengalaman dalam pelaksannam 

penelitian. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian dapat digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang berjudul 

”Hubungan antara Status Gizi dengan Hasil Belajar pada Siswa kelas V dan VI di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010” 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu: (1) Tempat Penelitian, Penelitian Itawati 

Yulianti dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Kedung Mulyo Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali dan penelitian Mohammad Sugeng Hidayat dilakukan di Sekolah 

Dasar Negeri Tangkis dan Jetak sari Kercamatan Guntur Kabupaten Demak, sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal; (2) 

Variabel penelitian yang diteliti oleh Itawati Yulianti, meliputi pendapatan orang tua, 

status gizi dengan Prestasi Belajar dan variabel penelitian yang dilteliti oleh 

Mohammad Sugeng Hidayat, meliputi status gizi, kondisi belajar dengan prestasi 

belajar, sedangkan penelitian ini hanya meneliti hubungan antara status gizi dengan 
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Hasil Belajar pada Siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010 (Tabel 1). 

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian 

Hubungan 
Pendidikan 
Orang Tua 
dan Status 
Gizi Anak 
dengan 
Prestasi 
Belajar 
Siswa di 
SDN Kedung 
Mulyo 
Kecamatan 
Kemusu 
Kabupaten 
Boyolali 

Itawati 
Yulianti 

2004, SDN 
Kedung 
Mulyo 
Kecamatan 
Kemusu 
Kabupaten 
Boyolali. 

Explanatori 
Research 
(Penelitian 
penjelasan 
menggunaka
n metode 
survey 
dengan 
pendekatan 
Cross sec-
tional). 

Variabel 
Bebas: 
Pendapatan 
orang Tua , 
Status Gizi 
Variabel 
Terikat: 
Prestasi 
Belajar. 

Dengan 
menggunakan Uji 
Rank Spearman 
Menunjukkan ada 
hubungan 
pendidikan bapak 
dengan prestasi 
belajar siswa (r= 
0,544 dan ada 
hubungan 
pendidikan ibu 
dengan prestasi Pv= 
0,0001),  belajar 
siswa (r= 0,506 dan 
Pv= 0,0001), tidak 
ada hubungan status 
gizi TB/U dengan 
prestasi belajar 
siswa (r= 0,126 dan 
Pv= 0,338). 

Hubungan 
Antara Status 
Gizi dan 
Kondisi 
Belajar 
dengan  

Mohamm
ad 
Sugeng 
Hidayat 

1998, SDN 
Tangkis dan 
Jetak sari 
Kecamatan 
Guntur 
Kabupaten 
Demak 

Explanatori 
Research 
(Penelitian 
penjelasan 
menggunaka
n metode 
survey  

Variabel 
Bebas: Status 
Gizi, Kondisi 
Belajar 
Variabel 
Terikat:  

Ada hubungan yang 
signifikan antara 
status gizi dengan 
prestasi belajar 
(P=0,032), ada 
hubungan yang  

Prestasi 
Belajar 
Siswa SDN 
Tangkis 
Jetak Sari 
Kecamatan 
Guntur 
Kabupaten 
Demak 

 dengan 
pendekatan 
Cross sec-
tional). 

Prestasi 
Belajar 

signifikan antara 
kondisi belajar 
dengan prestasi 
belajar (P= 0.000). 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini merupakan bagian dari Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama 

dalam bidang Gizi Kesehatan Masyarakat. 

1.6.2 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini dibatasi pada materi hubungan antara status gizi dengan hasil 

belajar pada siswa kelas V dan VI Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten 

Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010. 

1.6.3 Ruang Lingkup Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten 

Kendal. 

1.6.4 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu meliputi proses penyusunan proposal yang dilakukan 

pada bulan Agustus 2009 sampai Maret 2010 dan dilanjutkan penelitian pada 

bulan Maret 2010. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gizi 

2.1.1 Pengertian 

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 dari organ-organ, 

serta menghasilkan energi (I Dewa Nyoman Supariasa, dkk., 2001:17). Status Gizi 

adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat 

gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik dan lebih (Sunita Almatsier, 

2001:3). 

2.1.2 Penilaian Status Gizi 

Menurut I Dewa Nyoman Supariasa, dkk. (2001:17), penilaian status gizi 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penilaian status gizi secara 

langsung dan penilaian status gizi secara tidak langsung. Masing-masing penilaian 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.2.1 Penilaian Status Gizi secara Langsung 

2.1.2.1.1 Antropometri 

Penilaian ini berhubugan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh 

dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Berbagai ukuran 
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tubuh antara lain: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan tebal lemak 

bawah kulit. Antropometri sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi dari 

berbagai ketidakseimbangan antara asupan protein dan energi. Gangguan ini biasanya 

terlihat dari pola petumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, 

jumlah air dalam tubuh. Penilaian antropometris yang penting dilakukan adalah 

penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan (Arisman, 2004:59). 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemeiksaan antropometri adalah 

besaran komposisi tubuh yang dapat dijadikan isyarat dini perubahan status gizi. 

Tujuan ini dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu untuk: (1) penapisan status gizi; 

(2) survei status gizi; dan (3) pemantauan status gizi. Penapisan diarahkan pada 

orang per orang untuk keperluan khusus. Survei ditujukan untuk memperoleh 

gambaran status gizi masyarakat pada saat tertentu serta faktor-faktor yang 

berkaitan dengan itu. Pemantauan bermanfaat sebagai pemberi gambaran 

perubahan status gizi dari waktu ke waktu (Arisman, 2004:181). 

2.1.2.1.1.1 Jenis Parameter 

2.1.2.1.1.1.1 Umur 

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan 

penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil 

pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila 

tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Menurut puslitbang Gizi Bogor 

(1980), batasan umur digunakan adalah tahun umur penuh dan untuk umur 0-2 

tahun digunakan bulan usia penuh (I Dewa Nyoman Supariasa, dkk., 2001:17). 

2.1.2.1.1.1.2 Berat Badan 

Berat badan meupakan ukuran antropometris yang paling banyak 

digunakan karena parameter ini mudah dimengerti sekalipun oleh mereka yang 
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buta huruf. Agar berat dapat dijadikan satu ukuran yang valid, parameter lain 

seperti tinggi, ukuran rangka, proporsi lemak, otot, tulang, serta komponen ”berat 

patologis” (misalnya edema, splenomegali) harus dipertimbangkan. Ukuran berat 

harus dikombinasikan dengan parameter antropometri yang lain. Alat penimbang 

yang dipilih haruslah kuat, tidak mahal, mudah dijinjing, dan akurat hingga 100 

gram. Disamping itu, timbangan harus diperiksa ulang (kalibrasi) setiap akan 

digunakan (Arisman, 2004:184). 

2.1.2.1.1.1.3 Tinggi Badan 

Tinggi atau panjang badan merupakan indikator umum ukuran tubuh dan 

panjang tulang. Namun, tinggi saja belum dapat dijadikan indikator untuk menilai 

status gizi, kecuali jika digabungkan dengan indikator lain seperti usia dan berat 

badan (Arisman, 2004:181). Merupakan indikator  yang penting bagi keadaan 

yang telah lalu dan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. Disamping 

itu tinggi badan merupakan ukuran kedua yang penting, karena dengan 

menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan (Quac stick), faktor umum 

dapat dikesampingkan. 

Pengukuran tinggi badan untuk anak balita yang sudah dapat berdiri 

dilakukan dengan alat pengukur tinggi mikrotoa (microtoise) yang mempunyai 

ketelitian 0,1 cm (I Dewa Nyoman Supariasa, dkk., 2001:42). 

2.1.2.1.1.1.4 Lingkar Lengan Atas 

Lingkar lengan atas (LLA) dewasa ini memang merupakan salah satu pilihan 

untuk penentuan status gizi, karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat-alat 

yang sulit diperoleh dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi ada beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatian, terutama jika digunakan sebagai pilihan tunggal untuk 
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indeks status gizi. Alat yang diginakan merupakan suatu pita pengukur yang terbuat 

dari Fiberglass atau jenis kertas tertentu berlapis plastik. 

Cara mengukur: (1) Yang diukur ialah pertengahan lengan atas sebelah kiri. 

Pertengahan ini dihitung jarak dari siku sampai batas lengan dan kemudian dibagi 

dua; (2) Lengan dalam keadaan bergantung bebas, tidak tertutup kain atau pakaian; 

(3) Pita dilingkarkan pada pertengahan lengan tersebut sampai cukup terukur keliling 

lingkar lengan, tetapi pita jangan terlalu kuat ditarik atau terlalu longgar. 

2.1.2.1.1.1.5 Lingkar Kepala 

Pengukuran lingkar kepala yang merupakan prosedur baku dibagian anak, 

ditujukan untuk menentukan kemungkinan adanya keadaan patologis yang berupa 

pembesaran (hidrosefalus) atau pengecilan (mikrosefalus). Lingkar kepala 

terutama berhubungan dengan ukuran otak dan ketebalan kulit kepala serta tulang 

tengkorak. Volume otak bertambah secara cepat pada tahun pertama kehidupan. 

Pada saat ini ukuran tersebut lebih terkait dengan usia ketimbang dengan keadaan 

kesehatan atau gizi. Namun, ukuran otak, ketebalan jaringan kulit kepala dan 

tengkorak bervariasi menurut status gizi. Artinya, ukuran lingkar kepala akan 

(sedikit) berpengaruh pada usia kedua. 

Lingkar kepala digunakan sebagai indeks KKP kronis selama 2 tahun 

pertama kehidupan. Kurang kalori protein yang terjadi pada usia ini menyebabkan 

penurunan jumlah sel otak yang berakibat mengecilnya lingkar kepala secara 

abnormal. Diatas dua tahun, pertambahan ukuran lingkar kepala naik secara 

perlahan dan hasil pengukurannya tidak lagi bermanfaat (Arisman, 2004:189). 

2.1.2.1.1.1.6 Lingkar Dada 

Berbeda dengan lingkar kepala, ukuran lingkar dada baru bermanfaat 

setelah anak berusia 2 tahun. Ukuran lingkar kepala dan lingkar dada pada usia 6 



12 

 

bulan hampir sama. Setelah itu, pertumbuhan tulang tengkorak melambat dan 

sebaliknya perkembangan dada menjadi lebih cepat. Karena itu, rasio lingkar 

kepala / lingkar dada (yang diukur pada usia 6 bulan hingga 5 tahun) kurang dari 

satu berarti telah terjadi kegagalan perkembangan (otot atau lemak dinding dada). 

Rasio tersebut dapat dijadikan indikator KKP anak kecil. 

Pengukuran lingkar dada dilakukan setinggi puting susu, disaat inspirasi 

setengah. Jika anak tidak dapat tenang, hasil pengukurannya tidak akan akurat. 

Oleh karena itu, anak yang diukur sebaiknya dipangku ibu. Alat yang diperlukan 

sama dengan alat pengukur lingkar kepala atau lengan dan skala dibaca sampai 

0,1 cm (Arisman, 2004:190). 

2.1.2.1.1.1.7 Jaringan Lunak 

Otak, hati, jantung dan organ dalam lainnya merupakan bagian yang cukup 

besar dari berat badan, tetapi relatif tidak berubah beratnya pada anak malnutrisi. 

Otot dan lemak merupakan jaringan lunak yang sangat bervariasi pada penderita 

KEP. Antropometri jaringan dapat dilakukan pada kedua jaringan tersebut dalam 

pengukuran status gizi di masyarakat. 

Penelitian kompoisisi tubuh, termasuk informasi mengenai jumlah dan 

distribusi lemak sub-kutan, dapat dilakukan dengan bermacam metode: (1) 

Analisis kimia dan fisik (melalui analisis seluruh tubuh pada autopsi); (2) 

Ultrasonik; (3) Densitometri (melalui penempatan air pada densitometer); (4) 

Radiological anthropometry (dengan menggunakan jaringan yang lunak); (5) 

Physical anthropometry (menggunakan skin-fold calipers). Dari metode tersebut, 

hanya antropometri fisik yang paling sering atau praktis digunakan di lapangan. 

Bermacam-macam skin–fold calipers telah diemukan, tetapi pengalaman 

menunjukkan bahwa alat tersebut mempunyai standard atau jangkauan jepitan 
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(20-40 mm2), dengan ketelitian 0,1 mm, tekanan yang konstan 10 gram/mm2 (I 

Dewa Nyoman Supariasa, dkk., 2001:54). 

2.1.2.1.1.2 Indeks Antropometri 

Menurut I Dewa Nyoman Supariasa, dkk. (2001:56), parameter 

antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara 

beberapa parameter disebut Indeks Antropometri. Berikut adalah beberapa indeks 

antropometri yang digunakan untuk penilaian status gizi: 

2.1.2.1.1.2.1 Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran 

massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang 

mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan 

atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah 

parameter antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal, dimana 

keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat 

gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. 

Sebaliknya dalam keadaan yang abnormal, terdapat 2 kemungkinan 

perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari 

keadaan normal. Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat 

badan menurut umur digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. 

Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih 

menggambarkan status gizi seseorang saat ini (current nutritional status). 

2.1.2.1.1.2.2 Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan 

pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan 

pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif 



14 

 

kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. 

Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang 

relatif lama. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka indeks ini menggambarkan 

status gizi masa lalu. Indeks TB/U disamping memberikan gambaran status gizi 

masa lampau, juga lebih erat kaitannya dengan status sosial ekonomi 

2.1.2.1.1.2.3 Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) 

Berat badan memiliki hubungan yang linier dengan tinggi badan. Dalam 

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan 

tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang 

baik untuk menilai status gizi saat kini (sekarang). Indeks BB/TB adalah 

merupakan indeks yang independen terhadap umur. 

2.1.2.1.1.2.4 Lingkar Lengan Atas Menurut Umur (LLA/U) 

Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot 

dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkorelasi dengan indeks 

BB/U maupun BB/TB. Lingkar lengan atas merupakan parameter antropometri 

yang sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh tenaga yang bukan profesional. 

Kader posyandu dapat melakukan pengukuran ini. Lingkar lengan atas 

sebagaimana dengan berat badan merupakan parameter yang labil, dapat berubah 

dengan cepat. Oleh karena itu, lingkar lengan atas merupakan indeks status gizi 

saat kini. Indeks ini sulit digunakan untuk melihat pertumbuhan anak. Pada usia 2 

sampai 5 tahun perubahannya tidak nampak secara nyata, oleh karena itu lingkar 

lengan atas banyak digunakan dengan tujuan screening individu, tetapi dapat juga 

digunakan untuk pengukuran status gizi. Penggunaan lingkar lengan atas sebagai 

indikator status gizi, disamping digunakan secara tunggal, juga dalam bentuk 
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kombinasi dengan parameter lainnya LLA/U dan LLA menurut Tinggi Badan 

yang juga sering disebut Quack Stick. 

2.1.2.1.1.2.5 Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa (usia 18 tahun 

keatas) merupakan masalah penting, karena selain mempunyai resiko penyakit-

penyakit tertentu, juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, 

pemantauan keadaan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu 

cara adalah dengan mempertahankan berat badan yang ideal atau normal. Berat badan 

yang berada dibawah batas minimum dinyatakan sebagai underweight atau kekurusan, 

dan berat badan yang berada diatas batas maksimum dinyatakan sebagai overweight 

atau kegemukan. Orang yang berada dibawah ukuran berat normal mempunyai resiko 

terhadap penyakit infeksi, sementara yang berada diatas ukuran normal mempunyai 

risiko tinggi terhadap penyakit degeneratif. 

2.1.2.1.1.2.6 Tebal Lemak Bawah Kulit Menurut Umur 

Pengukuran lemak tubuh melalui pengukuran ketebalan lemak bawah kulit 

(skinfold) dilakukan pada beberapa bagian tubuh, misalnya pada bagian lengan 

atas (triceps dan biceps), lengan bawah (forearm), tulang belikat (subscapular), 

ditengah garis ketiak (midaxillary) dan pertengahan tungkai bawah (medial calf). 

Lemak tubuh dapat diukur secara absolut dinyatakan dalam kilogram maupun 

secara relatif dinyatakan dalam persen terhadap berat tubuh total. Jumlah lemak 

tubuh sangat bervariasi tergantung dari jenis kelamin dan umur. Umumnya lemak 

bawah kulit untuk pria 3,1 kg dan pada wanita 5,1 kg. 

2.1.2.1.1.2.7 Rasio Lingkar Pinggang dengan Pinggul 

Banyaknya lemak dalam perut menunjukkan ada beberapa perubahan 

metabolisme termasuk daya tahan terhadap insulin dan meningkatnya produksi 
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asam lemak bebas, dibanding dengan banyaknya lemak bawah kulit atau pada 

kaki dan tangan. Perubahan metabolisme ini memberikan gambaran tentang 

pemeriksaan penyakit yang berhubungan dengan perbedaan distribusi lemak 

tubuh. Untuk melihat hal tersebut, ukuran yang telah umum digunakan adalah 

rasio pinggang dengan pinggul. 

 

2.1.2.1.1.3 Keunggulan dan Kelemahan Antropometri 

Menurut I Dewa Nyoman Supariasa, dkk. (2001:36), antropometri 

mempunyai keunggulan, yaitu: (1) Prosedurnya sederhana, aman dan dapat 

dilakukan dalam jumlah sampel yang besar; (2) Relatif tidak membutuhkan tenaga 

ahli, tetapi cukup dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih dalam waktu yang 

singkat dapat melakukan pengukuran antropometri; (3) Alatnya murah, mudah 

dibawa, tahan lama, dapat dipesan dan dibuat di daerah setempat; (4) Metode ini 

tepat dan akurat, karena dapat dibakukan; (5) Dapat mendeteksi atau 

menggambarkan riwayat gizi dimasa lampau; (6) Umumnya dapat 

mengidentifikasi status gizi sedang, kurang, dan gizi buruk, karena sudah ada 

ambang batas yang jelas; (7) Metode antropometri dapat mengevaluasi peubahan 

status gizi pada periode tertentu, atau dari satu generasi ke generasi berikutnya; 

(8) Metode antropometri gizi dapat digunakan untuk penapisan kelompok yang 

rawan terhadap gizi. Antropometri juga mempunyai kelemahan, yaitu: (1) Tidak 

sensitif; (2) Faktor di luar gizi (penyakit, genetik, dan penurunan penggunaan 

energi) dapat menurunkan spesifikasi dan sensitifitas pengukuran antropometri; 

(3) Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, 

akurasi dan validitas pengukuran antropometri. 

2.1.2.1.2 Klinis 
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Pemeriksaan klinis meliputi pemeriksaan fisik secara menyeluruh, 

termasuk riwayat kesehatan. Bagian tubuh yang harus lebih diperhatikan dalam 

pemeriksaan klinis adalah kulit, gigi, gusi, bibir, lidah, mata dan (khusus lelaki) 

alat kelamin. Rambut, kulit dan mulut sangat rentan sebab usia sel epitel dan 

mukosa (termasuk mukosa saluran pencernaan yang termanifestasi sebagai diare) 

tidak lama. Beberapa tanda fisik besifat patognomomis untuk defisiensi zat gizi 

tertentu, sementara yang lainnya tidak. Memang, banyak tanda malnutrisi yang 

mewakili kekurangan zat gizi tertentu. Misalnya, stomatitis angularis, bukan 

hanya merupakan tanda kekurangan riboflavin, tetapi mungkin juga diakibatkan 

oleh sekresi liur yang berlebihan. Contoh lain ialah bintik bitot yang ditimbulkan 

bukan hanya karena kekurangan vitamin A, tetapi juga karena iritasi debu, asap, 

atau infeksi mata menahun. Oleh karena itu, pemeriksaan klinis harus pula 

ditopang dengan pemeriksaan antropometris yang tepat, disamping uji biokimia 

serta survei terhadap asupan pangan. 

Riwayat kesehatan yang perlu ditanyakan adalah kemampuan mengunyah 

dan menelan: Adakah gigi yang sakit? Adakah gigi yang ompong? Apakah pasien 

menggunakan gigi palsu (jika ya, apakah letaknya tidak mengganggu)? Apakah 

mulut dan tenggorokan terasa kering (salah satu tanda bahwa sekresi air ludah 

berkurang)?, keadaan nafsu makan, makanan yang digemari dan dihindari, serta 

masalah saluran pencernaan. Masalah tersebut dapat mengganggu asupan pangan 

yang pada gilirannya akan memengaruhi pula status gizi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, penafsiran tanda-tanda klinis tidak dapat dibaca sendiri. Kurang kalori 

protein pada orang dewasa dan anak usia sekolah memberikan tanda-tanda seperti 

penyusutan jaringan lemak bawah kulit serta pengecilan otot (mungkin pula 

disertai dengan pembesaran kelenjar parotis terutama pada anak sekolah, edema 
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pada kaki dan ginekomastia); BB/TB rendah; dan hipoalbuminemia pada kasus 

yang parah. Sementara KKP pada anak kecil menunjukkan tanda klinis seperti 

edema, gangguan pigmentasi rambut dan kulit (Arisman, 2004:180). 

2.1.2.1.3 Biokimia 

Pemeriksaan biokimia merupakan penilaian status gizi secara langsung. 

Hasil pemeriksaan biokimia dapat memberikan indikasi perubahan status gizi 

seseorang pada tahap awal atau dini. Pemeriksaan biokimia dapat memberikan 

gambaran tentang kadar zat gizi  dalam darah, urine dan organ lain, perubahan 

metabolik tubuh akibat kurangnya konsumsi zat gizi tertentu dalam waktu lama 

serta cadangan zat gizi dalam tubuh. 

Adanya keunggulan dan kelemahan pada pemeriksaan biokimia, maka 

pada pemeriksaan biokimia di masyarakat harus memperhatikan: (1) Mudah 

dalam pengambilan spesimen; (2) Stabil selama proses transportasi; (3) Tidak 

terlalu mahal; (4) Tidak memerlukan teknik laboratorium yang rumit; (5) Hasil 

tidak dipengaruhi oleh masukan makanan yang baru dikonsumsi; (6) Mudah 

diinterpretasikan; (7) Mempunyai nilai lebih diluar pemeriksaan biokimia. 

Penilaian status gizi dengan cara biokimia akan semakin diperlukan dengan 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena kasus-kasus gizi kurang sub 

klinis semakin banyak dan gizi kurang yang fungsional dan anatomis semakin 

berkurang.   

2.1.2.1.4 Biofisik 

Penentuan status gizi dengan cara biofisik termasuk penilaian status gizi 

secara langsung. Penilaian dapat di lihat dengan kemampuan fungsi jaringan dan 

perubahan struktur. Penilaian status gizi dengan cara ini termasuk mahal, 

memerlukan tenaga yang profesional dan digunakan dalam keadaan tertentu saja. 
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Penilian dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pemeriksaan radiologi, 

pemeriksaan fungsi fisik dan pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan radiologi dengan 

cara melihat tanda-tanda fisik seperti riketsia, osteomalasia, beri-beri dan lain-

lain. Pemeriksaan fungsi fisik yaitu mengukur perubahan fungsi yang 

dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Biasanya dilakukan tes adaptasi di 

ruang gelap untuk melihat  apakah orang tersebut mempunyai kelainan fungsi 

penglihatan (night blind-ness). Cara ini mempunyai beberapa kelemahan antara 

lain: tidak spesifik untuk mengukur kekurangan vitamin A karena ada faktor lain 

yang ikut mempengaruhinya, sulit dilakukan dan tidak obyektif. Pemeriksaan 

sitologi biasanya untuk melihat KEP berat dengan melihat noda pada epitil dari 

mukosa oral.  

2.1.2.2 Penilaian Status Gizi secara Tidak Langsung 

2.1.2.2.1 Survei Konsumsi Makanan 

Pengukuran konsumsi makanan adalah suatu cara penentuan status gizi 

secara tidak langsung yang dapat dipakai sebagai bukti awal akan terjadinya 

kekurangan gizi pada seseorang atau masyarakat. Hasil pengukuran konsumsi 

makanan dapat dipakai untuk berbagai macam tujuan antara lain : menentukan 

tingkat kecukupan konsumsi gizi masyarakat, sebagai dasar perencanaan program 

gizi, pendidikan gizi dan sebagainya. Metode yang digunakan untuk pengukuran 

konsumsi, ada yang bersifat kualitatif seperti dietary history dan frekuensi 

makanan ; serta bersifat kuantitatif seperti recall 24 jam, penimbangan makanan, 

food record, pencatatan makanan, food account, dan metode inventaris. Masing-

masing  metode tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, 

sehingga dapat diperlukan pengujian persisi dan akurasi atau validitas dari metode 

yang dipilih. 
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Pemilihan metode yang digunakan dalan suatu penelitian adalah 

ditentukan oleh pertimbangan dari tujuan penelitian, jumlah responden yang akan 

diteliti, ketersediaan dana dan tenaga, tingkat pendidikan dan pertimbangan 

logistik pengumpulan data serta presisi dan akurasi dari metode terpilih. 

Pengolahan dan analisis data hasil pemilihan data konsumsi makanan memerlukan 

sejumlah daftar antara lain: Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM), Daftar 

Kandungan Gizi Makanan Jajanan (DKGJ), Daftar Konversi Mentah Masak 

(DKMM), Daftar Konversi Penyerapan Minyak (DKPM) dan Daftar Ukuran 

Rumah Tangga (DURT). Sedangkan untuk interpretasi data dibandingkan dengan 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang berlaku untuk penduduk Indonesia, yaitu 

hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI tahun 1998.  

2.1.2.2.2 Statistik Vital 

Pengguanaan statistik vital dapat dipertimbangkan sebagai indikator tidak 

langsung pengukuran status gizi masyarakat. Beberapa statistik vital yang 

berhubungan dengan keadaan kesehatan dan gizi antara lain angka kesakitan, 

angka kematian, pelayanan kesehatan dan penyakit infeksi yang berhubungan 

dengan gizi. 

Jelliffe (1989) memberikan gambaran tentang beberapa informasi yang dijadikan 

pegangan untuk menganalisis keadaan di suatu wilayah tertentu, yaitu angka 

kematian pada kelompok umur tertentu, angka kesakitan akibat penyebab tertentu, 

statistik pelayanan kesehatan dan penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi. 

Angka kematian berdasarkan umur meliputi umur 2-5 bulan, umur 1-4 tahun, dan 

umur 13-24 bulan. Angka penyebab penyakit dan kematian pada umur 1-4 tahun 

merupakan informasi yang sangat penting untuk menggambarkan keadaan gizi di 

suatu masyarakat. 
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Data statistik layanan kesehatan dapat dilihat dari tempat layanan 

kesehatan itu berada. Ada dua tempat yang penting, yaitu puskesmas dan rumah 

sakit. Meningkatnya kasus keadaan gizi yang berkunjung ke puskesmas 

merupakan indikasi tentang insidens keadaan kekurangan gizi di suatu wilayah. 

Begitu pula dengan kondisi yang ada di rumah sakit. Data tentang penyakit infeksi 

juga sangat penting untuk dianalisis untuk mendiagnosis keadaan gizi di 

masyarakat. Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan 

hubungan timbal balik dengan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk 

keadaan gizi, dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah seseorang terkena 

penyakit infeksi. Ada beberapa kelemahan statistik vital untuk menggambarkan 

keadaan gizi suatu masyarakat. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: data 

yang tidak akurat, kesulitan dalam pengumpulan data dan kemampuan untuk 

melakukan interpretasi secara tepat karena ada faktor lain yang turut 

mempengaruhi keadaan gizi.     

2.1.2.2.3 Faktor Ekologi 

Malnutrisi timbul akibat interaksi dari berbagai faktor lingkungan. 

Kejadiaan ini terjadi sebagai hasil saling mempengaruhi dari berbagai faktor, 

antara lain faktor fisik, biologi dan budaya. Jellife (1966),  menyatakan bahwa ada 

enam faktor ekologi yang perlu dipertimbangkan sebagai penyebab malnutrisi, 

yaitu keadaan infeksi, sosial ekonomi, produksi pangan, konsumsi makanan, 

pengaruh budaya, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hubungan infeksi 

dan malnutrisi merupakan hubungan sinergis, yang artinya infeksi dapat 

mempengaruhi terjadinya malnutrisi dan sebaliknya malnutrisi akan 

mempengaruhi seseorang mudah terkena penyakit infeksi. Mekanisme terjadinya 

infeksi dan malnutrisi  dapat bermacam-macam, baik secara sendiri-sendiri 
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maupun bersamaan seperti penurunan asupan zat gizi dan akibat kurangnya nafsu 

makan pada saat sakit. Di samping itu, dapat terjadi akibat kehilangan cairan, 

kebutuhan zat gizi meningkat dan parasit yang terdapat dalam tubuh.  

2.1.3 Klasifikasi Status Gizi 

Menurut I Dewa Nyoman Supariasa, dkk. (2001:73), dalam menentukan 

status gizi harus ada ukuran baku yang sering disebut reference. Baku 

antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah baku rujukan World 

Health Organization – National Cebtre for Health Statistic (WHO-NCHS). Pada 

Loka Karya Antropometri tahun 1975 telah diperkenalkan baku Harvard. 

Berdasarkan baku Harvard status gizi dapat dibagi menjadi empat yaitu: 

2.1.3.1 Gizi Lebih 

Gizi lebih biasanya terjadi pada orag-orang yang hidupnya sudah makmur 

dan kurang bisa menjaga makanannya. Dalam status gizi lebih seperti itu tubuh 

benar-benar sudah kewalahan menampung kelebihan zat gizi, terutama zat sumber 

tenaga. Akhirnya kelebihan tersebut disimpan dalam bentuk lemak dibawah kulit 

dan diantara jaringan tubuh. Penimbunan lemak dibawah kulit akan 

mengakibatkan seseorang menjadi gemuk. Sedangkan lemak yang disimpan di 

antara jaringan tubuh akan menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti 

menyempitnya pembuluh darah dan meningginya tekanan darah (Wied Harry 

Apriadji, 1987:5). 

Istilah obesitas (kegemukan) dan overweight sering digunakan untuk 

menggambarkan anak yang bergizi lebih. Dua istilah ini sebenarnya tidak sama. 

Obesitas adalah untuk menggambarkan individu dengan berat badan menurut 

tinggi badan lebih besar 120% dari setandart. Overweight mempunyai batasan 

110-120% dari standart. Dewasa ini masyarakat belum menyadari sepenuhnya 
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bahaya obesitas, bahkan ada yang memandangnya sebagai lambang 

kemamkmuran (Ali Khomsan, 2004:17). 

2.1.3.2 Gizi Baik 

Status gizi baik, atau ada juga yang menyebutnya gizi normal, merupakan 

tingkat kesehatan yang amat diidamkan. Karena pada keadaan ini seseorang dapat 

merasakan kenikmatan hidup jasmani dan rohani yang dimulai dari usia yang 

semuda-mudanya dan berakhir pada usia yang tinggi. Agar kesehatan tubuh kita 

berada pada tingkat gizi baik maka diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh 

terhadap kecukupan gizi bagi tubuh. Dengan demikian perencanaan, pemilihan, 

pengolahan dan penyajian makanan harus lebih diperhatikan (Wied Harry 

Apriadji, 1987:5). 

2.1.3.3 Gizi Kurag 

Sebagian besar masyarakat dunia mengalami kekurangan gizi, 

prevalensinya hanya diperkirakan saja besarnya, padahal mereka sebenarnya 

mewakili 1/8 bagian penduduk dan terutama banyak ditemukan di Asia dan 

Afrika. Kekurangan makan akibat bencana dapat terjadi pada daerah tertentu. 

Keadaan tersebut dikarenakan makanan yang tersedia hanya cukup untuk suatu 

saat saja. Kekurangan gizi sebagian besar terjadi akibat kekurangan makan dan 

masalah ini lebih sulit diatasi. Hanya mereka yang telah ahli dalam bidang gizi, 

dapat melakukan diagnosis kekurangan gizi dan menaksir besar masalahnya. 

Kekurangan gizi adalah keadaan yang kronis dan membuat cemas bagi 

pembangunan bangsa berbagai negara. Kekurangan gizi ini bersifat multidisipliner 

dan harus mempertimbangkan beberapa faktor secara simultan antara lain: 

mobilisasi sosial, kebijakan ekonomi sosial, perbaikan  pertanian dan perbaikan 

gizi yang merupakan suatu rangkaian kegiatan. Latar belakang masalah ini adalah 
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cepatnya laju kenaikan atau pertambahan penduduk yang tidak dapat diimbangi 

oleh laju kenaikan produksi pangan (Suhardjo, 2005:86). 

2.1.3.4 Gizi Buruk 

Orang yang setiap hari dan dalam waktu lama kecukupan gizinya tidak 

terpenuhi dikatakan orang tersebut kurang gizi. Sedangkan akibat yang 

ditimbulkan oleh kurang gizi yang berkepanjangan ialah penyakit gizi kurang. 

Comtoh dari penyakit tersebut antara lain: busung air (udema), luka pada bibir dan 

sudut mulut, pelagra, gusi berdarah, anemia zat besi dan pembesaran kelenjar 

gondok. Jika semua atau hampir semua penyakit gizi kurang tersebut diderita oleh 

seseorang maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut berada pada tingkat gizi 

buruk. Untuk memulihkannya membutuhkan perhatian yang teliti, hati-hati dan 

membutuhkan waktu yang lama  (Wied Harry Apriadji, 1987:4). 

Pada keadaan yang lebih buruk, dapat mengakibatkan berhentinya proses 

pertumbuhan dan pada anak tampak gejala khusus seperti kulit bersisik, pucat, 

bengkak dan perubahan warna rambut. Kwashiorkor terjadi apabila konsumsi 

protein kurang walaupun energi cukup. Marasmus terjadi apabila konsumsi 

protein cukup tetapi energi kurang (Suhardjo, 2005:87). 

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

2.1.4.1 Konsumsi Makanan 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi 

baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi 

yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbahan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat 

setinggi mungkin. Status gizi kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan 

satu atau lebih zat-zat esensial. Status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh 
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zat-zat gizi dalam jumlah berlebihan sehingga menimbulkan efek toksis atau 

membahayakan. Baik pada status gizi kurang, maupun status gizi lebih terjadi 

gangguan gizi (Sunita Almatsier, 2001:9). 

Konsumsi makanan oleh masyarakat atau oleh keluarga bergantung pada 

jumlah atau jenis pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi, dalam keluarga dan 

kebiasaan makan perorangan. Hal ini bergantung pula pada pendapatan, agama,adat 

kebiasaan dan pendidikan masyarakat bersangkutan (Sunita Almatsier, 2001:13). 

2.1.4.2 Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Gizi 

Seseorang yang hanya tamat es-de belum tentu kurang mampu menyusun 

makanan yang memenuhi persyaratan gizi dibandingkan orang lain yang 

pendidikannya lebih tinggi. Karena sekalipun berpendidikan rendah kalau orang 

tersebut rajin mendengarkan siaran pedesaan dan selalu turut serta dalam 

penyuluhan gizi bukan mustahil pengetahuan gizinya lebih baik (Wied Harry 

Apriadji, 1987:10). 

2.1.4.3 Faktor Ekonomi 

Kemiskinan sebagai penyebab gizi kurang menduduki posisi pertama pada 

kondisi yang umum. Hal ini harus mendapat perhatian serius karena keadaan 

ekonomi ini relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan. 

Golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan makanan, dimana untuk keluarga-keluarga di negara berkembang 

sekitar dua pertiganya. Para perencana pembangunan ahli ekonomi berpendapat 

bahwa dengan perbaikan taraf ekonomi maka tingkat gizi penduduknya pun akan 

meningkat. Namun demikian, para ahli gizi dapat menerima pernyataan tersebut 

dengan catatan apabila memang faktor ekonomilah yang merupakan penentu 

status gizi (Suhardjo, 2005:8). 
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2.1.4.4 Latar Belakang Sosial Budaya 

Pandangan yang salah terhadap makanan dapat menimbulkan gangguan 

gizi yang serius. Sampai saat ini masih tertanam anggapan orang tua bahwa anak-

anak dilarang makan ikan atau kelapa karena nanti bisa cacingan. Kita tentu sudah 

bisa menduga bagaimana akhirnya anak-anak itu nanti jika orang tua mereka 

benar-benar tidak akan memberikan ikan sama sekali. Sedikitnya anak-anak itu 

akan terhambat perkembangan tubuh dan kecerdasannya, dalam setruktur keluarga 

pedesaan ayah mempunyai kedudukan tertinggi di dalam keluarga. Itulah 

sebabnya mengapa lalu berkembang pemujaan berlebihan terhadap sang ayah ini. 

Namun demikian kita patut pula merasa lega, karena dari sekian banyak budaya 

yang tumbuh di tengah masyarakat masih ada pula yang bisa memberikan 

sumbangan terhadap usaha mencukupi gizi bagi tubuh. Upacara-upacara adat 

yang bersifat ritual amat sering kita lakukan dan pada upacara semacam ini selalu 

dilengkapi sesaji yang terdiri dari beberapa macam makanan. Enaknya, biasanya 

disertai dengan kenduri atau selamatan. Peristiwa semacam inilah yang secara 

tidak kita sadari telah menyumbang gizi bagi tubuh kita (Wied Harry Apriadji, 

1987:9). 

2.1.4.5 Jumlah Anggota Keluarga 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya 

membenahi dan memperbaiki kesejahteraan keluarga yang patut dilihat dalam 

hubungannya dengan masalah gizi. Keluarga dengan banyak anak dan jarak 

kelahiran antar anak yang amat dekat akan menimbulkan banyak masalah. Kalau 

pendapatan keluarga hanya pas-pasan sedangkan anak banyak maka pemerataan 

dan kecukupan makan didalam kelurga kurang bisa dijamin. Keluarga ini bisa 

disebut keluarga rawan, karena kebutuhan gizinya hampir tidak pernah tercukupi 
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dan dengan demikian penyakit pun terus mengintai (Wied Harry Apriadji, 

1987:11). 

2.1.4.6 Keadaan Infeksi 

Scrimshaw, et al, (1959) menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat 

erat antara infeksi (bakteri, virus dan bakteri) dengan malnutrisi. Mereka 

menekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan penyakit infeksi dan 

juga infeksi akan mempengaruhi status gizi dan mempercepat malnutrisi (I Dewa 

Nyoman Supariasa, dkk., 2001:176). 

 

2.2 Hasil Belajar 

2.2.1 Pengertian 

Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan pandangan yang menghasilkan sikap atau tingkahlaku pada waktu seseorang 

menghadapi suatu keadaan tertentu (Suhardjo, 2003:84). Belajar merupakan suatu 

usaha sadar individu untuk mencapai tujuan peningkatan diri atau perubahan diri 

melalui latihan-latihan dan pengulangan-pengulangan dan perubahan yang terjadi 

bukan karena peristiwa kebetulan (Mulyati, 2005:5). Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya (Nana Sudjana, 2005:22). 

Horward Kingsley dalam Nana Sudjana (2005:22), membagi tiga macam 

hasil belajar, yaitu: (1) ketrampilan dan kebiasaan; (2) pengetahuan dan 

pengertian; (3) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi 

dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne 
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membagi lima kategori hasil belajar, yaitu informasi verbal, ketrampilan 

intelektual, strategi kognitif, sikap dan ketrampilan motoris. 

2.2.2 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 

belajar yang telah dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa (Nana Sudjana, 2005:3). 

2.2.3 Prinsip Penilaian Hasil Belajar 

Berikut adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian hasil 

belajar:  

2.2.3.1 Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa 

sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian dan 

interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam merancang 

penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan baku pelajaran yang 

digunakannya. Dalam kurikulum hendaknya dipelajari tujuan-tujuan kurikuler dan 

tujuan instruksionalnya, pokok bahasan yang diberikan, ruang lingkup dan urutan 

penyajian, serta pedoman bagaimana pelaksanaannya. 

2.2.3.2 Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses 

belajar mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat 

proses belajar mengajar sehingga pelaksanannya berkesinambungan. ”Tiada 

proses belajar mengajar tanpa penilaian” hendaknya dijadikan semboyan bagi 

setiap guru. Prinsip ini mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga 

dapat bermanfaat baik bagi siswa maupun bagi guru. 

2.2.3.3 Agar diperoleh hasil belajar yang obyektif dalam pengertian 

menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, penilaian 

harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Dengan 
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sifat komprehensif dimaksudkan segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya 

aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotoris. Demikian pula dalam 

menilai aspek kognitif sebaiknya mencakup semua aspek, yakni pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi secara seimbang. 

2.2.3.4 Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Data 

hasil penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun siswa. Oleh karena itu, perlu 

dicatat secara teratur dalam catatan khusus mengenai kemajuan siswa. Demikian 

juga data hasil penilaian harus dapat ditafsirkan sehingga guru dapat memahami 

para siswanya terutama prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Bahkan jika 

mungkin guru dapat meramalkan prestasi siswa pada masa mendatang. Hasil 

penilaian juga hendaknya dijadikan bahan untuk menyempurnakan program 

pengajaran, memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajaran dan memberikan 

bimbingan belajar kepada siswa yang memerlukannya. Lebih jauh lagi dapat 

dijadikan bahan untuk memperbaiki alat penilaian itu sendiri (Nana Sudjana, 

2005:8). 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut M. Dalyono (1997:55), faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan eksternal. 

2.2.4.1 Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang 

berasal dari dalam diri siswa. Faktor-faktor internal meliputi faktor fisiologis yang 

terdiri dari: kesehatan dan status gizi, dan faktor psikologis yang terdiri dari: 

kecerdasan, bakat siswa, minat siswa, motovasi belajar dan cara belajar. 

2.2.4.1.1 Faktor Fisiologis 
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Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Beberapa faktor fisiologis yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah: 

2.2.4.1.1.1 Faktor Kesehatan 

Kesehatan adalah faktor penting didalam belajar. Pelajar atau mahasiswa 

yang tidak sehat badannya, tentu tidak dapat belajar dengan baik. Konsentrasinya 

akan terganggu dan pelajaran sukar masuk. Begitu juga anak yang badannya 

lemah, sering pusing dan sebagainya tidak akan tahan lama dalam belajar dan 

lekas capai. Keadaan ini apabila kita memaksa anak untuk belajar giat, kita akan 

bersalah, sebab bagaimanapun anak tetap tidak dapat belajar dengan baik. 

Kewajiban orang tua adalah meneliti, apakah ada penyakit atau gangguan yang 

lain. Jika ternyata ada, hendaknya segera memeriksakan ke dokter agar supaya 

tidak terlambat, baik kesehatannya maupun kemajuan belajarnya. Semakin lama 

kita menunggu untuk memeriksakan kesehatannya, semakin terbelakang pula bagi 

anak dalam usaha belajarnya (Abu Ahmadi, 2007:260) 

2.2.4.1.1.2 Faktor Status Gizi 

Kata Gizi secara klasik hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu 

untuk menyediakan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta 

mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Tetapi sekarang kata gizi 

mempunyai pengertian lebih luas; disamping untuk kesehatan, gizi dikaitkan 

dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan perkembangan 

otak, kemampuan belajar dan produktivitas kerja. Alasan tersebut mendorong 

Indonesia yang sekarang sedang membangun, faktor gizi disamping faktor lain 

dianggap penting untuk memacu pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan sumber daya manusia berkualitas (Sunita Almatsier, 2001:3). 
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2.2.4.1.2 Faktor Psikologis 

Menurut Abu Ahmadi (2007;261), beberapa faktor psikologis yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah: 

2.2.4.1.2.1 Kecerdasan 

Kecerdasan adalah salah satu indikator non fisik kualitas manusia. 

Kecerdasan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan seseorang 

mempelajari sesuatu. Orang yang cerdas pada umumnya akan lebih mampu 

mempelajari dari pada orang yang kurang cerdas, walaupun hal tersebut 

menggunakan fasilitas yang sama. Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki 

seorang siswa sangat menentukan keberhasilannya dalam mencapai prestasi 

belajar, termasuk prestasi-prestasi lain sesuai macam-macam kecerdasan yang 

menonjol yang ada pada dirinya. Seseorang yang mempunyai intelegensi baik 

(IQ-nya tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. 

Sebaliknya orang yang intelegensinya rendah, cenderung mengalami kesulitan 

dalam belajar, lambat berpikir, sehingga hasil belajarnya pun rendah (Abu 

Ahmadi, 2007:261). 

2.2.4.1.2.2 Bakat 

Sering kita mendengar bahwa pelajaran itu tidak sesuai dengan bakatnya, 

fakultas itu tidak sesuai dengan bakatnya, jurusan itu tidak sesuai dengan 

bakatnya dan lain-lain. Misalnya kita menginginkan agar anak kita menjadi 

menjadi seorang dokter, tetapi karena ia sama sekali tidak ada bakat untuk 

menjadi dokter maka ia mengalami kesukaran dalam belajar. Sebaliknya bagi 

anak yang mempunyai bakat dokter, ia selalu baik dalam hasil belajarnya, 

sehingga ia merasa senang dan selalu berusaha lebih giat lagi. Bagi  anak yang 
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selalu gagal, maka kesenangan belajarnya akan semakin berkurang dan 

mengalami kesukaran. Uraian tersebut memberikan pengertian tentang bakat, 

merupakan hal yang juga menentukan dalam suksenya belajar (Abu Ahmadi, 

2007:263). 

2.2.4.1.2.3 Minat 

Minat adalah kecenderungan yang mantap dalam diri subyek untuk merasa 

tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

bidang tersebut. Seseorang yang berminat dalam bidang tertentu akan 

mencurahkan segala tenaga dan pikiran pada bidang tersebut untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi 

yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi 

yang rendah (M. Dalyono, 1997:55). 

2.2.4.1.2.4 Motivasi 

Motivasi berbeda dengan minat. Ia adalah daya penggerak atau pendorong 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri dan juga 

dari luar. Motivasi yang berasal dari dalam diri (intrinsik) yaitu dorongan yang 

datang dari hati sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. 

Dapat juga karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan bidang yang 

dipelajari. Motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) yaitu dorongan yang datang 

dari luar diri (lingkungan), misalnya dari orang tua, guru, teman dan anggota 

masyarakat. Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat, akan melaksanakan 

semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah atau semangat. 

Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang lemah akan malas bahkan tidak mau 

mengerjakan tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Kuat lemahnya motivasi 

belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilannya, karena itu motivasi 
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belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara 

senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi 

untuk mencapai cita-cita. Senantiasa memasang tekat bulat dan selalu optimis 

bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar (M. Dalyono, 1997:57). 

2.2.4.1.2.5 Cara Belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi hasil belajarnya. Belajar tanpa 

memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis dan ilmu kesehatan, akan 

memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Belajar siang dan malam tanpa 

istirahat yang cukup tidak baik bagi kesehatan. Belajar harus ada istirahat untuk 

memberi kesempatan kepada mata, otak serta organ tubuh lainnya untuk 

memperoleh tenaga kembali. Selain itu, teknik-teknik belajar perlu diperhatikan, 

cara membaca, mencatat, menggarisbawahi, membuat ringkasan dan simpulan, 

apa yang harus dicatat dan sebagainya. Selain dari teknik-teknik tersebut, perlu 

juga diperhatikan waktu belajar, tempat, fasilitas, penggunaan media pengajaran 

dan penyesuaian bahan pelajaran. Disamping itu perlu diketahui bagaimana cara-

cara belajar dengan menggunakan teknik diskusi, melaksanakannya dengan baik, 

merumuskan hasilnya dan sebagainya. Belajar di sekolah mempunyai teknik-

teknik atau cara-cara tertentu, antara lain: harus sarapan pagi terlebih dahulu, 

hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk, duduk di tempat yang sesuai dengan 

kondisi tubuh. Belajar di rumah perlu memperhatikan kondisi dan lingkungannya. 

Bila kondisi rumah bising, maka bahan yang dipelajari harus dipilih yang tidak 

banyak menggunakan konsentrasi pikiran. Bila suasana rumah dan lingkungannya 

tenang, dapat dilakukan menghafal atau mempelajari bahan-bahan yang 

memerlukan konsentrasi (M. Dalyono, 1997:57). 

2.2.4.2 Faktor Eksternal 
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Menurut Abu Ahmadi (2007:264), faktor eksternal merupakan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa. Faktor 

eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah (terdiri dari kurikulum, program 

pendidikan, sarana dan fasilitas, serta guru dan kesiapannya), faktor masyarakat 

dan faktor lingkungan sekitar. 

2.2.4.2.1 Faktor Lingkungan Keluarga 

Faktor ini meliputi faktor orang tua, suasana rumah dan keadaan ekonomi 

keluarga. Berikut adalah uraian dari faktor tersebut: 

2.2.4.2.1.1 Faktor Orang Tua 

Faktor orang tua merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar 

kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, 

rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua 

dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. Orang tua yang dapat mendidik 

anak-anaknya dengan cara memberikan pendidikan yang baik tentu akan sukses 

dalam belajarnya. Sebaliknya orang tua yang tidak mengindahkan pendidikan 

anak-anaknya, acuh tak acuh, bahkan tidak memperhatikan sama sekali tentu tidak 

akan berhasil dalam belajarnya (Abu Ahmadi, 2007:264). 

2.2.4.2.1.2 Faktor Suasana Rumah 

Lingkungan keluarga yang lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

anak adalah faktor suasana rumah. Besar kecilnya rumah tempat tinggal, ada atau 

tidaknya peralatan atau media belajar seperti papan tulis, gambar, peta, ada atau 

tidaknya kamar atau meja belajar dan sebagainya. Semuanya itu juga turut 

menentukan keberhasilan belajar seseorang (Abu Ahmadi, 2007:266). 
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2.2.4.2.1.3 Faktor Ekonomi Keluarga 

Faktor ekonomi keluarga banyak menentukan juga dalam belajar anak. 

Kalau ekonomi keluarga kurang, kebutuhan hidup dan perlengkapan belajar 

belum dapat dipenuhi dengan baik. Sebaliknya, bila ekonomi keluarga sudah baik, 

kebutuhan hidup dan belajar dapat dipenuhi. Misalnya anak dari keluarga mampu 

dapat membeli alat-alat sekolah dengan lengkap, sebaliknya anak-anak dari 

keluarga miskin tidak dapat membeli alat-alat itu. Dengan alat yang serba tidak 

lengkap inilah maka hati anak-anak menjadi kecewa, mundur, putus asa sehingga 

dorongan belajar menjadi kurang sekali, sehingga kecenderungan bermain dan 

santai meningkat (Abu Ahmadi, 2007:266). 

2.2.4.2.2 Faktor Lingkungan Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan di sekolah, keadaan 

ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tatatertib sekolah dan sebagainya, 

semua ini turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Bila suatu sekolah 

kurang memperhatikan tatatertib (disiplin), maka murid-muridnya kurang 

mematuhi perintah para guru dan akibatnya mereka tidak mau belajar sungguh-

sungguh di sekolah maupun di rumah. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar anak 

menjadi rendah. Demikian pula jika jumlah murid perkelas terlalu banyak (50-60 

orang), dapat mengakibatkan kelas kurang tenang, hubungan guru dengan murid 

kurang akrab, kontrol guru menjadi lemah, murid menjadi kurang acuh terhadap 

gurunya, sehingga motivasi belajar menjadi lemah. 

2.2.4.2.3 Faktor Lingkungan Masyarakat 
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Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila disekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal 

ini akan mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal di 

lingkungan yang banyak anak-anak nakal, tidak bersekolah dan pengangguran, hal 

ini akan mengurangi semangat belajar atau dapat dikatakan tidak menunjang 

sehingga motivasi belajar berkurang. Faktor media massa, misalnya: acara 

televisi, radio, majalah, juga dapat mengganggu waktu belajar (M. Dalyono, 

1997:60). 

2.2.4.2.4 Faktor Lingkungan Tempat Tinggal 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana 

sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya. Misalnya bila bangunan rumah 

penduduk sangat rapat, akan mengganggu belajar. Keadaan lalu lintas yang 

membisingkan, suara hiruk pikuk orang di sekitar, suara pabrik, polusi udara, 

iklim yang terlalu panas, semuanya ini akan mempengaruhi kegairahan belajar. 

Sebaliknya, tempat yang sepi dengan iklim yang sejuk, ini akan menunjang proses 

belajar (M. Dalyono, 1997:60). 

2.2.5 Manfaat Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

2.2.5.1 Memperbaiki program pengajaran atau satuan pengajaran di masa 

mendatang, terutama dalam merumuskan tujuan intruksional, organisasi, bahan 

kegiatan belajar mengajar dan pertanyaan penilaian. 
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2.2.5.2 Membuat laporan kemajuan belajar siswa (dalam hal ini menentukan 

nilai hasil belajar untuk mengisi raport siswa). 

2.2.5.3 Meninjau kembali dan memperbaiki tindakan mengajarnya dalam 

memilih dan menggunakan metode mengajar, mengembangkan kegiatan belajar 

siswa, bimbingan belajar, tugas dan latihan para siswa dll (Nana Sudjana, 

2005:156). 

 

2.3 Sekolah Dasar 

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal. Dikatakan formal 

karena disekolah terlaksana serangkaian kegiatan terencana dan terorganisir, 

termasuk kegiatan dalam rangka proses belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan 

ini bertujuan mnghasilkan perubahan-perubahan positif di dalam diri anak yang 

sedang menuju kedewasaan, sejauh perubahan-perubahan itu dapat diusahakan 

melalui usaha belajar (W.S. Winkel, 1991:20). 

Secara makro pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi 

pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi didalam 

pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, 

berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan memiliki sumber daya 

manusia yang sehat dan tangguh (E. Mulyasa, 2004:21). Acuan di atas 

menjadikan sosok manusia Indonesia lulusan dari jenjang pendidikan dasar 

memiliki ciri atau profil: (1) Tumbuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa; (2) Tumbuh sikap beretika (Sopan santun dan beradab); (3) 

Tumbuh penalaran yang baik (mau belajar, ingin tahu, senang membaca, memiliki 

inovasi, berinisiatif dan bertanggungjawab); (4) Tumbuh kemampuan komunikasi 
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sosial (tertib, sadar aturan, dapat bekerja sama dengan teman dan dapat 

berkompetisi); (5) Tumbuh kesadaran untuk menjaga kesehatan badan (E. 

Mulyasa, 2004:21). 

Struktur kurikulum untuk Sekolah Dasar memuat jumlah dan jenis mata 

pelajaran serta alokasi waktu (Tabel 2). 

Tabel 2 
Struktur Kurikulum Sekolah  Dasar 

No MATA PELAJARAN 
ALOKASI WAKTU 

Kelas I & II Kelas III & IV 
Kelas V & 

VI 
1 Pendidikan Agama 3 3 3 

2 Kewarganegaraan 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 6 6 6 

4 Matematika 6 6 6 

5 Sains 2 4 4 

6 Pengetahuan Sosial 2 4 4 

7 Kesenian 2 2 2 

8 Ketrampilan 2 2 2 

9 Pendidikan Jasmani 2 2 2 

 Jumlah 27 31 31 

Sumber: (E. Mulyasa, 2004:76). 

Ketentuan untuk kelas I dan II: (1) Minggu efektif dalam satu tahun 

pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu dan jam sekolah efektif per minggu 

minimal 17 jam 30 menit (1050 menit); (2) Alokasi waktu yang disediakan untuk 

kelas awal adalah 27 jam pelajaran per minggu; (3) Satu jam pelajaran tatap muka 

dilaksanakan selama 35 menit; (4) Pendekatan tematik digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan 

pengelolaan waktunya ditetapkan sekolah; (5) Pemilihan tema-tema untuk 
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kegiatan pembelajaran dilakukan secara berfariasi; (6) Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia menekankan pada aspek peningkatan kemampuan membaca dan 

menulis permulaan; (7) Mata pelajaran Matematika menekankan pada aspek 

kemampuan berhitung; (8) Mata pelajaran Kesenian menekankan pada musik dan 

menyanyi dengan menggunakan alat yang sesuai. Sekolah dapat melaksanakan 

tari dan drama sesuai dengan kemampuannya; (9) Mata pelajaran Keterampilan 

menekankan pada kemampuan menggambar, menganyam, membuat mozaik dan 

membuat model; (10) Pendidikan Jasmani menekankan pada kegiatan olahraga 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; (11) Alokasi waktu sebanyak 27 jam 

pelajaran pada dasarnya dapat diatur dengan komposisi: 20% untuk Agama dan 

Kewarganegaraan; 50% untuk Membaca dan Menulis Permulaan serta Berhitung; 

30% untuk Sains, Pengetahuan Sosial, Kesenian, Keterampilan dan Pendidikan 

Jasmani (E. Mulyasa, 2004:77). 

Ketentuan untuk kelas III, IV, V dan VI: (1) Minggu efektif dalam satu 

tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu dan jam sekolah efektif per 

minggu minimal 23 jam (1380 menit); (2) Alokasi waktu yang disediakan 31 jam 

pelajaran per minggu; (3) Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 

menit; (4) Sekolah dapat mengalokasikan waktu untuk melaksanakan kegiatan 

sekolah seperti kunjungan perpustakaan, olah raga, bakti sosial dan sejenisnya; (5) 

Mulai dari kelas 3 menggunakan pendekatan mata pelajaran tunggal sesuai 

dengan jenis mata pelajaran dalam struktur kurikulum; (6) Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia menekankan pada peningkatan kemampuan bekomunikasi lisan dan 

tulis; (7) Mata pelajaran Matematika menekankan pada aspek kemampuan 
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berhitung; (8) Mata pelajaran Sains menekankan pada aspek kerja, siap ilmiah, 

dan penguasaan konsep sains; (9) Mata pelajaran pengetahuan sosial menekankan 

pada aspek keterampilan sosial dan penguasaan konsep pengetahuan sosial; (10) 

Mata pelajaran Kesenian menekankan pada musik dan menyanyi dengan 

menggunakan alat yang sesuai. Sekolah dapat melaksankan tari dan drama sesuai 

dengan kemampuannya; (11) Mata pelajaran Keterampilan menekankan pada 

kemampuan menggambar, menganyam, membuat mozaik dan membuat model; 

(12) Pendidikan Jasmani menekankan pada kegiatan olahraga yang sesuai dengan 

kebutuhan dan alat pendukungnya; (13) Mata pelajaran Bahasa Inggris diberikan 

Mulai dari kelas IV sesuai dengan kemampuan. Bahasa Inggris diarahkan pada 

pengembangan minat belajar bahasa asing dan bukan merupakan mata pelajatan 

prasyarat. Sekolah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai 

kemampuan. Daerah dan sekolah dapat menambah mata pelajaran yang sesuai 

kebutuhan maksimal sebanyak 4 jam pelajaran (E. Mulyasa, 2004:78). 

 

2.4 Kerangka Teori 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusun kerangka teori 

mengenai hubungan antara status gizi dengan hasil belajar pada siswa di sekolah 

dasar (Gambar 1). 
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Gambar 1 

Kerangka Teori 
Sumber: Abu Ahmadi (2007); M. Dalyono (1997); Sunita Almatsier (2001). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui 

penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:44). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel bebas yaitu status gizi dan satu variabel terikat yaitu hasil belajar.  

 

Variabel Bebas   Variabel Terikat 

 

 

 

Variabel Perancu 

 

 

 

 

Gambar 2 

Kerangka Konsep 

Keterangan: 

  : Variabel yang di teliti  

   : Variabel yang tidak diteliti 

 

Status Gizi Hasil Belajar 

Faktor Internal 
1. Faktor Kesehatan 
2. Faktor Psikologis 
 
Faktor Eksternal 
1. Faktor Lingkungan Keluarga 
2. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis secara umum dapat diartikan sebagai simpulan sementara atau 

dugaan logis tentang keadaan populasi (Eko Budiarto, 2001:178). Hipótesis dalam 

penelitian ini adalah ada hubungan antara status gizi dengan hasil belajar pada 

siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal 

Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei analitik, yaitu penelitian 

diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi (Soekidjo Notoatmodjo, 

2005:26). Pendekatan yang digunakan adalah Cross Sectional, variabel sebab atau 

risiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur dan  

dikumpulkan secara simultan atau dalam waktu yang bersamaan (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005:26). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116), variabel adalah objek penelitian 

yang bervariasi. Dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu variabel bebas, 

variabel terikat dan variabel Perancu, yaitu: 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian adalah status gizi. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian adalah hasil belajar. 

3.4.3 Variabel Perancu 
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Variabel Perancu dalam Penelitian ini adalah: (1) Faktor Internal, terdiri 

dari faktor kesehatan dan faktor psikologis. (2) Faktor Eksternal, terdiri dari faktor 

lingkungan keluarga dan faktor lingkungan tempat tinggal. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel  

3.5.1 Status Gizi, keadaan gizi siswa kelas V dan VI sekolah dasar yang dinilai 

berdasarkan pengukuran antropometri dengan menggunakan indeks BB/TB. Alat 

yang digunakan adalah timbangan injak dan microtoice. 

Kategori: 

Gizi lebih : > 2SD 

Gizi baik : - 2 SD sampai + 2SD 

Gizi kurang : < - 2 SD 

Gizi buruk :< - 3 SD 

Skala: Ordinal 

3.5.2 Hasil Belajar, diambil dari nilai rata-rata yang terdapat pada raport siswa 

tiap semester. Cara pengukuran Variabel dilakukan  dengan pengumpulan raport 

siswa semester 1. 

Kategori: 

Baik : > 7,5 

Cukup : 6,0-7,5 

Kurang : < 6,0 

Skala : Ordinal 

 



45 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V dan VI di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010, 

yang berjumlah 77 siswa (kelas V= 40 siswa dan kelas VI= 37 siswa). 

3.6.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131). Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan VI di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, sebagai berikut: 

3.6.2.1 Pemilihan Sampel 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive Sampling. Pemilihan sampel dengan teknik ini didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:88). 

Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel 

yang besar dan jauh (Suharsimi Arikunto, 2006:149). 

3.6.2.2 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Merupakan siswa 

kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2009/2010 yang memiliki umur 10-12 tahun; (2) Siswa yang memiliki 
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absensi (tidak hadir) karena sakit kurang dari 1 minggu (7 hari) dalam 1 semester, 

untuk mengendalikan faktor kesehatan; (3) Siswa bertempat tinggal di desa 

Cepiring Kendal, untuk mengendalikan faktor lingkungan tempat tinggal. 

3.6.2.3 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Siswa yang 

memenuhi kriteria inklusi namun tidak bersedia menjadi sampel; (2) Siswa yang 

pada saat dilaksanakan penelitian tidak berangkat. 

3.6.3 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar 

Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010 yang memenuhi 

kriteria inklusi  dan eksklusi dengan jumlah 52 sampel. 

 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data pada penelitian ini yaitu: 

3.7.1 Data Primer 

3.7.1.1 Data Berat Badan Siswa ketika dilakukan penelitian. 

3.7.1.2 Data Tinggi Badan Siswa ketika dilakukan penelitian. 

3.7.2 Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari raport siswa, yaitu rata-

rata nilai raport semester ganjil. 

 

3.8 Instrumen Penelitian  
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Instrumen penelitian adalah perangkat untuk pengumpulan data pada 

waktu penelitian dengan menggunakan suatu metode (Suharsimi Arikunto, 

2006:149). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.8.1 Pengukuran 

Pengukuran yang dilakukan untuk memperoleh data sampel, berupa: 

3.8.1.1 Pengukuran Berat Badan 

Dilakukan dengan menggunakan timbangan injak dengan kapasitas 120 kg 

dengan ketelitian 0,1 kg. Keadaan saat ditimbang tanpa alas kaki dan atribut lain 

yang mempengaruhi hasil penimbangan. 

3.8.1.2 Pengukuran Tinggi Badan 

Dilakukan dengan menggunakan microtoice dipasang pada dinding yang 

datar tegak lurus lantai. Keadaan saat diukur tanpa menggunakan alas kaki dan 

topi dan bersandar tegak sejajar dinding. 

3.8.2 Dokumenter 

Dokumenter yang dilakukan yaitu pengumpulan Rata-rata Nilai Raport 

yang diperoleh dari data kesiswaan yang ada di sekolahan tersebut. Data diambil 

dari rata-rata nilai semester ganjil. 

 

3.9 Pengolahan dan Analisis Data  

3.9.1 Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 
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3.9.1.1 Editing  

Editing adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar 

pertanyaan, kartu atau buku registrasi. Editing bertujuan untuk melengkapi data 

yang belum lengkap. 

3.9.1.2 Koding 

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden 

kedalam kategori-kategori. Koding bertujuan untuk memberikan kode untuk 

memudahkan memasukkan dan pengolahan data. 

3.9.1.3 Entry Data  

Entry adalah memasukkan data penelitian pada program komputer untuk 

pengolahan data dengan menggunakan komputer. 

3.9.1.4 Tabulasi 

Tabulasi adalah mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian 

yang selanjutnya dimasukkan dalam pengolahan data. Penyusunan data bertujuan 

untuk memudahkan dalam menjumlah, menyusun dan menata untuk disajikan dan 

dianalisis. Penyusunan data pada penelitian ini menggunakan tabulasi dengan 

proses komputerisasi 

3.9.2 Analisis Data 

3.9.1.1 Analisis Univariat 

 Analisis ini dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Pada 

umumnya  dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentasi dari 

tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:188). Analisis univariat bermanfaat 
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untuk melihat apakah data sudah layak untuk dilakukan analisis, melihat 

gambaran data yang dikumpulkan dan apakah data sudah optimal untuk analisis 

lebih lanjut.  

3.9.1.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel 

yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). 

Analisis bivariat dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program 

komputer, dilakukan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan hasil 

belajar, dengan menggunakan uji statistik Chi Square. Uji ini dgunakan untuk 

menguji hipotesis asosiasi atau komparasi kelompok sampel tidak berpasangan 

pada 2 kelompok sampel atau lebih dengan sekala pengukuran variabel kategorik 

(Widya Hary Cahyati dan Dina Nur Anggraini Ningrum, 2008: 105). Semua 

hipotesis untuk tabel BxK tidak berpasangan menggunakan uji Chi Square. Syarat 

uji Chi Square: (1) Tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol; (2) Sel 

yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Jika 

syarat uji Chi Square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya (M. 

Sopiyudin Dahlan, 2004:18). Uji alternatif dari uji Chi Square untuk tabel 2x2 

adalah uji Fisher. Uji alternatif dari uji Chi Square untuk tabel 2xk adalah uji 

Kolmogorov Smirov. Penentuan uji alternatif dari uju Chi Square untuk tabel 

selain 2x2 dan 2xk adalah melalui penggabungan sel terlebih dahulu, setelah 

dilakukan penggabungan sel akan didapatkan tabel bxk yang baru, penentuan 

hipotesis sesuai tabel bxk yang baru (Widya Hary Cahyati dan Dina Nur 

Anggraini Ningrum, 2008: 23). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Umum 

Desa Cepiring adalah salah satu desa yang berada pada wilayah 

Kecamatan  Cepiring, Kabupaten Kendal. Di Kecamatan Cepiring terdapat 

beberapa pabrik, yaitu pabrik gula, rokok tekstil dan lain-lain. Desa Cepiring 

merupakan daerah dataran rendah yang terletak di sekitar jalur pantura. Desa 

Cepiring memiliki batas wilayah, yaitu di bagian barat berbatasan dengan Desa 

Karangsuno dan Desa Karangayu, bagian timur dibatasi dengan Sungai Bodri, 

bagian utara berbatasan dengan Desa Damarsari, dan di bagian selatan dengan 

Desa Botomulyo. Di Desa ini terdapat 4 RW dengan 38 RT. Desa Cepiring 

memiliki jmlah penduduk sebanyak 8.726 jiwa, 4.345 berjenis kelamin laki-laki 

dan 4381 perempuan. 

Penelitian pada siswa Sekolah Dasar ini dilaksanakan tanggal 4 Maret 

2010. Di Kecamatan Cepiring terdapat 5 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Madrasah 

Ibtidaiyah (MI). Sekolah Dasar yang berada di Desa Cepiring adalah Sekolah 

Dasar Negeri 2 Cepiring dan Sekolah Dasar Negeri 5 Cepiring. Penelitian ini 

dilakukan pada siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal tahun 

pelajaran 2009/2010 kelas V dan VI, yang berjumlah 77 siswa (kelas V= 40 

siswa, kelas VI= 37 siswa). Jumlah seluruh siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 

Cepiring Kabupaten Kendal adalah 237 siswa, yang terdiri dari 112 siswa laki-laki 
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dan 125 siswi perempuan (kelas I= 39 siswa, kelas II= 36 siswa, kelas III= 43, 

kelas IV= 42 siswa, kelas V= 40 siswa dan kelas VI= 37 siswa). 

Penentuan status gizi sampel dengan menggunakan indeks antropometri 

gizi berat badan menurut tinggi badan, yang diambil dari hasil pengukuran berat 

badan dan tinggi badan sampel. Pengukuran berat badan dilakukan menggunakan 

timbangan injak dengan kapasitas 120 kg dan pengukuran tinggi badan 

menggunakan microtoice dipasang pada dinding yang datar tegak lurus lantai. 

Dari hasil pengukuran tersebut dapat ditentukan status gizi dari masing-masing 

sampel yang telah dilakukan pengukuran. Hasil belajar responden diambil dari 

rata-rata nilai raport sampel. 

4.1.2 Karakteristik Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan VI Sekolah Dasar 

Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2009/2010 yang memenuhi 

kriteria inklusi yang telah ditentukan. Jumlah Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 52 orang. Adapun karakteristik sampel yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1 Distribusi Sampel berdasarkan Umur 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa umur dari 52 siswa 

kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal tahun 

pelajaran 2009/2010 yang menjadi sampel  dalam penelitian ini memiliki umur 

antara 10-12 tahun. Jumlah siswa yang berumur 11 tahun sebanyak 19 siswa atau 

36,5% dari jumlah sampel, siswa umur 12 tahun sebanyak 33 siswa atau 63,5% 
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dari jumlah sampel. Lebih jelasnya distribusi umur responden dalam penelitian ini 

pada tabel distribusi berikut: 

Tabel 3 

Distribusi Sampel berdasarkan Umur 
No. Umur (tahun) Frekuensi Prosentase (%) 

1. 10 0 0 

2. 11 19 36,5 

3. 12 33 63,5 

Jumlah 52 100 

 

4.1.2.2 Distribusi Sampel berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan gambaran mengenai distribusi 

jenis kelamin siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2009/2010 yang menjadi sampel  dalam 

penelitian ini. Jenis kelamin laki-laki berjumlah 21 siswa atau 40,4% dari jumalah 

sampel dan perempuan berjumlah 31 siswa atau 59,6% dari jumlah sampel. Lebih 

jelasnya distribusi umur sampel dalam penelitian ini pada tabel distribusi berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Sampel berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 

1. Laki-laki 21 40,4 

2. Perempuan 31 59,6 

Jumlah 52 100 
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4.2 Hasil penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat 

4.2.1.1 Status Gizi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh data 

mengenai distribusi status gizi sampel. Dari data diketahui sebanyak  5 sampel 

atau 9,6% sampel memiliki status gizi lebih, 39 sampel atau 75% sampel memiliki 

status gizi baik, 7 sampel atau 13,5% sampel memiliki status gizi kurang dan 1 

sampel atau 1,9% sampel memiliki status gizi buruk. Lebih jelasnya mengenai 

distribusi Status Gizi sampel dalam penelitian ini pada tabel distribusi berikut:  

Tabel 5 

Distribusi Status Gizi Sampel 

No. Kategori Status Gizi Frekuensi Prosentase (%) 

1. Lebih 5 9,6 

2. Baik 39 75 

3. Kurang 7 13,5 

4. Buruk 1 1,9 

Jumlah 52 100 

 

4.2.1.2 Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data distribusi nilai hasil belajar 

sampel dengan pengkategorian baik, cukup dan kurang. Dari data diketahui 

sampel yang mendapatkan hasil belajar baik sebanyak 14 sampel atau 32,6%, 

yang mendapatkan hasil belajar cukup sebanyak  29 sampel atau 67,4% dan yang 
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mendapatkan hasil belajar kurang sebanyak 0 atau tidak ada sampel dengan  hasil 

belajar kurang. Lebih jelasnya pada tabel distribusi berikut: 

Tabel 6 

Distribusi Hasil Belajar Sampel 

No. Kategori Hasil Belajar Frekuensi Prosentase (%) 

1. Baik 17 32,7 

2. Cukup 35 67,3 

3. Kurang 0 0 

Jumlah 52 100 

 

4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1 Hubungan Status Gizi dengan Hasil Belajar Sampel 

Uji statistik dipergunakan untuk mengetahui adakah hubungan status gizi 

dengan hasil belajar siswa. Uji hipotesis yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Fisher. Uji tersebut merupakan uji alternatif dari uji Chi Square tabel 

2x2. Uji Fisher dipilih setelah melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan uji 

dengan menggunakan uji Hipotesis tabel BxK. Pada uji ini tidak layak untuk diuji 

dengan Chi Square karena syarat dari uji Chi Square tidak terpenuhi, yaitu sel 

yang nilai expected (Frekuensi Harapan) kurang dari 5 ada 6 cells atau 75% 

jumlah sel dan terdapat sel dengan nilai Observed 0 (lampiran). Langkah 

selanjutnya digunakan alternatif dari uji tersebut yaitu dangan penggabungan sel 

sehingga terbentuk tabel baru, yaitu tabel 2x2. Selanjutnya dilakukan uji Chi 

Square. Berdasarkan hasil dari uji Chi Square tersebut syarat uji  Chi Square tidak 

terpenuhi karena terdapat nilai expected kurang dari 5 ada 1 cells atau 25% jumlah 
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sel (lampiran). Oleh karena itu uji yang dipakai adalah uji alternatifnya yaitu uji 

Fisher. 

Berdasarkan hasil tabulasi data hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 

39 (75%) sampel yang memiliki status gizi baik, 10 (19,2%) siswa diantaranya 

memiliki hasil belajar baik dan 29 (55,8%) siswa diantaranya memiliki hasil 

belajar cukup. Sebanyak 13  (25%) sampel memiliki status gizi tidak baik (lebih, 

kurang, buruk), 7 (13,5%) siswa diantaranya memiliki hasil belajar baik dan 6 

(11,5%) siswa diantaranya memiliki hasil belajar cukup. Lebih jelasnya pada tabel 

berikut: 

Tabel 7 

Hubungan Status Gizi dengan Hasil Belajar Sampel 

Status Gizi 

Hasil Belajar 
Jumlah 

p value 
Baik Cukup 

∑ 

% 

∑ 

% 

∑ 

% 

Baik 
10 

19,2 

29 

55,8 

39 

75 

0,089 
Tidak Baik (Lebih, 

Kurang, Buruk) 

7 

13,5 

6 

11,5 

13 

25 

Jumlah 
17 

32,7 

35 

67,3 

52 

100 

 

Nilai p yang diperoleh dari uji Fisher untuk exact sig. (2-sided) adalah 

0,089. Nilai tersebut menunjukkan nilai p>0,05 dan berarti Ha ditolak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi dengan hasil 
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belajar pada siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten 

Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Sampel 

Sampel dalam penelitain ini adalah siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar 

Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010. Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 siswa. Siswa kelas V dan 

VI sekolah dasar pada umumnya berada pada umur antara 10-12 tahun. 

Kebutuhan energi golongan umur 10-12 tahun relatif lebih besar daripada 

golongan umur 7-9 tahun, karena pertumbuhan lebih cepat, terutama penambahan 

tinggi badan (Cipto Mangunkusumo, 1990:19). Sehingga dalam penelitian ini 

hanya memilih siswa kelas V dan VI saja, yang umurnya antara 10-12 tahun. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada adalah siswa kelas V dan VI di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010 

dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah berusia 12 tahun, yaitu 

sebesar 63,5% dari jumlah seluruh sampel yang telah dilakukan penelitian dan 

sisanya berusia 11 tahun atau 36,5% dari jumlah sampel. 

Jenis kelamin antara siswa laki-laki dengan perempuan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini, yaitu 21 siswa laki-laki dan 31 siswa perempuan. 

Jenis kelamin dapat mempengaruhi status gizi seseorang, sehingga konsumsi zat 

gizi yang diperlukan antara laki-laki dan perempuan berbeda pula. Mulai umur 

10-12 tahun, kebutuhan gizi anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Anak 

laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga membutuhkan energi 
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lebih banyak. Sedangkan anak perempuan biasanya sudah mulai haid sehingga 

memerlukan protein dan zat besi yang lebih banyak (Cipto Mangunkusumo, 

1990:19). Untuk itu orangtua siswa sangat perlu memperhatikan kebutuhan gizi 

putra-putrinya, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun yang berjenis 

kelamin perempuan. Orang tua juga perlu untuk mengetahui keadaan putra-

putrinya, aktivitas putra-putrinya, sehingga dapat memberikan asupan zat gizi 

yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sangat penting untuk 

diperhatikan agar proses belajar yang sedang dijalani putra-putrinya tidak 

mengalami gangguan maupun hambatan. 

 

5.2 Analisis Univariat 

Penilaian status gizi sampel dalam penelitian ini menggunakan penilaian 

secara antropometri gizi, adalah penilaian status gizi secara langsung yang 

berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 

tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran tubuh 

antara lain: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan tebal lemak 

dibawah kulit (I Dewa Nyoman Supariasa, dkk., 2001:36). Dalam penelitian ini 

indeks yang digunakan adalah berat badan menurut tinggi badan, yang diperoleh 

dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian disesuaikan dengan 

baku rujukan WHO-NCHS. Indeks berat badan menurut tinggi badan merupakan 

indikator yang baik untuk menilai status gizi saat kini atau sekarang (I Dewa 

Nyoman Supariasa, dkk., 2001:58). Berdasarkan hasil penelitian status gizi siswa 

kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2009/2010 dapat diketahui bahwa mayoritas sampel berada pada 
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kategori status gizi baik, yaitu sebanyak 39 siswa atau 75% sampel memiliki 

status gizi baik. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah 

dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu (I Dewa Nyoman 

Supariasa, dkk., 2001:58). Status gizi baik atau ada juga yang menyebutnya gizi 

normal, merupakan tingkat kesehatan yang amat diidamkan, karena pada keadaan 

ini seseorang dapat merasakan kenikmatan hidup jasmani dan  rohani yang 

dimulai dari usia yang semuda-mudanya dan berakhir pada usia yang tinggi. Agar 

kesegaran kesehatan tubuh kita berada pada tingkat gizi baik maka diperlukan 

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kecukupan gizi bagi tubuh. Dengan 

demikian perencanaan, pemilihan, pengolahan dan penyajian makanan mau tidak 

mau harus lebih diperhatikan (Wied Harry Apriadji, 1987:5). Untuk itu orang tua 

siswa sangat perlu mengingatkan, memperhatikan konsumsi zat gizi putra-

putrinya agar tidak terjadi masalah gizi pada buah hatinya tersebut, sehingga 

proses belajar putra-putrinya tidak terganggu. 

Hasil analisis univariat pada hasil belajar responden dapat diketahui bahwa 

sebagian besar dari sampel memiliki hasil belajar cukup, yaitu sebanyak 35 siswa 

atau 67,3% dari total sampel dan sisanya sebesar 17 (32,7%) memiliki hasil belajar 

baik. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

siswa menerima  pengalaman belajarnya. Penilaian hasil belajar berfungsi sebagai 

alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa (Nana Sudjana, 

2005:22). Dalam penelitian ini hasil belajar yang dimaksud  adalah penilaian dari 

sekolah yang dilakukan oleh guru yang mengajar, penilaian diberikan pada siswa 

yang mengikuti kegiatan belajar disekolah. Tamatan Sekolah Dasar diharapkan 

memiliki kompetensi: (1) Mengenali dan berprilaku sesuai dengan ajaran agama yang 

diyakini; (2) Mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja dan 
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peduli terhadap lingkungan; (3) Berpikir secara logis, kritis dan kreatif , serta 

berkomunikasi melalui berbagai media; (4) Menyenangi keindahan; (5) 

Membiasakan hidup bersih, bugar dan sehat; (6) Memiliki rasa cinta dan bangga 

terhadap bangsa dan tanah air (E. Mulyasa, 2004:28). 

 

5.3 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah 

hubungan antara status gizi dengan hasil belajar pada siswa kelas V dan VI di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010 

dengan menggunakan uji Fisher. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 

siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2009/2010 diperoleh hasil bahwa sebanyak 39 (75%) sampel yang memiliki 

status gizi baik, 10 (19,2%) siswa diantaranya memiliki hasil belajar baik dan 29 

(55,8%) siswa diantaranya memiliki hasil belajar cukup. Sebanyak 13  (25%) sampel 

memiliki status gizi tidak baik (lebih, kurang, buruk), 7 (13,5%) siswa diantaranya 

memiliki hasil belajar baik dan 6 (11,5%) siswa diantaranya memiliki hasil belajar 

cukup. Setelah dilakukan uji statistik  dengan menggunakan uji fisher antara status 

gizi dengan hasil belajar diperoleh nilai p = 0,089 (p value > 0,05 ), yang berarti Ha 

ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi dengan 

hasil belajar pada siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010. 

Hasil dari penelitian ini menunujukkan tidak adanya hubungan antara 

status gizi dengan hasil belajar. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar 

disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu 
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berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya (M. 

Dalyono, 1997:55). Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa status gizi saja 

tidak dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang, karena masih banyak faktor 

lainnya yang dapat mempengaruhi atau menentukan hasil belajar seseorang. 

Status gizi hanya merupakan sebagian  faktor yang dapat mempengaruhi proses 

atau aktivitas seseorang dalam kegiatan belajar. 

Para ahli psikologi berpendapat bahwa dalam belajar ada proses perubahan ke 

arah lebih baik, dari tidak dapat menjadi dapat dan dari tidak tahu menjadi tahu. 

Lebih lanjut, perubahan tersebut relatif permanen, dalam arti tidak mudah hilang dan 

terjadi bukan semata-mata karena kematangan atau pertumbuhan (Mulyati, 2005:5). 

Maka dari itu perbaikan gizi saja tidak cukup untuk peningkatan hasil belajar 

seseorang, perlu adanya usaha lain untuk peningkatan hasil belajar tersebut. Prinsip 

yang tidak kalah pentingnya adalah ulangan. Sesuatu yang dipelajari perlu diulang 

agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. 

Sebaliknya belajar tanpa diulang hasilnya akan kurang memuaskan. Bagaimanapun 

pintarnya seseorang harus mengulang pelajarannya atau berlatih sendiri di rumah agar 

bahan-bahan yang dipelajari tambah meresap dalam otak, sehingga tahan lama dalam 

ingatan (M. Dalyono, 1997:54). 

Namun demikian status gizi sangat penting untuk diperhatikan, karena 

keadaan gizi seseorang akan dapat berpengaruh terhadap status kesehatan 

seseorang. Hal tersebut berkaitan dengan kelancaran bagi siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar yang ada di sekolah. Selain itu, pada usia tersebut 

merupakan usia pertumbuhan dan perkembangan yang relatif pesat bagi 

seseorang. Untuk itu perhatian orangtua tehadap pemenuhan gizi putra-putrinya 

sangat diperlukan. 
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5.4 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil belajar dipengaruhi oleh 

banyak faktor, meskipun telah dikendalikan dengan kriteria inklusi namun ada 

faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar yang tidak dikendalikan tetapi tidak 

masuk dalam variabel penelitian ini. Variabel tersebut adalah Faktor Psikologis 

dan Faktor Faktor Lingkungan Keluarga. Faktor Psikologis tidak dikendalikan 

karena didalam menilai keadaan psikologis  seseorang diperlukan penilaian yang 

harus dilakukan oleh seorang yang ahli di bidang tersebut. Misalnya menilai 

kecerdasan seseorang, dilakukan test kecerdasan atau test Intelegensi (test IQ) 

yang memerlukan seorang ahli untuk melakukannya dan juga memerlukan waktu 

untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian Faktor Lingkungan keluarga juga tidak 

dikendalikan karena ketidak jujuran populasi dalam menggambarkan keadaan 

ekonomi (menyebutkan pendapatan), keterbatasan waktu untuk menilai 

kepedulian orangtua terhadap pendidikan anak (akrab atau tidaknya hubungan 

orangtua dengan anak, tenang atau tidaknya situasi dalam  rumah) dan tidak 

memungkinkannya untuk peneliti mengunjungi rumah dalam menilai keadaan 

suasana rumah yang dapat mempengaruhi hasil belajar anak. Kemudian penilaian 

hasil belajar (nilai raport) siswa yang dilakukan oleh sekolah membutuhkan waktu 

yang cukup lama (1 semester), sedangkan status gizi yang diteliti hanya pada satu 

waktu saja ketika penelitian dilakukan. Jadi dalam waktu penilaian hasil belajar 

yang cukup lama tersebut tidak diketahui keadaan status gizi dari masing-masing 

siswa secara tepat, apakah terjadi perubahan keadaan status gizi siswa atau tidak 

dalam satu semester, karena dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan 

adalah Cross Sectional. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diperoleh suatu simpulan 

bahwa tidak ada hubungan antara status gizi dengan hasil belajar pada siswa kelas 

V dan VI di Sekolah Dasar Negeri 2 Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 

2009/2010. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Pihak Sekolah Dasar 

Mengingatkan kepada pihak sekolah bahwa ternyata status gizi tidak 

secara langsung dapat mempengaruhi hasil belajar siswa-siswinya. Hendaknya 

pihak sekolah memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya, 

yang diharapkan akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa-siswanya. 

6.2.2 Orang Tua Murid 

Orang tua hendaknya memperhatikan status gizi dan kecukupan asupan zat 

gizi putra-putrinya demi kelancaran kegiatan belajarnya. 

6.2.3 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Dapat menggunakan hasil penelititan ini sebagai bahan pustaka, informasi 

dan referensi yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya 
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dalam pengembangan ilmu di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 

Negeri Semarang, khususnya mengenai ilmu gizi kesehatan masyarakat. 

6.2.4 Peneliti Lain 

Hasil penelitian dapat dijadikan gambaran bahwa status gizi saja tidak 

dapat  mempengaruhi hasil belajar, karena banyak faktor lain yang 

mempengaruhi. Dapat dikembangkan lagi dengan melaksanakan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam, dengan lebih 

memperhatikan faktor lain yang berhubungan dengan hasil belajar dan dengan 

melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan yang lebih sesuai. 
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DAFTAR POPULASI PENELITIAN 

No. Nama Kelas Jenis Kelamin Umur 
(th) Tempat Tinggal Laki Premp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.  Puput Dian Lestari V  14 Ds. Cepiring
2.  Yayan V  13 Ds. Cepiring
3.  Antiyani Fatmala V  14 Ds. Cepiring
4.  Hafizh Salahudin M V   13 Ds. Cepiring
5.  Luky Wardana V  12 Ds. Cepiring 
6.  M. Dicky Ta’aruf V  12 Ds. Cepiring
7.  Wahyu Hadi Nugroho V  13 Ds. Cepiring
8.  A. Agus Kurniawan V  11 Ds. Cepiring
9.  Amalia Mukmala V  11 Ds. Cepiring
10.  Bella Putri V  12 Ds. Cepiring
11.  Citra Arumsari V  12 Ds. Cepiring
12.  Deni Setiawan V  11 Ds. Cepiring
13.  Devan Habbatal Islami V  11 Ds. Kebonharjo 
14.  Feerdi Arfi Yunuanto V  11 Ds. Cepiring
15.  Ferdiyanti V  11 Ds. Cepiring
16.  Kuriniawan Hendratno V  11 Ds. Cepiring
17.  Lukman Priyo CH V  12 Ds. Cepiring
18.  Liya Muhimmatul I V  11 Ds. Cepiring
19.  Mike Susanti V  12 Ds. Cepiring
20.  Monika Indah N V  12 Ds. Cepiring
21.  M. Fendi Eko Saputro V  11 Ds. Cepiring
22.  M. Khanif Andika V  11 Ds. Cepiring
23.  M. Dimas Yusfin V  11 Ds. Cepiring
24.  M. Rizal Fauzi V  11 Ds. Cepiring
25.  M. Shofi Anam V  11 Ds. Cepiring
26.  Nur Aeni V  11 Ds. Cepiring
27.  Nur Hidayatun N V  11 Ds. Cepiring
28.  Nur Vetty Dwi A V  11 Ds. Cepiring
29.  Ruska Bagus Aryadi V  11 Ds. Cepiring
30.  Rizal Alif Setyawan V  12 Ds. Cepiring
31.  Sifa Aprilia V  11 Ds. Cepiring
32.  Sri Eko Apitariningtyas V  12 Ds. Cepiring
33.  Syah Marta Nabila V  11 Ds. Cepiring
34.  Trisna Dwi Setyani V  12 Ds. Cepiring
35.  Umi Yasaroh V  11 Ds. Cepiring
36.  Wiwin Eka Septiani V  12 Ds. Cepiring
37.  Yuli Agustina V  11 Ds. Cepiring
38.  Alfian Nur Ibrahim V   11 Ds. Cepiring
39.  Endang Setyaningsih V  11 Ds. Cepiring
40.  Robiah Addawiah V  12 Ds. Cepiring
41.  Yuyun VI  14 Ds. Cepiring 
42.  Feri Agus Setyanto VI  13 Ds. Cepiring

Lampiran 1 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
43.  Hangga Cahya Aditya VI  13 Ds. Cepiring
44.  Moh. Imron VI  14 Ds. Cepiring
45.  Rizki Izzula M. Thohir VI  13 Ds. Cepiring
46.  Alfiana Kusuma N VI  13 Ds. Cepiring
47.  Ahmad Haris Rifqi VI  12 Ds. Botomulyo 
48.  Ahmad Yusuf VI  12 Ds. Cepiring 
49.  Agniya Ulinnuha S VI  13 Ds. Cepiring
50.  Andi Afiyanto VI  12 Ds. Cepiring
51.  Andre Rizki R VI  12 Ds. Cepiring
52.  Ahmad Zakkil Kh. VI  13 Ds. Cepiring
53.  Barik Maulana VI  12 Ds. Cepiring
54.  Genta Monika VI   12 Ds. Cepiring
55.  Haryanti VI  12 Ds. Cepiring
56.  Hikmah Widya R VI  12 Ds. Cepiring
57.  Iin Nuronia VI  12 Ds. Cepiring
58.  Imam Maulana VI  12 Ds. Cepiring
59.  Jepri Pangestu VI  13 Ds. Cepiring
60.  Khoselly Ade Firdaus VI  12 Ds. Botomulyo 
61.  Lia Fitta F VI  12 Ds. Cepiring
62.  Lina Huda Zahra VI  12 Ds. Cepiring
63.  Luluk Salafiyatus S VI  12 Ds. Cepiring
64.  Malisa Soraya VI  12 Ds. Cepiring
65.  Minhaul Izzah VI  12 Ds. Cepiring
66.  Moh. Ulinnuha VI   12 Ds. Cepiring
67.  Nousfria Nur Anjani VI  12 Ds. Cepiring
68.  Pinky Pinangesti VI  12 Ds. Cepiring
69.  Rahmatul Aidin VI  12 Ds. Cepiring
70.  Rizal Baehaki VI  12 Ds. Cepiring
71.  Rosalinda Titik Gunarti VI  13 Ds. Cepiring
72.  Sofiyatul Mustafidah VI  12 Ds. Cepiring
73.  Triska Febriyanti VI  12 Ds. Cepiring
74.  Viona Ninda Safira VI  12 Ds. Cepiring
75.  Wahyu Suryanti VI  12 Ds. Botomulyo 
76.  Dwi Setyana VI  13 Ds. Cepiring
77.  Diah Novita R VI  11 Ds. Cepiring
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DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 
No. Responden Nama Kelas 

(1) (2) (3) 
R-1  Luky Wardana V 
R-2  M. Dicky Ta’aruf V 
R-3  A. Agus Kurniawan V 
R-4  Amalia Mukmala V 
R-5  Bella Putri V 
R-6  Citra Arumsari V 
R-7  Deni Setiawan V 
R-8  Feerdi Arfi Yunianto V 
R-9  Ferdiyanti V 
R-10  Kurniawan Hendratmo V 
R-11  Lukman Priyo CH V 
R-12  Liya Muhimatul I V 
R-13  Mike Susanti V 
R-14  Monika Indah N V 
R-15  M. Fendi Eko Saputro V 
R-16  M. Khanif Andika V 
R-17  M. Dimas Yusfin V 
R-18  M. Rizal Fauzi V 
R-19  M. Shofi Anam V 
R-20  Nur Hidayatun N V 
R-21  Nur Vety Dwi A V 
R-22  Rizal Alif  Setyawan V 
R-23  Sifa Aprilia V 
R-24  Syah Marta Nabila V 
R-25  Trisna Dwi Setyani V 
R-26  Umi Yasaroh V 
R-27  Wiwin Eka Septiani V 
R-28  Yuli Agustina V 
R-29  Robiah Addawiah V 
R-30  Ahmad Yusuf VI 
R-31  Andy Aviyanto VI 
R-32  Andre Rizki R VI 
R-33  Barik Maulana VI 
R-34  Genta Monita VI 
R-35  Haryanti VI 
R-36  Hikmah Widia R VI 
R-37  Iin Nuronia VI 
R-38  Imam Maulana A VI 
R-39  Lia Fitta F VI 
R-40  Lina Huda Zahra VI 
R-41  Luluk Salaviyatussalam VI 
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(1) (2) (3) 
R-42  Malisa Soraya VI 
R-43  Minhaul Izzah VI 
R-44  Moh. Ulinnuha VI 
R-45  Nousfria Nur Anjani VI 
R-46  Pinky Pinangesti VI 
R-47  Rahmatul Aidhin VI 
R-48  Rizal Baehaqi VI 
R-49  Sofiatul Mustafidah VI 
R-50  Triska Febriyani VI 
R-51  Viona Ninda Safira VI 
R-52  Diah Novita R VI 
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DATA PENELITIAN 

STATUS GIZI 

No Responden 
Status Gizi 

Kategori Koding 
BB TB BB Menurut TB 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. R-1  34 142 -2SD s/d +2SD Baik 2 
2. R-2  27 137 -2SD s/d +2SD Baik 2 
3. R-3  23 132 < -2SD Kurang 3 
4. R-4  25 134 -2SD s/d +2SD Baik 2 
5. R-5  34 141 -2SD s/d +2SD Baik 2 
6. R-6  33 144 -2SD s/d +2SD Baik 2 
7. R-7  25 139 < -2SD Kurang 3 
8. R-8  47 134 > +2SD Lebih 1 
9. R-9  28 138 -2SD s/d +2SD Baik 2 
10. R-10 30 136 -2SD s/d +2SD Baik 2 
11. R-11 32 136 -2SD s/d +2SD Baik 2 
12. R-12 28 129 -2SD s/d +2SD Baik 2 
13. R-13 75 151 > +2SD Lebih 1 
14. R-14 28 135 -2SD s/d +2SD Baik 2 
15. R-15 30 137 -2SD s/d +2SD Baik 2 
16. R-16 25 139 < -2SD Kurang 3 
17. R-17 23 133 < -2SD Kurang 3 
18. R-18 22 129 -2SD s/d +2SD Baik 2 
19. R-19 35 141 -2SD s/d +2SD Baik 2 
20. R-20 36 143 -2SD s/d +2SD Baik 2 
21. R-21 33 138 -2SD s/d +2SD Baik 2 
22. R-22 32 147 -2SD s/d +2SD Baik 2 
23. R-23 22 128 -2SD s/d +2SD Baik 2 
24. R-24 44 140 -2SD s/d +2SD Baik 2 
25. R-25 75 149 > +2SD Lebih 1 
26. R-26 27 137 -2SD s/d +2SD Baik 2 
27. R-27 27 136 -2SD s/d +2SD Baik 2 
28. R-28 38 142 -2SD s/d +2SD Baik 2 
29. R-29 35 149 < -2SD Kurang 3 
30. R-30 28 141 -2SD s/d +2SD Baik 2 
31. R-31 25 140 < -2SD Kurang 3 
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32. R-32 24 130 -2SD s/d +2SD Baik 2 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
33. R-33 32 146 -2SD s/d +2SD Baik 2 
34. R-34 50 149 > +2SD Lebih 1 
35. R-35 23 130 -2SD s/d +2SD Baik 2 
36. R-36 37 146 -2SD s/d +2SD Baik 2 
37. R-37 41 152 -2SD s/d +2SD Baik 2 
38. R-38 44 144 -2SD s/d +2SD Baik 2 
39. R-39 35 138 -2SD s/d +2SD Baik 2 
40. R-40 33 146 -2SD s/d +2SD Baik 2 
41. R-41 30 139 -2SD s/d +2SD Baik 2 
42. R-42 24 146 < -3SD Buruk 4 
43. R-43 33 148 < -2SD Kurang 3 
44. R-44 30 137 -2SD s/d +2SD Baik 2 
45. R-45 44 145 > +2SD Lebih 1 
46. R-46 51 158 -2SD s/d +2SD Baik 2 
47. R-47 27 138 -2SD s/d +2SD Baik 2 
48. R-48 40 151 -2SD s/d +2SD Baik 2 
49. R-49 26 132 -2SD s/d +2SD Baik 2 
50. R-50 41 145 -2SD s/d +2SD Baik 2 
51. R-51 38 144 -2SD s/d +2SD Baik 2 
52. R-52 27 134 -2SD s/d +2SD Baik 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanjutan (Lampiran 3) 



74 

 

DATA PENELITIAN 
HASIL BELAJAR 

No Responden Rata-rata Kategori Koding 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.  R-1 6,7 Cukup 2 
2.  R-2 7,1 Cukup 2 
3.  R-3 6,9 Cukup 2 
4.  R-4 6,9 Cukup 2 
5.  R-5 7,5 Cukup 2 
6.  R-6 7,5 Cukup 2 
7.  R-7 6,9 Cukup 2 
8.  R-8 7,6 Baik 1 
9.  R-9 6,9 Cukup 2 
10.  R-10  6,8 Cukup 2 
11.  R-11  6,6 Cukup 2 
12.  R-12  7 Cukup 2 
13.  R-13  7,6 Baik 1 
14.  R-14  7,5 Cukup 2 
15.  R-15  6,8 Cukup 2 
16.  R-16  6,8 Cukup 2 
17.  R-17  6,9 Cukup 2 
18.  R-18  6,8 Cukup 2 
19.  R-19  7 Cukup 2 
20.  R-20  7,5 Cukup 2 
21.  R-21  7,4 Cukup 2 
22.  R-22  7,1 Cukup 2 
23.  R-23  6,7 Cukup 2 
24.  R-24  6,7 Cukup 2 
25.  R-25  7,1 Cukup 2 
26.  R-26  7,0 Cukup 2 
27.  R-27  6,9 Cukup 2 
28.  R-28  7,2 Cukup 2 
29.  R-29  7,8 Baik 1 
30.  R-30  6,7 Cukup 2 
31.  R-31  7,3 Cukup 2 
32.  R-32  7,4 Cukup 2 
33.  R-33  7,6 Baik 1 
34.  R-34  7,7 Baik 1 
35.  R-35  7,2 Cukup 2 
36.  R-36  8,5 Baik 1 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
37.  R-37  7,7 Baik 1 
38.  R-38  8,3 Baik 1 
39.  R-39  7,5 Cukup 2 
40.  R-40  7,9 Baik 1 
41.  R-41  6,8 Cukup 2 
42.  R-42  7,9 Baik 1 
43.  R-43  8,1 Baik 1 
44.  R-44  8,3 Baik 1 
45.  R-45  8 Baik 1 
46.  R-46  8 Baik 1 
47.  R-47  7,4 Cukup 2 
48.  R-48  7 Cukup 2 
49.  R-49  8,5 Baik 1 
50.  R-50  7,8 Baik 1 
51.  R-51  7,7 Baik 1 
52.  R-52  7,2 Cukup 2 
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ANALISIS UNIVARIAT 
 
Frequencies 
 
  Statistics 

 Starus Gizi Hasil Belajar 
N Valid 52 52
  Missing 0 0

 
 
Frequency Table 
 
  Starus Gizi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Gizi 
Lebih 5 9,6 9,6 9,6 

  Gizi 
Baik 39 75,0 75,0 84,6 

  Gizi 
Kurang 7 13,5 13,5 98,1 

  Gizi 
Buruk 1 1,9 1,9 100,0 

  Total 52 100,0 100,0  
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  Hasil Belajar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Baik 17 32,7 32,7 32,7 
  Cukup 35 67,3 67,3 100,0 
  Total 52 100,0 100,0  

 

Baik
Cukup

Hasil Belajar
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ANALISIS BIVARIAT 
 
 

Crosstabs 1 
 
 Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent

Starus Gizi * Hasil 
Belajar 52 100,0% 0 ,0% 52 100,0%

 
 
 Starus Gizi * Hasil Belajar Crosstabulation 

    
Hasil Belajar 

Total Baik Cukup 
Starus 
Gizi 

Gizi 
Lebih 

Count 4 1 5 
Expected 
Count 1,6 3,4 5,0 

Gizi Baik Count 10 29 39 
Expected 
Count 12,8 26,3 39,0 

Gizi 
Kurang 

Count 2 5 7 
Expected 
Count 2,3 4,7 7,0 

Gizi 
Buruk 

Count 1 0 1 
Expected 
Count ,3 ,7 1,0 

Total Count 17 35 52 
Expected 
Count 17,0 35,0 52,0 

 
 
 Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 8,079(a) 3 ,044

Likelihood Ratio 7,943 3 ,047
Linear-by-Linear 
Association ,486 1 ,486

N of Valid Cases 52   
a  6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,33.  
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Crosstabs 2 
 
 Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent

Starus Gizi * Hasil 
Belajar 52 100,0% 0 ,0% 52 100,0%

 
  
 Starus Gizi * Hasil Belajar Crosstabulation 

    
Hasil Belajar 

Total Baik Cukup 
Starus Gizi Gizi Baik Count 10 29 39

Expected 
Count 12,8 26,3 39,0

Gizi Tidak 
Baik (Lebih, 
Kurang, 
Buruk) 

Count 7 6 13
Expected 
Count 4,3 8,8 13,0

Total Count 17 35 52
Expected 
Count 17,0 35,0 52,0

 
 
 Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 3,525(b) 1 ,060    

Continuity 
Correction(a) 2,360 1 ,125    

Likelihood Ratio 3,378 1 ,066    
Fisher's Exact 
Test    ,089 ,064
Linear-by-Linear 
Association 3,457 1 ,063    

N of Valid Cases 52      
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,25. 
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