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HUBUNGAN KONSUMSI PANGAN DENGAN STATUS GIZI ANAK DI 

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-KASYFI MEDAN 

 

Ilham Haris; Masryna Siagian 

(Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Indonesia) 

 

ABSTRACT 

Riskesdas 2010 showed 40.6 per cent of the population consume foods 

below minimum requirements (less than 70% of the Recommended Daily Intake / 

RDA), which has been recommended. Prevalence of infant malnutrition of 17.9 

percent of which 4.9 percent were malnourished. Prevalence of underweight 

children under five nationally was 13.3 percent. 

We aimed to determine the relationship of Food Consumption Nutritional 

Status of Children in Kindergarten (TK) Al-Kasyfi. Research time in February 

2013. This type of research is an analytical survey research, the cross-sectional 

research design. The study population was all children learn in kindergarten 

totaled 42 children, and the entire sample is the mother or the child care 

kindergarten totaling 42 people. Data processed manually and computerized, 

relationships with cross-tabulation analysis and chi-square test. 

The results, of the 42 children the majority of children eat a good amount 

of 23 children. For the majority of the 40 types of food children eat better 

frequency. 33 kinds of food for the majority of the foods children are met. And for 

the majority of the nutritional status of 32 children had normal nutritional status. 

There is a relationship between the number of meals with the nutritional status of 

the value of p = 0.032 < α=0.05. No association with frequency of eating 

nutritional status with p = 0.720> α=0.05. No association with nutritional status of 

foods with a value of p = 0.079> α=0.05. 

Respondents expected to pay attention, especially mothers intake of food 

consumption, and the associated educational institutions are expected to provide 

an understanding of good and nutritious eating, and doing weight monitoring 

program each month. 

 

Keywords : Food Consumption, Nutritional Status. 

References : 20 (2000-2012) 

 

LATAR BELAKANG 

Keberhasilan pembangunan 

nasional suatu bangsa ditentukan 

oleh ketersediaan sumberdaya 

manusia yang berkualitas, yaitu 

sumberdaya manusia yang memiliki 

fisik tangguh, mental yang kuat, 

sehat dan cerdas. Bukti empiris 

menunjukkan bahwa kulitas SDM 

ditentukan oleh status gizi yang baik, 

yang secara langsung ditentukan oleh 

faktor konsumsi pangan dan daya 

tahan tubuh. Faktor penentu mutu 

makanan adalah keanekaragaman 

jenis pangan, keseimbangan gizi dan 

keamanan pangan. Ketidak 

seimbangan gizi akibat konsumsi 

pangan yang tidak beranekaragam 



dapat membawa dampak pada 

masalah gizi kurang maupun gizi 

lebih (Asaad, 2010).  

Berdasarkan data Riskesdas  

tahun 2010, prevalensi balita kurang 

gizi sebesar 18 persen  diantaranya 

4,9 persen dengan gizi buruk dan 

prevalensi balita kurus (wasting) 

adalah 13,3 persen.  

Indonesia merupakan Negara 

yang mempunyai ragam budaya, 

sosial, adat istiadat yang beragam. 

Dalam memilih sumber makanan 

terkadang masyarakat  Indonesia 

juga mempertimbangkan budaya 

yang ada. Beberapa ahli sosialog dan 

ahli gizi,  menemukan bahwa faktor 

budaya sangat berperan terhadap 

kebiasaan makan dan bentuk 

makanan itu sendiri, sehingga tidak 

jarang menimbulkan berbagai 

masalah gizi apabila faktor makanan 

itu tidak diperhatikan secara baik 

oleh kita yang mengkonsumsinya 

(Adriani, 2012). 

Kebutuhan energi seseorang 

menurut FAO/WHO adalah 

konsumsi energi berasal dari 

makanan yang diperlukan untuk 

menutupi pengeluaran energi  

seseorang bila ia mempunyai ukuran 

dan komposisi tubuh dengan tingkat 

aktifitas yang sesuai dengan 

kesehatan jangka panjang, dan 

memungkinkan pemeliharaan 

aktifitas fisik yang dibutuhkan secara 

sosial dan ekonomi (Almatesier, 

2001). 

Anak TK (usia 4-6 tahun) 

merupakan kelompok umur yang 

rawan gizi dan rawan penyakit. 

Beberapa kondisi yang menyebabkan 

usia ini rawan gizi dan rawan 

kesehatan, antara lain usia ini masih 

berada dalam masa transisi, sudah 

bisa mulai bermain diluar rumah, 

anak sudah bisa memilih makanan 

sesuai selera (Adriani, 2012). 

Hasil penelitian Santi (2011) 

menunjukkan bahwa pola makan 

yang cukup pada balita memiliki 

status gizi baik sebanyak 26 orang 

(23,9 %) dan status gizi kurang 

sebanyak 22 orang (20,2 %), 

sedangkan pada pola makan kurang 

dengan status gizi baik sebanyak 16 

orang (14,7 %) dan status gizi kurang 

sebanyak 45  orang (41,3 %) 

Hasil penelitian Mariana 

(2012) menunjukkan bahwa 

konsumsi energi pada anak usia dini 

yang mengikuti PAUD dalam 

kategori kurang ada 8 orang (17,7%), 

bahkan ada yang defisit sebesar 7 



orang (15,5%). Sedangkan konsumsi 

protein kategori kurang sebanyak 17 

orang (37,7%). Namun terdapat juga 

7 orang (15,5%) termasuk kategori 

defisit. Kekurangan energi yang 

berlangsung lama pada seseorang 

akan mengakibatkan penurunan berat 

badan dan jika berlanjut akan 

mengakibatkan keadaan gizi kurang. 

Hasil penelitian  

Pendidikan taman kanak-

kanak (TK) menurut UU-RI No.20 

tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai usia 

6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut 

(Dinas kesehatan, 2010).  

Taman kanak-kanak 

merupakan awal dari pengenalan 

anak dengan suatu lingkungan sosial 

yang ada di masyarakat umum, di 

luar keluarga. TK merupakan 

institusi yang di samping 

memberikan kesempatan bermain 

sambil belajar kepada anak, juga 

mendidik anak-anak. Salah satu 

aspek yang dibina pada anak TK 

adalah penjagaan kesehatan melalui 

konsumsi makanan yang sehat. Di 

TK, anak juga diajarkan tata cara 

makan yang benar di samping 

perilaku memilih makanan yang 

berguna bagi dirinya. 

(Santoso,2009).  

Berdasarkan survei awal di 

taman kanak-kanak (TK) Al-Kasyfi 

terletak dijalan A.R Hakim Medan, 

memiliki 50 murid yang sebagian 

besar orang tua (ayah) sebagai 

wiraswasta (ibu) sebagai ibu rumah 

tangga. Pada taman kanak-kanak ini 

tidak diperbolehkan untuk jajan 

diluar, tetapi pihak sekolah mengajak 

anak-anak TK untuk membawa bekal 

masing-masing dari rumah.  

Berdasarkan hasil observasi 

awal yang dilakukan, ditemukan 2 

anak yang memiliki tubuh yang 

gemuk dengan berat 35 kg dan 22 kg 

yang sudah melebihi berat badan 

anak normal. Dari hasil wawancara 

kepada orang tua murid diketahui 

bahwa, anak tersebut makan dengan 

porsi yang banyak (makan pagi, 

siang, malam) dan sering makan fast 

food. Efek kegemukan pada anak 

dapat mengakibatkan dampak negatif 

bagi fisik dan psikologis. Dampak 



fisik adalah meningkatkan risiko 

penyakit kardiovaskular, gangguan 

tidur, gangguan saraf, resiko 

diabetes, dan penyakit sendi. 

Sedangkan dampak obesitas pada 

psikologis anak adalah depresi, 

kepercayaan diri rendah.  

 Dan dari hasil observasi 

yang dilakukan pada kesempatan 

yang sama ditemukan 3 anak yang 

berat badannya di bawah rata-rata 

(12-13kg) dengan ciri-ciri fisik 

kurus. Pengaruh kurang gizi pada 

tumbuh kembang anak antara lain, 

pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak (berat dan besar 

otak tidak bertambah, tingkah laku 

anak tidak normal, tingkat 

kecerdasan menurun). Dari hasil 

wawancara pada orangtua, diketahui 

bahwa anak tersebut memang 

memiliki nafsu makan kurang dan 

jarang makan terutama sarapan. 

Berdasarkan uraian di atas 

penulis tertarik untuk meneliti 

hubungan konsumsi pangan dengan 

status gizi anak di TK Al-Kasyfi 

Medan. Sesuai dengan latar belakang 

yang telah dikemukakan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah ada hubungan 

konsumsi pangan dengan status gizi 

anak di TK Al-Kasyfi Medan. 

Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian tentang 

hubungan konsumsi pangan dengan 

status gizi anak di TK Al-Kasyfi 

Medan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan 

frekuensi makan dengan status 

gizi anak di TK Al-Kasyfi Medan.  

2. Untuk mengetahui hubungan jenis 

makanan dengan status gizi anak 

di TK Al-Kasyfi Medan.  

3. Untuk mengetahui hubungan 

jumlah makanan dengan status 

gizi anak di TK Al-Kasyfi Medan. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai masukan bagi 

mahasiswa, bahwa pola 

makan anak yang sehat harus 

seimbang dengan nilai gizi. 

2. Bagi Institusi/sekolah  

Sebagai masukan bagi 

instansi yang terkait dalam 

hal pengaturan  pola makan 

yang sehat dan seimbang 

sehingga tercapai derajat 

kesehatan yang baik. 

3. Bagi Pendidikan 



Sebagai  bahan referensi di 

perpustakaan S1- Kesehatan 

Masyarakat Universitas 

Prima Indonesia Medan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah 

survei analitik dengan rancangan 

penelitian cros sectional yaitu 

melihat variabel bebas dan veriabel 

terikat pada waktu yang bersamaan. 

Jenis penelitian ini digunakan untuk 

hubungan konsumsi pangan dengan 

status gizi anak TK Al-Kasyfi 

Medan. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

TK Al- Kasyfi, karena ada beberapa 

anak-anak memiliki ciri-ciri fisik, 

kurus, gemuk. Dan penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari 

2013. 

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh ibu atau yang 

mengasuh anak TK Al-Kasyfi 

Medan berjumlah 42 orang. Dan 

sampel dalam penelitian ini  dengan 

total sampling yaitu seluruh ibu atau 

pengasuh anak di TK Al-Kasyfi 

Medan yang berjumlah 42 orang. 

Metode Pengumpulan Data  

Data Primer  

Data primer diperoleh 

melalui wawancara langsung dengan 

ibu atau pengasuh anak di taman 

kanak-kanak, yaitu: karakteristik 

anak (umur, jenis kelamin), jumlah 

makanan, frekuensi makan, dan jenis 

makanan dengan menggunakan 

formulir food recall, pengukuran 

berat badan menggunakan timbangan 

injak. 

Data Sekunder  

Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari catatan atau 

dokumen di TK Al-Kasyfi yaitu 

berupa data anak, gambaran umum 

dan letak geografis TK Al-Kasyfi.

 

Definisi Operasional 

 

 

 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 



N

o 

Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat ukur Skala  Hasil 

ukur 

1 Independen: 

Jumlah  

makan 

  

Makanan yang 

dikonsumsi oleh 

anak TK 

diperoleh 

berdasarkan 

recall 24 jam 

dilakukan 2 kali  

Recall  

24 jam  

dilakukan 2 

hari 

 

Food Recall Ordinal Baik 

(kode 1) 

Sedang 

(kode 2) 

Kurang 

(kode 3) 

2 Frekuensi 

makan  

berapa kali 

makanan yang 

dikonsumsi 

anak pada 

waktu tertentu 

-   4-5xMakan 

/hari 

-  3xMakan  

/hari  

- <3xMakan 

/hari 

Kuesioner Ordinal Baik 

(Kode 1) 

Cukup 

(Kode 2) 

Kurang 

(Kode 3) 

3 Jenis 

makanan 

berbagai macam 

makanan yang 

dikonsumsi oleh 

anak  

- Makanan pokok, 

- Lauk-pauk 

- Sayur-mayur, 

- Buah-buahan, 

- Susu  

Kuesioner Ordinal Terpenuhi 

(Kode 1) 

Tidak 

terpenuhi 

(Kode 2) 

4 Dependen 

Status gizi 

keadaan gizi 

anak yang 

diukur dengan 

antropometri 

BB/U  

Baku rujukan 

Penilaian status 

gizi 

Timbangan 

injak  

Ratio Kurang 

(Kode 1) 

Normal 

(Kode 2) 

Lebih 

(Kode 3) 

 

Aspek Pengukuran 

1. Frekuensi Makan 

Kategori frekuensi makan 

sebagai berikut: 

1. Frekuensi makan baik, jika 

mengkonsumsi makanan 4-5 

kali sehari (pagi, selingan, 

siang, selingan, malam) (kode 

1). 

2. Frekuensi makan cukup, jika 

mengkonsumsi makanan 3 

kali sehari (pagi, siang, 

malam) (kode 2). 

3. Frekuensi makan kurang , 

jika mengkonsumsi makanan 

kurang dari 3 kali sehari) 

(kode 3). 

2. Jenis Makanan 

Kategori Jenis makan sebagai 

berikut: 

a. Terpenuhi, jika 

mengkonsumsi makanan 4 

atau 5 komponen (seperti 

Makanan pokok, lauk-pauk, 

sayur-mayur, buah dan 

ditambah susu) dalam 1 hari 

(kode 1) 

b. Tidak terpenuhi, jika 

mengkonsumsi makanan kurang 

dari 4 komponen  (salah satu atau 



lebih komponennya tidak 

terpenuhi) dalam 1 hari (kode 2). 

3. Jumlah Makanan 

Jumlah energi protein yang 

dikonsumsi anak usia dini ini 

diperoleh berdasarkan food recall 24 

jam yang dilakukan 2 kali dan 

harinya tidak berturut-turut, yaitu 

melalui wawancara dengan ibu anak 

yang mengikuti program TK. Dari 

hasil food recall 24 jam, dihitung 

rata-rata konsumsi energi dan 

protein, kemudian dibandingkan 

dengan angka kecukupan gizi anak. 

Dengan menggunakan rumus. 

 

AKG individu  

 
 

 

 Tingkat konsumsi= 

 

 =  

 

Adapun klasifikasi tingkat konsumsi, 

menurut Supariasa (2002), yaitu:  

a. ≥100 % AKG = Baik (Kode 

1) 

b. 80-99 % AKG = Sedang 

(Kode 2) 

c. <70 % - 80 % AKG = 

Kurang (Kode 3) 

4. Status Gizi Anak Usia 

Prasekolah 
 

Status gizi diperoleh melalui 

pengukuran antropometri tinggi 

badan menurut umur (TB/U) atau 

berat badan menurut umur (BB/U) 

atau berat badan menurut tinggi 

badan (BB/TB).  

a. Jika BB/U <-2 SD = BB Kurang 

(Kode 1) 

b. Jika BB/U ≥-2 SD s/d ≤ 2 SD = 

BB Normal (Kode 2) 

c. Jika BB/U > 2 SD = BB Lebih 

(Kode 3) 

Pengolahan dan Analisis Data  

Menurut  Azhar dan Wahyuni 

(2007), pengolahan data dilakukan 

dengan cara: 

1. Editing merupakan kegiatan untuk 

melakukan pengecekan isi lembar 

kuesioner/ angket.  

2. Coding merupakan kegiatan 

merubah data berbentuk huruf 

menjadi data berbentuk angka/ 

bilangan. 

3. Processing merupakan entry data 

dari kuesioner ke dalam program 

computer. 

4. Cleaning merupakan kegiatan 

pengecekan kembali data yang 

sudah dientry apakah ada 

kesalahan atau tidak. 

Analisis Data  

1. Analisa Univariat 



Analisis dilakukan dengan survei 

analitik terhadap variabel-variabel 

yang meliputi Jumlah makanan, 

frekuensi makan, jenis makanan 

dan  status gizi. 

2. Analisa Bivariat  

Untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas dengan 

veriabel terikat menggunakan uji 

chi-square ( )2x  pada tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05).  

a. Jika nilai X
2 

hitung  >  X
2
 chi 

squre tabel maka hipotesis 

penelitian diterima. 

b. Jika nilai X
2 

hitung < X
2
 chi squre 

tabel maka hipotesis penelitian 

ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum TK Al-Kasyfi 

Medan 

 

Taman kanak-kanak (TK) Al-

Kasyfi sudah berdiri 3 tahun yang 

dikembangkan oleh yayasan Ampek 

Angkek Candung. TK Al-Kasyfi 

terletak di jalan A.R Hakim Gg. 

Pertama No. 22 Kecamatan Medan 

Area.  

Mempunyai kepala sekolah yaitu 

Elmi Hardy, S.Ag dan di bantu oleh 

4 pengajar dan 1 bagian tata usaha 

TK Al-Kasyfi memiliki 42 murid 

yang didalamnya terdiri dari 21 anak 

laki-laki dan 21 anak perempuan. 

Dalam proses belajar mengajar di TK 

Al-Kasyfi memiliki 2 kelas yang 

masing masing memiliki 2 pengajar 

di setiap kelasnya. Murid-murid yang 

berada di lingkungan belajar TK 

berumur 4-6 tahun.  

Analisis Univariat 

 Analisi univariat variable 

konsumsi pangan dan status gizi 

disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi yang dimuat 

pada table 2. dibawah ini: 

 
Tabel 2. Distribusi frekuensi responden 

berdasarkan jumlah 

makanan, frekuensi makan, 

jenis makanan dan status gizi 

anak di TK Al-Kasyfi Medan 

No. Variable 
Jumlah 

(n) 

Per  

(%) 

1. Jumlah Makanan   

 a. Baik 23 54,8 

 b. Sedang 11 26,2 

 c. Kurang 8 19,0 

 Total 42 100 

2. Frekuensi Makan   

 a. Baik 40 95,2 

 b. Cukup 2 4,8 

 Total 42 100 

3 Jenis Makanan   

 a. Terpenuhi 33 78,6 

 b. Tidak terpenuhi 9 21,4 

 Total 42 100 

4 Status Gizi   

 a. Kurang 8 19,0 

 b. Normal 32 76,2 

 c. Lebih 2 4,8 

 Total 42 100 

Pada tabel 2 berdasarkan 

jumlah makanan, mayoritas 



berkategori baik sebanyak 23 orang 

(54,8%), dan minoritas berkategori 

kurang sebanyak 8 orang (19,0%). 

Berdasarkan frekuensi makan 

mayoritas berkategori baik sebanyak 

40 orang (95,2%), minoritas 

berkategori cukup sebanyak 2 orang 

(4,8%). Berdasarkan jenis makanan, 

mayoritas terpenuhi jenis 

makanannya sebanyak 33 orang 

(78,6%), dan minoritas tidak 

terpenuhi sebanyak 9 orang (21,4%). 

 Berdasarkan status gizi, 

mayoritas anak memiliki status gizi 

yang normal sebanyak 32 orang 

(76,2%), dan minoritas status gizi 

lebih sebanyak 2 orang (4,8%). 

Analisi Bivariat 

 Analisi bivariat digunakan 

untuk menyajikan data dalam bentuk 

tabel dengan menggunakan uji chi-

square untuk melihat hubungan 

jumlah, frekuensi dan jenis makanan 

dengan status gizi. 

1. Hubungan Jumlah Makanan 

dengan Status Gizi Anak di 

Taman Kanak- Kanak Al-

Kasyfi 

 

Data tentang hubungan 

jumlah makanan dengan status gizi 

pada anak TK dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3. Hubungan Jumlah Makan 

dengan Status Gizi Anak di 

Taman   Kanak-Kanak Al 

Kasyfi 
 

Juml

ah 

 

Mak

an 

 

           Status Gizi 

Kuran

g 

 

Norma

l 

Lebih Total P 

val

ue 

 n % n % n % n % 

Baik 5 21

,7 

1

8 

78

,3 

0 0 2

3 

10

0 

 

0,0

32 Seda
ng 

3 27
,3 

8 72
,7 

0 0 1
1 

10
0 

Kura

ng 

0 0 6 75

,0 

2 25

,0 

8 10

0 

 

Pada tabel 3 dari 23 anak 

yang jumlah makan berkategori baik, 

mayoritas anak memiliki status gizi 

normal yaitu 18 orang (78,3%) dan 

minoritas status gizi kurang yaitu 5 

orang (21,7%). Dari 11 anak yang 

jumlah makanan berkategori sedang, 

mayoritas anak memiliki status gizi 

normal yaitu 8 orang (72,7%) dan 

minoritas status gizi kurang 3 orang 

(27,3%). Dari 8 anak yang jumlah 

makan berkategori kurang, mayoritas 

anak memiliki status gizi normal 6 

orang (75,0%) dan minoritas status 

gizi lebih 2 (25,0%). 

Berdasarkan tabel 3 diketahui  

bahwa p = 0,032< α=0,05 artinya ada 

hubungan antara jumlah makan 

dengan status gizi anak. 

2. Hubungan Frekuensi Makan 

dengan Status Gizi Anak di 

Taman   Kanak-Kanak Al-

Kasyfi 

 



Data tentang hubungan 

Frekuensi makan dengan status gizi 

pada anak TK dapat dilihat pada 

table 4. berikut: 

 
Tabel 4. Hubungan Frekuensi Makan 

dengan Status Gizi Anak di 

Taman Kanak-Kanak Al-

Kasyfi 

 
 

Frek

uensi  

Mak

an 

       Status Gizi 

Kurang 

 

Nor

mal 

Lebi

h 

Total P 

va

lu

e 

 n % n % n % n

  

% 

Baik 8 20,0 3

0 

75

,0 

2 5

,

0 

4

0 

1

0

0 

  

0,

72

0 Cuku

p 

0 0 2 10

0,

0 

0 0 2 1

0

0 

 

Pada tabel 4. dari 40 anak 

yang frekuensi makannya kategori 

baik, mayoritas anak memiliki status 

gizi normal sebanyak 30 orang 

(75,0%), dan minoritas anak status 

gizi lebih sebanyak 2 orang (5,0%). 

Sedangkan dari 2 anak yang 

frekuensi makannya kategori cukup, 

seluruhnya berstatus gizi normal 

Berdasarkan tabel 4. diketahui  

bahwa p = 0,720> α=0,05 yang 

artinya tidak ada hubungan antara 

frekuensi makan dengan status gizi 

anak. 

3. Hubungan Jenis Makanan 

dengan Status Gizi Anak di 

Taman Kanak-Kanak Al-Kasyfi 

 

Data tentang hubungan Jenis 

makanan dengan status gizi pada 

anak TK dapat dilihat pada tabel 5 

berikut: 

Tabel 5. Hubungan Jenis Makanan 

dengan Status Gizi Anak 

di Taman Kanak-Kanak 

Al-Kasyfi 

 
 

Jenis 

Mak

anan 

Status Gizi 

Kura

ng 

 

Norm

al 

Lebi

h 

Total P 

val

ue 

 n % n % n % n  % 

Terpe

nuhi 

4 12

,1 

2

7 

81

,8 

2 6

,

1 

3

3 

1

0

0 

  

0,0

79 

Tidak 

Terpe

nuhi 

4 44

,4 

5 55

,6 

0 0 9 1

0

0 

 

 Pada tabel 5. dari 33 anak 

yang jenis makanannya terpenuhi, 

mayoritas berstatus gizi normal yaitu 

sebanyak 27 orang (81,8%), 

minoritas berstatus gizi lebih yaitu 

sebanyak 2 orang (6,1%). Dari 9 

anak yang jenis makanannya  tidak 

terpenuhi, mayoritas berstatus gizi 

normal yaitu 5 orang (55,6%) dan 

minoritas memiliki status gizi kurang 

yaitu 4 orang (44,4%). 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui  

bahwa p = 0,079> α=0,05 yang 

artinya tidak ada hubungan antara 

jenis makan dengan status gizi anak. 

 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan Jumlah Makan 

dengan Status Gizi Anak di 



Taman Kanak-Kanak (TK) Al-

Kasyfi 
 

Berdasarkan tabel 3 diketahui  

bahwa p = 0,032< α=0,05 artinya ada 

hubungan antara jumlah makan 

dengan status gizi anak. 

Dari 23 anak yang jumlah 

makanannya berkategori baik 

ditemukan 5 anak memiliki gizi 

kurang.   

Anak yang mempunyai gizi 

kurang kemungkinan dikarenakan 

unsur zat gizi pada makanan yang 

mereka konsumsi tidak terpenuhi, 

seperti: karbohidrat, protein, lemak 

yang salah satunya tidak terpenuhi. 

Untuk anak yang memiliki gizi lebih 

tetapi jumlah makannya kurang 

kemungkinan bisa saja unsur zat gizi 

seperti lemak, atau karbohidrat lebih 

banyak mereka konsumsi dari unsur 

zat gizi yang lainnya. Dan bisa juga 

dikarenakan faktor bawaan (genetik) 

yang menyebabkan anak tersebut 

memiliki berat bedan yang 

berlebihan. 

 Menurut penelitian 

Matondang (2007) yang dilakukan 

pada anak taman kanak-kanak pada 

43 anak, diketahui bahwa dari 26 

orang anak yang memiliki tingkat 

kecukupan energi baik, terdapat 15 

orang (57,7%) yang berstatus gizi 

baik dan ditemukan 2 orang (7,7%) 

yang berstatus gizi buruk. Sedangkan 

dari 8 orang yang memiliki tingkat 

kecukupan energi kategori defisit, 

terdapat 5 orang (65,6%) yang 

berstatus gizi baik dan ditemukan 3 

orang (37,5%) yang berstatus gizi 

kurang. 

 

2. Hubungan Frekuensi Makan 

dengan Status Gizi Anak di 

Taman Kanak-Kanak (TK) Al-

Kasyfi 

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui  

bahwa p = 0,720> α=0,05 artinya 

tidak ada hubungan antara frekuensi 

makan dengan status gizi anak. 

 Dari 40 anak yang frekuensi 

makan berkategori baik ditemukan 8 

anak memiliki status gizi kurang.  

Status gizi kurang ini terjadi 

karena orang tua sudah memberi 

anak makan sesuai frekuensi makan 

yang dianjurkan yaitu 4-5x perhari. 

Namun kemungkinan jumlah 

makanan yang dikonsumsi oleh anak 

sedikit dan sangat kurang sesuai 

dengan kebutuhannya. Hal ini juga 

bisa disebabkan karena anak 

kesulitan makan pada anak sehingga 

dapat menyebabkan kurang gizi pada 

anak. Anak balita merupakan 



golongan rawan gizi karena 

berhubungan dengan proses 

pertumbuhan yang relatif pesat. 

Status gizi dipengaruhi oleh 

konsumsi makanan dan penggunaan 

zat-zat gizi di dalam tubuh. Bila 

tubuh memperoleh cukup zat gizi 

dan digunakan secara efisien akan 

tercapai status gizi optimal yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan 

fisik, dan perkembangan otak. 

 

3. Hubungan Jenis Makanan 

dengan Status Gizi Anak di 

Taman Kanak-Kanak (TK) Al-

Kasyfi 
 

Berdasarkan tabel 5 diketahui  

bahwa p = 0,079> α=0,05 artinya 

tidak ada hubungan antara jenis 

makanan dengan status gizi anak. 

 Dari 33 anak yang terpenuhi 

jenis makanannya, sebanyak 4 anak 

memiliki status gizi kurang. Hal ini 

di sebabkan karena cara mengolah 

atau menyajikan makan untuk anak 

tidak mementingkan unsur zat gizi 

pada anak seperti karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin dan 

mineralnya. Dimana unsur-unsur zat 

gizi ini berkaitan dengan terjadinya 

masalah gizi terutama untuk 

kelompok usia anak-anak. 

Berdasarkan hasil pengamatan jenis 

makanan yang dikonsumsi, contoh 

nasi (sumber karbohidrat) 

mempunyai porsi yang lebih banyak 

dari pada sumber protein, dan zat 

gizi yang lain hanya sebagian kecil. 

Konsumsi pangan yang bergizi, 

beragam dan berimbang belum 

sepenuhnya dapat diwujudkan pada 

anak-anak. Tersedianya pangan yang 

cukup dalam keluarga, merupakan 

salah satu jaminan untuk memenuhi 

kebutuhan akan gizi pada setiap 

anak. Karena kecukupan gizi bagi 

seseorang sepenuhnya tergantung 

pada apa yang dimakan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara jumlah 

makanan dengan status gizi 

pada anak di TK Al-Kasyfi 

Medan. 

2. Tidak ada hubungan antara 

frekuensi makan dengan 

status gizi pada anak di TK 

Al-Kasyfi Medan. 

3. Tidak ada hubungan antara 

jenis makanan dengan status 

gizi pada anak di TK Al-

Kasyfi Medan. 



2. Saran 

Saran hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada responden 

diharapkan untuk 

memperhatikan konsumsi 

makan anak baik dari segi 

jumlah makan, frekuensi 

makan, jenis makanan, dan 

penyajian makanan yang 

beranekaragam. 

2. Kepada institusi pendidikan 

terkait diharapkan 

memberikan pemahaman 

kepada anak didik tentang 

makanan sehat dan bergizi, 

serta melakukan program 

pemantauan berat badan 

setiap bulannya. 
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