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HUBUNGAN  POLA  MAKAN  DENGAN  STATUS  GIZI  ANAK BALITA  
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(Ruben Situmorang, Masryna Siagian) 

(PS Ilmu Kesehatan Masyarakat UNPRI) 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on the results Riskesdas 2010, has been a decline in the national 

prevalence of malnutrition (weight for age) in children under five from 18.5% in 

2007 to 17.9% in 2010. The prevalence of malnutrition of 5.4% in 2007 to 4.3% 

in 2010. Prevalence of nutritional short 18% in 2007 to 17.1% in 2010. The 

decrease also occurred in the prevalence of underweight children, which is very 

thin prevalence decreased 13.6% in 2007 to 13.3% in 2010. From the available 

data, 8 million or 35 percent of the 23 million Indonesian children under five 

suffer from stunting malnutrition category, meaning that nearly half of children 

under five have a lower weight than the standard height toddler age. 

This study aims to determine the relationship of diet and nutritional status 

of children aged 1-5 years within the 12 villages Coral Wavy Year 2013. This 

type of research bersipat descriptive analytical cross-sectional study (cross-

sectional) with a total population of 34 samples. The sampling technique used is 

total sampling and hypothesis by using chi-square test. 

There is a significant relationship between frekkuensi meal with the 

nutritional status of children under five, obtained X
2
 hitung greater than X

2 
tabel 

(34.121> 9.488). There is a significant relationship types / variations of food 

ingredients and nutritional status, acquired X
2 

hitung greater than X
2 

tabel 

(11.174> 5.591). There is a significant relationship between the amount of 

nutrient content of the nutritional status of children, obtained X
2 

hitung greater 

than X
2 

tabel (24.606> 9.488). 

Expected for toddlers mothers should provide nutritious foods in 

accordance with the guidelines in four of five perfectly healthy toddler growth and 

development in order to run well so that is also good nutritional status. 

. 
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PENDAHULUAN 

Penyebab gizi buruk terjadi 

karena konsumsi makanan yang 

tidak mencukupi kebutuhan atau 

anak sulit makan, penyerapan 

makanan dalam system pencernaan 

mengalami gangguan, peningkatan 

pengeluaran gizi dalam tubuh misal 

anak mengalami diare atau 

mengalami penyakit infeksi sehingga 

akan memperburuk status gizi anak 

(Widodo, 2010).  

Dari data yang ada, 8 juta 

atau 35 persen dari 23 juta balita 



Indonesia menderita gizi buruk 

kategori stunting, artinya hampir 

separuh balita memiliki badan lebih 

rendah dari pada standar tinggi badan 

balita seumurnya. Di lain pihak 

kurang lebih 150.000 balita 

Indonesia meninggal setiap 

tahunnya. Sedangkan kondisi 

kelahiran balita pun banyak 

mengalami problem, yakni kurang 

lebih 5000-10.000 kelahiran balita di 

Indonesia per tahun mengalami 

gangguan pendengaran akibat 

rendahnya pengetahuan ibu akan 

kebutuhan gizi (Rubaidah, 2012). 

 Berdasarkan hasil Riskesdas 

tahun 2010, di Sumatera Utara status 

gizi balita berdasarkan berat badan 

menurut umur (BB/U) bahwa 

prevalensi gizi buruk sebesar 7,8%, 

gizi kurang sebesar 13,5%. Status 

gizi balita menurut tinggi badan per 

umur (TB/U), prevalensi balita 

sangat pendek 23,4% dan pendek 

sebesar 18,9%. Status gizi balita 

menurut berat badan per tinggi badan 

(BB/TB), prevalensi balita sangat 

kurus 5,6% dan kurus 8,4%. 

Sedangkan status gizi balita menurut 

tinggi badan per umur (TB/U) dan 

berat badan per tinggi badan 

(BB/TB), prevalensi balita pendek 

kurus 3,1 %  (Trihono, 2010).   

Pada tahun 2010 di Kota 

Medan terdapat 163 anak dengan 

status gizi buruk lebih besar bila 

dibandingkan tahun 2011 dengan 

penderita gizi buruk sebanyak 124 

anak. Dari data tersebut, diketahui 

penderita gizi buruk terbanyak 

ditemukan di Kawasan Medan Utara 

dengan jumlah 36 orang dan 

kawasan Medan sunggal dengan 20 

orang, serta Medan Area dan Medan 

Tembung 10 orang (Mardianti, 

2012). 

Puskesmas Sei Agul terletak 

di Jl. Karya II No.54. Memiliki 1 

puskesmas pembantu berada di Jl. 

Saudara Kelurahan Sei Agul. Jumlah 

tenaga medis dan paramedis 

sebanyak 31 orang. Wilayah kerja 

puskesmas Sei Agul ada 2 yaitu 

Kelurahan Karang Berombak dan 

Kelurahan Sei Agul. Kelurahan 

Karang Berombak  berada di 

Kecamatan Medan Barat. Luas 

wilayah 86 Ha, dipimpin seorang 

lurah, memiliki 19 lingkungan. 

Setiap lingkungan memiliki 1 

posyandu , kecuali lingkungan 7 dan 

9 masih bergabung dalam 1 

posyandu yang digunakan untuk 



pelayanan kesehatan ibu dan anak.  

Data tahun 2011 jumlah balita 

sebanyak 1598 balita, dijumpai 24 

balita dengan status gizi Bawah 

Garis Merah (BGM), sedangkan 

tahun 2012 jumlah balita sebanyak 

1910 balita, dengan 14 balita dengan 

status gizi Bawah Garis Merah 

(BGM) dengan rincian : lingkungan 

12 = 4 orang, lingkungan 14 = 1 

orang, lingkungan 19 = 2 orang, 

lingkungan 8 = 2 orang, lingkungan 

15 = 4 orang dan lingkungan 11 = 1 

orang . Lingkungan 12 merupakan 

salah satu wilayah kerja Kelurahan 

Karang Berombak dan Puskesmas 

Sei Agul. Jumlah balita 134 orang 

dengan balita bawah garis merah 

sebanyak 4 balita.  

Berdasar hasil survey awal 

dan hasil wawancara dengan ibu 

balita BGM,  status ekonomi 

keluarga termasuk golongan 

ekonomi lemah, dimana pendidikan 

orang tua hanya setingkat  SMP dan 

kepala keluarga tidak memiliki 

pekerjaan yang tetap, sehingga 

dampaknya keluarga sulit memenuhi 

kebutuhan gizi balita dengan baik. 

Hal ini menyebabkan pola makan 

anak tidak bisa memenuhi pola 

makan 4 sehat lima sempurna. 

Berdasarkan hasil pemantauan 

terhadap balita BGM, kondisi status 

gizi balita saat ini masih belum 

masuk dalam kategori gizi cukup  

(Profil Kesehatan Puskesmas Sei 

Agul, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada 

hubungan pola makan (frekuensi, 

jenis dan jumlah) dengan status gizi 

anak balita di lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat Tahun 

2013. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif 

analitik yaitu menggambarkan 

hubungan pola makan dengan status 

gizi anak balita dan menganalisa 

hubungan variabel–variabel yang di 

teliti. Disain atau rancangan yang di 

pakai yaitu studi potong lintang 

(Crosssectional). Penelitian ini 

dilakukan di lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan  Februari 

- Maret 2013. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua ibu yang 

mempunyai anak balita di 



lingkungan 12 kelurahan Karang 

Berombak Kecamatan Medan Barat. 

Jumlah populasi pada saat penelitian 

adalah sebanyak 134 anak balita. 

Dalam hal ini peneliti mengambil 

sampel 25% dari jumlah populasi, 

jika jumlah populasi = 134 orang, 

maka jumlah sampel = 25% x 134 = 

33,5 responden  digenapkan menjadi  

34 responden.  

 

Tabel 1. Defenisi operasional hubungan pola makan dengan status gizi 

anak balita di lingkungan 12 kelurahan Karang Berombak 

kecamatan Medan Barat tahun 2013 
Variabel Defenisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Hasil Ukur 

Independen 

Pola makan 

- Frekuensi 

makan 

 

 

Frekuensi 

makan yang 

dilakukan dalam 

satu hari 

 

 

Pemberian 

makanan pada 

balita 

 

 

Kuesioner 

 

 

Ordinal 

 

 

1. Baik bila frekuensi 

makan >5 kali/hari 

(kode 1)   

2. Cukup, bila 

frekuensi makan 

3-4 kali/hari (kode 

2) 

3. Kurang, bila 

frekuensi makan  

1-2 kali/hari (kode 

3) 

- Jenis/ 

  variasi     

bahan 

makanan 

Jenis bahan 

makan yang 

dimakan dalam 

satu hari 

Sesuai dengan 

menu 4 sehat 5 

sempurna 

Yaitu : 

•  Sumber 

bahan 

makanan 

pokok 

•  Sumber lauk 

pauk 

•   Sumber 

sayur-

sayuran 

•  Sumber 

buah-buahan 

•  Susu  

Kuesioner Ordinal 1. Baik, bila  

jenis/variasi 

makan sesuai 

dengan pola 4 

sehat 5 sempurna   

(kode 1)   

2. Kurang , bila  

jenis/variasi 

makan tidak  

sesuai dengan 

pola 4 sehat 5 

sempurna   (kode 

2) 

 

 - Jumlah 

kandungan  

zat gizi  

Banyaknya zat 

gizi dalam 

makanan yang 

dimakan anak 

dalam satu hari 

•  Protein (25-

39 kkal) 

•  Karbohidrat 

(1000-1550 

kkal) 

•  Satuan 

penukar 

bahan 

makanan 

Satu 

satuan 

penukar 

AKG 

2004 

Ordinal 1. Baik  = ≥100% 

2. Sedang  =        

80-90 % 

3. Kurang = 70-80% 

4. Defisit = <70 

Dependent 

- Status Gizi 

Balita 

 

keadaan fisik 

anak balita yang 

 

Standar WHO-

NCHS dengan 

 

Dacin 

KMS  

 

Ordinal 

 

1. BB lebih : 

    Z  score >3SD 



ditentukan 

dengan 

melakukan 

pengukuran 

antropometri 

Berat Badan 

menurut Umur 

(BB/U)  

menggunakan 

indikator BB/U 

2. BB lebih : 

    Z score >+2 s/d+ 

3SD 

3. BB normal :  

    Z ≥-2SD s/d + 2 

SD 

4. BB kurang : 

    Z score<–2 SD 

s/d ≥- 3SD 

5.BB sangat kurang 

:  Z < - 3 SD 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Tahun 

2013  
No Kategori Jumlah Persentase 

1 Umur 

20-35 tahun 

>35 tahun 

 

31 

3 

 

91,2 

8,8 

 Jumlah 34 100 

2 Pekerjaan  

Pegawai Negeri/TNI/Polri 

Pedagang 

Ibu Rumah Tangga 

 

1 

14 

19 

 

2,9 

41,2 

55,9 

 Jumlah 34 100 

3 Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

 

1 

8 

21 

4 

 

2,9 

23,5 

61,8 

11,8 

 Jumlah 34 100 

Pada tabel di atas dapat 

dilihat bahwa dari 34 responden 

tentang karakteristik responden di 

lingkungan 12 Kelurahan Karang 

Berombak kecamatan Medan Barat 

tahun 2013, umur responden 

mayoritas 20-35 tahun sebanyak 31 

orang (91,2%) dan minoritas umur 

>35 tahun sebanyak 3 orang (8,8%).  

Berdasarkan pekerjaan 

mayoritas ibu rumah tangga 

sebanyak 19 orang (55,9%) dan 

minoritas Pegawai Negeri/TNI/Polri 

sebanyak 1 orang (2,9%).  

Berdasarkan pendidikan 

mayoritas SMA sebanyak 21 orang 

(61,8%) dan minoritas SD sebanyak 

1 orang (2,9%). 

 

Tabel 3.  Distrubusi   Frekuensi Berdasarkan  Frekuensi Makan, Jenis / 

Variasi Bahan Makan, Jumlah Kandungan Zat Gizi dan Status 

Gizi Balita di Lingkungan 12 Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat Tahun 2013  



No Kategori Jumlah Persentase 

1 Frekuensi Makan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

5 

23 

6 

 

14,7 

67,6 

17,6 

 Jumlah 34 100 

2 Jenis/Variasi Bahan Makan 

Baik 

Kurang 

 

26 

8 

 

76,5 

23,5 

 Jumlah 34 100 

3 Jumlah Kandungan Zat Gizi 

Baik 

Sedang 

Kurang 

 

6 

24 

4 

 

17,6 

70,6 

11,8 

 Jumlah 34 100 

4 Status Gizi 

BB Lebih 

BB Normal 

BB Kurang 

 

3 

28 

3 

 

8,8 

82,4 

8,8 

 Jumlah 34 100 

Pada tabel di atas dapat 

dilihat bahwa dari 34 responden 

tentang hubungan pola makan 

dengan status gizi balita di 

lingkungan 12 Kelurahan Karang 

Berombak kecamatan Medan Barat 

tahun 2013, dimana frekuensi makan 

anak  mayoritas cukup sebanyak 23 

orang (67,6%) dan minoritas baik 

sebanyak 5 orang (14,7%).  

Berdasarkan jenis/variasi 

bahan makan mayoritas baik 

sebanyak 26 orang (76,5%) dan 

minoritas kurang sebanyak 8 orang 

(23,5%).  

Berdasarkan jumlah zat gizi 

mayoritas sedang sebanyak 24 orang 

(70,6%) dan minoritas kurang 

sebanyak 4 orang (11,8%). 

Berdasarkan status gizi 

mayoritas BB normal sebanyak 28 

orang (82,4%) dan minoritas BB 

Lebih dan kurang sebanyak 3 orang 

(8,8%).

 

Tabel 4.    Hubungan Antara  Frekuensi Makan dengan Status Gizi Balita Di 

Lingkungan 12 Kelurahan Karang Berombak Medan Kecamatan 

Medan Barat Tahun 2013 
 

No 

 

Freks. 

Makan 

Status Gizi  

Total 

N 

 

 

% 

 

df 

 

X
2
hitung 

 

X
2
tabel BB 

Lebih 

 BB  

Normal 

BB 

Kurang 

n % n % n % 

1 

2 

3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

3 

0 

0 

60 

0 

0 

2 

23 

3 

40 

100 

50 

0 

0 

3 

0 

0 

50 

5 

23 

6 

100 

100 

100 

 

4 

 

34,121 

 

9,488 



Pada tabel di atas dapat 

dilihat, dari 5 responden yang 

frekuensi makannya baik, mayoritas 

status gizi lebih sebanyak 3 orang 

(60%), minoritas status gizi normal 

sebanyak 2 orang (40%). Dari 23 

responden yang frekuensi makannya 

cukup, mayoritas status gizi normal 

sebanyak 23 orang (100%). Dari 6 

responden yang frekuensi makannya 

kurang, mayoritas status gizi normal 

dan kurang sebanyak 3 orang (50%). 

 Berdasarkan hasil uji Chi-

Square, diperoleh X
2

hitung sebesar 

34,121. Besarnya X
2

tabel diperoleh 

melalui tabel Chi-Square tabel pada 

taraf signifikasi 5% (0,05) dengan 

df=2 yaitu sebesar 9,488. Oleh 

karena X
2

hitung lebih besar dari X
2

tabel 

(34,121>9,488) maka Ho ditolak 

sehingga terdapat hubungan 

signifikan antara frekuensi makan 

dengan status gizi pada balita. 

 

Tabel 5.  Hubungan Antara  Jenis/Variasi Bahan Makan dengan Status 

Gizi Balita Di Lingkungan 12 Kelurahan Karang Berombak 

Medan Kecamatan Medan Barat Tahun 2013 
 

No 

Jenis/ 

Variasi 

Bahan 

Makan 

Status Gizi  

Total 

N 

 

 

% 

 

 

df 

 

 

X
2
hitung 

 

 

X
2
tabel 

BB 

Lebih 

 BB  

Normal 

BB 

Kurang 

n % n % n % 

1 

2 

Baik 

Kurang 

3 

0 

11,5 

0 

23 

5 

88,5 

62,5 

0 

3 

0 

37,5 

26 

8 

100 

100 

 

2 

 

11,174 

 

5,591 

Pada tabel di atas dapat 

dilihat, Dari 26 responden yang 

jenis/variasi makannya baik, 

mayoritas status gizi normal 

sebanyak 23 orang (88,5%), 

minoritas status gizi lebih sebanyak 3 

orang (11,5%). Dari 8 responden 

yang jenis/variasi makannya kurang, 

mayoritas status gizi normal 

sebanyak 5 orang (62,5%) minoritas 

status gizi  kurang sebanyak 3 orang 

(37.5%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-

Square, diperoleh X
2

hitung sebesar 

11,174. Besarnya X
2

tabel diperoleh 

melalui tabel Chi-Square tabel pada 

taraf signifikasi 5% (0,05) dengan 

df=2 yaitu sebesar 5,591. Oleh 

karena X
2

hitung lebih besar dari X
2

tabel 

(11,174>5,591) maka Ho ditolak 

sehingga terdapat hubungan 

signifikan antara jenis/variasi bahan 

makan dengan status gizi pada balita. 

 



Tabel 6. Hubungan Antara Jumlah Kandungan Zat Gizi dengan Status Gizi 

Balita Di Lingkungan 12 Kelurahan Karang Berombak Medan 

Kecamatan Medan Barat Tahun 2013 
 

No 

Jumlah 

kandungan 

zat gizi 

Status Gizi  

Total 

N 

 

% 

 

df 

 

X
2
hitung 

 

X
2
tabel BB 

Lebih 

 BB  

Normal 

BB 

Kurang 

n % n % n % 

1 

2 

3 

Baik 

Sedang 

Kurang 

3 

0 

0 

50 

0 

0 

3 

23 

2 

50 

95,8 

50 

0 

1 

2 

0 

4,2 

50 

6 

24 

4 

100 

100 

100 

 

4 

 

24,606 

 

9,448 

Pada tabel di atas dapat 

dilihat, dari 6 responden yang jumlah 

kandungan zat gizinya baik, 

mayoritas status gizinya lebih dan 

normal sebanyak 3 orang (50%). 

Dari 24 responden yang jumlah 

kandungan zat gizinya sedang 

mayoritas status gizi normal 

sebanyak 23 orang (95,8%) minoritas 

status gizi kurang sebanyak 1 orang 

(4,2%). Dari 4 responden yang 

jumlah kandungan zat gizinya 

kurang mayoritas status gizi normal 

dan kurang sebanyak 2 orang (50%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-

Square, diperoleh X
2

hitung sebesar 

24,606. Besarnya X
2

tabel diperoleh 

melalui tabel Chi-Square tabel pada 

taraf signifikasi 5% (0,05) dengan 

df=4 yaitu sebesar 9,488. Oleh 

karena X
2

hitung lebih besar dari X
2

tabel 

(24,606>9,488) maka Ho ditolak 

sehingga terdapat hubungan 

signifikan antara jumlah kandungan 

zat gizi dengan status gizi pada 

balita. 

 

PEMBAHASAN 

Hubungan Frekuensi Makan 

Dengan Status Gizi Pada Anak 

Balita Di Lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat Tahun 

2013 

Berdasarkan hasil uji chi-

square diperoleh X
2

hitung lebih besar 

dari X
2

tabel (34,121>9,488), ada 

hubungan frekuensi makan dengan 

status gizi pada anak balita di 

lingkungan 12 kelurahan Karang 

Berombak kecamatan Medan Barat 

tahun 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden yang 

frekuensi makan cukup memiliki 

status gizi dengan Berat Badan 

normal sebanyak 23 orang.  

Dalam menerapkan pola 

makan sehat perlu diperhatikan 

bagaimana frekuensi makan anak. 

Frekuensi makanan harus mematuhi 

jadwal makan yaitu makan makanan 

bergizi seimbang tiga kali sehari, 

yaitu sarapan, makan siang dan 

makan malam dan 2x makan 



selingan. Waktu-waktu makan yang 

disarankan adalah pagi hari waktu 

sarapan, pukul 10.00 sebagai 

selingan, tambahkan susu, pukul 

12.00 pada waktu makan siang, 

pukul 16.00 sebagai selingan, pukul 

18.00 pada waktu makan malam dan 

sebelum tidur malam, tambahkan 

susu (Marimbi, 2010). 

Menurut asumsi peneliti 

frekuensi makan yang baik akan 

mempunyai pengaruh terhadap status 

gizinya. Semakin sering seorang 

anak makan maka anak tersebut 

dapat terpenuhi segala kebutuhan 

gizinya dengan baik. Namun yang 

perlu diingat bahwa frekuensi makan 

harus juga menjaga kualitas makanan 

yang dimakan. Makanan yang 

terbaik bagi anak adalah makanan 

yang memenuhi pola makan 4 sehat 

5 sempurna. 

Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan frekuensi makan balita di 

lingkungan 12 Kelurahan Karang 

Berombak Kecamatan Medan Barat 

yaitu bahwa 5 balita yang frekuensi 

makannya baik serapan pagi 

dilakukan sebelum jam 8 pagi, 

makan selingan jam 10.00 WIB, 

makan siang antara jam 12.00-13.00 

WIB, makan selingan sore jam 

antara 16.00-16.30 WIB dan makan 

malam sebelum jan 19.00 WIB. 

Sedangkan frekuensi makan balita 

yang frekuensi makan cukup waktu 

makannya kurang tepat waktu dan 

kadang-kadang tidak ada makan 

selingan baik pagi atau sore. 

Frekuensi makan balita yang kurang 

dimana frekuensi makannya tidak 

teratur dan kadang-kadang balita 

makan hanya makan siang dan 

malam, sedangkan makanan selingan 

baik pagi maupun sore tidak ada. 

 

Hubungan Jenis/Variasi Bahan 

Makan Dengan Status Gizi Pada 

Anak Balita Di Lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat Tahun 

2013 

Berdasarkan hasil uji chi-

square diperoleh X
2

hitung lebih besar 

dari X
2

tabel (11,174>5,591), ada 

hubungan frekuensi makan dengan 

status gizi pada anak balita di 

lingkungan 12 kelurahan Karang 

Berombak kecamatan Medan Barat 

tahun 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki jenis/variasi bahan makan 

baik sebanyak 26 orang, dimana 23 

orang memiliki status gizi normal 

dan 3 orang memiliki status gizi 

baik.  



Menurut Paath, dkk. (2005), 

dengan mengkonsumsi makanan 

sehari-hari yang beraneka ragam, 

kekurangan zat gizi pada jenis 

makanan yang satu akan dilengkapi 

oleh keunggulan zat gizi pada jenis 

makanan lain, sehingga akan tetap 

mendapatkan masukan gizi yang 

seimbang. 

Untuk tumbuh dan 

berkembang, manusia memerlukan 

enam zat gizi utama, yaitu 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 

mineral dan air. Zat gizi tersebut 

dapat kita peroleh dari makanan yang 

kita konsumsi sehari-hari. Agar anak 

dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik, makan makanan yang 

dimakannya tidak boleh sekedar 

mengenyangkan perut saja, makanan 

yang dimakan harus beragam 

jenisnya, jumlah atau porsinya 

cukup, higienis dan aman (bersih 

dari kotoran dan bibit penyakit, serta 

tidak mengandung bahan-bahan yang 

berbahaya bagi kesehatan), makan 

dilakukan secara teratur, makan 

dilakukan dengan cara baik 

(Proverawati, 2011). 

Menurut Sulistyoningsih 

(2011), makanan yang beraneka 

ragam adalah makanan yang 

mengandung unsur-unsur zat gizi 

yang diperlukan tubuh baik kualitas  

dan kuantitasnya. Apabila terjadi 

kekurangan atas salah satu zat gizi 

tertentu pada satu jenis makanan, 

dilengkapi oleh zat gizi serupa dari 

makanan yang lain. Variasi dan 

kombinasi  hidangan dapat diatur 

sehingga dapat menghindari 

kebosanan yang disebabkan 

pengulangan jenis makanan dan cara 

pengelolaan. 

Beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan gizi antara lain 

pengetahuan dan status ekonomi. 

Rendahnya pengetahuan tentang 

manfaat makanan bergizi dapat 

mempengaruhi pola konsumsi 

makanan. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh kurangnya 

informasi, sehingga dapat terjadi 

kesalahan dalam pemenuhan 

kebutuhan gizi. Sedangkan 

penyediaan makanan bergizi 

membutuhkan dana yang tidak 

sedikit, sehingga  perubahan status 

gizi dipengaruhi oleh status ekonomi. 

Dengan kata lain, orang dengan 

status ekonomi kurang biasanya 

kesulitan dalam penyediaan makanan 

bergizi. Sebaliknya, orang dengan 



status ekonomi cukup lebih mudah 

untuk menyediakan makanan yang 

bergizi (Hidayat, 2011). 

Menurut asumsi peneliti, 

jenis atau variasi bahan makanan 

akan mempunyai pengaruh terhadap 

status gizi anak. Makanan yang 

monoton tidak akan mampu 

memenuhi kebutuhan zat gizi yang 

diperlukan untuk perkembangan 

anak, sedangkan jenis atau variasi 

makanan yang beraneka ragam akan 

dapat memenuhi kebutuhan zat gizi 

anak, dimana dengan banyaknya 

jenis atau variasi makan maka 

kebutuhan gizi akan saling 

melengkapi sehingga akan 

memenuhi pola makan 4 sehat 5 

sempurna. 

Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan terhadap jenis/variasi 

bahan makan balita di lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat, 

jenis/variasi bahan makan yang 

digunakan oleh ibu nasi, lauk pauk 

berupa telur, ikan, tempe, tahu, 

sayuran berupa bayam, daun 

singkong, dan buah berupa pisang, 

jeruk, semangka serta makan 

selingan berupa roti dan pisang 

goreng.  

 

Hubungan Jumlah Kandungan 

Zat Gizi dengan Status Gizi Pada 

Anak Balita Di Lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat Tahun 

2013 

Berdasarkan hasil uji chi-

square diperoleh X
2

hitung lebih besar 

dari X
2

tabel (24,606>9,488), ada 

hubungan frekuensi makan dengan 

status gizi pada anak balita di 

lingkungan 12 kelurahan Karang 

Berombak kecamatan Medan Barat 

tahun 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki jumlah kandungan zat gizi 

sedang sebanyak 24 orang, dimana 

23 orang memiliki status gizi normal 

dan 1 orang memiliki status gizi 

kurang.  

Pola makan yang seimbang, 

yaitu sesuai dengan kebutuhan 

disertai pemilihan bahan makanan 

yang tepat akan melahirkan status 

gizi yang baik. Asupan makanan 

yang melebihi kebutuhan gizi akan 

menyebabkan kelebihan berat badan 

dan penyakit lain yang disebabkan 

oleh kelebihan zat gizi. Sebaliknya 

asupan makanan kurang dari 

kebutuhan akan menyebabkan tubuh 

menjadi kurus dan rentan terhadap 

penyakit. Kedua keadaan tersebut 



sama tidak baiknya, sehingga disebut 

gizi salah. Keadaan gizi salah akibat 

kurang makan dan berat badan yang 

kurang merupakan hal yang banyak 

terjadi di berbagai daerah atau negara 

miskin. Sebaliknya keadaan gizi 

salah akibat konsumsi gizi 

berlebihan, merupakan fenomena 

baru yang semakin lama semakin 

meluas.  Keadaan ini terutama 

dialami oleh masyarakat lapisan 

menengah keatas, yakni munculnya 

obesitas pada anak remaja perkotaan 

dengan kategori ekonomi atas 

(Sulistyoningsih, 2011).  

Menurut Widodo (2010), 

pola pemberian makanan anak perlu 

dilakukan secara tepat karena kondisi 

anak. Anak-anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan 

yang paling pesat dalam 

kehidupannya, yaitu perkembangan 

kematangan sistem pencernaan, 

kematangan organ-organ tubuh, otak 

dan jiwa. Hal yang perlu 

diperhatikan tidak hanya penyangkut 

pemenuhan jumlah gizi yang tepat, 

tetapi juga bentuk fisik makanan dan 

cara pemberiannya. 

Menurut Hidayat (2010), 

pengetahuan dan status ekonomi 

dapat mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan gizi. Rendahnya 

pengetahuan tentang manfaat 

makanan bergizi dapat 

mempengaruhi pola konsumsi 

makanan. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh kurangnya 

informasi, sehingga dapat terjadi 

kesalahan dalam pemenuhan 

kebutuhan gizi. Untuk penyediaan 

makanan bergizi membutuhkan dana 

yang tidak sedikit, sehingga 

perubahan status gizi dipengaruhi 

oleh status ekonomi. Dengan kata 

lain, orang dengan status ekonomi 

kurang biasanya kesulitan dalam 

penyediaan makanan bergizi. 

Sebaliknya, orang dengan status 

ekonomi cukup lebih mudah untuk 

menyediakan makanan yang bergizi 

(Hidayat, 2011). 

Menurut asumsi peneliti, 

jumlah kandungan zat gizi pada 

makanan yang dimakan oleh anak 

akan mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan pada anak 

tersebut. Bila jumlah kandungan zat 

gizi cukup maka anak memiliki 

perkembangan dan pertumbuhan 

yang baik, sehingga anak memiliki 

status gizi juga baik atau sebaliknya 

jika jumlah zat kandungan zat gizi 

tidak atau kurang memenuhi 



kebutuhan maka pertumbuhan dan 

perkembangan anak menjadi 

terganggu yang akan menyebabkan 

daya tahan tubuh menurun, 

terganggunya fungsi otak secara 

permanen, mudah tersinggung, 

cengeng dan lain-lain.  

Umur, pekerjaan dan 

pendidikan merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Tingkat 

pengetahuan ibu yang rendah 

menyebabkan ibu kurang memahami 

cara pengolahan makanan yang baik, 

kurangnya variasi/jenis bahan 

makanan serta frekuensi pemberian 

makan yang tidak teratur, hal ini 

menyebabkan kandungan zat gizi 

pada makanan anak menjadi kurang 

yang berdampak pada status gizi 

anak balita menjadi tidak baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara frekuensi 

makan dengan status gizi pada 

anak balita di lingkungan 12 

Kelurahan Karang Berombak 

Kecamatan Medan Barat  tahun 

2013. 

2. Ada hubungan antara 

jenis/variasi bahan makan dengan 

status gizi pada anak balita di 

lingkungan 12 Kelurahan Karang 

Berombak Kecamatan Medan 

Barat  tahun 2013. 

3. Ada hubungan antara Jumlah 

kandungan zat gizi dengan status 

gizi pada anak balita di 

lingkungan 12 Kelurahan Karang 

Berombak Kecamatan Medan 

Barat  tahun 2013. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka peneliti 

membuat saran sebagai berikut: 

a. Bagi Ibu Balita 

Diharapkan bagi ibu balita 

hendaknya memberikan makanan 

yang bergizi sesuai dengan 

pedoman empat sehat lima 

sempurna pada anak balitanya 

agar pertumbuhan dan 

perkembangan dapat berjalan 

dengan baik sehingga status 

gizinya juga baik 

b. Bagi Lokasi Penelitian 



Diharapkan bagi pihak kelurahan 

Karang Berombak lebih 

meningkatkan kerjasama dengan 

tenaga kesehatan agar lebih 

sering memberikan penyuluhan 

kepada ibu-ibu yang memiliki 

balita tentang manfaat makanan 

bergizi bagi anak balita, sehingga 

dapat meningkatan status gizi 

anak. 
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