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ABSTRACT 

Medan city report in 2007 the prevalence of nutritional status of school 

age children (6 -14 years) according to BMI/U divided by sex for skinny category 

11.1% in men and 7.4% in women, where as for weight categories over 16.5% in 

men and 13.4% in women. 

The research aims to determine the nutritional status of relations with the 

learning achievement of children in SDN 060936. The study was “observational” 

approach and quantitative research design “Cross Sectional” which examined the 

independent ang dependent variables simultaneously. The samples with 

“Porposive sampling, ie choosing a samples based on the nature and 

characteristics of the population that is already known from the preliminary 

survey. Population were students of class I to V SDN 060936 110 Medan Johor as 

many students. The samples used were grade I, II and III SDN 060936 Medan 

Johor by 75 students. 

With a BMI index/U children’s nutritional status SDN 060936 Medan 

Johor majority is normal that 47 people (62.7%). Learning achievement of 

children SDN 060936 Medan Johor majority is enough that 37 people (49.4%). 

From the result of the bivariate analysis of the obtained results of chi-square test 

with a significance level (α) = 0.05 of the obtained results so P= 0.004 P< 0.05 

then Ho is rejected, it means that there is a relationship between the nutritional 

status of student achievement. 

There is a relationship between the nutritional status of children with 

learning achievement in Medan Johor SDN 060936 in 2013. Expected need for 

improvement of the nutritional status of students lacking a normal nutritional 

status, the need for the participation of teachers and students and guardians 

educate students about eating right and healthy. 
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LATAR BELAKANG 

Untuk menciptakan sumber  

daya manusia (SDM) yang 

berkualitas banyak faktor yang harus 

diperhatikan, antara lain factor 

pangan (unsur gizi), kesehatan, 

pendidikan, informasi, teknologi dan 

jasa pelayanan lainnya. Dari sekian 

banyak factor tersebut, unsur gizi 

memegang peranan yang paling 

penting. Kekurangan gizi dapat 

merusak kualitas SDM (Aritonang, 

2004). 



Gizi kurang dan gizi buruk 

berdampak serius terhadap kualitas 

generasi mendatang. Anak yang 

menderita gizi kurang akan 

mengalami gangguan pertumbuhan 

fisik dan perkembangan mental. 

Anak sekolah saat ini menghadapi 

masalah gizi ganda yaitu di satu sisi 

gizi kurang yang berakibat pada 

tidak optimalnya pertumbuhan fisik 

dan kecerdasan. Begitu juga gizi 

lebih dapat mengancam kesehatan 

anak nantinya seperti timbulnya 

penyakit degenerative yaitu obesitas, 

hipertensi, jantung, diabetes, stroke 

dan lain lain (Devi, 2012) 

Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Riskesdas 2007 

persentase status gizi untuk anak usia 

sekolah (6 sampai 14 tahun) menurut 

IMT/U yang dibedakan menurut 

jenis kelamin secara nasional, 

prevalensi anak usia sekolah kurus 

(laki-laki) adalah 13,3 % dan 

prevalensi anak usia sekolah kurus 

(perempuan) adalah 10,9 %. 

Sedangkan prevalensi anak usia 

sekolah gemuk (laki-laki) adalah 9,5 

%, dan prevalensi anak usia sekolah 

gemuk (perempuan) adalah 6,4 % 

(Riskesdas nasional, 2007). 

Dari data yang diambil oleh 

Departemen Sosial tahun 2002 di 

Yogyakarta terdapat 3,6 % anak 

sekolah yang menderita gizi buruk 

dan 24% menderita gizi kurang. Hal 

ini bias menyebabkan terhambatnya 

prestasi belajar mereka di sekolah 

(Isdaryanhti, 2007) 

Hasil dari Laporan Provinsi 

Sumatera Utara 2007 menurut 

IMT/U yang dibedakan menurut 

jenis kelamin, prevalensi kurus untuk 

anak usia sekolah (6-14 tahun) 

adalah 12,4 % pada laki-laki dan 9,7 

% pada perempuan. Sedangkan 

prevalensi BB (berat badan) lebih 

pada laki-laki 14,9 % dan perempuan 

11,8 %. Di kota Medan prevalensi 

status gizi untuk anak usia sekolah 

(6-14 tahun) menurut IMT/U yang 

dibedakan menurut jenis kelamin 

untuk kategori kurus 11,1 % pada 

laki-laki dan 7,4% pada perempuan, 

sedangkan untuk kategori BB lebih 

16,5 % pada laki-laki dan 13,4 % 

pada perempuan (Riskesdas Sumut, 

2007) 

Kurang gizi akan 

menyebabkan kegagalan 

pertumbuhan fisik dan 

perkembangan kecerdasan, 

menurunkan daya tahan, 



meningkatkan kesakitan dan 

kematian. Dalam Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi yang 

dikutip Isdaryanti (2007) disebutkan 

bahwa pada anak usia sekolah 

kekurangan gizi akan mengakibatkan 

anak menjadi lemah dan cepat lelah 

sehingga mengalami kesulitan 

mengikuti dan memahami pelajaran 

Salah satu cara menilai 

kualitas seorang anak adalah dengan 

melihat prestasi belajarnya di 

sekolah. Prestasi yang dicapai 

menunjukkan hasil dari proses 

belajar. Masrun dan Martaniyah, 

mengatakan bahwa prestasi belajar 

anak didik dipakai sebagai ukuran 

untuk mengetahui sejauh mana 

mereka dapat menguasai pelajaran 

yang sudah diajarkan atau dipelajari. 

Hasil prestasi belajar ini biasanya 

bersifat dokumentif yang dinyatakan 

dengan nilai rapor (Isdaryanti, 2007). 

Dalam penelitian Christien 

Isdaryanti (2007), ada hubungan 

antara status gizi dengan prestasi 

belajar anak Sekolah Dasar 

Arjowinangun 1 Pacitan. Rata-rata 

status gizi dari anak Sekolah Dasar 

Arjowinangun 1 Pacitan berdasarkan 

Z–score adalah baik yaitu 0,35. Rata-

rata nilai prestasi belajar dari anak 

Sekolah Dasar Arjowinangun 1 

Pacitan adalah baik yaitu 7,6. 

Penelitian kaitan indeks 

prestasi dengan status gizi anak : 

studi kasus anak di Kabupaten 

Nabire oleh Wilma menemukan 

bahwa semakin rendah status gizi 

siswa maka semakin rendah pula 

nilai prestasi mereka. Penelitian 

Huwae menyatakan dari 43 sampel 

anak sekolah yang diteliti di 

Kabupaten Nabire terdapat 36 % 

menderita gizi kurang dan 1,3 % 

mengalami gizi buruk. Penelitian ini 

menyatakan terdapat hubungan yang 

erat antara status gizi dengan prestasi 

belajar siswa sekolah dasar yaitu 

semakin tinggi status gizi siswa 

maka akan semakin tinggi pula 

prestasi belajar mereka (Isdaryanti, 

2007) 

Dari hasil survei pendahuluan 

yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 23 Januari 2012 terhadap 110 

siswa SDN 060936 Medan Johor 

yang terdiri dari Kelas I (24 siswa), 

Kelas II (30 siswa), Kelas III (20 

siswa), Kelas IV (18 siswa) dan 

Kelas V (17 siswa) dengan 

menggunakan indeks IMT/U bahwa 

di Kelas I terdapat 72% yang 

mempunyai masalah gizi (gizi lebih 



dan gizi kurang), 28% yang 

mempunyai status gizi normal, di 

Kelas II terdapat 13,4% yang 

mempunyai masalah gizi, 86,6% 

yang mempunyai status gizi normal, 

di kelas III terdapat 15% yang 

mempunyai masalah gizi, 85% yang 

mempunyai status gizi normal, di 

Kelas IV terdapat 33,4% yang 

mempunyai masalah gizi, 66,% yang 

mempunyai status gizi normal, di 

Kelas V terdapat 23,5 yang 

mempunyai masalah gizi, 76,5 

%yang mempunyai status gizi 

normal. 

Dengan melihat nilai rapor 

siswa bahwa di Kelas I terdapat 68% 

yang mempunyai prestasi belajar 

kurang, 32% yang mempunyai 

prestasi belajar baik, di Kelas II 

terdapat 53,3% yang mempunyai 

prestasi belajar kurang, 46,7% yang 

mempunyai prestasi belajar baik, di 

Kelas III terdapat 50% yang 

mempunyai prestasi belajar kurang, 

50% yang mempunyai prestasi 

belajar baik, di Kelas IV terdapat 

16,7% yang mempunyai prestasi 

belajar kurang, 83,3% yang 

mempunyai prestasi belajar baik, di 

Kelas V terdapat 17,6% yang 

mempunyai prestasi belajar kurang, 

82,4% yang mempunyai prestasi 

belajar baik. 

Berdasarkan hasil data 

tersebut, terdapat masalah yaitu 

tingginya angka prestasi belajar 

kurang pada siswa kelas I (68%) dan 

kelas II (53,3%). Siswa kelas I 

merupakan siswa tingkat pertama 

pada Sekolah daras yang harus 

melanjutkan ke tingkat yang lebih 

tinggi dengan prestasi belajar yang 

baik, apabila nilai prestasi belajarnya 

kurang maka siswa tersebut tidak 

dapat melanjutkan ke tingkat yang 

lebih tinggi, pada kelas III nilai 

prestasi belajar yang seimbang antara 

prestasi belajar kurang dan prestasi 

belajar baik, dan sebaiknya siswa 

harus memiliki prestasi belajar yang 

baik untuk meningkatkan prestasi 

siswa. Pada kelas I terdapat 

tingginya angka masalah gizi (gizi 

lebih dan gizi kurang) yaitu 72 % 

dan rendahnya angka status gizi baik 

yaitu 28 % 

Berdasarkan hasil 

pengukuran status gizi dan prestasi 

belajar terdapat siswa yang memiliki 

status gizi kurus dengan prestasi 

belajar yang kurang, yaitu sebanyak 

3 siswa, status gizi kurus dengan 

prestasi belajar kurang sekali 1 



siswa, status gizi kurus sekali dengan 

prestasi belajar kurang 2 siswa. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti Hubungan Status Gizi 

dengan Prestasi Belajar Anak SDN 

060936 Medan Johor. Dan yang 

menjadi rumusan masalahnya adalah 

Bagaimanakah hubungan status gizi 

dengan prestasi belajar anak di SDN 

060936 Medan Johor ? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

“observasional” dengan pendekatan 

kuantitatif, sedangkan rancangan 

penelitian yang digunakan adalah 

“Cross Sectional” yaitu dengan 

meneliti variabel terikat dan bebas 

secara bersamaan.  

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah 

Dasar Negeri 060936 Medan Johor 

yang dilaksanakan selama 1 minggu. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 

siswa kelas I (25 siswa), kelas II (30 

siswa), 

kelas III (20 siswa), kelas IV (18 

siswa ) dan kelas V (17 siswa) 

Sekolah Dasar Negeri 060936 

Medan Johor sebanyak 110 siswa. 

Penentuan sampel dilakukan dengan 

cara “Purposive Sampling, yaitu 

memilih sampel berdasarkan sifat 

dan karakteristik dari populasi yang 

sudah diketahui dari survei 

pendahuluan. Sampel yang 

digunakan adalah siswa kelas I, II 

dan III SDN 060936 Medan Johor 

sebanyak 75 siswa. 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan 

terdiri dari data primer yaitu data 

diperoleh dari hasil 

pengukuran/pencatatan oleh peneliti 

dan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari catatan sekolah    SDN 

060936 Medan Johor.  

Adapun jenis dan cara pengumpulan 

data adalah sebagai berikut : 

Data Primer terdiri dari : 

a. Identitas siswa: nama lengkap, 

kelas, tanggal lahir, jenis 

kelamin, pendidikan orang tua 

dan pekerjaan orang tua. 

Dikumpulkan dengan cara 

mengisi formulir identitas 

sampel. 

b. Data antropometri diperoleh 

dengan cara menimbang berat 

badan (BB), mengukur tinggi 

badan (TB) dan umur. Berat 



badan ditimbang menggunakan 

timbangan digital dengan 

ketelitian 0,1 kg dan tinggi badan 

diukur dengan menggunakan 

microtoise dengan ketelitian 0,1 

cm.  

Data Sekunder yaitu: 

Prestasi belajar: raport hasil belajar 

atau nilai siswa serta keadaan umum 

SD 060936 Medan Johor

Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel  Definisi 

Operasional  

Parameter         Alat  

       Ukur 

Skala      Hasil 

Ukur 

Status 

Gizi 

Keadaan 

kesehatan anak 

SD yang 

diketahui dari 

data BB, TB 

dan Umur 

 

 

IMT/U 

berdasar Z-

score standar 

antropometri 

WHO 2005 

- Timbangan 

Digital 

- Microtoise 

- Tabel 

Antropometri 

Ordinal  - Gizi 

Kurang 

(Kode 1) 

- Gizi 

Normal 

(Kode 2) 

- Gizi 

Lebih 

(Kode 3) 

Prestasi 

Belajar 

Prestasi belajar 

yang diperoleh 

siswa SDN 

060936 yang 

sudah 

disimpulkan 

dalam bentuk 

nilai rata-rata 

bulanan 

Nilai rata-rata 

siswa 

perbulan 

- Nilai Rata-

rata Siswa 

Ordinal  - Baik  

(Kode 1) 

- Cukup 

(Kode 2) 

- Kurang 

(Kode 3) 

 

Aspek Pengukuran 

1. Status Gizi 

Status gizi responden  

ditentukan dengan metode 

antropometri, yaitu menggunakan 

IMT  (Supariasa, 2002) 

IMT merupakan petunjuk 

untuk mengetahui status gizi 

berdasarkan berat badan dalam 

kilogram dibagi kuadrat tinggi badan 

dalam meter (kg/m²). Adapun rumus 

perhitungan IMT adalah sebagai 

berikut : 

 

IMT =    BB (Kg) 

                          TB (m) x TB (m)  

 

Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor: 

1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang 

Standar Antropometri Penilaian 



Status Gizi Anak, menggunakan 

standar antropometri WHO 2005. 

Klasifikasi status gizi menurut 

IMT/U dibedakan menurut jenis 

kelamin, yaitu : 

a. < - 3 SD s/d < - 2 SD: Gizi 

Kurang (Kode 1) 

b. - 2 SD s/d ≤ 1 SD: Gizi 

Normal (Kode 2) 

c. > 1 SD s/d > 2 SD: Gizi 

Lebih (Kode 3) 

2. Prestasi Belajar 

Kategori nilai rata-rata bulanan 

adalah sebagai berikut : 

a. Nilai 68 - 100  : Baik (Kode 

1) 

b. Nilai 56-67 : Cukup (Kode 2) 

c. Nilai 0 – 55 : Kurang (Kode 

3) 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Data yang telah dikumpulkan 

kemudian diolah dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Editing  

 Mengecek kelengkapan data 

yang terkumpul, bila terdapat 

kesalahan dan kekeliruan dalam 

pengumpulan data, diperiksa, 

diperbaiki dan dilakukan pendataan 

ulang data sampel.  

b. Coding 

 Pengolahan data dengan cara 

memberi kode pada setiap data yang 

telah dikumpulkan untuk 

mempermudah memasukkan data ke 

dalam tabel.  

c. Tabulasi 

Mengolah data ke dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah analisa data, 

pengolahan data serta pengambilan 

kesimpulan.  

2. Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan 

secara : 

a. Analisa Univariat 

Menyederhanakan atau 

memudahkan interpretasi data ke 

dalam bentuk penyajian baik 

tekstular maupun tabular menurut 

variabel yang diteliti. Analisa 

univariat dilakukan untuk 

memperoleh distribusi frekuensi dari 

setiap variabel yang diteliti. 

b. Analisa Bivariat 

Analisa lebih lanjut berupa 

analisa bivariat, data yang diperoleh 

dari kedua variabel merupakan data 

kategorial maka dilakukan uji 

statistic menggunakan uji Chi-square 

(X²) yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana hubungan 



status gizi dengan prestasi belajar 

pada anak SDN 060936 Medan Johor 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Tempat 

Penelitian 

 

 Sekolah Dasar Negeri 060936 

berdiri tahun 1972 dengan 6 ruangan 

kelas, 1 ruangan guru dan 1 kantin. 

Terletak di Jalan Pintu Air II Kwala 

Bekala Kecamatan Medan Johor. 

Berdasarkan data yang diperoleh 

jumlah murid di Sekolah Dasar 

Negeri 060936 berjumlah 124 murid, 

terdiri dari kelas I sebanyak 25 murid 

(20,16%), kelas II sebanyak 30 

murid (24,20%), kelas III sebanyak 

20 murid (16,12%), kelas IV 

sebanyak 17 murid (13,70%), kelas 

V sebanyak 18 murid (14,52%) dan 

kelas VI sebanyak 14 murid 

(11,30%).   

 Fasilitas sekolah meliputi: 6 

ruangan kelas, 1 ruangan guru, 

lapangan bola dan lapangan voli. 

Jumlah pengajar yaitu 11 guru kelas, 

3 guru agama, 1 guru olah raga dan 1 

guru kesenian. Jam pelajaran dimulai 

pukul 07.30 Wib dan berakhir pada 

pukul 13.00 Wib.  

 Sampel penelitian yang 

diambil di SDN 060936 Medan 

Johor adalah kelas I, II, III yang 

hadir pada saat penelitian dan mau 

dijadikan sampel penelitian. Kelas I 

sebanyak 25 sampel (33,3%), kelas II 

sebanyak 30 sampel (40%) dan kelas 

III sebanyak 20 sampel (26,7%). 

 Sebelum penelitian, terlebih 

dahulu peneliti menyerahkan surat 

ijin penelitian kepada Kepala 

Sekolah SDN 060936 Medan Johor 

mengijinkan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian dan 

memberikan informasi yang 

dibutuhkan selama penelitian. 

Informasi yang saya dapatkan 

meliputi data primer (data 

antropometri sampel, identitas 

sampel) dan data sekunder (data 

profil SDN 060936 Medan Johor dan 

prestasi belajar sampel).    

2. Analisa data 

a. Analisa Univariat 

Interpretasi data 

dimasukkan/disajikan dalam bentuk 

tabel yang berfungsi untuk 

memudahkan atau menyederhanakan 

setiap variabel yang diteliti. Adapun 

data yang dikumpulkan adalah data 

pengukuran status gizi dan hasil 

prestasi belajar sampel di SDN 

060936 Medan Johor dapat dilihat 

dalam tabel 1 berikut ini:



Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan status gizi dan Prestasi 

belajar pada anak sekolah di SDN 060936 Medan Johor 

No Variabel Jumlah 

(n) 

Per 

(%) 

1 Status Gizi 

a. Gizi kurang 

b. Gizi normal 

c. Gizi lebih 

 

8 

47 

20 

 

10,7 

62,7 

26,6 

2 Prestasi Belajar 

a. Baik 

b. Cukup 

c. Kurang  

 

32 

37 

6 

 

42,6 

49,4 

8 

TOTAL 75 100 

Pada tabel 1. berdasarkan 

status gizi, mayoritas status gizi 

sampel adalah status gizi normal 

yaitu 47 orang (62,7%) dan minoritas 

status gizi kurang yaitu 8 orang 

(10,7%). Berdasarkan prestasi 

belajar, mayoritas prestasi belajar 

sampel adalah cukup yaitu 37 orang 

(49,4%) dan minoritas prestasi 

belajar kurang  yaitu 6 orang (8%). 

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah untuk 

menganalisa  dua variabel. Uji 

statistik yang digunakan adalah uji 

chi-square yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah kedua variabel 

tersebut mempunyai hubungan atau 

tidak. 

Hubungan Status Gizi dengan 

Prestasi belajar Anak di SDN 

060936 Medan Johor 

 

Untuk melihat hubungan 

antara status gizi dengan prestasi 

belajar sampel di SDN 060936 

Medan Johor dapat dilihat dalam 

tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar pada Anak sekolah di SDN 

060936 Medan Johor 

Status Gizi Prestasi Belajar Jumlah  

(n) 

Per  

(%) 

df P  

Value Baik Cukup Kurang 

n % n % n % 

Gizi Lebih 

Gizi Normal 

Gizi Kurang 

10 

22 

0 

50,0 

46,8 

0 

10 

25 

2 

50,0 

53,2 

25,0 

0 

0 

6 

0 

0 

75 

20 

47 

8 

100,0 

100,0 

100,0 

4 0,000 

 

Berdasarkan tabel 2. diatas 

diketahui bahwa dari 20 responden  

yang memiliki status gizi lebih, 10 

orang (50%) memiliki prestasi 



belajar baik dan 10 orang (50%) 

memiliki prestasi belajar cukup. 

Dari 47 responden yang 

memiliki status gizi normal, 

mayoritas memiliki prestasi belajar 

cukup yaitu 25 orang (53,2%) dan 

minoritas memiliki prestasi belajar 

baik yaitu 22 orang (46,8%).  

Dari 8 responden yang 

memiliki status gizi kurang, 

mayoritas memiliki prestasi belajar 

kurang yaitu 6 orang (75%), dan 

minoritas memiliki prestasi belajar 

cukup yaitu 2 orang (25%).  

Dari hasil analisa bivariat pada 

tabel 2. di atas maka diperoleh hasil 

uji chi-square dengan nilai (α) = 0,05 

dan nilai P = 0,000 sehingga P=0,000 

< α=0,05 maka Ho ditolak, berarti 

ada hubungan antara status gizi 

sampel dengan prestasi belajar. 

PEMBAHASAN 

Hubungan status gizi dengan 

prestasi belajar anak di SDN 

060936 Medan Johor 

 

Hasil analisa bivariat pada 

tabel 2. melalui uji chi-square 

dengan nilai (α) = 0,05 dan nilai P = 

0,000 sehingga P=0,000 < α=0,05 

maka Ho ditolak, berarti ada 

hubungan antara status gizi sampel 

dengan prestasi belajar.  

Status gizi anak-anak di SDN 

060936 Medan Johor terdiri dari 

status gizi lebih, normal, dan gizi 

kurang.  

Menurut Devi (2012) Status 

gizi lebih pada anak dapat 

mengancam kesehatan anak dan 

dapat menimbulkan penyakit 

degeneratif, seperti obesitas, 

hipertensi, jantung, diabetes, stroke 

dll. Gizi lebih ini ditimbulkan akibat 

ketidakseimbangan antara energi 

yang masuk kedalam tubuh dengan 

aktifitas yang dilakukan. Selain 

masalah kesehatan, gizi lebih juga 

berkaitan dengan prestasi belajar 

pada anak.  

Hasil wawancara pada sampel 

yang memiliki status gizi lebih, 

mereka banyak makan, suka 

menonton televisi dan cenderung 

malas belajar akibatnya prestasi 

belajar mereka pun tidak baik. 

Sedangkan anak yang memiliki 

prestasi belajar yang baik disebabkan 

karena minat belajar  anak yang 

besar dan adanya peran keluarga 

yang selalu memotivasi anak serta 

anak mengikuti kegiatan belajar (les) 

diluar sekolah. 

Menurut teori dan hasil 

penelitian, apabila seseorang 



memiliki status gizi yang normal 

atau baik, biasanya akan memiliki 

konsetrasi belajar yang baik pula. 

Prestasi belajar adalah 

kecerdasan atau intelegensia, dimana 

kecerdasan seorang anak selalu  

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu 

faktor bawaan, faktor gizi, dan faktor 

lingkungan.  

Menurut asumsi peneliti bahwa 

sampel dengan status gizi normal 

memiliki prestasi belajar yang baik. 

Sampel memiliki minat belajar yang 

tinggi terlihat dari beberapa anak 

mengikuti kegiatan disekolah dan 

diluar sekolah seperti les bahasa 

inggris dan matematika. Hal ini 

sesuai dengan penelitian oleh Huwae 

bahwa ada hubungan antara status 

gizi dengan prestasi belajar yaitu 

semakin tinggi status gizi siswa 

maka akan semakin tinggi pula 

prestasi belajar mereka.  

Sama halnya dengan Penelitian 

di Kabupaten Nabire oleh Wilma 

menemukan bahwa semakin rendah 

status gizi siswa maka semakin 

rendah pula nilai prestasi mereka.  

 Sedangkan sampel yang 

memiliki status gizi kurang memiliki 

prestasi belajar yang kurang. Hal ini 

disebabkan anak sering sakit dan 

absen di sekolah. Penyakit yang 

diderita adalah diare, demam dan 

batuk disamping itu juga minat 

belajar sampel yang kurang.  

Hasil wawancara pada orang 

tua siswa diketahui bahwa status gizi 

kurang  pada anak disebabkan karena 

anak tidak mau makan atau nafsu 

makannya rendah. Kurangnya 

asupan makanan akan mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang berpengaruh besar 

terhadap prestasi belajarnya di 

sekolah selain itu tingkat sosialisasi 

terhadap lingkungan akan menjadi 

kurang. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Almatsier (2002) status gizi 

rendah disebabkan oleh penyebab 

langsung dan tidak langsung. 

Penyebab langsung salah satunya 

adalah konsumsi makanan yang 

kurang. Sedangkan penyebab tidak 

langsung yang dominan meliputi 

tingkat ekonomi keluarga yang 

kurang, pendidikan orang tua, 

pekerjaan dan pendidikan tentang 

gizi yang kurang.   

 Menurut Soekirman yang 

dikutip Isdaryanti (2007) akibat dari 

status gizi kurang adalah 

perkembangan otak yang tidak 

sempurna yang menyebabkan 



kognitif dan kemampuan belajar 

terganggu. Menurut Soemantri yang 

dikutip Isdaryanti (2007) apabila 

makanan yang dikonsumsi tidak 

cukup mengandung zat-zat gizi yang 

dibutuhkan dan keadaan ini 

berlangsung lama, akan 

menyebabkan perubahan 

metabolisme dalam otak. Hal ini 

akan mengakibatkan terjadinya 

ketidakmampuan otak untuk 

berfungsi normal. Pada keadaan yang 

lebih berat dan kronis, kekurangan 

gizi menyebabkan pertumbuhan 

terganggu, badan lebih kecil, jumlah 

sel dalam otak berkurang dan terjadi 

ketidak matangan serta ketidak 

sempurnaan organisasi biokimia 

dalam otak. Keadaan ini berpengaruh 

terhadap perkembangan kecerdasan 

anak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil 

penelitian mengenai “ hubungan 

status gizi anak dengan prestasi 

belajar di SDN 060936 Medan 

Johor” adalah sebagai berikut: 

a. Status gizi siswa di SDN 

060936 Medan Johor mayoritas 

adalah status gizi normal 

b. Prestasi belajar siswa di SDN 

060936 Medan Johor mayoritas 

adalah prestasi belajar cukup 

c. Ada hubungan antara status gizi 

anak dengan prestasi belajar di 

SDN 060936 Medan Johor 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan maka 

disarankan: 

a. Perlu diperhatikan pola makan 

anak terutama siswa dengan 

status gizi kurus 

b. Perlu adanya penyuluhan 

kepada orang tua dan wali murid 

untuk selalu memperhatikan 

pola makan yang benar dan 

sehat. 

c. Perlu ada partisipasi guru untuk 

memotivasi anak-anak supaya 

sarapan sebelum berangkat ke 

sekolah. 

d. Memotivasi anak-anak untuk 

semakin giat belajar dan 

meningkatkan prestasi belajar. 
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