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PENGARUH STATUS GIZI TERHADAP PRESTASI BELAJAR
SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN GORONTALO

Sunarto Kadir., Wican T. Laudiu

Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas olatraga dan Kesehatan
Universitas Negeri Gorontalo

email, sunarto.kadir@yahoo.co.id

ABSTARAK: Status gizi yong baik akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan
perkembangan anak. Gizi dikatakan baik apabila terdapat keseimbangan dan keserasian
antara pertumbuhan fisik dan perkembangan mental.Perkembangan dan pertumbuhan otak
menentukan bagaimana tingkat kecerdasan manusia.Runiusan masalah dalam peielitian ini
adalah Apakah status gizi berpengaruh terhadap prestasi belajar anak sekolah dasar di SDN
04 Mootilango Kabupaten Gorontalo?Tujuan dari penelitidn untuk mengetahui pengaruh
status gizi terhadap prestasi belajar di SDN 04 Mootilango Kabupaten Gorontalo.Penelitian
ini bersifat deslriptif analitik dengan desain cross-sectionol. Pemilihan sampel
menggunalran cara purposive sampling dengan lcriteria anak sekolah dasar kelos IV, V, dan
kelas VI yang dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak ada cacat. Hasil penelitian
berdasarkan uji korelasi spearman rank dengan (a:0,05), terdapat pengaruh tingkat
konsumsi energi dengan prestasi belajar dimana r:0,578 dengan (p:0,001), jadi p-
value:0,001<a:0,05, terdapat pengaruh tingkat konsumsi protein dengan prestasi belajar
r:0,851 dengan (p:0,000), p-value:0,000<a:0,05, terdapat pengaruh status gizi dengan
prestasi belajar r:0,587 dengan (p:0,001), p-value:0,001<a:0,05, maka Hs ditotak.
Disimpulkan bahwa terdapat pengaruhyang signiJikan tingkat konsumsi energ, protein dan
status gizi dengan prestasi belajar, mala peneliti menyaranlan agar dilaksanakan program
perbaikan gizi anak sekolah melalui program UKS perlu ditingkatkan agar konsumsi energi,
protein dan status gizi dapat meningkat sehingga dapat meningkatkon prestasi belajar.

Kata Kunci: Energi, Protein, Status Gizi, Prestasi Belajar

If,NDAHULUAN

Kondisi gizi dunia menunjukkan dua kondisi yang ekstrem. Mulai dari kelaparan sampai

pla makan yang mengikuti gaya hidup yaitu rendah serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus

fu pendek sampai kegemukan. "Hal ini sama juga terjadi di Indonesia. Sebagian besar bangsa

Honesia masih menderita kekurangan gizi terutama pada ibu, bayi dan anak-anak secara

hsamaan timbul masalah gizi lain yaitu gizi lebih yang berdampak pada obesitas" (Mustika,

nr2)
Anak usia sekolatr merupakan investasi yang sangat berharga bagi bangsa, karena

roupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mtrmpu memperbaiki keadaan dimasa yang

fu datang. Anak sekolah berada pada masa pertumbuhan yang sangat cepat dan kegiatan fisik

lmg sangat aktif oleh karena itu, keadaan gizi pada usia ini harus mendapatkan perhatian yang

hbih dimana tingkat kesehatannya perlu dibina dan ditingkatkan. Salah satu upaya kesehatan
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tersebut adalah dengan perbaikan gizi anaksekolah dasar. Masalah gizi terutam a gizi**!
dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.

Rendahnya status gizi jelas berdampak pada kualitas sumber daya manusia dimana

kurangnya perhatiqn dari pemerintah dalam perbaikan gizi anak sekolah dasar, khususnya anlk

sekolah dasar di SDN 04 Mootilango, maka dari itu perlu perhatian khusus pada status gizi pada

anak sekolah dasar.Dimana status gizi merupakan faktor yang memberikan pengaruh cukup

besar terhadap prestasi seseorang. Berikut ini hasil rata-rata dari prestasi belajar siswa di SDN 04

Mootilango dengan KKM rata-rata yaitu 68,4. Dan untuk nilai rata-rata kelas IV yaitu 66,6,

untuk kelas V nilai rata-ratanya 66,6, dan untuk kelas VI nilai rata-ratanya 67,8. Prestasi belajar

siswa bukan semata-mata karena kecerdasan siswa saja tetapi ada faktor lain yang dapat

mempengaruhi prestasi belajar tersebut."Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa

adalah faktor internal yang meliputi faktor fisiologis dan psikologis, dimana status gizi termasuk

faktor fisiologis tersebut, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar" (Syah, 2010).

Dengan rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh rendahnya status gizi dan

kurangnya asupan gizi dalam tubuh.Yang berpengaruh dalam proses belajar sehingga dapat

menurunkan konsentrasi seseorang dalam proses belajar. Karena anak yang kurang gizi mudatr

mengantuk dan kurang bergairah yang dapat mengganggu proses belajar di sekolah dan menurun

Fstasi belajarnya, daya pikir anak juga berkurang karena pertumbuhan otak tidak optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh status gizi terhadap prestasi

Hajar di SDN 04 Mootilango Kabupaten Gorontalo.

IAEAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 04 Mootilango Desa Bintalahe Kecanlatan Mootilango,

ffuae,n Gorontalo pada bulan Juni sampai November 2015. Metode penelitian ini bersifat

miptif analitik dengan desain cross-sectional.Yuiabel dependent adalah prestasi belajar dan

uiftd independent adalah tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein dan status gizi.

Fqilasi dalam penelitian adalah seluruh siswa SDN 04 Mootilango berjumlah 74 siswa

ryEi dalam penelitian ini adalah siswa SDN 04 Mootilango kelas IV berjumlatr 9 siswa, kelas

WtEFleh l0 siswa, dan kelas VI berjumlah 10 siswa, jadi total 29 Siswa.Status gizi dinilai

qrrtropometri IMTru, tingkat konsumsi zat gizi diperoleh dari wawancara menggunakan

ffi.H recall24 jam selama tiga hari dan prestasi belajar siswa dari hasil belajar siswa

& gE makan test Analisis data dilahrkan menggunakan 2 caru yaituanalisis univariat
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untuk melihat gambaran distribusi, sedangkan analiSis bivariat untuk mengetahui hubungan

menggunakan Korelasi Spearman.

EASIL DAN PEMBAHASAN

l. Hasil Penelitian

Sebagian besar siswa yang menjadi sampei berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak

17 orang (58,6%) dan laki-laki sebanyak 12 orung (41,4%). Berdasarkan umur sebagian besar

sanrpel berada pada kelompok umur 10-12 tahun sebanyak 22 siswa (75,9oh), kelompok umur 7-
g tahnn sebanyak 5 siswa (l7,3yo),kelompok umur 13-15 sebanyak 2 siswa (6,8%).

I. Data Univariat

a- Tingkat Konsumsi Energi

Tabel 3.1 Distribusi Siswa Berdasarkan Tingkat Konsumsi Energi di SDN 04 Mootilango
Gorontalo

Tingkat Kecukupan

Baik 17 58,6
Kurang 12 41,4

Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat konsumsi energi pada siswa di

kategorikan baik sebanyak 17 siswa (58,7%), sedangkan tingkat konsumsi energi kurang

sebanyak 12 siswa (41,4%).

b" Tingkat Konsumsi Protein

Tabel 3.2 Distribusi Siswa Berdasarkan Tingkat Konsumsi Protein di SDN 04 Mootilango
Kabupaten Gorontalo

Baik 65,5

_ Kurang 10 34,5

Total 29 100.0
Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

dikategorikan baik sebanyak 19 siswa (65,5yo),

rbanyak l0 siswa (34,5%).

bahwa tingkat konsumsi protein pada siswa

sedangkan tingkat konsumsi protein kurang
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c. Status GiziPada Siswa

Tabel 3.3 Dishibusi SiswaBerdasarkanStatus Gizi di
Gorontalo

SDN 04 Mootilango Kabupaten

Status Gizi Jumlah Persentase (%)

Normal
Tidak

Normal

20

9

69,0

31.0
Total 29 100.0

Sumber: Data Primer, 2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang menjadi sampel di SDN

04 Mootilango Kabupaten Gorontalo berstatus gizi normal yaitu sebanyakz} siswa (69,0%),

sedangkan siswa yang berstatus gizi kurus sebanyak 9 siswa (31,0%).

d. Prestasi Belajar Siswa

Tabel 3.4 Distribusi Siswa Berdasarkan Prestasi Belajar di SDN 04 Mootilango Kabupaten
Goronatalo

PrestasiBelaiar Jumlah Persentase (%)

Tuntas
Tidak
Tuntas

72,4

27,6

2t

8

Total 29 100,0

Sumber: Data Primer, 201,5

Berdasarkan hasil penelitian rnenunjukkan batrwa hasil prestasi belajar siswa dikelas yang

tuntas sebanyak 21 siswa (72,4yo), sedangkan hasil prestasi belajar siswa yang tidak tuntas

sebanyak 8 (27,6%)

2. DataBivariat I

Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi ,irurrn.n, Analisis

korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh arfiua tingkat konsumsi

energi, tingkat konsumsi protein, dan status gizi dengan prestasi belajar pada siswa SON d+

Mootilango Kabupaten Gorontalo. Dari hasil analisis korelasi rank dengan mengg*ukt
program SPSS didapatkan output sebagai berikut: Tabel 3.5 Pengaruh Antara konsumsi Energi

dan Protein, Status Gizi dan Prestasi Belajar di SDN 04 Mootilango Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan output di atas maka dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

a. Pengaruh tingkat konsumsi energi dengair prestasi belajar siswa adalah 0.578 dengan tingkat

signifikan 0.001.

b. Pengaruh tingkat konsumsi protein dengan prestasi belajar siswa adalah 0.851 pada tingkat

signifikan 0.000.
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c Pengaruh status gizi dengan prestasi belajar siswi adalah 0.5g7 pada tingkat signifikan 0.001

Errrfa PEt ir Stdhrc cl.zi
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Tingkat konsumsi energi dan protein siswa
Berdasarkan hasil peneritian dari 29 samper yang diteliti terdapat 5g,6yosiswa yang %energinya baik, dan 4r,4yo yarLg%AKG energinya k*ung. sedangkan dari 65,5yosiswalrs ,, g
% AKG proteinnya baik, dan 34,5yo yang yoAKG proteinnya kurang. Asupan energi dann diperoleh dari recall selama.3 hari berturut-turut kemudian dirata-ratauntuk melihat

energi rata-rata perhari.

Berdasarkan hasil wawancara sampel dengan ketegori baik dimana siswa sudah terbiasa
ur pagi walaupun seadanya' Dimana sarapan pagi dapat membuat stamina anak tetap fit

mengikuti kegiatan disekolah maupun kegiatan ekstra kurikuler (Khomsan, 2012),
yang termasuk kategori kurang disebabkan karena jenis dan jumlah makanan yang

nmsi tidak sesuai kebutuhan makan dengan tidak teratur, dalam hal ini sebagian dari
menyatakaniarang makan pagi dan ada juga yang jarang makan malam bahkan kedua _

ya yaitu tidak makan, dengan jumlah konsumsi makanan yang kurang maka menyebabkan
umsi makanan mereka yang kurang. Pada usia merek a zat - zat giziyang dibutuhkan cukup

Energi didalam tubuh berfungsi untuk pertumbuhan, yaitu untuk sintesis senyawa-
r baru (Almatsier, 2OlO).
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l:
Selain itu sampel yang termasuk kategori kurang juga disebabkan karena kurangnli'a

mengkonsumsi sumber protein yang bernilai tinggi. Sebagian besar sampel mengatakan apa yang

mereka konsumsi tergantung apa yang ibu mereka olah. Selain itu mereka juga

kuangmengkonsumsi daging, sebagian kecil mengonsumsi ikan, dan yang paling sering

dikonsumsi hanya sayur-sayuransaja. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi

orang tua dalam menyediakan makanan. Sebagian besar pekerjium orang tua siswa hanya bertani.

Protein diperlukan oleh tubuh untuk membangun sel - sel yang telah rusak, membentuk

zat-zat pengatur seperti erzim dan hormon, membentukzat anti energi dimana tiap gram protein

menghasilkan sekitar 4,1 kalori, lauk hewani sebagai sumber protein maka akan digantikan

dengan lauk nabati misalnya tahu dan telur ayam sebagai sumber protein sehingga dapat

memenuhi kebutuhan gizi lainnya (Almatsier, 2010),

2. Status gizi

Berdasarkan hasil penelitian dari 29 siswa yang diteliti terdapat 69% siswa yang status

gizinya normal, dan 31% siswa dengan status gizinya tidak normal, dengan pengukuran

antropometri IMT/LI. Dari hasil wawancara dengan sampel yang berkategori normal, dimana

pola makan yang dilakukan selain makan siang, siswa juga sering makan sore. Dimana faktor-

faktor yang mempengaruhi status gizi antara lain pola konsumsi makan, (Supariasa, 2012).

Sedangkan sampel yang berkategori tidak normal, disebabkan karena'tidak mau makan atau

nafsu makannya rendah, serta makanan sesuai hidangan yang disajikan.Karena rata-rata siswa

berasal dari keluarga yang kurang mampu.Status gizi rendah disebabkan oleh penyebab langsung

dan tidak langsung.Penyebab langsung salah satunya adalah konsumsi makanan yang kurang dan

penyakit.sedangkan penyebab tidak langsung yang dominan meliputi tingkat ekonomi yang

kurang, produksi pangan kebersihan lingkungan dan fasilitas pelayanan kesehatan (Adriani dan

wirjatmadi,2012).

3. Prestasi belajar

Prestasi belajar adalah keberhasilan siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di

sekolah yang diberikan guru dalam'bentuk nilai rata - rata rapor.' Dari tabet 6 dapat dilihat

prestasi belajar dari 29 sampel yang diteliti 72,4 % prestasi belajarnya tuntas dan 27,6 % yang

prestasi belajarnya tidak tuntas. Dari hasil wawancara siswa yang prestasi belajarnya tidak

tuntas, dimana mereka malas belajar di rum'ah dan waktunya selalu dihabiskan unhrk bermairU

serta kurangnya pengetahuan dari orang tua dalam membantu proses belajar di rumah. Dalam hal

ini minat belajar yaitu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan, dan

motivasi dalam belajar yakni merupakan keadaan yang mendorong siiwa untuk melakukan
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maka siswa tersebut sangat berpotensi mendapatkan prestasi belajar yang bagus"

2007).

Dengaruh tingkat konsumsi energi dengan prestasi belajar

Dari hasil uji korelasi spearman dengan r:0,578, dengan tingkat signifikan 0,001 (p<0,05),

Pengaruh antara tingkat konsumsi energi dpngan prestasi belajar di SDN 04 Mootilango

Gorontalo. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Diyah listiyorini (2011), yang

terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara konsumsi energi dan prestasi belajar

P= 0,037, artinya semakin tinggi tingkat konsumsi energi, maka semakin tinggi pula

Pengaruh tingkat konsumsi protein dengan prestasi belajar

Dari hasil uji korelasi spearman dengan r:0,852 dengan tingkat signifikan 0,000 (p<0,05),

terdapat pengaruh antara asupan protein dengan prestasi belajar di SDN 04 Mootilango

Gorontalo. Penelitian ini sejalan dengan Hanun Wardoyo (2013) analisis statistik

iukkan adanya pengaruh asupan protein dengan daya konsentrasi pada siswa sekolah

. Dimana jika kecukupan protein kr-rang maka proses pengangkutan glukosa sebagai nutrisi

akan terganggu yang menyebabkan otak mengalami kekurangan glukosa yang akan

Pengaruh status gizi dengan prestasi belajar

Dari hasil uji korelasi spearman dengan r:0,587 dengan tingkat signifikan 0,001 (p<0,05),

terdapat pengaruh antara status gizi dengan prestasi belajar di SDN 04 Mootilango

Gorontalo. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Riska Syatyawati (2013)

ada pengaruh status gizi berdasarkan IMTru dengan prestasi belajar anak sekolah

Lebih jelasnya status gizihingga prestasi belajar rendah dimulai dari anak dengan status

Sizi rendatr yang disebabkan kurang asupan makanan. Giziyangtidak tercukupi akan mengalami

tEgguan perkembangan fisik secara menyeluruh termasuk perkembangan otak, sehingga anak

Eak konsentrasi dalam belajar dan daya ingat rendah sehingga prestasi belajarpun rendah

$llmatsier, 2010).

qMPULAN

L Persentase AKG energi maupun protein yang dimiliki siswa SDN 04 Mootilango Kabupaten

Gorontalo termasuk pada kategori baik yaifi 58,60/o AKG energi dan 65,5%o AKG protein.

L Status gizi pada siswa di SDN 04 Mootilango masih tergololong pada kategori normal yaitu

20 orang atat69%o
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04
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5.

Prestasi belajar siswa di SDN 04 Mootilango masuk dalam kategori tuntas sebanyak

orang atau72,4 Yo

Asufan energi dan protein berpengaruh terhadap prestasi 6elajar siswa di SDN

Mootilango.
Status gizi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di SDN 04 Mootilango.
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