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ABSTRAK 

Latar belakang dalam peneltian ini adalah maraknya makanan cepat saji dan  instant yang sering 

menjadi menu bekal anak disekolah. Berdasarkan hasil survei pendahuluan 62% anak membawa 

bekal chiki-chiki disekolah, 11% membawa sosis dan nugget, 37% membawa nasi kuning. 

Berdasarkan data perkembangan anak bulan Desember 2013 dengan proporsi dari 34 anak 11% 

memiliki berat badan 14 kg, 9% dengan berat badan 15 kg, 11% dengan berat badan 16 kg. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis hubungan peran guru dan peran orang tua dalam pelaksanaan pola 

konsumsi dengan status gizi anak usia dini. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan 

cross sectional terhadap 33 orang tua beserta 6 guru dengan teknik sampling jenuh. Variabel yang 

diukur adalah peran guru dengan status gizi dan peran orang tua dengan status gizi. Uji statistik 

menggunakan Chi Square dengan taraf kepercayaan 5 % dan rumus korelasi product moment dengan 

taraf signifikansi 2 tailled. Hasil analisis bivariat menggunakan rumus korelasi product moment 

menunjukkan ada hubungan  peran guru dengan status gizi anak usia 5-7 tahun nilai p value= 0,401 

dengan nilai kekuatan korelasi sedang dan ada hubungan yang bermakna antara peran orang tua 

dengan status gizi anak usia 5-7 tahun dengan nilai p value 0,012. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah status gizi dan pola konsumsi anak akan meningkat baik apabila peran guru dan peran orang 

tua saling bekerjasama.  

 

Kata Kunci : peran guru, orang tua, status gizi anak usia 5-7 tahun. 

 

ABSTRACT 

The background in this research is the rise of fast food and instant are often the children in school 

lunch menu. Based on the preliminary results of the survey 62% of the children bring lunch chiki-

chiki school, 11% bring sausages and nuggets, 37% carry yellow rice. Based on data from the child's 

development in December 2013, with the proportion of 34 children 11% had a body weight 14 kg, 

9% by weight 15 kg, 11% by weight 16 kg. This study aimed to analyze the relationship between the 

teacher's role and the role of parents in the implementation of consumption patterns and nutritional 

status of young children. The method used is descriptive analytic cross sectional against 33 parents 

and their six teachers with saturated sampling technique. The measured variable is the role of the 

teacher with the nutritional status and the role of parents with nutritional status. Statistically using 

Chi Square test with a level of 5% and formula product moment correlation with significance level 2 

tailled. Results of bivariate analysis using product moment correlation formula showed no 

relationship with the teacher's role nutritional status of children aged 5-7 years p value = 0.401 with 

the value of the strength of the correlation was, and there was a significant correlation between the 

parents' role in the nutritional status of children aged 5-7 years the p value 0.012. The conclusion 

from this study is the nutritional status and patterns of consumption will increase child well if the 

teacher's role and the role of parents working together.  

 

Keywords: the role of teachers, parents, the nutritional status of children aged 5-7 years. 
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PENDAHULUAN 

Proses perkembangan manusia secara utuh telah dimulai sejak janin dalam kandungan 

ibunya dan memasuki usia emas / the golden age. Usia nol sampai enam tahun merupakan 

masa peka bagi anak sehingga para ahli menyebutnya the golden age karena perkembangan 

kecerdasannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan (Mulyasa,2012:34). Oleh 

karena itu penting untuk diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya termasuk asupan 

gizi yang dikonsumsi oleh anak. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk buah 

hatinya. Hal yang terpenting adalah pengetahuan  orang tua dalam memilih asupan gizi yang 

baik untuk buah hati serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan berat 

badan (BB), tinggi badan (TB) anak.  

Peran pendidikan gizi disekolah memiliki peran yang  penting terbukti adanya konsep 

rencana pembelajaran yang disusun kedalam suatu tema yang diimplementasikan kedalam 

bentuk kegiatan dengan memperkenalkan jenis-jenis tanaman seperti, buah  dan sayuran serta 

manfaat bagi tubuh manusia. Faktor yang mempengaruhi hubungan pengetahuan dan praktik 

orang tua dalam memilih asupan gizi yang seimbang untuk anak, seperti latar belakang 

pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan tingkat ekonomi keluarga. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti sebanyak tiga kali 

di dua sekolah, PAUD Cahaya Indah sabtu, 8 Februari 2014. Dari 8 orang anak 37% membawa 

bekal nasi kuning, 62% membawa chiki-chiki Peneliti kembali melakukan observasi di 

Raudhatul Atfal Jamiatul Khair Pontianak Utara sabtu 22 Februari 2014, dari 34 anak 17% 

membawa bekal nasi goreng, 17% membawa nasi kuning yang dijual pedagang, 11% 

membawa chiki-chiki dan wafer, 29,41% membawa kue jajanan pasar, 11% membawa bekal 

sosis dan nugget goreng, 6% membawa mie instant 

Berdasarkan standar baku WHO-NCHS BB (Berat Badan) untuk usia 4-6 tahun dengan 

berat 18 kg. Peneliti kembali melakukan survei dengan mengukur status gizi anak di Raudhatul 

Atfal Jamiatul Khair. Berdasarkan data perkembangan anak pada bulan Desember 2013 dengan 

proporsi dari 34 anak 11% memiliki berat badan 14 kg, 9% dengan berat badan 15 kg, 11% 

dengan berat badan 16 kg, 20% dengan berat badan 17 kg, 11% dengan berat badan 18kg, 6% 

dengan berat badan 19 kg, 6% dengan berat badan 20 kg, 6% dengan berat badan 21 kg, 2% 

dengan berat badan 23 kg, dan 2% dengan berat badan 27 kg.  

Berdasarkan hasil survei pendahuluan serta pengukuran status gizi keadaan berat badan 

anak, terdapat berat badan anak yang mengalami gizi kurang atau dibawah standar WHO-

NHCS dan AKG. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

hubungan peran guru dan orang tua dalam pelaksanaan pola konsumsi dengan status gizi anak 

usia dini.  

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peran Guru  

Pengertian guru berdasarkan kamus bahasa Indonesia (2005:377) adalah orang yang 

pekerjaannya (profesi,mata pencaharian) mengajar. Selain itu  guru juga adalah tokoh 

bermakna dalam kehidupan anak, guru memegang peranan penting lebih dari sekadar 

pengajar, melainkan pendidik dalam arti yang sesungguhnya (Kurniati 2010: 30)  UU No. 

20 tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2 menjabarkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

terutama pada pendidik pada perguruan tinggi. 



Berdasarkan hasil uraian diatas guru adalah panutan yang mampu mendidik, 

mengayomi, membimbing, mengajar anak didik nya dengan harapan anak didiknya akan 

menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang. Guru juga dituntut harus mampu 

memahami dan mengerti kebutuhan dan keadaan yang dibutuhkan oleh anak didiknya 

selama berada dilingkungan sekolah. Selayaknya seperti pepatah bahwa guru adalah “sosok 

pahlawan tanpa tanda jasa”. Untuk lebih rincinya dibawah ini akan dipaparkan lebih lanjut 

peran guru terhadap anak usia dini menurut Yuline (2010:18) : 

1. Peran pendidik dalam berinteraksi  

Sebagai seorang pendidik dalam proses mendidik kepada anak perlu melatih 

anak untuk berinteraksi secara verbal. Seperti bercakap-cakap dengan anak, membuat 

komitmen peraturan kepada anak dengan melibatkan dan mendengarkan pendapat 

anak. Jika dalam bagian ini peranan guru adalah berinteraksi maka untuk mengawasi 

pelaksanaan konsumsi, harus melibatkan anak dalam proses memilih konsumsi 

makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan dan asupan gizi anak.  

2. Peran pendidik dalam pengasuhan  

Mengasuh anak usia dini dibutuhkan rasa kasih sayang dan sentuhan. Melalui 

sentuhan, pelukan, elusan, senyuman, tatapan mata/kontak mata, sangat membantu 

perkembangan fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu pentingnya rasa kasih sayang 

dan keikhlasan dari seorang pendidik untuk mendidik anak usia dini. 

 

B. Peran Orang Tua  

Pengertian orang tua berdasarkan kamus bahasa Indonesia (2005:802) adalah ayah 

ibu kandung (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli) orang tua adalah 

sebagai penanggung jawab utama pertumbuhan dan perkembangan anak bahkan pada 

seluruh proses pendidikan anak di semua jenjang. Sedangkan menurut Adiyanti (dalam 

Asmani 2009:19) bahwa orang tua mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan 

anaknya .  

Orang tua menurut pendapat peneliti adalah ayah atau ibu yang mempunyai 

tanggung jawab besar terhadap seluruh proses kehidupan anaknya. Tanggung jawab itu 

diimplementasikan kedalam bentuk perhatian dan kasih sayang, pemberian makanan yang 

sehat dan bergizi tidak hanya makanan dan minuman mahal namun makanan dan minuman 

yang sederhana dan alami dengan nilai gizi yang baik serta sisi higienis makanan tetap 

terjaga. 

C. Pola Konsumsi  

Pola makan sehat adalah cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis 

makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, 

mencegah atau membantu kesembuhan penyakit Adriani, Wijatmadi  (2012: 242). 

Sedangkan menurut Mudanijah (dalam Baliwati, 2004:69) pola konsumsi pangan adalah 

susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada 

waktu tertentu. 

Hasil dari pernyataan yang telah disampaikan maka pola makan sehat menurut 

pendapat peneliti adalah suatu susunan jumlah dan jenis makanan untuk menjaga kesehatan, 

memperbaiki dan mempertahankan status gizi seseorang.  

 

D. Status Gizi  

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel 

tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu. Contoh gondok 

endemik merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium 

dalam tubuh.(Supariasa,Fajar,2002:18). Penilaian status gizi pada dasarnya merupakan 

proses pemeriksaan keadaan gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik 



yang bersifat objektif maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang 

telah tersedia. (Arisman MB, 2004:171). 

Hasil dari beberapa teori dan asumsi dari Supariasa dan Arisman maka status gizi 

menurut pendapat peneliti adalah keseimbangan atas pemenuhan asupan nutrisi yang diukur 

berdasarkan acuan tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) khususnya untuk anak usia dini. 

E. Pendidikan Anak Usia Dini  

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, memiliki  rentang  usia yang sangat berharga dibanding 

usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya luar biasa (Mulyasa 2012:16). 

Sedangkan menurut Kurniasih (2009:9) berdasarkan psikologi perkembangan bahwa anak 

usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun yang terminologi pengembangan anak usia dini 

yaitu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk membantu anak 

usia dini dalam  mengembangkan potensinya secara holistic, baik aspek pendidikan, gizi, 

maupun kesehatan.  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia nol sampai enam tahun yang dilakukan dengan 

memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

(Mulyasa 2012:48) 

 

 

METODE PENELITIAN   

Menurut Sugiyono (2012:207) Metode deskriptif merupakan menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud  membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau yang digeneralisasi. 

Berdasarkan dari pendapat diatas maka metode deskriptif menurut pendapat peneliti suatu 

metode yang menggambarkan keadaan subjek atau objek yang terkumpul sebagaimana adanya.  

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif  karena peneliti ingin menganalisis 

hubungan antara peran guru dalam pelaksanaan konsumsi dan peran orang tua dalam 

pelaksanaan pola konsumsi dengan status gizi dengan cara mendeskripsikan  data-data yang 

telah terkumpul. Bentuk penelitian dengan menggunakan desain potong lintang atau cross 

sectional. Cross sectional adalah desain penelitian epidemiologi yang mempelajari prevalensi, 

distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparan (faktor penelitian) dengan cara mengamati 

status paparan penyakit, atau karakteristik kesehatan lainnya secara serentak pada individu-

individudari suatu populasi pada satu saat Murti (dalam Siagian 2010:50). 

Variabel bebas/dependen dalam penelitian ini adalah peran guru sebagai X1 dan peran 

orang tua sebagai X2. Variabel terikat/ independen  adalah status gizi anak usia dini sebagai y. 

Hubungan variabel independen dan variabel dependen adalah peran guru dan orang tua serta 

pelaksanaan pola konsumsi dapat mempengaruhi keadaan status gizi anak yang dibedakan 

menjadi dua yaitu status gizi kurang dan status gizi baik berdasarkan pada data angka 

kecukupan gizi (AKG). 

Penelitian ini dilaksanakan pada  pertengahan bulan juni sampai pada pertengahan 

bulan juli. Lokasi penelitian ini adalah di Raudhatul Atfal jamiatul Khair Pontianak, 

JL.Khatulistiwa, Gg.Teluk Air Jalur V.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer teknik observasi langsung, dan teknik dokumentasi .Alat 

Pengumpul data yang digunakan yaitu angket (kuesioner), pedoman observasi, dan 

dokumentasi.Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat 

Uji statistik  parametrik dan nonparametrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji statistik analisis korelasi /sederhana (Bivariate Correlation) dan Chi 

Square yang menggunakan program SPSS for windows. 



Rumus korelasi product moment digunakan untuk menjawab subbab masalah nomor 1 

dalam analisis korelasi product moment ini yang dicari adalah koefisien korelasi yaitu angka 

yang menyatakan derajat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen atau 

untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen.Adapun rumus untuk koefisien korelasi Product Moment (r) menurut Priyatno 

(2010:16): 
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Keterangan: 

X= Variabel Pertama  

Y= Variabel Kedua  

n= Jumlah Data 

 

 

 

 

Rumus Chi Square  untuk menjawab pertanyaan subbab masalah nomor 2:𝑥2 =∑(
𝑂−𝐸

𝐸
) 

Keterangan: 

X2= Chi Square 

O=Nilai Observasi 

E= Nilai Ekspektasi harapan dengan tingkat kepercayaan 95 %  

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Analisa Univariat   
A. Distribusi karakteristik umur responden (orang tua)  sebagian besar diatas 30 tahun dengan 

persentase terbesar 58 %. 

B. Distribusi latar belakang pendidikan ibu dengan persentase terbesar 73 % yaitu SMA.   

C. Distribusi pekerjaan ibu dengan persentase ibu yang tidak bekerja yaitu 79 % 

D. Distribusi peran orang tua melalui pengetahuan ibu dengan kategori pengetahuan baik 

sebesar 49% dan kurang 51 % 

E. Distribusi umur anak diklasifisikasikan menjadi tiga kelompok yaitu usia 5 tahun, 6 tahun 

dan 7 tahun dengan persentase terbesar kelompok usia 6 tahun dengan jumlah 79% 

F. Distribusi jenis kelamin anak yang paling dominan adalah anak laki-laki dengan persentase 

sebesar 61% 

G. Distribusi status gizi anak berdasarkan pengukuran BB/TB yang diklasifikasikan menjadi 

dua kategori yaitu gizi baik dan gizi kurang dengan persentase gizi baik sebesar 70% dan 

gizi kurang sebesar 30 %.  

H. Distribusi umur responden (guru) diatas 25 tahun sebesar 67% dan diatas 35 tahun sebesar 

33% 

I. Distribusi responden (guru) menurut latar belakang pendidikan strata 1/ S1 sebesar 83% 

dan SMA sebesar 17 % 

J. Distribusi peran guru melalui pengetahuan guru dibagi menjadi dua kategori yaitu baik 

dengan persentase sebesar 83%dan kurang sebesar 17%  

 

Analisa Bivariat  

Hubungan peran guru dalam pelaksanaan pola konsumsi dengan status gizi anak usia 

5-7 tahun Raudhatul Atfal Jamiatul Khair Pontianak Hasil uji statistik analisis korelasi 



sederhana atau uji t diperoleh nilai p=0,401 dengan nilai kekuatan korelasi sedang yang artinya 

Ho ditolak dan Ha diterima“Ada hubungan peran guru dalam pelaksanaan pola konsumsi 

dengan status gizi anak usia 5-7 tahun”.  

Hubungan Peran Orang Tua Dalam Pelaksanaan Pola Konsumsi Dengan Status Gizi 

Anak Usia 5-7 Tahun nilai p= 0,012 berarti Ho di tolak dan Ha diterima “ada hubungan yang 

bermakna antara peran orang tua dalam pelaksanaan pola konsumsi dengan status gizi anak 

usia 5-7 tahun”. Adanya hubungan yang bermakna antara peran orang tua dengan status gizi 

anak usia 5-7 tahun adalah orang tua dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar 

pendidikan terakhir nya adalah SMA, dan ada beberapa orang tua murid yang berlatar belakang 

perguruan tinggi memiliki wawasan gizi dan kesehatan anak yang baik. 

 

 

PEMBAHASAN  

Hasil penelitian yang telah dihitung telah menunjukkan hasil berdasarkan angka-angka 

statistik dan memperlihatkan adanya hubungan antara variabel yang diteliti. Adanya hubungan 

peran guru dalam pelaksanaan pola konsumsi dengan status gizi anak usia 5-7 tahun. Adanya 

hubungan peran orang tua dalam pelaksanaan pola konsumsi dengan status gizi anak usia 5-7 

tahun sekaligus menjawab pertanyaan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah. Menurut 

Santoso dan Ranti (2004: 88) Ditinjau dari sudut masalah kesehatan dan gizi, anak usia Taman 

Kanak-kanak termasuk golongan masyarakat yang disebut rentan gizi, sedangkan pada saat ini 

mereka sedang mengalami proses pertumbuhan yang relatif pesat, dan memerlukan zat-zat gizi 

dalam jumlah yang relatif besar. 

Menurut peneliti dari pernyataan diatas adalah anak usia Taman-Kanak-kanak sedang 

mengalami perkembangan yang pesat karena pada usia ini anak dibina untuk mandiri dan 

berperilaku menyesuaikan dengan lingkungan. Berbagai perkembangan yang akan dilalui anak 

membutuhkan fisik yang sehat, dan fisik yang sehatharus diimbangi dengan makanan dan 

minuman yang sehat. Santoso dan Ranti (2004:89) juga berpendapat bahwa untuk seorang 

anak, makan dapat dijadikan media untuk mendidik anak supaya dapat menerima, menyukai, 

memilih makanan dan minuman yang baik, juga menentukan jumlah makanan yang cukup dan 

bermutu. 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa makan juga dapat menjadi suatu media yang dapat 

digunakan oleh guru untuk meningkatkan kebiasaan atau pola makan anak terhadap makanan 

dan minuman yang sehat. Orang tua juga dapat menggunakan kegiatan makan dirumah untuk 

meningkatkan dan mempertahankan status gizi anak  untuk dapat meningkatkan kebiasaan 

yang baik ketika anak makan ibu dapat menciptakan suasana yang bersih, nyaman, serta 

berikan pujian ketika anak mau mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur dan buah. 

 

 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

Ada hubungan peran guru dalam pelaksanaan pola konsumsi dengan status gizi 

anak usia 5-7 tahun Raudhatul Atfal Jamiatul Khair Pontianak, dengan nilai p value= 

0,401 dengan nilai kekuatan korelasi (hubungan)  sedang dengan menggunakan uji 

Korelasi Product Moment 

Ada hubungan peran orang tua dalam pelaksanaan pola konsumsi dengan status 

gizi anak usia 5-7 tahun Raudhatul Atfal Jamiatul Khair Pontianak, dengan nilai p value 

=0,012  dengan menggunakan uji statistik Chi Square.   

 

B. SARAN 



1. Kepada guru-guru Raudhatul Atfal Jamiatul Khair Pontianak, sebaiknya menjalin 

komunikasi dengan orang tua murid terkait menu bekal makanan dan minuman 

anak saat akan dibawa ke sekolah, dan berperan aktif  dalam mengawasi 

pelaksanaan pola konsumsi anak pada saat disekolah. 

2. Sebaiknya dibuat suatu kesepakatan antara guru dan orang tua tentang menu 

makanan dan minuman yang akan dibawa pada saat bekal disekolah. Agar anak juga 

tidak terpengaruh dengan teman sebayanya .   

3. Sebaiknya memperhatikan kembali manfaat dari menu bekal makanan anak yang 

dibeli, serta lebih kreatif dan inovatif dalam memilih menu bekal anak kesekolah.  

4. Harapan peneliti agar pada penelitian selanjutnya membuat jadwal dan program 

menu sehat yang berkoordinasi dengan lembaga sekolah serta orang tua.  

5. Harapan peneliti agar pada penelitian selanjutnya pengukuran tinggi badan anak 

menggunakan alat yang sesuai yaitu microtoice 
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