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Anita Priyantini 081610164 (2014) :Bimbingan Guru Terhadap Orang Tua dalam 
Pemberian Gizi Kepada Anak Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pontianak Barat. 
Dibimbing oleh Elin B Somantri,M.Pd selaku pembimbing 1 dan Hj.Sudarti,M.Pd 
selaku pembimbing ke II.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang terjadi di 
taman kanak-kanak negeri Pembina Pontianak barat, banyak sekali kantin yang 
menyediakan makanan- makanan instan, Kurangnya kesadaran dan pemahaman 
orang tua akan pentingnya pemberian makanan bergizi pada anak membuat mereka 
konsumtif terhadap makanan-makanan instan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan hambatan yang ditemui 
pada saat pelaksanaan bimbingan terhadap orang tua dalam pemberian gizi kepada 
anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara. Analisis data dilakukan 
dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 
Data pada penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian yang terdiri dari satu guru, 
39 orang tua anak. Berdasarkan hasil penelitian bimbingan guru terhadap orang tua 
dalam pemberian gizi kepada anak, sebagian besar kegiatan yang diberikan sudah 
terlaksana dengan baik adanya kerjasama antara guru dan orang tua sehingga 
mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan hambatan dari bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian gizi kepada anak yaitu minat dan motivasi orang 
tua serta kurangnya waktu yang tersedia antara orang tua dan guru sehingga 
komunikasi tidak terjalin dengan baik. 
Kata kunci: Bimbingan guru, orang tua, pemberian gizi  
	
          Gizi merupakan salah satu aspek 
yang sangat penting dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
usia dini. Pemenuhan gizi cukup pada 
anak di usia dini awal (0-6 tahun) 
dapat memengaruhi perkembangan 
mental, termasuk kecerdasan anak. 
Kesehatan dan gizi anak sangatlah 
penting untuk di perhatikan, sejak dari 
kandungan hingga lahir. Hal ini 
dikarenakan, kesehatan dan gizi sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Anak yang 
mendapatkan gizi yang seimbang serta 
makan yang sangat sehat, akan tumbuh 
menjadi manusia yang bekualitas, 
begitu pula sebaliknya.  
         Menurut Santrock (2007:157) 
“Pada umumnya masalah kesehatan 
yang sering dialami anak-anak adalah 
kurang gizi, pola makan. Gizi sehat 
mempengaruhi perkembangan anak “. 



Masalah pola makan sangat berkaitan 
erat dengan hal ini. Apalagi sekarang 
ini sudah banyak makanan yang siap 
saji dan instan, yang didalam terdapat 
zat kimia yang berbahaya bagi 
kesehatan manusia bila dikonsumsi 
terus menerus dalam jangka waktu 
yang lama. 
          Perawatan kesehatan dan gizi 
pada anak usia dini dapat diawali dari 
pemberian makan  yang sehat dan 
menjaga kebersihan selain cara ini 
sangat baik untuk anak, dengan cara 
ini pula, dapat mendidik anak harus 
sesuai kebutuhan gizi anak. Kebutuhan 
anak, serta kebersihan terjaga dan juga 
sehat. 
          Karena masa-masa yang rentan 
dari kehidupan seseorang berada pada 
lima tahun pertama dalam kehidupan 
yang merupakan pondasi bagi 
perkembangan selanjutnya. Menurut 
Allan Walker (2005:6) tubuh anak 
tumbuh dan berkembang, melalui 
perubahan yang terus menerus, dan 
memiliki kebutuhan yang berbeda 
dengan tubuh yang sudah dewasa. 
Prioritas nutrisi yang pertama bagi 
anak-anak adalah memberikan 
makanan yang mengandung unsur-
unsur yang mereka perlukan untuk 
tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Fokus penelitian ini adalah: 
(1).Bagaimana perencanaan program 
bimbingan yang diberikan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian 
gizi kepada anak TK Negeri Pembina 
Pontianak Barat? (2).Bagaimana 
pelaksanaan bimbingan yang diberikan 
guru terhadap orang tua dalam 
pemberian gizi kepada anak TK 
Negeri Pem bina Pontianak Barat? 
(3).Apa saja hambatan yang ditemui 

saat pelaksanaan bimbingan terhadap 
orang tua dalam pemberian gizi 
kepada anak TK Negeri Pembina 
Pontianak Barat? 

Definisi yang dikemukakan 
dalam Year Book Of Education 
(Fauziah, 2013: 2) bimbingan adalah 
suatu proses membantu individu 
melalui usahanya sendiri untuk 
menemukan dan mengembangkan  
kemampuannya agar memperoleh  
kebahagiaan pribadi dan bermanfaat 
sosial. Ngalim Purwanto (2004: 170) 
berpendapat bahwa bimbingan ialah 
bantuan yang diberikan kepada 
seorang individu dari setiap umur, 
untuk menolong dia dalam mengatur 
kegiatan-kegiatan hidupnya, 
mengembangkan pendirian/pandangan 
hidupnya, membuat putusan-putusan, 
dan memikul beban hidupnya sendiri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI, menyatakan 
bahwa: Kompetensi sebagai agen 
pembelajaran pada Pendidikan Anak 
Usia Dini meliputi: Kompetensi 
pedagogis, kompetensi kepribadian, 
kompetensi profesioanal, kompetensi 
sosial. Keempat kompetensi di atas 
bersifat holistik dan integratif  di 
dalam pengembangan kemampuan 
pendidik. Pendidik yang tidak sesuai 
dengan kompetensinya akan 
mengakibatkan dampak yang tidak 
baik pada perkembangan anak didik. 
Pembelajaran di PAUD memiliki 
karakteristik berbeda dengan jenjang 
pendidikan setelahnya. Apabila 
pendidik tidak punya kompetensi 
dibidang PAUD, tidak menutup 
kemungkinan akan terjadi kesalahan 
dalam pelaksanaan pembelajaran yang 



akan berdampak pada perkembangan 
anak. Kompetensi guru adalah 
seperangkat pengetahuan, 
keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 
seorang guru dalam melaksanakan 
tugas keprofesionalannya. 

Menurut Astrida (2014) Setiap 
orang tua dalam menjalani kehidupan 
berumah tangga tentunya memiliki 
tugas dan peran yang sangat penting, 
adapun tugas dan peran orang tua 
terhadap anaknya dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
(a) melahirkan, 
(b) Mengasuh, 
(c) Membesarkan, 
(d)Mengarahkan menuju kepada 
kedewasaan serta menanamkan norma       
norma dan nilai-nilai yang berlaku. 

Disamping itu juga harus mampu 
mengembangkan potensi yang ada 
pada diri anak, memberi teladan dan 
mampu mengembangkan pertumbuhan 
pribadi dengan penuh tanggung jawab 
dan penuh kasih sayang. 

 Najmuddin (2014) berpendapat 
bahwa Orang tua memiliki peran 
masing-masing dalam menjalankan 
tugasnya sebagai pendidik pertama 
seorang anak. Dalam sebuah keluarga, 
orang tua memiliki peran masing-
masing dalam menjalankan tugasnya 
sebagai pendidik pertama seorang 
anak. Seperti halnya seorang Ayah 
yang merupakan kepala keluarga dan 
penanggung jawab dalam 
perkembangan anak-anaknya, baik 
secara fisik maupun secara psikis. Di 
samping memenuhi kebutuhan secara 
fisik seperti makan, minum, sandang 
dan sebagainya, ayah juga dituntun 
agar aktif dalam membina 

perkembangan pendidikan pada anak. 
Seorang Anak biasanya memandang 
ayahnya sebagai orang yang tertinggi 
prestasinya, sehingga seorang ayah 
dijadikan sebagai Pimpinan yang 
sangat patut untuk dijadikan cermin 
bagi anaknya atau dengan kata lain 
ayah merupakan figur yang terpandai 
dan berwibawa. Dengan demikian, 
setiap perilaku ayah merupakan contoh 
dorongan bagi anak untuk 
mengikutinya. Demikian juga dengan 
ibunya yang berperan aktif di dalam 
keluarganya terutama kepada anaknya 
karena ibulah yang pertama kali 
berkomunikasi dengan anaknya, baik 
itu mengungkapkan rasa kasih sayang, 
dan lain-lain. Maka peran orang tua 
sangatlah berpengaruh terhadap 
perkembangan anak mereka. 

Dalam pengertian yang lain 
Harnanto Wiryo (2002: 1) menjelaskan 
bahwa tingkat status gizi optimal akan 
tercapai apabila kebutuhan zat gizi 
optimal terpenuhi. Namun demikian, 
perlu diketahui bahwa keadaan gizi 
seseorang dalam suatu masa bukan 
saja ditentukan oleh konsumsi zat gizi 
pada saat itu saja, tetapi lebih banyak 
ditentukan oleh konsumsi zat gizi pada 
masa yang telah lampau, bahkan jauh 
sebelum masa itu. Ini berarti bahwa 
konsumsi zat gizi masa kanak-kanak 
memberi andil terhadap status gizi 
setelah dewasa. 
           Menurut Deddy Muchtadi 
(2009: 3) “Zat-zat gizi menyediakan  
kebutuhan sel-sel tubuh yang 
beraneka-ragam. Sebagai mesin hidup, 
sel memerlukan energi, bahan-bahan 
pembangun dan bahan-bahan untuk 
memperbaiki atau mengganti bagian-
bagian yang rusak. Setiap jenis sel 



yang rusak mempunyai kebutuhan 
yang berbeda. Para ahli gizi membagi 
zat-zat gizi ke dalam enam kelompok 
besar, yaitu: a) karbohidrat, b) lemak, 
c) protein, d) vitamin, e) mineral, dan 
f) air”. 

Menurut Djoko Pekik Irianto 
(2006: 165) masa kanak-kanak 
merupakan fase pertumbuhan, dan 
untuk menunjang kondisi tersebut 
perlu diperhatikan asupan makanan 
untuk menunjang kondisi tersebut 
dengan memperhatikan berbagai hal 
antara lain: (a) Cukup kalori, (b) 
Cukup lauk nabati (tahu, tempe) 
maupun hewani (daging, ikan, dan 
telur), (c) Tersedia sayuran hijau, (d) 
Sayuran dimasak dengan minyak 
mempermudah penyerapan vitamin A, 
D, E, dan K. (e) Komposisi sumber 
makanan protein hewani dibanding 
nabati adalah 1:1, sedangkan protein 
hewani  sebaiknya 5 gr/hari berasal 
dari hewan dan 10 gram/hari berupa 
ikan. (f) Apabila anak sulit 
mengkonsumsi susu, dapat diganti 
produk olahan susu seperti keju, es 
krim, dan lain sebagainya.  

Pengertian Status Gizi menurut 
Mary E Beck ( 2011: 1) adalah “Status 
kesehatan  yang dihasilkan oleh 
keseimbangan antara kebutuhan dan 
masukan nutrien”. Sedangkan menurut 
Sunita Almatsier (2009: 3) “Status 
Gizi adalah keadaan tubuh sebagai 
akibat konsumsi makanan dan 
penggunaan zat-zat gizi, yang 
dibedakan antara status gizi buruk, 
kurang, baik, dan lebih”. 
Dampak gizi kurang menurut Sunita 
Almatsier (2009: 11-12), dampak dari 
gizi kurang   adalah: 

1) Berpengaruh terhadap 
pertumbuhan, anak-anak yang 
tidak tumbuh menurut 
potensialnya. Protein digunakan 
sebagai zat pembakar sehingga 
otot-otot menjadi lembek dan 
rambut mudah rontok. 

2) Pengaruh terhadap produksi 
tenaga, menyebabkan 
kekurangan tenaga untuk 
bergerak, bekerja, dan 
melakukan aktivitas. 

3) Pengaruh terhadap daya tahan, 
penderita mudah terserang 
infeksi seperti: pilek, batuk, dan 
diare. Pada anak-anak hal ini 
membawa kematian. 

4) Pengaruh terhadap pertumbuhan 
jasmani dan mental, kekurangan 
gizi ini dapat berakibat 
terganggunya fungsi otak secara 
permanen. 

Gizi lebih adalah suatu kondisi 
yang diakibatkan oleh jumlah asupan 
energi yang melebihi ketentuan. 
Tanda-tanda yang mudah dikenali 
pada anak yang menderita gizi lebih 
adalah: gemuk yang mudah dinilai dari 
berat badan dan tinggi badan, lamban, 
dan cepat lelah. 

Efek yang sering terlihat adalah 
obesitas tipe hiperplasi, yakni obesitas 
karena jumlah sel melebihi batas 
normal. Obesitas tipe ini akan sulit 
diturunkan berat badannya. Kondisi ini 
bisa memicu munculnya berbagai 
penyakit degeneratif seperti diabetes 
mellitus, hipertensi, hiperkolesterol, 
dan penyakit jantung. Maka perlu gizi 
yang seimbang agar tidak kekurangan 
gizi dan kelebihan gizi, untuk 
pemenuhan gizi seimbang dengan 
mengkonsumsi makanan secara 



variatif tentunya berpedoman pada 
empat sehat lima sempurna. 

 Menurut Sintha ratnawati 
(2001: 79), obesitas pada anak terjadi 
karena ketidakseimbangan  antara 
energi yang dikonsumsi dengan energi  
yang dikeluarkan. Artinya anak 
tersebut banyak makan tetapi kurang 
aktivitas fisik. Banyak makan tidak 
berarti dia mengonsumsi makanan 
dalam porsi yang besar. Seringkali 
konsumsi cemilan dapat menjadi 
penyebab timbulnya obesitas. 

 
METODE 

  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif.  
Pada penelitian ini, subjek penelitian 
adalah guru yang berjumlah 1 orang 
dan orangtua yang berjumlah 39 orang, 
dengan kriteria sebagai berikut: 
(1) Guru TK Negeri Pembina Barat. 
(2) Orang tua/wali murid  TK Negeri 

Pembina Pontianak Barat 
  Teknik dan alat pengumpul data 

Catherine Marshall, Gretchen B. 
Rossman (Sugiyono, 2012 : 309) 
mengemukakan dalam peneletian 
kualitatif, pengumpulan data dilakukan 
pada kondisi yang alamiah, sumber 
data primer, dan teknik pengumpulan 
data lebih banyak pada observasi 
berperanserta, wawancara mendalam 
dan dokumentasi. (1) Observasi 
Partisipatif, dalam observasi ini, 
peneliti terlibat dengan kegiatan 
sehari-hari orang yang sedang diamati 
atau yang digunakan sebagai sumber 
data penelitian. Sambil melakukan 
pengamatan, peneliti ikut melakukan 
apa yang dikerjakan oleh sumber data, 
dan ikut merasakan suka dukanya. 

(2)Wawancara  Semiterstruktur, jenis 
wawancara ini sudah termasuk dalam 
kategori in-depth interview, dimana 
dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 
dibandingkan dengan wawancara 
terstruktur. (3) Teknik Dokumentasi, 
dokumentasi merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 
gambar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang. 

Teknik analisa data yang 
dilakukan dalam penelitian ini yakni 
pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan menarik 
kesimpulan, sedangkan teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang 
digunakan yakni memperpanjang masa 
observasi, pengamatan terus menerus, 
dan member check. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Paparan Hasil Penelitian 

Data yang akan dipaparkan 
berikut ini adalah yang sesuai dengan 
fokus penelitian dan pertanyaan-
pertanyaan penelitian. Data tersebut 
meliputi data hasil pengamatan atau 
observasi, data hasil wawancara dan 
data dokumentasi  yang berupa foto-
foto pada saat guru melakukan 
bimbingan terhadap orang tua. Teknik 
ini menggunakan teknik analisis data 
yang bersifat  non angka atau data 
yang dikumpulkan berupa kata-kata, 
gambar, laporan penelitian berisi 
kutipan data, untuk memberi gambaran 
penyajian laporan tersebut selanjutnya 
data yang diperoleh tidak dituangkan 
dalam bentuk bilangan atau angka 
statistik, melainkan tetap dalam bentuk 
narasi yang dianggap sesuai dengan 
pokok permasalahan. Berikut ini akan 



dipaparkan data hasil penelitian 
sebagai berikut: Berdasarkan hasil 
wawancara dengan guru TK Negeri 
Pembina Pontianak Barat ibu 
Jamaliah,S.Pd.AUD (tanggal 8 
September 2014) mengemukakan 
bahwa “perencanaan bimbingan 
dilakukan dengan cara merencanakan 
materi-materi apa saja yang akan 
disampaikan, adapun materi yang akan 
disampaikan adalah pentingnya 
pemberian gizi kepada anak. 
Kemudian guru mengatur jadwal 
pertemuan dengan orang tua terlebih 
dahulu. Setelah jadwal yang sudah 
ditentukan telah disepakati kemudian 
selanjutnya saya mengadakan 
pertemuan dengan orang tua untuk 
mensosialisasikan tentang makanan 
yang bergizi dan berguna bagi tubuh 
kembang anak. Kemudian dilanjutkan 
dengan menjelaskan tentang 
pemberian gizi kepada anak. 
Bimbingan ini dilaksanakan pada pagi 
hari pukul 08.00 WIB yaitu pada hari 
sabtu tanggal 5 September 2014. Pihak 
sekolah telah menjalin kerja sama 
dengan puskesmas setempat untuk 
memeriksa pertumbuhan dan 
kesehatan anak. Pihak sekolah selalu 
berkoordinasi dengan orang tua 
tentang kegiatan-kegiatan anak di 
sekolah”. 

Hasil wawancara dengan 
semua orang tua anak (tanggal 9-15 
September 2014) adalah sebagai 
berikut: Dengan diadakannya 
bimbingan guru terhadap orang tua 
dalam pemberian gizi kepada anak 
maka semua orang tua yang sudah 
diwawancarai sebagian besar 
menyatakan siap/ setuju untuk 
mengikuti bimbingan  yang telah 

dibuat oleh pihak sekolah selama 
program tersebut bertujuan  untuk 
meningkatkan pengetahuan orang tua 
tentang anak salah satunya adalah gizi. 
Sebagian besar para orang tua siap 
datang apabila diundang oleh pihak 
sekolah meskipun sedang sibuk. 
Bentuk-bentuk bimbingan guru yang 
dilaksanakan yaitu, mengadakan 
pertemuan 1 bulan sekali antara guru 
dengan orang tua anak, di dalam 
pertemuan tersebut guru dan orang tua 
mengadakan arisan setelah itu 
dilanjutkan dengan guru memberikan 
bimbingan terhadap orang tua yaitu 
dengan menyampaikan materi-materi 
yang berkaitan dengan pemberian gizi 
kepada anak. Dalam bimbingan ini 
peneliti menyampaikan secara 
langsung materi kepada orang tua 
yaitu tentang pentingnya gizi untuk 
pertumbuhan anak. Biasanya juga para 
petugas kesehatan datang berkunjung 
ke sekolah untuk mengecek kesehatan 
semua anak satu persatu, dari 
menimbang berat badan, mengukur 
tinggi badan, kebersihan telinga, kuku, 
keadaan mulut yaitu gigi dan lidah, 
serta pemberian vitamin A untuk 
kesehatan mata. Pada saat pemeriksaan 
kesehatan orang tua juga ikut serta 
menunggui anaknya, hal ini untuk 
memudahkan orang tua mengetahui 
kesehatan dan pertumbuhan anaknya 
dan jika ada masalah-masalah yang 
berkaitan dengan kesehatan dan gizi 
anak, orang tua dapat bertanya 
langsung kepada para petugas 
kesehatan. Selain mengadakan 
pertemuan, guru juga memberikan 
informasi tentang anak kepada orang 
tuanya dengan menggunakan buku 
penghubung. Adapun kegiatan yang 



dilakukan tapi tidak terlaksana dengan 
baik yakni, ada sebagian orang tua 
kurang peduli terhadap gizi anak, 
karena sebagian orang tua ada yang 
setiap hari memberi bekal chiki/ snack 
kepada anak untuk bekal sekolah, dan 
mengaktifkan buku penghubung  yang 
di isi oleh guru dan orang tua. 
Hambatan yang dialami pada saat 
melakukan bimbingan terjadi karena 
guru dan orang tua tidak mempunyai 
motivasi. Kedua faktor ini sangat 
menentukan untuk terjalinnya kerja 
sama, tanpa adanya motivasi yang 
timbul dari dalam diri maka bimbingan 
tidak akan berjalan sesuai dengan 
harapan. Kurangnya ketersediaan 
waktu dalam bimbingan disebabkan 
kesibukan masing-masing dalam 
bekerja, minimnya pengetahuan orang 
tua tentang pentingnya memberikan 
makanan yang bergizi pada anak 
sehingga menjadi faktor penghambat 
dalam bimbingan ini.          Kegiatan 
yang dilaksanakan yakni, menjalin 
komunikasi yang baik dengan orang 
tua dan memaparkan program-program 
sekolah yang berkaitan dengan upaya 
mendidik anak. Guru dan orang tua 
saling bertukar pendapat tentang 
kegiatan anak serta mengajak orang 
tua untuk peduli dengan kegiatan anak 
di sekolah. 

Sejauh pemantauan peneliti 
terhadap perencanaan bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian 
gizi kepada anak antara lain: 
1) Kegiatan guru antara lain: 

menyiapkan materi-materi yang 
akan disampaikan dan mengatur 
jadwal pertemuan dengan orang tua. 
Melaksanakan pertemuan yang 
dilakukan satu bulan sekali untuk 

membahas pentingnya memberikan 
makanan yang bergizi kepada anak 
dan sejauhmana perkembangan 
anak di sekolah. Pada kegiatan ini 
peneliti menyampaikan langsung 
masalah pemberian gizi dan 
perkembangan anak. Semua 
kegiatan yang sudah direncanakan 
dan diadakan dapat terarah sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh 
guru dan orang tua. 

2) Kegiatan orang tua antara lain Guru 
dan orang tua bekerja sama agar 
langkah-langkah yang sudah 
disepakati dapat dilaksanakan dan 
di arahkan dengan efektif demi 
tercapainya tujuan bimbingan. 

Perencanaan bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian 
gizi kepada anak, sebagian 
kegiatannya sudah dilaksanakan 
karena pendekatan yang dilakukan 
kepada orang tua dapat berjalan 
dengan sebagaimana mestinya. 
Sehingga guru dan orang tua dapat 
dengan mudah melaksanakan 
perencanaan bimbingan. 

Perencanaan  bimbingan ini 
harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya. Perencanaan yang baik agar 
tujuan bimbingan dapat tercapai sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Guru 
memiliki tanggung jawab dalam 
mendidik, mengajar, dan 
membimbing. Guru juga harus 
memiliki kemampuan merancang 
program pembelajaran dan program-
program lain yang berkaitan dengan 
kepentingan sekolah. Hal ini didukung 
oleh Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
bab XI pasal 39 ayat 2 “ Pendidik 



merupakan tenaga profesional yang 
bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat , terutama bagi pendidik 
perguruan tinggi”. 

Bentuk-bentuk bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian 
gizi kepada anak sebagian kegiatannya 
sudah dilaksanakan. Bimbingan ini 
dapat berjalan dengan adanya langkah-
langkah bimbingan. Berdasarkan 
pemantauan peneliti terhadap bentuk-
bentuk bimbingan guru terhadap orang 
tua dalam pemberian gizi kepada anak 
antara lain: 
1) Kegiatan guru antara lain: Guru 

memberikan undangan pertemuan 
kepada orang tua, pada saat 
kegiatan pertemuan dengan orang 
tua guru menyampaikan materi-
materi yang berkaitan dengan 
pemberian gizi kepada anak. Pihak 
sekolah bekerja sama dengan 
puskesmas terdekat. Setiap 6 bulan 
sekali pihak puskesmas datang 
memantau kesehatan anak, 
memberikan vitamin A, mengukur 
TB, menimbang BB, memeriksa 
kesehatan gigi, dan kebersihan 
indera pendengar. Setiap 1 bulan 
sekali guru memantau kesehatan 
anak yaitu dengan mengukur TB 
dan BB serta kebersihan kuku anak 
setiap minggu. Guru selalu 
menggunakan buku penghubung 
untuk koordinasi dengan orang tua 
tentang kegiatan-kegiatan anak di 
sekolah. 

2) Kegiatan orang tua adalah 
mengikuti materi-materi yang 
disampaikan oleh guru, agar 

bentuk-bentuk bimbingan dapat 
terlaksana dengan baik. Saat 
pemeriksaan kesehatan orang tua 
turut mendampingi anak. Orang tua 
selalu menanggapi dengan baik 
buku penghubung yang telah 
disampikan oleh guru. 
 Kegiatan bimbingan ini 

dilakukan secara berkelompok, dimana 
guru memberikan materi-materi 
bimbingan pada saat pertemuan orang 
tua murid. Guru dan orang tua saling 
berinteraksi, bertukar pendapat. Hal ini 
didukung oleh Wibowo (2005:17) 
yang menyatakan bahwa bimbingan 
kelompok merupakan suatu kegiatan 
kelompok dimana pimpinan kelompok 
menyediakan informasi-informasi dan 
mengarahkan diskusi agar anggota 
kelompok menjadi lebih sosial atau 
untuk membantu anggota-anggota 
kelompok untuk mencapai tujuan-
tujuan bersama. 

 Guru dan orang tua memiliki 
peran penting dalam kehidupan anak. 
Orang tua memiliki tugas dan 
tanggung jawab terhadap anak. 
Dimana orang tua harus membesarkan 
anak dan mendidik anak, tentunys 
asupan gizi anak sangat berpengaruh 
dalam tahap tumbuh kembang anak. 
Kurangnya nutrisi akan membuat anak 
menjadi lemah dan kurang 
bersemangat dalam menjalani 
aktivitasnya. Astrida (2014) 
mengungkapkan bahwa orang tua 
memiliki peranan dalam melahirkan, 
mengasuh, membesarkan dan 
mengarahkan menuju  kepada 
kedewasaan. Semua ini akan dapat 
terwujud dengan baik jika orang tua 
memiliki koordinasi yang baik dengan 
guru. 



            Bimbingan guru terhadap 
orang tua dalam pemberian gizi 
kepada anak tidak terlepas dari 
hambatan yang dihadapi, baik itu 
bersifat formal maupun informal yang 
terjadi di lapangan biasanya kurangnya 
minat dan motivasi untuk melakukan 
bimbingan. Adanya perbedaan situasi 
dan kondisi serta perbedaan latar 
belakang, bimbingan yang diharapkan 
akan sulit untuk dilaksanakan dengan 
demikian, akan sulit pula bagi guru 
dan orang tua untuk melaksanakan 
bimbingan guru terhadap orang tua 
dalam pemberian gizi kepada anak. 

Faktor penghambat dalam 
melakukan bimbingan guru terhadap 
orang tua antara lain: 
1) Hambatan internal yaitu minat 

dalam melakukan bimbingan yang 
dimaksudkan  bahwa guru dengan 
orang tua memiliki kecenderungan 
atau tertarik untuk melakukan 
bimbingan dan motivsi dalam 
bimbingan guru terhadap orang tua 
dalam pemberian gizi kepada anak 
kurang terjalin dengan baik dan 
kurangnya sarana dan prasarana 
dalam melakukan bimbingan ini. 

2) Bimbingan eksternal yaitu 
kurangnya waktu tersedia untuk 
melakukan bimbingan  dan 
kesibukan dalam bekerja sehingga 
bimbingan tidak terlaksana dengan 
baik dan menjadi penghambat 
dalam pemberian gizi kepada anak. 

  Sejauh pemantauan peneliti 
hambatan yang terjadi dalam kegiatan 
bimbingan adalah: 
1) Kegiatan guru antara lain: minat 

untuk melakukan bimbingan masih 
perlu ditingkatkan lagi agar adanya 
ketertarikan  orang tua untuk 

melakukan bimbingan. Motivasi 
dalam melakukan bimbingan 
sangat berpengaruh dalam 
menciptakan hubungan yang baik 
antara guru dan orang tua. Tanpa 
adanya motivasi yang timbul dari 
dalam diri, bimbingan yang sudah 
direncanakan tidak akan berjalan 
dengan efektif. 

2) Kegiatan orang tua antara lain: 
kurangnya ketersediaan waktu 
dalam melakukan bimbingan yang 
diakibatkan kesibukan dalam 
bekerja dan tidak adanya minat  
untuk melakukan bimbingan dan 
motivasi yang timbul dari dalam 
diri sehingga untuk menciptakan 
hubungan yang baik tidak akan 
berjalan sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 

Hambatan bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian 
gizi kepada anak sebagian 
kegiataannya sudah dapat di atasi 
karena guru dan orang tua mengetahui 
bahwa hambatan yang dialami itu 
terjadi karena  kesibukan masing-
masing dan kurangnya ketersediaan 
waktu untuk anak sehinggh bimbingan 
terjadap orang tua terhambat. 
          Sejauh pemantuan peneliti 
terhadap upaya mengatasi hambatan 
dari bimbingan guru  terhadap orang 
tua dalam pemberian gizi kepada anak 
antara lain: 
1) Kegiatan guru adalah: guru 

mengadakan komunikasi  dalam 
bimbingan agar tercipta hubungan 
baik yang lebih erat agar rencana 
yang sudah dibuat dapat terlaksana 
dengan baik dan mengatasi agar 
hambatan yang terjadi tidak 



menjadi hambatan dalam 
melakukan bimbingan. 

2) Kegiatan orang tua adalah: orang 
tua juga menjalin komunikasi yang 
baik agar bimbingan dapat 
terlaksana dengan baik pula. 

          Upaya mengatasi hambatan dari 
kerja sama dalam menanamkan sikap 
kemandirian anak sudah dapat di atasi 
karena guru dan orang tua dapat 
mengatasi hambatan yang ada 
sehingga bimbingan guru terhadap 
orang tua dapat berjalan dengan baik 

      Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan melalui hasil data 
yang diperoleh setelah diadakan 
analisis data, maka secara umum dapat 
ditarik kesimpulan bahwa bimbingan 
guru terhadap orang tua dalam 
pemberian gizi kepada anak TK 
Negeri Pembina Pontianak Barat sudah 
baik, sedangkan secara khusus dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:           
Bimbingan guru terhadap orang tua 
dalam pemberian gizi kepada anak  
mempunyai perencanaan bimbingan 
yang sudah dibuat sebagian besar 
kegiatannya sudah dilakukan oleh guru 
dan orang tua dalam pemberian gizi 
kepada anak. Adanya perubahan 
setelah peneliti melakukan penelitian 
yang berkaitan dengan kerja sama 
sebagian besar sudah dilaksanakan 
sehingga dalam pemberian gizi kepada 
anak berjalan dengan apa yang 
diharapkan. 
           Bentuk-bentuk bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian 
gizi kepada anak sudah dilaksanakan  
dengan baik, seperti melakukan 
pertemuan 1 bulan sekali untuk 
membahas perkembangan anak dan 
berbagi informasi seputar pemberian 

makanan bergizi  kepada anak. Selain 
itu adanya perubahan setelah peneliti 
mengadakan penelitian yang berkaitan 
dengan pemberian gizi kepada anak 
yang berjalan sesuai dengan bentuk-
bentuk bimbingan. Guru dan orang tua 
telah mengerti manfaat dari bentuk-
bentuk bimbingan tersebut. 
          Hambatan dari bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam pemberian 
gizi kepada anak timbul karena 
kurangnya minat dan motivasi untuk 
melakukan bimbingan , dan kurangnya 
kesediaan waktu  serta kesibukan 
dalam bekerja, sehingga tidak bisa 
melaksanakan bentuk-bentuk 
bimbingan dan langkah-langkah 
bimbingan yang telah disepakati dan 
tujuan bimbingan tidak dapat dicapai 
sesuai dengan apa yang diharapkan. 
           Upaya mengatasi hambatan dari 
bimbingan guru terhadap orang tua 
dalam pemberian gizi kepada anak 
dapat  dilakukan dengan cara 
mengadakan pertemuan antara guru 
dengan orang tua untuk merancang 
kegiatan yang dapat dilakukan sesuai 
dengan apa yang diharapkan tanpa 
adanya hambatan. Cara ini juga dapat 
meningkatkan hubungan baik yang 
positif dan memberikan pembelajaran 
yang dapat meningkatkan kualitas gizi 
makanan yang diberikan kepada anak 
serta adanya komunikasi yang tercipta 
dengan baik antara guru dengan orang 
tua dalam hal perkembengan dan gizi 
anak, sehingga anak akan merasa 
didukung dalam hal tumbuh 
kembangnya. 
 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan maka dapat 



disarankan kepada guru dan orang tua 
dalam pemberian gizi kepada anak TK 
Negeri Pembina Pontianak Barat, 
beberapa hal yang dapat dilakukan 
antara lain:  
1. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya membuat 
program tahunan dengan lebih 
terstruktur agar dapat dengan 
mudah menjalankan semua 
program-program sekolah lebih 
terarah sehingga dapat mencapai 
tujuan bimbingan sesuai dengan apa 
yang diharapkan. 

2. Bagi Guru 
Guru hendaknya dapat menjalankan 
program-program bimbingan yang 
telah direncanakan dan diharapkan 
dapat meningkatkan jalinan 
komunikasi yang baik dengan orang 
tua. 

3. Bagi Orang Tua 
Orang tua diharapkan untuk 
menyiapkan bekal anak sekolah 
dengan makanan-makanan yang 
bergizi sehingga anak tidak jajan 
sembarangan di sekolah. 
Diharapkan orang tua dapat 
menjalin komunikasi yang baik 
dengan pihak sekolah. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Diharapkan dapat mengangkat 
kembali permasalahan yang ada di 
sekolah sehingga dapat memberi 
masukan atau temuan-temuan baru 
khususnya dalam bimbingan guru 
terhadap orang tua dalam 
pemberian gizi kepada anak sebagai 
tahapan awal untuk membina anak 
yang sehat dan berkualitas. 
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