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ABSTRAK 
 

Dhayu Dwi Erpridawati. J500090017. 2012. Hubungan Pengetahuan tentang 
Gizi dengan Status Gizi Siswa SMP di Kecamatan Kerjo Kabupaten 
Karanganyar. 
 
Latar Belakang: Pada masa remaja harus mendapatkan asupan zat-zat gizi yang 

seimbang dan sesuai dengan kebutuhan agar tercapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal. Ketidakseimbangan asupan dan perkembangan 

menimbulkan masalah gizi. Data Riskesdas (2010), secara nasional bahwa status 

gizi anak umur 13-15 tahun prevalensi kekurusan adalah 10,1%. Sedangkan 

prevalensi kegemukannya adalah sebesar 2,5%. Salah satu penyebab masalah gizi 

tersebut adalah kurangnya pengetahuan. 

Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross-secsional. Pengumpulan data secara langsung yaitu 

menggunakan kuesioner dan dengan melakukan pengukuran BMI secara 

langsung. 

Hasil: Tingkat pengetahuan dibagi menjadi dua yaitu, pengetahuan baik dan 

pengetahuan tidak baik. Pengetahuan tentang gizi baik yaitu 153 (85%), dimana 

132 siswa (73,3%) mempunyai status gizi baik dan 21 siswa (11,7%) mempunyai 

status gizi tidak baik. Sedangkan siswa yang mempunyai pengetahuan tentang gizi 

tidak baik yaitu 27 siswa (15%), yaitu 25 siswa (13,9%) mempunyai status gizi 

baik dan 2 siswa (1,1%) mempunyai status gizi tidak baik. Setelah dianalisis SPSS 

menggunakan uji Fisher’s exact test didapatkan nilai p sebesar 0,583. Maka 

secara statistik tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

tentang gizi dengan status gizi siswa SMP di Kecamatan Kerjo Kabupaten 

Karanganyar. 

Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan 

status gizi siswa SMP di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. 

__________________________________________________________________ 
Kata kunci: pengetahuan gizi, remaja, status gizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Dhayu Dwi Erpridawati. J500090017. 2012. The Relation between 
Nutritional Knowledge and Nutritional Status in Junior High School 
Students in Subdistrict of Kerjo, Regency of Karanganyar.  
 

Backgrounds: Teens is demanding for balanced nutrient intake and in accordance 

with the need so that the optimal growth and development would be reached. 

Imbalance of nutrient intake and growth incuring nutritional problem. Riskesdas 

(2010) data, in national level, shows that nutritional status for 13-15 years of age 

children having underweight prevalence of 10.1%. While the overweight 

prevalence is of 2.5%. One of the nutrient problem cause is the lowered 

knowledge.  

Method: This research is an analytic observational research using cross-sectional 

approach. Direct data collection is using questionnaire and by holding direct BMI 

measurement.  

Results: Knowledge level is divided into two, they are good and poor knowledge. 

Good nutritional knowledge is 153 (85%), in which 132 students (73.3%) have 

good nutritional status, and 21 students (11.7%) have poor nutritional status. 

While the students with poor nutritional knowledge are 27 students (15%), they 

are 25 students (13.9%) with good nutritional status, and 2 students (1.1%) with 

poor nutritional status. After the analyzis using SPSS with Fisher’s Exact Test, 

there obtained p of 0.583. There is no significant relation between nutritional 

knowledge and nutritional status in Junior High School students in Subdistrict of 

Kerjo, Regency of Karanganyar.  

Conclusion: There is no relation found between nutritional knowledge and 

nutritional status in Junior High School students in Subdistrict of Kerjo, Regency 

of Karanganyar.  

_________________________________________________________________ 
Keywords: Nutritional knowledge, teenage, nutritional status.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 
Populasi remaja merupakan kelompok penduduk yang cukup besar. 

Penduduk Indonesia cukup didominasi oleh remaja yaitu 22.671.081 penduduk 

pada umur 10-14 tahun (Badan Pusat Statistik, 2010). Dengan kemajuan 

pembangunan, masalah kependudukan di Indonesia sekarang tidak lagi 

sepenuhnya terpusat pada jumlah penduduk melainkan pada kualitas 

penduduknya. Remaja merupakan aset bangsa untuk terciptanya generasi 

mendatang yang lebih baik. 

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan 

masa dewasa yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara 

usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa 

muda. Pada masa ini terjadi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental, emosional serta sosial (Soetjiningsih, 2010). 

Ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan 

pada remaja akan menimbulkan masalah gizi kurang atau masalah gizi lebih. Gizi 

kurang pada remaja terjadi karena pola makan tidak menentu, perubahan faktor 

psikososial yang dicirikan oleh perubahan transisi masa anak-anak ke masa 

dewasa dan kebutuhan gizi yang tinggi untuk pertumbuhan cepat. Kekurangan 

gizi pada remaja mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, 

meningkatkan angka penyakit (morbiditas), mengalami pertumbuhan tidak normal 

(pendek), tingkat kecerdasan rendah, produktivitas rendah dan terhambatnya 

pertumbuhan organ reproduksi. Terhambatnya pertumbuhan organ reproduksi 

pada wanita mengakibatkan terlambat haid pertama (menarche), haid tidak lancar, 

rongga panggul tidak berkembang maksimal sehingga sulit melahirkan, gangguan 

kesuburan dan kesulitan pada saat hamil (Emilia, E., 2008). 

Data Riskesdas (2010), secara nasional bahwa status gizi anak umur 13-15 

tahun prevalensi kekurusan adalah 10,1% terdiri dari 2,7% sangat kurus dan 7,4% 

kurus. Sedangkan prevalensi kegemukannya adalah sebesar 2,5%. Di provinsi 

Jawa Tengah prevalensi kekurusan 9,9% yaitu 1,9% sangat kurus dan 8% kurus 

serta kegemukan diatas prevalensi nasional yaitu 2,8%.  

Di Kabupaten Karanganyar status gizi penduduk umur 6-14 tahun status 

gizi kurang untuk laki-laki 7,9%  dan untuk perempuan 10,3%. Sedangkan status 

gizi lebih pada laki-laki 13,8% dan untuk perempuan 4,9% (Dinkes Jateng, 2007). 

Faktor yang terkait dengan kelebihan berat badan masa remaja meliputi 

tingkat aktivitas fisik rendah, perilaku diet, faktor psikososial, jenis kelamin 

perempuan, korban dan pelaku perilaku intimidasi, persepsi yang salah tentang 

gizi dan isolasi sosial yang potensial (Peltzer, 2011). 

Masalah gizi seimbang di Indonesia masih merupakan masalah yang 

cukup berat. Pada hakikatnya berpangkal pada keadaan ekonomi yang kurang dan 

terbatasnya pengetahuan tentang gizi (Irianto, 2007). Pengetahuan gizi akan 

mempengaruhi kebiasaan makan atau perilaku makan suatu masyarakat (Emilia, 

E., 2008). Apabila penerimaan perilaku baru didasari oleh pengetahuan, kesadaran 

dan sikap yang positif maka perilaku tersebut dapat berlangsung lama (long 

lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak disadari oleh pengetahuan dan 



kesadaran tidak akan berlangsung lama. Seperti halnya juga pada remaja apabila 

mempunyai pengetahuan yang baik tentang gizi diharapkan mempunyai status gizi 

yang baik pula (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Suhardjo yang dikutip Lusiana dan Dwiriani (2007),  

pengetahuan gizi adalah pemahaman seseorang tentang ilmu gizi, zat gizi, serta 

interaksi antara zat gizi terhadap status gizi dan kesehatan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmiwati (2007), remaja yang memiliki pengetahuan gizi baik 

hanya 6%, pengetahuan gizi sedang 43% dan yang mempunyai pengetahuan gizi 

kurang 50%.  

Menurut Aprilian (2010), remaja SMAN 2 Bogor termasuk dalam remaja 

berpengetahuan gizi sedang (70,3%), sedangkan remaja SMAN 1 Ciampea 

memiliki pengetahuan gizi yang masih tergolong kurang (58,5%). Dengan 

demikian pada remaja yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah cenderung 

memiliki pengetahuan yang lebih rendah dari yang memliki sosial ekonomi lebih 

tinggi. Berdasarkan Data Riskesdas Jawa Tengah (2008), prevalensi kekurusan 

sedikit lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan, sebaliknya prevalensi 

BB lebih sedikit lebih tinggi di perkotaan.  

Pada masa remaja terjadi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental, emosional serta sosial. Pada masa ini banyak masalah yang berdampak 

negatif terhadap kesehatan dan gizi remaja sehingga status gizi remaja cenderung 

gizi kurang atau justru terjadi obesitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi 

pada remaja adalah pengetahuan tentang gizi. Berdasarkan masalah tersebut diatas 

peneliti tertarik dan terdorong untuk mengadakan penelitian tentang hubungan 

antara pengetahuan tentang gizi dengan status gizi siswa SMP di Kecamatan 

Kerjo, Kabupaten Karanganyar. 

 

Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Adakah hubungan antara pengetahuan tentang gizi 

dengan status gizi siswa SMP di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar? 

 

Tujuan Penelitian 
Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan status 

gizi siswa SMP di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. 

 
Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu kedokteran dan 

penelitian  selanjutnya tentang manfaat pengetahuan tentang gizi terhadap 

status gizi remaja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan tentang gizi bagi remaja. 

b. Sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan status gizi remaja. 

c. Memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pentingnya 

pengaruh pengetahuan tentang gizi dengan status gizi remaja. 



TINJAUAN PUSTAKA 
Status Gizi Remaja 

Menurut Gibson yang dikutip Rahmiwati (2007), status gizi merupakan 

keadaan tubuh seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, 

penyerapan dan penggunaan zat gizi makanan. Dengan menilai status gizi 

seseorang atau sekelompok orang, maka dapat diketahui apakah seseorang atau 

sekelompok orang tersebut status gizinya baik atau tidak baik.  

Menurut WHO yang dikutip Sarwono (2011), definisi remaja adalah suatu 

masa dimana, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai saat ini ia mencapai kematangan seksual, 

individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-

kanak menjadi dewasa, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang 

penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gizi secara langsung yaitu 

asupan makanan dan penyakit infeksi. Asupan makanan dipengaruhi oleh 

persediaan makanan di rumah. Sedangkan penyakit infeksi dipengaruhi oleh 

pelayanan kesehatan yang ada. Persediaan makanan di rumah, perawatan anak dan 

ibu hamil dan pelayanan kesehatan merupakan penyebab tidak langsung. Pokok 

masalah dari keadaan gizi adalah kemiskinan, kurang pendidikan, kurang 

pengetahuan dan kurang keterampilan. Dari semua masalah diatas berasal dari 

akar masalah yaitu adanya krisis ekonomi langsung (Supariasa, 2012). 

Menurut Riskesdas (2010), status gizi remaja dihitung menggunakan 

Indeks Masa Tubuh menurut umur (IMT/U). Indeks Masa Tubuh dihitung dengan 

rumus berikut: 

IMT = BB (kg) 

 TB
2
 (m

2
) 

Dengan menggunakan baku antropometri anak 13-15 tahun WHO 2007 

dihitung nilai Z score IMT/U. Selanjutnya berdasarkan nilai Z score IMT/U ini 

status anak dikategorikan sebagai berikut : 

 Gizi kurang : Z score <-2,0 

 Gizi baik : Z score ≥-2,0 s/d ≤ 2,0 

Gizi lebih : Z score >2,0   

   

Pengetahuan Gizi  
Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman 

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (over behavior) (Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan gizi adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali 

kandungan gizi makanan serta kegunaan zat gizi tersebut dalam tubuh. 

Pengetahuan gizi ini mencakup proses kognitif yang dibutuhkan untuk 

menggabungkan informasi gizi dengan perilaku makan, agar struktur pengetahuan 

yang baik tentang gizi dan kesehatan dapat dikembangkan (Emilia, E., 2008). 



Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

kuesioner yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalam pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita 

ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas (Notoatmodjo, 

2007). Pengetahuan dikatakan baik apabila skor jawaban benar pada kuesioner 

>75%, cukup apabila nilainya 56-75% dan kurang apabila kurang dari 56% 

(Arikunto, 2006). 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan   

pendekatan cross sectional. Cross sectional adalah suatu penelitian untuk 

mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan 

cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat 

(point time approach) (Notoatmodjo, 2010).  

 

Tempat dan Waktu penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri I Kerjo, SMP Negeri II Kerjo 

dan SMP Muhammadiyah 5 Kerjo, Kabupaten Karanganyar pada bulan Agustus 

tahun 2012. 

 

Populasi Penelitian 
 Dalam penelitian ini adapun populasi target dan populasi terjangkau 

adalah sebagai berikut:  

1. Populasi target  : Siswa SMP berusia 13-15 tahun di 

Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. 

2. Populasi terjangkau : Siswa SMP berusia 13-15 tahun di SMP Negeri I 

Kerjo, SMP Negeri II Kerjo dan SMP Muhammadiyah 5 Kerjo, Kabupaten 

Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 

 

Sampel dan Tekhnik Sampling 
Sampel merupakan hasil pemilihan subjek dari populasi untuk 

memperoleh karakteristik populasi (Taufiqurrahman, 2010). Sampel diambil 

dengan tekhnik purposive sampling yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010).  

 

Estimasi Besar Sampel 
Rumus besar sampel :  

                                   n  =   Zα
2
 . p . q  

                                                   d²  

Keterangan : 

p : Perkiraan prevalensi kejadian malnutrisi pada remaja di Indonesia (0,13) 

q : 1-p (0,87) 

Zα : Nilai statistik Zα pada kurve normal standart pada tingkat kemaknaan 

(1,96) 



d : Presisi absolute yang dikehendaki pada kedua sisi proposi populasi (0,05) 

(Taufiqurrahman, 2010) 

Berdasarkan rumus besar sampel diatas, maka besar sampel yang dibutuhkan pada 

penelitian ini adalah:  

n = (1,96)
2
 . 0,13 . 0,87 

     (0,05)
2 

n = 173,79 � 174 + 10%= 191,2 � 192 

Jadi  besar sampel yang dibutuhkan penelitian ini adalah 192.  

 

Kriteria Restriksi 
Sebagai Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Siswa SMP Negeri I Kerjo, SMP Negeri II Kerjo dan SMP 

Muhammadiyah 5 Kerjo, Kab. Karanganyar. 

2. Berumur 13-15 tahun 

3. Dalam keadaan sehat 

4. Siswa yang bersedia menjadi subyek penelitian 

Sebagai Kriteria Eksklusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Siswa yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap 

2. Mempunyai kelainan atau cacat bawaan 

3. Siswa yang mempunyai penyakit serius 

 

Definisi Operasional Sampel 
Variabel bebas (independent) : Pengetahuan tentang Gizi 

Definisi operasional: Pengetahuan gizi adalah pemahaman seseorang tentang ilmu 

gizi, zat gizi, serta interaksi antara zat gizi terhadap status gizi dan kesehatan. 

Pengetahuan gizi dihitung menggunakan skor yang diperoleh dari jawaban 

kuesioner yang berisi 34 pertanyaan mengenai gizi. Pengetahuan gizi 

dikategorikan: 

1. Baik  : >55% jawaban benar 

2. Tidak baik : ≤55% jawaban benar 

Alat ukur : kuesioner 

Skala   : ordinal  

 

Variabel terikat (dependent) : status gizi remaja 

Definisi operasional: Status gizi remaja adalah hasil pengukuran berat badan (kg) 

dibagi dengan tinggi badan kuadrat (m
2
). Status gizi remaja diukur menggunakan 

IMT/U. Dengan menggunakan baku antropometri remaja 13-15 tahun WHO 2007. 

Selanjutnya status gizi dikategorikan: 

1. Gizi baik : Z score ≥-2,0 s/d ≤ 2,0 

2. Gizi tidak baik: Z score <-2,0 dan >2,0 

Alat ukur : microtoise untuk mengukur tinggi badan dan timbangan berat badan. 

Skala     : ordinal  

 

Variabel Perancu 

Dikendalikan  

1. Umur  



2. Status kesehatan 

3. Latar belakang sosial budaya 

Tidak dikendalikan 

1. Konsumsi makanan 

2. Jenis kelamin 

3. Aktivitas fisik  

4. Status ekonomi  

 

Instrumen Penelitian  
1. Kuesioner pengetahuan gizi 

2. Timbangan berat badan 

3. Microtoise 

 

Teknik Pengambilan Data 
 Data yang dikumpulkan merupakan data primer. Data primer  yaitu data 

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Data diperoleh 

dengan wawancara langsung responden dengan menggunakan kuesioner dan 

melalui penilaian status gizi. 

 

Analisis Data 
 Seluruh data ditabulasi dan dianalisa dengan SPSS 19.0 for Windows.  

Data yang terkumpul di analisa secara statistik dengan uji Chi-Square.  

 

Jalannya Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa SMPN I Kerjo, SMPN II Kerjo, SMP 

Muhammadiyah 5 Kerjo 

Pengetahuan baik 

Analisis Data 

Kuesioner pengetahuan gizi  

Pengetahuan tidak 

baik 

Gizi baik Gizi tidak 

baik 
Gizi baik Gizi tidak 

baik 

Uji Chi-square 



Jadwal Penelitian 

Kegiatan  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des  

Penyusunan 

proposal  
√ √       

Ujian proposal  √       

Persiapan 

pengambilan 

data 

  √      

Pengambilan 

data 

   √     

Pengolahan 

dan analisis 

data 

    √    

Penyusunan 

Skripsi 

     √ √  

Ujian Skripsi        √ 
 

HASIL 
 

Status Gizi 
Variabel Status Gizi Total % 

Baik % Tidak 

Baik 

% 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 

Perempuan 

 

76 

81 

 

42,2 

45 

 

10 

13 

 

5,6 

7,2 

 

86 

94 

 

47,8 

52,2 

Total  157 87,2 23 12,8 180 100 

 
Pengetahuan  

Variabel Pengetahuan  Total % 

Baik % Tidak 

Baik 

% 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 

Perempuan 

 

66 

87 

 

36,7 

48,3 

 

20 

7 

 

11,1 

3,9 

 

86 

94 

 

47,8 

52,3 

Total  153 85 27 15 180 100 

 
 
 
 
 
 



Pembahasan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari 180 responden umumnya 

berpengetahuan gizi baik yaitu 153 responden (85%) dan responden yang 

mempunyai pengetahuan gizi tidak baik hanya sedikit yaitu 27 responden (15%). 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrayati dkk 

(2010) yang dilakukan pada siswa SMP di Kabupaten Banten dengan hasil 

umumnya baik.  

Responden umumnya mempunyai status gizi baik yaitu ada 157 responden 

(87,2%) dan status gizi tidak baik 23 (12,8%). Akan tetapi status gizi tidak baik 

masih diatas dari data Riskesdas nasional yaitu 12,6%. Pada responden yang 

mempunyai pengetahuan gizi baik, 132 (73,3%) responden mempunyai status gizi 

baik dan 21 (11,7%) responden mempunyai status gizi tidak baik. Sedangkan pada 

responden yang mempunyai pengetahuan gizi tidak baik, 25 (13,9%) responden 

mempunyai status gizi baik dan 2 (1,1%) responden mempunyai status gizi tidak 

baik. 

Setelah dianalisis menggunakan SPSS 19 dengan uji fisher’s exact test 

didapatkan nilai p hitung adalah 0,536. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan status gizi siswa SMP 

di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Hal ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hendrayati (2010), yang dilakukan pada siswa SMP N 4 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan gizi dengan status gizi. Hal ini juga didukung oleh Supadi 

(2002) bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan status gizi dan 

penelitian ini dilakukan pada ibu yang mempunyai anak umur 0-36 bulan di 

Puskesmas Wonosalam II Kabupaten Demak. Akan tetapi penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Huriah (2006), bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan status gizi pada ibu di 

Kecamatan Beji Kabupaten Depok. 

Menurut Wawan (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

ada dua yaitu faktor internal yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan dan umur 

sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan 

dan sosial budaya. 

Kecenderungan seseorang untuk memiliki motivasi berperilaku kesehatan 

yang baik dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilannya 

(Emilia, O., 2008). Apabila penerimaan perilaku didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan berlangsung lama 

(long lasting) (Notoatmodjo, 2007). Oleh karena itu apabila mempunyai 

pengetahuan gizi baik diharapkan mempunyai status gizi yang baik pula.  

Menurut Zulaekah (2011), pendidikan mempengaruhi pengetahuan yaitu, 

dengan memberikan intervensi pendidikan gizi dua minggu sekali dengan alat 

bantu booklet secara langsung pada siswa, didukung dengan pendidikan gizi pada 

guru kelas dan orangtua dalam hal ini ibu akan meningkatkan pengetahuan. 

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Talahatu (2006) yaitu, terdapat 

hubungan positif nyata antara pengetahuan gizi dan kesehatan dengan tingkat 

pendidikan formal. Makin tinggi tingkat pengetahuan, pendidikan, keterampilan 



makin baik tingkat ketahanan pangan keluarga, makin baik pola pengasuhan maka 

akan banyak keluarga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan, sehingga 

diharapkan status gizi baik. 

Dalam penelitian ini pekerjaan dianggap tidak memberikan pengaruh 

terhadap pengetahuan karena siswa SMP umumnya tidak mempunyai pekerjaan.  

Umur akan mempengaruhi pengalaman seseorang (Wawan, 2011). 

Semakin tinggi umur makan diharapkan mempunyai pengetahuan yang lebih 

tinggi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dipilih yang berumur 14 tahun 

agar perbedaan umur tidak mempengaruhi pengetahuan.  

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat dipengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau 

kelompok . Sedangkan sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat dipengaruhi 

dari sikap dalam menerima informasi (Wawan, 2011). Sampel dalam penelitian 

ini diambil dari satu daerah yaitu kecamatan Kerjo, maka semua sampel 

mempunyai lingkungan dan sosial budaya yang sama. Oleh karena itu lingkungan 

dan sosial budaya dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pengetahuan. 

Penyebab tidak adanya hubungan antara pengetahuan dengan status gizi 

adalah karena pengetahuan adalah memberi pengaruh secara tidak langsung 

terhadap status gizi, tetapi pengetahuan gizi adalah pokok masalah dari 

permasalahan gizi. Sedangakan penyebab langsung dari masalah gizi adalah 

asupan gizi dan penyakit infeksi. Di antara penyebab langsung dan pokok masalah 

ada penyebab tidak langsung yaitu persediaan makanan di rumah, perawatan anak 

dan ibu hamil dan pelayanan kesehatan. Pokok masalah selain dari pengetahuan 

juga terdiri dari pendidikan, kemiskinan dan keterampilan dimana akar 

masalahnya adalah krisis ekonomi langsung (Supariasa, 2012). 

Asupan makanan mempunyai hubungan langsung dengan status gizi. 

Hubungan asupan makanan dengan status gizi didukung oleh Simatupang (2008), 

bahwa besarnya asupan lemak, asupan energi dan asupan protein berpengaruh 

signifikan dengan kejadian obesitas. Dimana untuk asupan energi >2056,1 

kkal/hari berpeluang sebesar 28 kali terjadi pada siswa yang obesitas. Sedangkan 

untuk asupan lemak menunjukkan bahwa siswa yang obesitas berpeluang terkena 

obesitas sebesar 25 kali dibandingkan dengan siswa yang tidak obesitas apabila 

asupan lemak >69,6 gr/hari. Demikian juga untuk asupan protein menunjukkan 

siswa obesitas memiliki peluang akan terjadi sebesar 2,7 kali dibandingkan siswa 

yang tidak obesitas bila asupan proteinnya >75,8 gr/hari. 

Menurut Hariyadi (2010), konsumsi energi yang lebih dari 85% dari 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) mempunyai peluang resiko lebih kecil 1,43 kali 

terhadap kejadian status gizi underweight dan 1,49 kali terhadap kejadian stunting 

dibandingkan dengan balita dengan konsumsi kurang dari 85% AKG. 

Penyakit infeksi juga mempunyai hubungan langsung dengan status gizi. 

Menurut Masithah (2005), diare memiliki hubungan nyata positif dengan status 

gizi. Jika status gizi baik maka peluangnya menderita diare akan semakin rendah. 

Pernyataan ini diperkuat oleh Supariasa (2012) bahwa penyakit infeksi (bakteri, 

virus, parasit) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan malnutrisi. Kaitan 

penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik, 

yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi, 



dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah terkena infeksi. Pada penelitian 

lain yang dilakukan oleh Hariyadi (2010) juga menunjukkan hasil yang 

berhubungan antara status gizi dengan status infeksi dan memberikan pengertian 

bahwa balita yang tidak infeksi mempunyai peluang resiko lebih kecil 1,26 kali 

terhadap kejadian status underweight pada balita dibandingkan dengan balita yang 

infeksi. 

Penyebab tidak langsung masalah gizi salah satunya adalah pelayanan 

kesehatan. Menurut Hariyadi (2010), tidak ada hubungan yang signifikan antara 

status gizi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.  

Selain dari faktor-faktor di atas masih ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi status gizi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah aktivitas fisik, 

gaya hidup dan status sosial ekonomi. 

Aktivitas fisik merupakan faktor lain mempengaruhi status gizi. Menurut 

Simatupang (2008), bahwa aktivitas fisik mempunyai pengaruh terhadap kejadian 

obesitas. Semakin sedikit penggunaan waktu siswa untuk melakukan aktivitas 

sedang dan berat, maka peluang terjadinya obesitas semakin besar.  Semakin 

banyak aktivitas maka semakin banyak kalori yang digunakan sehingga tubuh 

menjadi ideal atau justru lebih kurus, tetapi apabila kurang beraktivitas tubuh akan 

cenderung menyimpan kelebihan kalori sehingga terjadi kelebihan berat badan. 

Faktor lain yang mempengaruhi status gizi adalah gaya hidup. Menurut 

Polli (2003), terdapat kecenderungan semakin sering merokok dan semakin 

banyak jumlah rokok yang dihisap maka semakin buruk status gizinya. Merokok 

dapat mengurangi selera makan dan mereka merasa kenyang dan puas setelah 

merokok. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk membelanjakan uang 

sakunya untuk rokok dari pada makanan. Apabila kondisi ini berlangsung dalam 

waktu yang lama maka dapat berbahaya bagi kesehatan sendiri dan bahaya 

terhadap kesehatan dapat dilihat dari status gizi. Hal ini diperkuat oleh Peltzer 

(2011), terdapat hubungan yang signifikan antara merokok dengan overweight. 

Keterkaitan status sosial ekonomi dengan status gizi didukung oleh 

Ozguven (2010), bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi 

dengan status sosial ekonomi. Pada remaja yang mempunyai status sosial 

ekonomi rendah lebih pendek dan lebih kurus daripada remaja yang mempunyai 

status soaial ekonomi sedang dan tinggi. 

Kelemahan penelitian ini ada dua hal yaitu, yang pertama adalah masih 

banyaknya faktor perancu yang belum dikendalikan di dalam penelitian ini. Yang 

kedua adalah faktor penelitian yaitu selama penelitian masih ada siswa yang 

dalam mengerjakan kuesioner saling contekan, kemungkinan terjadi human error 

saat melakukan penimbangan dan masih sangat kurangnya jumlah sampel yang 

dilakukan dalam penelitian serta pemilihan sampel yang kurang merata. Sehingga 

dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan tentang gizi dengan status gizi siswa SMP di Kecamatan Kerjo 

Kabupaten Karangnyar. 

 
 
 
 



KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara pengetahuan tentang gizi dengan status gizi siswa SMP di Kecamatan 

Kerjo, Kabupaten Karanganyar. 

 

Saran 
1. Bagi siswa yang berpengetahuan gizi tidak baik sebaiknya lebih 

ditingkatkan lagi pengetahuan tentang status gizi dengan lebih banyak 

membaca dan belajar. Sedangkan siswa yang status gizinya tidak baik 

sebaiknya dilakukan usaha seperti mengatur pola makan agar status 

gizinya menjadi baik. Diharapkan siswa menyadari pentingnya 

mempunyai status gizi yang baik yaitu tidak kurus dan tidak gemuk agar 

siswa dapat menjalankan aktivitas mereka dengan baik. 

2. Bagi orang tua sebaiknya memperhatikan konsumsi makan dan pergaulan 

agar pola makan menjadi teratur dan seimbang serta terhindar dari 

pergaulan yang tidak baik. 

3. Sebaiknya dilakukan monitoring status gizi siswa melalui UKS yang telah 

ada secara teratur. 

4. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang pengetahuan gizi 

dengan status gizi dengan lebih mempertimbangan faktor-faktor perancu. 
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