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ABSTRAK 
 
 

Riska Syatyawati, J500090074, 2013. Hubungan Antara Status Gizi dengan 
Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar di Desa Grenggeng Kecamatan 
Karanganyar Kebumen.  
 
Latar Belakang. Anak sebagai aset SDM dan generasi penerus perlu diperhatikan 
kehidupannya. Dalam upaya mencapai prestasi belajar yang optimal, siswa 
dihadapkan berbagai masalah dan kendala, status gizi harus diupayakam untuk 
meningkatkan prestasi belajar. Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu 
faktor terpenting dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi 
lebih maksimal.  
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Grenggeng Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Kebumen 27 Februari 2013. Besar sampel adalah 73 
responden kelas 4 dan 5. Variabel penelitian meliputi : status gizi dan prestasi 
belajar. Data status gizi diperoleh dengan IMT. Data dari prestasi belajar 
menggunakan nilai rapor. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi square. 
Hasil. Proporsi anak dengan prestasi belajar baik lebih banyak pada anak dengan 
status gizi baik dibandingkan dengan anak  yang mempunyai status gizi tidak baik 
( 61,64 % vs 12,33 % dengan p = 0,001 ; p < 0,05), sehingga Ho ditolak H1 
diterima yang artinya terdapat hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar 
anak.  
Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar di Desa 
Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kebumen.  
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ABSTRACT 
 

 
Riska Syatyawati, J500090074, 2012. Relationship Between Nutritional 
Status and Learning Achievement of Elementary School Students in SDN 
Grenggeng  Karanganyar District, Kebumen Regency. 
 
Background. Students as SDM asset and next generations need to get notice in 
their life case. In effort of reaching the optimal achievement, students face various 
problems and obstacles, nutrient status has to be striven to increase learning 
achievement. Sufficiency of nutrient and food requirements is one of the most 
important factors in developing human resource quality to be more maximal.  
Methods. This research uses Observational Method with Cross Sectional 
approaching. The Research carried out at SDN 2 Grenggeng, Karanganyar District 
,Kebumen Regency, on February 2013. 
The total of sample was 73 respondents, comprised grade 4 and 5.Research  
variables comprised nutrient status and learning  avhievement. Data of nutrient 
status has gotten uses IMT. Data of  learning achievement from repport score.. 
Statistical test that uses is the Chi square test. 
Results. Student’s proportion with good learning achievement is found more on 
students with good nutrient status than students with bad nutrient status  (61,64% 
vs. 12,33% with p = 0.001, p <0.05), so that H0 is refused, H1 is accepted, which 
means that there is correlation between nutrient status with students learning 
achievement.  
Conclusion. This research concludes that there is a significant correlation 
between nutrient status and learning achievement of elementary school students  
of Grenggeng, Karanganyar district, Kebumen Regency. 
 
 
Keywords. Nutritional status of children, academic achievement.  
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PENDAHULUAN  

 

Latar Belakang  

Pembangunan nasional dewasa ini lebih dititikberatkan pada pembangunan 
ekonomi dan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Salah satu agenda 
pembangunan nasional adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
yang sehat, cerdas, produktif dan mandiri. Meningkatkan status gizi penduduk 
merupakan basis pembentukan SDM yang berkualitas. Melaksanakan pemantauan 
konsumsi dan status gizi penduduk secara berkala menjadi sangat penting untuk 
mengetahui besaran masalah yang perlu ditanggulangi. World Health 
Organization (WHO) menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan 
dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan (Djamarah, 2006).  
  Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas harus disiapkan sejak dini. 
Oleh karena itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah harus memberikan 
perhatian yang optimal, khususnya masalah gizi pada anak. Anak yang berusia 
sekolah (6-12 th) jika mendapatkan asupan gizi yang baik akan mengalami 
tumbuh kembang yang optimal. Sebaliknya anak-anak mengalami kecacatan 
permanen yang seharusnya bisa dicegah tidak mendapatkan asupan gizi yang 
memadai (Soetjiningsih, 2012).  

Anak sebagai aset SDM dan generasi penerus perlu diperhatikan 
kehidupannya. Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting 
dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia. Kecukupan gizi sangat 
mempengaruhi terhadap kesehatan dan produktivitas kerja manusia. Banyak aspek 
yang berpengaruh terhadap status gizi antara lain aspek pola pangan, sosial 
budaya dan pengaruh konsumsi pangan (Maryani,2008).  

Usia antara 6 sampai 12 tahun adalah usia anak yang duduk dibangku SD. 
Pada masa ini anak mulai masuk kedalam dunia baru, anak mulai banyak 
berhubungan dengan orang-orang diluar keluarganya dan berkenalan dengan 
suasana dan lingkungan baru dalam kehidupannya (Mochji, 2003).  

Pada umur ini anak lebih banyak aktivitasnya, baik di sekolah maupun di 
luar sekolah, sehingga anak perlu energi lebih banyak. Pertumbuhan anak lambat 
tetapi pasti, sesuai dengan banyaknya makanan yang dikonsumsi anak. Sebaiknya 
anak diberikan makanan pagi sebelum ke sekolah, agar anak dapat berkonsentrasi 
pada pelajaran dengan baik dan berprestasi (Soetjiningsih, 2012).  

Indonesia mengalami masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan 
masalah gizi lebih. Masalah gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, 
kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan. Masalah 
gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu 
disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang dan 
kesehatan (Almatsier, 2010).  

Secara nasional prevalensi status gizi pada anak usia 6-12 tahun terdiri 
dari, 4,6% sangat kurus, 7,6% kurus, 78,6% normal dan 19,2% gemuk. Sedangkan 
prevalensi status gizi anak usia 6-12 di Jawa Tengah terdiri dari 5,3% sangat 
kurus, 8% kurus, 75,8% normal dan 10,9% gemuk (Riskesdas, 2010).  



 
 

Kelainan yang terjadi pada jaringan otak akibat gizi buruk mempunyai 
dampak salah satunya yaitu turunnya fungsi otak yang berpengaruh terhadap 
kemampuan belajar. Penelitian yang dilakukan di Amerika Tengah, Brazilia dan 
India menunjukan bahwa anak-anak yang pada awal kehidupan mereka gizi 
buruk, 20-30% tidak naik kelas dan mengulang pada tahun pertama paling sedikit 
satu kali, dan 17-20% mengulang pada tahun kedua pada waktu mereka mengikuti 
pendidikan sekolah dasar (Moehji,2003).  

Gizi buruk pada anak usia muda membawa dampak anak mudah menderita 
salah mental, sukar berkonsentrasi, rendah diri, dan prestasi belajar menjadi 
rendah. Dari berbagai penelitian terbukti penderita gizi buruk terjadi hambatan 
terhadap pertumbuhan otak dan tingkat kecerdasan (Moehji, 2003).  

Berdasarkan latar belakang tersebut dan belum adanya penelitian 
khususnya tentang status gizi di Desa Grenggeng, peneliti tertarik untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar pada 
anak sekolah dasar negeri di Desa Grenggeng, Karanganyar, Kebumen.  

Tujuan Penelitian                 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui hubungan status gizi dengan prestasi 
belajar anak sekolah dasar negeri di Desa Grenggeng, Karanganyar, Kebumen 

Manfaat Penelitian                          
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 
wawasan penelitian di bidang Kesehatan Masyarakat tentang Hubungan Status 
Gizi dengan prestasi belajar anak sekolah dasar negeri di Desa Grenggeng, 
Karanganyar, Kebumen. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

STATUS GIZI  

1. Definisi  
Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 

variabel tertentu. Status gizi juga merupakan keadaan akibat dari keseimbangan 
antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat-zat gizi tersebut, 
atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluruh tubuh 
(Supariasa,2002). 

2. Penilaian status gizi anak  
Menurut Balitbang Kemenkes RI (2010), status gizi anak umur 6-18 tahun 

dikelompokan menjadi tiga kelompok umur yaitu 6-12 tahun, 13-15 tahun dan 
16-18 tahun. Indikator status gizi yang digunakan untuk kelompok umur ini 
didasarkan pada pengukuran antropometri berat badan (BB) dan tinggi badan 
(TB) yang disajikan dalam bentuk tinggi badan menurut umur (TB/U) dan 
Indeks Massa Tubuh menurut umur (IMT/U). Indeks massa tubuh anak 
dihitung berdasarkan rumus berikut: 

Berat badan (kg) 



 
 

     IMT = 
Tinggi badan (m)x Tinggi badan (m) 
 

Dengan menggunakan baku antropometri anak 5-19 tahun WHO (2007) 
dihitung nilai Z-score dan IMT/U masing-masing anak. Selanjutnya 
berdasarkan nilai Z-score ini status gizi anak dikategorikan sebagai berikut: 
Berdasarkan indikator IMT/U: 
Tabel 1. Kategori Status Gizi Anak berdasarkan Nilai Z-Skor 

Nilai Z-Skor 
(Standar deviasi) 

Kategori 

Z ≥ +2SD Gizi lebih 

+2SD > Z ≥ -2SD Gizi baik 

-2SD > Z ≥ -3SD Gizi kurang 

< - 3SD Gizi buruk 

  (WHO, 2007) 
 
PRESTASI BELAJAR  
 
1. Definisi  

 Prestasi belajar menurut kamus bahasa Indonesia (penyusunan kamus 
pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 2005), adalah penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran 
ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru.  

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 
mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 
Usia sekolah dasar sering disebut masa intelektual atau  asa keserasian 
sekolah. Pada masa ini secara relatif anak-anak lebih mudah dididik dari 
pada masa sebelum dan sesudahnya. Masa ini terperinci menjadi dua fase, 
yaitu fase kelas rendah sekolah dasar (usia 10-12 tahun). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  
Menurut Slameto (2003) dan Suryabrata (2002) secara garis besar, 

faktor- faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dapat 
dikelompokan menjadi: 
a. Faktor internal  

1) Kondisi fisiologis secara umum  
2) Kondisi psikologis  
3) Kondisi panca indera 
4) Intelegensi / kecerdasan  
5) Bakat  
6) Motivasi  

b. Faktor eksternal   
Merupakan faktor yang bersumber dar luar individu. Faktor eksternal 
meliputi faktor lingkungan, keluarga (orang tua), sekolah, les privat, 



 
 

disiplin sekolah, masyarakat (media massa), lingkungan dan aktivitas 
organisasi.  

3. Pengukuran prestasi belajar  
Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan 
hasil tes atau nilai angka yang diberikan oleh guru. Hasil evaluasi 
disampaikan pada siswa dan orang tua pada waktu 

 
KERANGKA BERFIKIR  
 

A. Kerangka Berpikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 
 
Keterangan : 
 
   : diteliti 
 

 

   : tidak diteliti 

HIPOTESIS  

Terdapat hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar anak sekolah 
dasar di Desa Grenggeng, Karanganyar, Kebumen.  

Penyebab langsung Penyebab tidak 
langsung 

Penyebab dasar 

Status Gizi 

Prestasi belajar 

Keaktifan dan 
kesanggupan dalam 

belajar 

Keadaan fisik 

Status kesehatan 

Sistem imun 

Faktor Internal Faktor Eksternal  



 
 

 

METODE PENELITIAN  

 

Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pedekatan Cross Sectional. 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Sekolah Dasar (SD) di desa 
Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kebumen direncanakan bulan Februari 2013. 
Populasi dan Sampel Penelitian  
1. Populasi 

   Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak SD kelas 5 di Desa 
Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten kebumen.  

2. Sampel  
Sampel penelitian adalah sebagian dari anak SD kelas 5 di Desa Grenggeng 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Cara pengambilan sampel yaitu 
dengan cara purposive sampling.   
a. Kriteria inklusi  

1) Anak laki-laki dan perempuan kelas 5 SD 
2) Mengikuti pelajaran saat penelitian 
3) Bersedia menjadi sampel  

b. Kriteria ekslusi  
1) Tidak masuk sekolah  

Estimasi Besar Sampel  
Besar sampel ditentukan dengan rumus :  

           Z2
1-α/2.p.q  

n =  
               d2 

dengan:  
p = perkiraan proposal (prevalensi) variabel dependen pada populasi (dari      
pustaka).  
Q = 1 – p  
Z1-α/2  = statistik Z 
d = presisi absolut atau margin of eror yang diinginkan (Murti, 2006) 
p = 50% = 0,5 , q= 1-p=0,5 
Jika peneliti menginginkan tingkat kepercayaan 90%  
(Z2

1-α/2) = 1,64 
Dan presisi yang diinginan sebesar 10%, maka besar sampel yang  diinginkan: 
 

   Z2
1-α/2.p.q 

  n = 
     d2 

 
(1,64)2 .(0,5) (0,5)  



 
 

      =                                         = 67 sampel 
   (0,1)2 

Jadi, besar sampel sebanyak 67 responden.Untuk cadangan sampel yang drop out, 
ditambah 10% sehingga pada penelitian dan besar sampel sebanyak 73 responden. 
Variabel Penelitian  
Variabel independen : Status Gizi 
Variabel dependen : Prestasi belajar  
Definsi Operasional 
1.  Status Gizi 

a. Definisi  
 Status gizi adalah kondisi fisik seseorang yang diukur dengan cara 
membandingkan antara tinggi badan dan berat badan sehingga dapat 
ditentukan apakah kondisi seseorang tersebut seimbang.  

b. Alat Ukur 
 Diukur menggunakan pengukuran antropometri berat badan (BB) 
dan tinggi badan (TB) yang disajikan dalam bentuk Indeks Massa Tubuh 
menurut umur (IMT/U). 

 Dengan menggunakan baku antropometri anak 5-19 tahun WHO 
2007 dihitung nilai Z_score IMT/U masing-masing anak. Selanjutnya 
berdasarkan nilai Z_score ini status gizi anak dikategorikan sebagai 
berikut: 
Berdasarkan indikator IMT/U: 
Nilai Z-Skor (+2SD > Z ≥ -2SD) = baik 
Nilai Z-Skor (Z ≥ +2SD& < -2SD) = tidak baik 

c. Skala Pengukuran : ordinal  
2. Prestasi Belajar  

a. Untuk mengetahui prestasi belajar dapat diketahui dengan nilai rata-rata 
raport. Raport adalah nilai atau angka murni dari hasil evaluasi yang 
dilakukan oleh guru terhadap ujian yang ditempuhnya.  

b. Prestasi belajar dilihat dari buku rapor selama satu tahun semester. Prestasi 
belajar dikategorikan menjadi :  
1) Tinggi, bila rata-rata  : > 6,76 
2) Rendah, bila rata-rata  : ≤ 6,76 

Skala pengukuran: ordinal 
Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan 
data (Notoatmodjo, 2005). Instrumen penelitian ini berupa:  
1. Mikrotoise antropometer dengan ketelitian 0,1 cm untuk mengukur tinggi 

badan anak.  
2. Timbangan berat badan dengan ketelitian 0,1 kg untuk mengukur berat badan.  
3. Kuesioner untuk mengetahui identitas siswa sekolah dasar.  
Jenis dan Cara Pengumpulan data  
1. Jenis Data  

a. Data primer : Identitas, tinggi badan, berat badan  
b. Data sekunder : nilai raport rata-rata kelas yang diperoleh dari sekolah  

2. Cara Pengumpulan Data  



 
 

Data diperoleh dari anak sekolah dasar di Desa grenggeng. Pengumpulan data 
dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk mengumpulkan data tinggi 
badan dan berat badan dengan melakukan pengukuran. Tahap kedua 
mengumpulkan data tentang nilai rata-rata rapor siswa yang diperoleh dari 
sekolah.  

Jalannya Penelitian  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

A.  

Gambar 2. Jalannya penelitian 

Analisis Data  
  Rencana analisis data dengan SPSS for Window 19.0 dengan menggunakan  

uji statistik Chi-Square.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

Populasi 

Simple 
Random 
Sampling 

Sampel 

Kriteria 
Retriksi 

Status Gizi 

Pengolahan dan analisis 
data 

Prestasi belajar  

Hubungan antara Status gizi dengan Prestasi 
Belajar anak SD di Desa Grenggeng Kecamatan 

Karanganyar kebumen 

Pengambilan Data 



 
 

Penelitian mengenai hubungan antara status gizi dengan prestasi belajar 
anak dilaksanakan pada periode Februari 2013 – Maret 2013 di SDN 2 
Grenggeng Karanganyar Kebumen. Di dapatkan hasil sebagai berikut :  
Tabel 3. Distribusi sampel menurut jenis kelamin  

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 

Perempuan 31 42,5 
Laki-Laki 42 57,5 

Jumlah 73 100 
 
Tabel 4. Distribusi Anak Berdasarkan Umur  

Umur Responden 
(th) 

Jumlah 
(orang) 

Prosentase 
(%) 

9 16 21,95 
10 37 50,68 
11 15 20,55 
12 5 6,85 

TOTAL 73 100 
  

Tabel 5. Distribusi anak berdasar status gizi  

Status Gizi Anak Frekuensi 
(jumlah) 

Prosentase 
(%) 

Baik 53 72,6 
Tidak Baik 20 27,4 

Jumlah 73 100 
 
Tabel 6. Distribusi anak berdasar prestasi belajar  

Prestasi Belajar Frekuensi 
(jumlah) 

Prosentase 
(%) 

Tinggi 54 74,0 
Rendah 19 26,0 
Jumlah 73 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7. Hasil uji Chi Square  

Status Gizi 
Prestasi Belajar 

P value 
Tinggi Rendah  

Jml % Jml %  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden dengan status 
gizi yang baik, diperoleh prestasi belajar yang tinggi  sebanyak 45 anak (61,64%) 
dan prestasi belajar yang rendah sebanyak 8 anak (10,96%), sedangkan responden 
dengan status gizi tidak baik, jumlah anak yang memiliki prestasi belajar baik 
sebanyak 9 anak (12,33%) dan prestasi belajar rendah sebanyak 11 anak 
(15,07%).  

Berdasarkan tabel 5, didapatkan anak dengan gizi baik terdapat sebanyak 53 
responden dengan presentasi 72,60% sedangkan anak dengan gizi tidak baik 
terdapat sebanyak 20 responden dengan presentasi 27,40%. Status gizi adalah 
keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi 
(Almatsier, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi antara lain pola 
konsumsi makan, tingkat pendapatan, faktor sosial budaya, pengetahuan gizi dan 
penyakit infeksi. Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung meliputi 
anthropometri, klinik, biokimia dan biofisika dan penilaian status gizi secara tidak 
langsung, yang meliputi konsumsi makan, statistik vital dan faktor ekologi 
(Supariasa, 2012). Dalam penelitian ini status gizi diperoleh dengan pengukuran 
anthropometri yaitu berat badan dan tinggi badan yang dinyatakan dalam Indeks 
Massa Tubuh (IMT), yang merupakan salah satu perwujudan dari status kesehatan 
seseorang.  

Status kesehatan seseorang merupakan faktor internal yang mempengaruhi 
prestasi belajar. Kurang gizi usia muda dapat berpengaruh terhadap 
perkembangan mental dengan kemampuan berpikir (Almatsier, 2010). Seseorang 
yang sehat dan mempunyai status gizi yang baik memiliki daya fikir dan aktivitas 
fisik yang baik sehingga hal ini akan mendukung prestasi dalam belajarnya 
(Kartasaputra, 2005). Menurut Muhammad Anas (2011), gizi buruk yang terjadi 
pada anak usia muda membawa dampak anak menderita mental, sukar 
berkonsentrasi, rendah diri dan prestasi belajar menjadi rendah. Anak-anak yang 
kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya dibawah anak-anak yang tidak 
kekurangam gizi, mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan sukar menerima 
pelajaran.  

Prestasi belajar merupakan hasil dari kemampuan untuk menyerap materi 
pelajaran yang diajarkan. Suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan 
pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khususnya tercapai 
(Djamarah, 2006). Bila dikaitkan dengan usia, tentunya umur 11 tahun lebih siap 
dibandingkan umur 8 tahun dalam menerima pengajaran, karena 95% dari seluruh 
pertumbuhan otak sudah terbentuk. Berdasarkan tabel 6, lebih dari setengahnya 
(74%) responden atau sebanyak 54 siswa mempunyai prestasi yang baik. Menurut 

Baik  45 61,64 8 10,96 0,001 
 
 

 
Tidak Baik 9 12,33 11 15,07 

Jumlah 54 73,97 19 26,03 



 
 

hukum kesiapan (Law of readiness) bagian dari hukum belajar menyebutkan, 
bahwa seseorang yang sudah siap untuk belajar maka prestasinya akan 
memuaskan, tetapi seseorang yang tidak siap belajar apabila dipaksakan akan 
mengakibatkan gangguan maupun kekecewaan. Bahwa fisik yang sudah matang 
akan mempermudah dan memperlancar proses belajar (Krisnawati, 2009).  

Berdasarkan tabel 7, didapatkan responden dengan status gizi yang baik, 
diperoleh prestasi belajar yang tinggi  sebanyak 45 anak (61,64%) dan prestasi 
belajar yang rendah sebanyak 8 anak (10,96%), sedangkan responden dengan 
status gizi tidak baik, jumlah anak yang memiliki prestasi belajar baik sebanyak 9 
anak (12,33%) dan prestasi belajar rendah sebanyak 11 anak (15,07%).  

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya di Sidoarjo yang dilakukan oleh 
Krisnawati, dkk (2009), menyatakan bahwa kondisi fisiologis berupa kekurangan 
gizi mempengaruhi proses belajar yang baik. Gizi kurang menyebabkan mudah 
terserang penyakit, berarti secara ekonomis merupakan pemborosan, karena sering 
mengeluarkan biaya untuk berobat. Sehat adalah investasi yang bisa dipergunakan 
di kemudian hari. Dampak status gizi tidak hanya berpengaruh pada saat masa 
pertumbuhan dan perkembangan saja, tetapi juga menentukan masa depannya.  

  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara status gizi dan prestasi belajar anak sekolah dasar di 
Desa Grenggeng Karanganyar Kebumen.  
Saran 
1. Untuk orang tua, siswa yang masih mempunyai status gizi kurang, hendaknya 

berusaha meningkatkan status gizinya dengan melaksanakan pola makan sehat 
dan istirahat secara teratur agar tercipta kondisi badan yang sehat dan tahan 
terhadap penyakit.  

2. Guru dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian untuk 
memberikan wawasan tentang ilmu gizi mengingat masih banyak siswa-siswi 
yang berstatus gizi tidak baik.  
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