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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta berdiri pada tanggal 1 Januari 

1968, terletak di Jalan Kerinci No.15, RT.06/RW.8, Kadipiro, Banjarsari, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah. Gedung SMP Muhammadiyah 2 Surakarta berdiri diatas 

tanah seluas 2.529 M2. SMP Muhammadiyah 2 Surakarta mempunyai 33 orang 

guru dan 3 orang staff. 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta mempunyai kantin yang berada 

dalam lingkungan sekolah yang menyediakan jajanan seperti nasi 

bandeng, tahu bakso, donat, sosis,  dan es teh. Selain makanan yang 

dijual di kantin sekolah siswa dapat membeli makanan jajanan di luar 

pagar sekolah saat istirahat dan setelah pulang sekolah. Jenis jajanan 

yang ditemukan dalam lingkungan sekolah serta di luar pagar sekolah 

antara lain es teh, cilok, batagor dan siomay. 

B. Karakteristik Responden 

1. Usia Responden 

     Responden dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 

VII dan VIII di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dengan karakteristik 

usia sebagai berikut :  
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Tabel 9 

Distribusi Responden Menurut Usia 

Ketegori Jumlah (n) Persentase (%) 

12-13 35   66 
>13-14 15 28,3 
>14-15   3   5,7 

Total 53 100 

 

Berdasarkan kelompok usia, sebagian besar responden berusia 

12-13 tahun dengan persentase sebesar 66%. Pertumbuhan 

merupakan proses biologis yang menyebabkan perkembangan fisik  

dapat diukur. Selama proses pertumbuhan, kenaikan tinggi badan 

bersifat fluktuatif saat terjadinya percepatan pertumbuhan yang 

terjadi pada saat bayi baru lahir hingga usia 2 tahun dan akan 

melambat pada usia 4-5 tahun. Pada usia 6-15 tahun laju 

pertumbuhan akan mulai cepat kembali yang disebut sebagai pacu 

tumbuh kembang adolescence dan akan terus tumbuh hingga epifise 

menutup hingga pertumbuhan tinggi badan terhenti (Andriani dan 

Bambang, 2012).  

2. Jenis Kelamin Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 

VII dan VIII di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dengan karakteristik 

jenis kelamin sebagai berikut : 

Tabel 10 

Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Kategori Jumlah (n) Persentase (%) 

Laki-laki 29 54,7 
Perempuan 24 45,3 

Total 53 100 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, yaitu dengan 

persentase 54,7%. Kecepatan pertambahan tinggi badan laki-laki 

dimulai sejak usia 12,5-13 tahun. Pada umumnya, rata-rata puncak 

pertumbuhan tinggi badan mencapai maksimal terjadi pada usia 14-

15 tahun dengan kenaikan sekitar 20 cm dan menurun hingga usia 

18 tahun. Sedangkan pada perempuan pertambahan tinggi badan 

dimulai pada usia 10,5-11 tahun dan mencapai puncak pertumbuhan 

pada usia 12 tahun dengan kenaikan sekitar 16 cm dan melambat 

pada usia 13-14 tahun (Fikawati dkk, 2017). 

Menurut Ganong (2008) dan Onland-Moret dkk (2005) 

penyebab terhentinya pertumbuhan tinggi badan dapat disebabkan 

karena pengaruh dari hormon yang dikeluarkan. 

3. Uang Saku Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas 

VII dan VIII di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dengan karakteristik 

uang saku sebagai berikut : 

Tabel 11 

Distribusi Responden Menurut Uang Saku Perhari 

Kategori Jumlah (n) Persentase (%) 

Cukup 15 28,3 
Lebih 38 71,7 

Total 53 100 

 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menurut uang saku termasuk dalam kategori lebih dengan 

persentase (71,7%). Tersedianya uang saku yang dimiliki pada 

remaja, remaja mampu membeli jajanan yang sesuai dengan 
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keinginan. Uang saku terendah responden sebesar Rp. 3.000,- per 

hari, sedangkan uang saku yang tertinggi sebesar Rp. 30.000,- Hasil 

penelitian menunjukkan uang saku rata-rata yang dikeluarkan 

responden adalah Rp. 9.200,- .Uang saku yang diberikan orang tua 

berhubungan dengan sosio- ekonomi. Pemberian uang saku dari 

orang tua, remaja sudah dapat menentukan sendiri apa yang 

dinginkannya. Remaja mulai dapat membeli dan mempersiapkan 

makanan dan minuman untuk dirinya sendiri (Departemen Gizi dan 

Kesehatan Masyarakat, 2008). 

C. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Asupan Kalsium dan 

Tinggi Badan Remaja 

1. Distribusi Asupan Kalsium 

Kalsium merupakan proses yang kompleks, yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor seperti jumlah kalsium dalam makanan, umur dan 

zat gizi lainnya (Hardiansyah dan Supariasa, 2017). Data asupan 

kalsium diambil menggunakan metode Food Frequency Questionaire 

Semi Kuantitatif. Data diambil dengan cara menanyakan makanan 

dan minuman yang dikonsumsi responden selama tiga bulan terakhir 

kemudian dibandingkan dengan AKG. Data dikategorikan kurang, 

baik dan lebih. Dikategorikan kurang apabila asupan responden <80% 

AKG, baik apabila asupan responden 80-100% AKG dan lebih apabila 

asupan responden >100% AKG. Distribusi responden menurut 

asupan kalsium dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12 
Distribusi Responden Menurut Asupan Kalsium 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 36 67,9 
Baik 12 22,6 
Lebih   5   9,4 

Total 53 100 

 
 Tabel 12 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mempunyai asupan kalsium yang kurang dengan persentase sebesar 

67,9% dan asupan kalsium lebih dengan persentase sebesar 9,4%. 

Kurangnya asupan kalsium yang terdapat dalam makanan 

menyebabkan kebutuhan kalsium pada responden dalam sehari tidak 

mencukupi sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan kalsium. 

Rendahnya konsumsi kalsium dikarenakan kurangnya pengetahuan 

tentang sumber makanan yang mengandung kalsium serta 

pentingnya kalsium bagi tubuh (Miekawati dkk, 2012). Distribusi 

statistik deskriptif responden menurut asupan kalsium dapat dilihat 

pada Tabel 13.  

Tabel 13 
Distribusi Statistik Deskriptif Responden Menurut Asupan Kalsium 

Statistik Deskriptif Asupan Kalsium (%) 

Rata-rata 73,67 
Standar deviasi  33,52 
Nilai maksimal 189,82 
Nilai minimal   31,45 

 
Rata-rata asupan kalsium responden dalam penelitian ini 

sebesar 73,67% dengan nilai maksimal 189,82% yang tergolong 

dalam kategori asupan kalsium lebih dan nilai minimal 31,45% yang 

tergolong dalam kategori asupan kalsium kurang. Berikut adalah 
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daftar bahan makanan sumber kalsium responden dapat dilihat pada 

Tabel 14.  

Tabel 14 

Bahan Makanan Sumber Kalsium yang Paling Sering 

Dikonsumsi Responden  

Sumber Kalsium Rata-rata 
Konsumsi (g/hari) 

Kandungan Ca total 
(mg/hari) 

Susu kental manis       
( frisian flag) 

43,52 3264 

Tahu 54,42               2457 
Yakult 19,87    2217,6 
Tempe            47,88    2137,1 
Ikan teri kering   3,25      663,8 
Bayam 12,47    1289,2 
Kacang hijau  15,27      109,9 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa bahan makanan sumber 

kalsium dari golongan susu dan olahannya yang paling sering 

dikonsumsi responden adalah susu kental manis dengan merek 

frisian flag rata-rata konsumsi yaitu 43,52 g/hari dengan kandungan 

kalsium 3264 mg/hari dan yakult dengan rata-rata konsumsi 19,87 

g/hari kandungan kalsium total 2217,6 mg/hari. Sementara, merek 

susu kental manis lain yang juga dikonsumsi adalah indomilk, omela, 

dan cap enak. Merek susu cair yang dikonsumsi oleh responden 

adalah indomilk, milo, hilo, zee, boneeto, bear brand, ultramilk dan 

ultra mimi sementara merek susu bubuk yang juga dikonsumsi 

responden adalah frisian flag, milo, hilo, boneeto, zee, dancow dan 

sgm. Bahan makanan dari golongan lauk nabati yang paling sering 

dikonsumsi adalah tahu dengan rata-rata konsumsi 54,42 g/hari 

kandungan kalsium 2457 mg/hari, tempe dengan rata-rata konsumsi 

47,88 g/hari kandungan kalsium 2137,1 mg/hari, dari golongan lauk 



49 
 

hewani yang paling sering dikonsumsi oleh responden adalah ikan 

teri kering dengan rata-rata konsumsi 3,25 g/hari kandungan kalsium 

663,8 mg/hari. Sayuran yang paling sering dikonsumsi responden 

yaitu bayam dengan rata-rata konsumsi 12,47 g/hari kandungan 

kalsium total 1289,2 mg/hari. Sedangkan golongan kacang-kacangan 

yang paling sering dikonsumsi responden yaitu kacang hijau dengan 

rata-rata konsumsi 15,27 g/hari kandungan kalsium total 109,9 

mg/hari.  

Menurut Hardinsyah (2008) kacang-kacangan dan olahannya 

mempunyai kontribusi kalsium yang sama banyaknya dengan 

makanan sumber hewani. Hal ini dikarenakan pada pangan nabati 

sumber kalsium dari kacang-kacangan dan olahannya seperti tempe 

tahu yang sering dikonsumsi meskipun kandungannya lebih rendah 

dibandingan dengan pangan hewani. Namun, adanya zat 

penghambat pada penyerapan kalsium seperti asam fitat dan oksalat 

yang terdapat pada kacang-kacangan, serelia dan sayuran hijau, 

maka zat gizi kalsium yang terdapat pada pangan nabati lebih rendah 

dibandingkan dengan pangan hewani. Pada produk susu dan 

olahannya seperti keju, yogurt, ikan teri, daging sapi merupakan 

sumber kalsium terbaik dari produk hewani (Edelstein dan Sharlin, 

2015). Rendahnya konsumsi responden pada produk hewani, susu 

dan olahannya besarnya uang saku dapat menentukan jenis 

makanan yang akan dibeli dan rata-rata uang saku responden untuk 

membeli makanan atau jajanan setiap hari rata-rata RP. 9.200,-

Sebagian besar asupan kalsium responden kurang dimungkinkan 
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karena ketersediaan makanan yang bersumber kalsium yang tinggi 

misalnya susu dan olahannya yang berada di lingkungan sekolah 

maupun luar sekolah yang kurang memadai. 

2. Distribusi Tinggi badan 

Tinggi badan merupakan ukuran antropometri yang 

menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Dalam keadaan 

normal tinggi badan tumbuh bersamaan dengan bertambahnya usia. 

TB/U adalah capaian pertumbuhan linear yang dapat digunakan 

sebagai indeks status gizi atau kesehatan masa lalu yang bersifat 

kronis (Gibson, 2005). Distribusi responden menurut tinggi badan 

dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15 
Distribusi Responden Menurut Tinggi badan 

Tinggi badan Frekuensi Persentase (%) 

Stunting 20 37,7 
non stunting 33 62,3 

Total 53 100 

 
Berdasarkan Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden non stunting berjumlah 33 siswa dengan persentase 

62,3% dan responden dalam kategori stunting berjumlah 20 siswa 

dengan persentase sebesar 37,7%. Persentase stunting pada 

penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan persentase non 

stunting. Namun, stunting dikatakan menjadi permasalahan 

kesehatan karena persentase mencapai 20% lebih sehingga apabila 

tidak segera ditanggulangi dikhawatirkan persentase stunting akan 

terus bertambah. Asupan makan yang tidak seimbang merupakan 

salah satu faktor yang dikaitkan dengan kejadian stunting (UNICEF, 
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2007). Distribusi statistik deskriptif responden menurut tinggi badan 

dapat dilihat pada Tabel 15.  

Tabel 15 
Distribusi Statistik Deskriptif Responden Menurut Tinggi Badan 

Statistik Deskriptif Tinggi Badan (sd) 

Rata-rata -1,37 
Standar deviasi   0,98 
Nilai maksimal  1,39 
Nilai minimal -3,77 

 

Rata-rata tinggi badan responden dalam penelitian ini sebesar 

-1,37 yang artinya mayoritas responden non stunting dengan nilai 

maksimal 1,39 yang tergolong dalam kategori tinggi badan normal 

dan nilai minimal -3,77 yang tergolong dalam kategori stunting. 

D. Hubungan Asupan Kalsium dengan Tinggi Badan Remaja 

Asupan kalsium responden dalam penelitian ini diambil 

menggunakan metode Food Frequency Questionaire Semi Kuantitatif 

selama tiga bulan terakhir. Responden diminta menyebutkan frekuensi 

makan dan porsi bahan makanan yang dikonsumsi. Analisis uji hubungan 

asupan kalsium dengan tinggi badan dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16 
Analisis Uji Hubungan Asupan Kalsium dengan Tinggi badan 

Variabel Rata-
rata 

Minimal Maksimal Standar 
Deviasi 

p 
 

Asupan 
kalsium (%) 

73,67 31,45 189,82 33,52 0,483 

Tinggi badan -1,37 -3,77    1,39   0,98  
  *) Uji Pearson Product Moment 

Berdasarkan Tabel 16 hasil analisis hubungan asupan kalsium 

dengan tinggi badan remaja di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata konsumsi asupan kalsium dalam 
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penelitian ini yaitu 73,67% termasuk dalam kategori asupan kurang 

sedangkan rata-rata tinggi badan dalam penelitian ini yaitu -1,37 

termasuk dalam kategori non stunting (Normal). Penelitian ini 

membuktikan bahwa masih kurangnya konsumsi asupan kalsium pada 

remaja SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Kebutuhan asupan kalsium 

pada remaja apabila kurang akan berdampak negatif karena kalsium 

berperan penting dalam membantu proses pertumbuhan. Hasil uji statistik 

dengan Pearson Product Moment didapatkan nilai p value 0,483 (p>0,05) 

maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

asupan kalsium dengan tinggi badan remaja SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardinsyah dkk 

(2008) tentang hubungan konsumsi susu dan kalsium dengan densitas 

tulang dan  tinggi badan remaja yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara konsumsi kalsium dari produk susu dan 

non susu dengan tinggi badan dan densitas tulang.  

Pangan nabati yang mengandung sumber kalsium seperti kacang-

kacangan, tempe, tahu maupun sayuran hijau yang mengandung serat 

dan oksalat akan membentuk garam tidak larut, akibatnya absorbsi 

kalsium dalam tubuh akan terhambat (Almatsier, 2003) Selain itu, faktor 

lain yang dapat mempengaruhi penyerapan kalsium dalam tubuh adanya 

proses pengolahan makanan yang kurang baik yang dapat berpengaruh 

terhadap kelarutan mineral dan gizi bahan pangan karena terjadi 

kerusakan akibat panas yang berakibat menurunnya nilai gizi (Aridiyah 

dkk, 2015).  Selain dari kalsium faktor yang mempengaruhi tinggi badan 

yaitu genetik, hormon, dan aktivitas fisik menurut Anderson (2004) faktor 
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genetik menentukan sekitar 60% perkembangan masa tulang dan 40% 

diperoleh dari faktor lingkungan. Penelitian Hardinsyah dkk (2008) 

menyatakan tingkat kecukupan konsumsi kalsium total yang semakin 

tinggi tidak selalu diikuti oleh tinggi badan yang semakin tinggi. Distribusi 

hubungan asupan kalsium dengan tinggi badan dapat dilihat pada Tabel 

17. 

Tabel 17 
Distribusi Asupan Kalsium dengan Tinggi badan Remaja 

Asupan 
kalsium 

Tinggi badan Total 

Stunting Non stunting   

n % n % n % 

Kurang 17 47,2 19 52,8 36 100 
Baik  3 25   9 75 12 100 

   Lebih 0 0   5 100   5 100 

 
Berdasarkan Tabel 17 bahwa dari 53 responden yang asupan 

kalsiumnya kurang cenderung mempunyai persentase stunting lebih 

besar yaitu (47,2%) dibandingkan dengan kelompok yang asupan 

kalsiumnya baik yaitu hanya (25%) dan (75%) yang mengalami non 

stunting. Tidak terdapat responden dengan asupan kalsium lebih yang 

mempunyai tinggi badan stunting atau dapat dikatakan bahwa responden 

dengan asupan kalsium lebih mempunyai tinggi badan yang normal (non 

stunting). Menurut penelitian Fang dkk (2017) kalsium diperlukan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan skeletal. Asupan kalsium yang cukup 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan linier. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bueno 

(2008) pada usia pertumbuhan apabila jumlah konsumsi makanan yang 

mengandung kalsium lebih rendah, maka akan berdampak pada 

pertumbuhan yang akan terhambat terutama pertumbuhan dimasa yang 
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akan datang (Dewasa). Penelitian yang dilakukan (Aridiyah dkk, 2015) 

menyatakan bahwa kurangnya tingkat konsumsi kalsium pada masa 

pertumbuhan dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan 

mengakibatkan munculnya masalah status gizi kronis pada anak. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Hapzah dan Supriadi (2016) yang menyatakan 

asupan kalsium yang kurang lebih banyak terdapat pada anak yang 

stunting dibandingkan dengan anak non stunting berdasarkan indikator 

tinggi badan menurut umur. Pada penelitian Dewey (2016) mengatakan 

bahwa kurang gizi yang terjadi pada ibu hamil dengan hygiene dan 

sanitasi yang buruk akan berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kartasurya dan Anugraheni 

(2012) yang menyatakan bahwa ketidakcukupan zat gizi pada saat 

kehamilan dapat menyebabkan terjadinya gagal tumbuh (growth 

faltering). Selain itu, sanitasi yang buruk dapat meningkatkan terjadinya 

stunting (Desalegn dkk, 2016). 

3. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena sumber utama 

yang terdapat dalam kalsium adalah susu, maka tidak semua keluarga 

atau remaja menyediakan susu untuk dikonsumsi dengan rutin. Tetapi 

dalam penelitian ini peneliti tidak membedakan jenis-jenis susu dalam 

kategori yang lebih spesifik misalnya susu dengan high calcium (tinggi 

kalsium) dan tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dari pendapatan 

orang tua karena faktor ekonomi dari pendapatan orang tua dapat 

mempengaruhi daya beli terutama untuk protein hewani. Hal ini 

dikarenakan status ekonomi rata-rata menengah kebawah. Apabila 
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mengkonsumsi susu dengan rutin setiap harinya, maka dapat membantu 

menambah angka kecukupan kalsium yang dibutuhkan. 

 

 

 

 


