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GAMBARAN PERILAKU MAKAN PADA ANAK USIA SEKOLAH 

DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WALIKUKUN NGAWI 

Abstrak 

Anak usia sekolah membutuhkan gizi yang cukup. Gizi sangat mempengaruhi 

keaktifan anak-anak sekolah untuk belajar. Di fase Anak usia sekolah Anak mulai 

mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Anak mulai mengenal berbagai 

jenis makanan, oleh karena itu anak perlu sekali diawasi dalam pemilihan 

makanan. Perkembangan anak pada masa ini sangat di pengaruhi oleh pemenuhan  

nutrisi. Anak usia sekolah sekolah akan membutuhkan sedikit kalori akan tetapi 

nafsu makan anak akan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Gambaran Perilaku Makan pada Anak Usia Sekolah Di Masa 

Pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif analitik danmenggunakan metode surveypenelitian 

ini dilaksanakan di Desa Walikukun, Ngawi pada bulan Januari 2021- Februari 

2021. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia sekolah di desa Walikukun 

yang berjumlah 874 anak. sampel penelitian ini menjadi 99 anak usia sekolah di 

lingkungan desaWalikukun, Ngaw teknik pengambilan sampel dengan simple 

random sampling. Hasil penelitian menunjukkan Kenikmatan Makan (EF) di 

dominasi dengan perilaku makan baik sebanyak 64 responden (64,6%). Makan 

berlebihan secara emosional (EOE) menunjukkan responden didominasi dengan 

perilaku makan kurang sebanyak 52 responden (52,5%).  Responsivitas Kenyang 

(SR) responden didominasi dengan perilaku makan cukup sebanyak 45 responden 

(45,5%). Kelambatan Makan (SE) responden didominasi dengan perilaku makan 

kurang sebanyak 69 responden (69,7%). Keinginan Untuk Minum (DD) 

responden didominasi dengan perilaku makan baik sebanyak 66 responden 

(66,6%). Kerewelan Makanan (FF) responden didominasi dengan perilaku makan 

cukup sebanyak 44 responden (44,4%). Kurang Makan Secara Emosional (EUE) 

responden didominasi dengan perilaku makan cukup sebanyak 44 responden 

(44,4%).Responsivitas Makanan (FR) responden di dominasi dengan perilaku 

makan cukup sebanyak 35 responden (35,4%). 

Kata Kunci: perilaku makan, anak usia sekolah, Covid-19 

Abstract 

School-age children need adequate nutrition.  Nutrition greatly affects the activity 

of school children to learn.  In the school-age child phase, children begin to follow 

what their friends do.  Children begin to recognize various types of food, therefore 

children need to be supervised in food selection. Child development at this time is 

greatly influenced by the fulfillment of nutrition. School-age children will need 

fewer calories but the child's appetite will continue to increase. This study aims to 

find out the Picture of Eating Behavior in School-Age Children During the 

Pandemic. This research is quantitative research using descriptive analytical 

research design and using survey method research was conducted in Walikukun 

Village, Ngawi in January 2021- February 2021. The population in this study was 

school-age children in Walikukun village which amounted to 874 children. this 

research sample became 99 school-age children in the village 
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environmentWalikukun, Ngaw sampling techniques with simple random 

sampling. The results showed that Eating Pleasure (EF) was dominated by good 

eating behavior as many as 64 respondents (64.6%). Emotional overeating (EOE) 

showed respondents were dominated by less eating behavior as many as 52 

respondents (52.5%).  Satiety Responsiveness (SR) respondents were dominated 

by eating behaviors enough as many as 45 respondents (45.5%). The slowness of 

eating (SE) respondents was dominated by less eating behavior as many as 69 

respondents (69.7%). The desire to drink (DD) respondents was dominated by 

good eating behavior as many as 66 respondents (66.6%). Food Fuss (FF) 

respondents were dominated by eating behaviors enough as many as 44 

respondents (44.4%). Emotional Undereating (EUE) respondents were dominated 

by moderate eating behaviors of 44 respondents (44.4%). Food Responsiveness 

(FR) respondents were dominated by eating behaviors enough as many as 35 

respondents (35.4%). 

Keywords: eating behavior, school age children, Covid -19 

1.  PENDAHULUAN 

Usia anak sekolah (6-14 tahun) adalah anak dalam fase pra-remaja. Dalam fase 

ini pertumbuhan dan perkembangan anak mengalami peningkatan 

(Walansendow, Mulyadi, & Hamel, 2016). 

Anak usia sekolah membutuhkan gizi yang cukup. Gizi sangat 

mempengaruhi keaktifan anak-anak sekolah untuk belajar.Di fase Anak usia 

sekolah Anak mulai mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Anak 

mulai mengenal berbagai jenis makanan, oleh karena itu anak perlu sekali 

diawasi dalam pemilihan makanan.Perkembangan anak pada masa ini sangat di 

pengaruhi oleh pemenuhan  nutrisi. Anak usia sekolah sekolah akan 

membutuhkan sedikit kalori akan tetapi nafsu makan anak akan terus 

meningkat (Kyle & Carman, 2015). 

Anak usia sekolah mulai menyukai untuk membeli jajan di luar rumah. 

Di fase ini kadang orang tua tidak mampu mengotrol asupan gizi yang 

dibutuhkan anak.ini akan sangat berpengaruh pada perilaku makan anak. 

Walaupun kadang anak setiap pagi sudah sarapan dan  sering membawakan 

bekal ke sekolah, anak tetap mengikuti teman-temannya untuk membeli jajan 

disekolah.  

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak pada umumnya 

dipengaruhi oleh makan yang dikonsumsi sehari-hari.Oleh sebab itu perilaku 
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makan pada anak perlu diperhatikan. Perilaku makan yang baik diperlukan 

untuk pemenuhan gizi dan Perilaku makan yang buruk akan menyebabkan 

kelebihan gizi atau malah kekurangan gizi. Pemenuhan gizi anak berpengaruh 

tidak hanya pada tubuhnya saja tetapi juga pada kognitif, psikomotorik hingga 

afektif yang dimiliki anak tersebut Sari, Dara Yusiana (2017). 

Awal Maret 2020 kasul awal covid19 muncul di Indonesia.Dampak 

pandemi covid 19 ini sangat berpengaruh sekali dalam sektor ekonomi dan 

pendidikan.Pandemi ini memiliki pengaruh besar pada anak.Pemerintah 

melakukan kebijakan untuk menutup sekolah- sekolah dan melakukan 

pembelajaran online.Dampak yang terjadi pada anak yaitu, kemiskinan anak 

dalam pembelajaran, gizi, serta pengasuhan dan keamanan. Anak tidak dapat 

melakukan aktivitas fisik seperti biasanya dan harus melakukan semua 

kegiatan dari rumah menjadikan anak mudah stres (UNICEF,2020). 

Dimasa pandemi ini anak usia sekolah melakukan pembelajaran di rumah 

melalui daring. Pembelajaran daring menggunakan gadget menjadikan anak 

kurang terkontrol dalam penggunaannya. Anak akan kecanduan gadget, hal ini 

akan sangat memberi efek pada kesehatan anak baik fisik maupun mentalnya 

(Rohayani,2020). 

Disaat seperti ini pola nutrisi pun sangat berpengaruh pada tumbuh 

kembang dan perilaku makan anak usia sekolah. Kurangnya aktivitas fisik dan 

meningkatnya konsumsi makanan cepat saji akan menjadikan anak mudah 

obesitas. Makan yang dimakan anak biasanya tergantung pada makanan yang 

dimakan oleh orangtuanya, menjadikan kualitas dietnya beragam. Selain itu 

pengaruh iklan juga menjadi faktor pengaruh pada kejadian obesitas 

(Kusumawati et.al, 2020) 

 Seperti kondisi saat ini, orangtua yang sadar akan gizi anak sebaiknya 

mampu memberikan asupan pada anak berupa buah dan sayur agar 

keseimbangan gizi anak terpenuhi untuk meningkatkan imun tubuh disaat 

pandemi ini. Anak yang sebelumnya selalu jajan mengikuti tren teman-

temannya disekolah, karena pandemi akan lebih memilih makan masakan 

orang tuanya. selain itu orang tua yang tinggal dirumah akan lebih mudah 
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mengontrol makanan apa saja yang di makan anaknya. Tetapi berbeda dengan 

orang tua yang masih harus bekerja dan anaknya dirumah saja. 

Melalui wawancara dengan beberapa orang tua yang ada di desa 

Walikukun mengatakan selama pandemi Covid 19 ini, anak-anak lebih banyak 

menghabiskan waktunya dengan memegang gadget dan makan-makanan 

camilan.Anak kadang lupa saat waktu makannya tiba dan sering menunda-

nunda waktu makannya dengan alasan masih mengerjakan tugas sekolah.Orang 

tua dengan pekerjaan pedagang yang meninggalkan anaknya dirumah juga 

mengatakan kurang mengontrol makanan yang dimakan anaknya.  Karena anak 

sekolah merupakan masa dimana anak-anak memerlukan nutrisi yang cukup, 

menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui “Gambaran Perilaku Makan 

pada Anak Usia Sekolah Dimasa Pandemi Covid- 19 Di Desa Walikukun” 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan penelitian deskriptif analitik danmenggunakan metode 

surveypenelitian ini dilaksanakan di Desa Walikukun, Ngawi pada bulan 

Januari 2021- Februari 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 

sekolah di desa Walikukun yang berjumlah 874 anak. sampel penelitian ini 

menjadi 99 anak usia sekolah di lingkungan desaWalikukun, Ngaw teknik 

pengambilan sampel dengan simple random sampling 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perilaku makan anak diukur menggunakan CEBQ (Children Eating Behaviour 

Questionnaire).CEBQ adalah kuesioner yang digunakan untuk menilai variasi 

dalam gaya makan untuk anak-anak.CEBQ terdiri dari 8 subskala yaitu sub 

skala KenikmatanMakan (EF), Makan Berlebihan Secara Emosional (EOE), 

Responsivitas Kenyang (SR), Kelambatan Makan (SE),Keinginan Untuk 

Minum (DD),Kerewelan Makanan (FF),Kurang Makan Secara Emosional 

(EUE), Responsivitas Makanan (FR) (Wardle, Guthrie, Sanderson, & 

Rapoport, 2001). 
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Kenikmatan Makan (EF) adalah aktivitas konsumtif yang dilakukan 

untukkepuasan makan dan pemenuhan kebutuhan biologis secara 

rutin.Kenikmatan makan terdiri dari 4 pernyataan yaitu anak menyukai 

makanan, tertarik dengan makanan, menantikan waktu makan dan menikmati 

makanannya. Semakin tinggi anak menikmati makanannya, gizi anak akan 

tercukupi (Demir & Bektas, 2017). 

kenikmatan makan menunjukkan hasil baik sebanyak 64 responden 

(64,6%). Hal ini menunjukkan bahwa selama dirumah anak tetap menikmati 

waktu makannya. Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik responden jumlah 

saudara >3. Dengan banyaknya saudara anak mempunyai teman untuk 

menikmati makanannya. Karena semakin banyaknya jumlah saudara didalam 

rumah kenikmatan makan akan semakin tinggi (Setiawan, 2015)  

Dalam dengan penelitian  Faradevi (2011) saudara adalah tempat kita 

berbagi. Saudara yang tinggal dalam satu rumah menjadikan nafsu makan anak 

meningkat. Saudara salah satu faktor yang berperan dalam ketersediaan pangan 

dalam sebuah keluarga. Namun jumlah saudara tidak menjadi masalah bila 

tingkat penghasilan dalam keluarga tinggi. 

Makan berlebihan secara emosional (EOE) adalah keinginan makan yang 

berlebihan dalam kondisi emosional seperti stress,kesedihan, kebosanan dan 

kecemasan tanpa disertai rasa lapar.  Makan berlebihan secara emosional 

meliputi porsi makan bertambah saat khawatir, porsi makan bertambah saat 

kesal, porsi makan bertambah saat cemas, dan porsi bertambah saat tidak ada 

kegiatan yang dilakukan.(Coulthard, Sharps, Cunliffe, & Tol, 2020) 

Dari hasil makan berlebih secara emosional menunjukkan responden 

didominasi dengan perilaku makan kurang sebanyak 52 responden (52,5%). 

Hal ini menunjukkan bahwa selama belajar dirumah anak lebih senang 

melakukan aktivitas lain daripada meluapkan rasa jenuh dengan makan yang 

berlebih. Hal ini juga dapat terjadi karena faktor yaitu usia. Dilihat dari usia 

reponden paling banyak adalah 6-9 tahun ( masa kanak-kanak tengah) anak 

lebih senang mencari permainan yang diatur sendiri oleh anak. 
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Dalam Saputri & Safitri (2017)masa kanak-kanak tengah anak mulai 

mengembangkan produktifitas dan meningkatkan keterampilan. Selain itu anak 

mulai menerapkan sikap mandiri. 

Diperkuat dalam Istiqomah & Suyadi  (2019) anak usia sekolah ketika 

cemas akan lebih fokus dalam berbagai aktivitas fisik seperti permainan 

menendang, melempar, melompat, menangkap, dan berlari. 

Responsivitas Kenyang (SR) adalah kemampuan untuk mengenali respon 

kenyang yang berlebih.Responsivitas kenyang meliputi nafsu makan anak yang 

tinggi, anak yang selalu menyisakan sisa makannya dipiring, anak merasa cepat 

kenyang, dan tidak mau makan bila sebelumnya sudah mendapatkan makanan 

kecil. 

Dari hasil Responsivitas Kenyang didominasi dengan perilaku makan 

cukup sebanyak 45 responden (45,5%).  Hal ini menunjukkan anak memiliki 

kebiasaan untuk makan camilan meski sudah kenyang. Hal ini juga dapat 

terjadi karena faktor jenis kelamin. Dilihat dari jenis kelamin paling banyak 

adalah laki-laki.Walaupun sudah makan, laki-laki tetap mencari makanan 

sampai ia merasa benar-benar kenyang. 

Dalam Diaz, Lusmilasari, & Madyaningrum (2017)anak laki-laki 

memiliki nafsu makan yang tinggi dibanding perempuan. Selain itu lingkungan 

menjadi faktor utama anak untuk selalu mengunyah didalam mulutnya. 

Kelambatan Makan (SE) adalah respon anak yang lambat dalam sekali 

makan.Kelambatan makan meliputi anak menghabiskan makannya dengan 

cepat, anak tidak lambat dalam suapannya dan tidak lebih dari 30 menit dalam 

menghabiskan makanannya. 

Dari hasil Kelambatan makan didominasi dengan perilaku makan kurang 

sebanyak 69 responden (69,7%). Hal ini menunjukkan responden memiliki 

waktu makan yang cepat di setiap makannya. hal ini juga dapat terjadi karena 

faktor kelas. Dilihat dari kelas paling banyak responden didominasi kelas satu.  

Menurut Daud, Siswanti, & Jalal, (2021) menjelaskan bahwa anak kelas 

satu SD cenderung lebih suka bermain dengan teman sebaya sehingga durasi 

makan yang cepat agar dapat cepat pergi untuk bermain.  
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Diperkuat dengan penelitian Kurniati, Alfaeni, & Andriani, (2020) 

mengatakan bahwa anak harus selalu diberi motivasi agar tetap aktif meskipun 

hanya berada didalam rumah. kejenuhan sekolah dari rumah dan tidak dapat 

berkumpul dengan teman-temannya akan membuat trauma pada anak. peran 

orang-orang terdekat untuk memberi edukasi pada anak dan mengasah bakat 

minat anak untuk menghasilkan lifeskill sederhana.  

Keinginan Untuk Minum (DD) adalah respon anak untuk terus 

minumseperti minuman ringan dan manis dalam sehari. Keinginan untuk 

minum terdiri dari 3 pernyataan yaitu, anak selalu meminta minum, jika diberi 

kesempatan anak akan selalu minum, dan anak senang minum. 

Keinginan untuk minum didominasi dengan perilaku makan baik 

sebanyak 66 responden (66,6%). Hal ini menunjukkan bahwa responden 

memiliki keinginan untuk minum yang tinggi. Hal ini juga dapat terjadi karena 

faktor karakteristik didominasi kelas satu. Anak kelas satu kebanyakan masih 

mengkonsumsi susu dan teh. Selain itu anak kelas satu memiliki aktivitas yang 

aktif, menjadi anak lebih sering minum. 

 Hal ini masih berkaitan dengan penelitian Lakoro, Hadi, & Julia, 

(2013)menjelaskan bahwa anak kelas satu SD cenderung masih mengonsumsi 

berbagai jenis minuman. Pada anak kelas satu SD masih tinggi dalam 

mengkonsumsi minum-minuman manis. 

Penelitian Briawan & Sedayu ( 2017) mengatakan Minum berguna untuk 

memenuhi kebutuhan cairan didalam tubuh. Kebutuhan minum pada anak pun 

lebih banyak dibandingkan orang dewasa. 

Kerewelan Makanan (FF) adalah perilaku makan anak suka memilih-

milih makanan. Kerewelan makan meliputi  anak menolak makan pada 

awalnya, anak mencoba makanan yang baru dikenal, anak menikmati berbagai 

jenis makanan, anak tidak senang dengan makanan, anak tertarik dengan 

makanan yang belum pernah dicicipi dan anak tidak menyukai makanan 

bahkan tanpa mencicipinya. 

Kerewelan makandidominasi dengan perilaku makan cukup sebanyak 44 

responden (44,4%). Hal ini menunjukkan responden sebagian besar responden 
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masih suka memilih-milih makanan. Hal ini juga dapat terjadi karena faktor 

usia. Usia 6-9 tahun anak sudah mulai mengenal jajan dan bisa memilih 

makanan mana yang dia sukai dan tidak disukai.  

DalamLoka et al( 2018) Anak mulai mengenal teman baru selain itu usia 

sekolah, anak suka sekali jajan. Selama pembatasan anak lebih murung dan 

mudah rewel karena tidak dapat beraktivitas diluar rumah dalam waktu yang 

lama.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Robinson et al., (2021) mengatakan 

bahwa selama sekolah daring, anak akan semakin stres dan kerewelan anak 

meningkat.  

Kurang Makan Secara Emosional (EUE) adalah respon keinginan makan 

anak yang kurang saat emosi.Kurang makan secara emosional terdiri dari porsi 

makan anak yang berkurang saat marah, porsi makan anak yang berkurang saat 

lelah dan porsi makan anak yang berkurang saat kecewa. 

. Kurang makan secara emosional didominasi dengan perilaku makan 

cukup sebanyak 44 responden (44,4%). Hal ini menunjukkan sebagian besar 

responden akan berkurang makannya saat emosi. Hal ini juga berkaitan dengan 

responden didominasi dengan jenis kelamin laki-laki.anak laki-laki akan 

kehilangan nafsu makan saat emosi.Anak laki-laki lebih mudah marah dan 

mogok makan (Hasrul, Hamzah, & Hafid, 2020). 

Hal ini berkaitan dengan penelitian Kurniati, Alfaeni, & Andriani, (2020) 

mengatakan bahwa anak laki-laki harus selalu diberi motivasi tidak meluapkan 

amarahnya meskipun hanya berada didalam rumah. 

Responsivitas Makanan (FR) adalah keinginan anak yang tinggi terhadap 

makanan. Responsivitas makanan terdiri dari anak selalu meminta makanan, 

jika dibiarkan anak makan banyak sekali, jika dibiarkan anak makan sepanjang 

waktu, walaupun sudah kenyang anak tetap menemukan tempat untuk 

memakan makanan kesukaannya, dan jika diberi kesempatan anak akan terus 

mengunyah makanan di mulutnya.  

Responsivitas makanan di dominasi dengan perilaku makan cukup 

sebanyak 35 responden (35,4%). Hal ini menunjukkan sebagian responden 
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memiliki keinginan untuk makan yang tinggi.Hal ini juga berkaitan dengan 

karakteristik responden jumlah anggota keluarga dalam 1 rumah responden di 

dominasi dengan >4 orang.Makan bersama dengan keluarga besar akan sangat 

berpengaruh pada keinginan untuk selalu makan. Anak akan merasa 

mempunyai banyak teman untuk menikmati makanannya meskipun sedang 

dalam pembatasan. 

Dalam Hasrul et al (2020)  banyaknya keluarga dalam satu rumah dapat 

memicu Responsivitas Makanan anak karna dengan adanya saudara makan 

dalam satu rumah maka akan memicu ketertarikan anak untuk makan. Anak 

yang terus menerus mengunyah makanan dimulutnya berdampak pada anak 

menjadi obesitas. 

Berkaitan dengan kemenkes (2020) nutrisi anak jika tidak dipantau 

dengan baik akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangannya. Tidur yang cukup dan rutinnya olahraga dipagi hari 

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh selain makan-

makanan yang bergizi  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran perilaku makan pada anak usia 

sekolah dimasa pandemi covid-19 di Desa Walikukun Ngawi diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

1) Kenikmatan Makan (EF) di dominasi dengan perilaku makan baik sebanyak 

64 responden (64,6%).  

2) Makan berlebihan secara emosional (EOE) menunjukkan responden 

didominasi dengan perilaku makan kurang sebanyak 52 responden (52,5%).  

3) Responsivitas Kenyang (SR) responden didominasi dengan perilaku makan 

cukup sebanyak 45 responden (45,5%).  

4) Kelambatan Makan (SE) responden didominasi dengan perilaku makan 

kurang sebanyak 69 responden (69,7%).   

5) Keinginan Untuk Minum (DD) responden didominasi dengan perilaku 

makan baik sebanyak 66 responden (66,6%).  
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6) Kerewelan Makanan (FF) responden didominasi dengan perilaku makan 

cukup sebanyak 44 responden (44,4%).  

7) Kurang Makan Secara Emosional (EUE) responden didominasi dengan 

perilaku makan cukup sebanyak 44 responden (44,4%)  

8) Responsivitas Makanan (FR) responden di dominasi dengan perilaku makan 

cukup sebanyak 35 responden (35,4%). 
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