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• Berusia 7 s/d 12 tahun
• Pertumbuhan relatif lebih lambat dari anak balita, 

pertambahan berat 1,8 – 3,1 kg/tahun
• Menurut (Arisman, 2004) menyebutkan bahwa berat pd 

usia 7-10 th bertambah sekitar 2 kg dan TB 5-6 cm 
setiap th. 

• Nafsu makan relatif lebih baik daripada anak balita
• Aktivitas fisik tinggi, sehingga membutuhkan energi 

untuk bergerak, olahraga, dll
• Mulai tidak tergantung terhadap orang tua
• Belajar tentang makanan dan gizi sebagai bagian dari 

kurikulum

• Psikologi
• Lingkungan Sekolah
• Pilihan Terhadap Makanan

1. Konsumsi makanan tidak cukup
• Sarapan : tidak sarapan atau kurang
• Makan siang ; tidak bergizi
2. Kurang nafsu makan, dikarenakan :

– Terlau banyak aktivitas
– Terlalu lelah/kurang istirahat
– Makanan selingan atau snack tidak bergizi

3. Karies gigi : karena suka makan makanan yang manis-
manis

• Anak tidak sempat makan
• Ibu tidak sempat menyiapkan bekal
• Tidak solider dengan teman,  sehingga gengsi 

akan turun
• Biasa mendapat uang saku
• Kebutuhan biologis anak tinggi (karena selalu 

aktif) sehingga perlu tambahan energi dari 
makanan

• Pengeluaran ekstra terhadap ekonomi keluarga
• Bagi anak sekolah : pengenalan beragam jenis jajanan 

(penganeka ragaman makanan sejak kecil)
• Jika kebersihan tidak terjamin dapat mengancam 

kesehatan anak
• Dapat mengurangi nafsu makan anak
• Memberi rasa meningkatnya status/gengsi anak 

dimata teman-teman sekolah.
• Memberi nafkah bagi pedagang ekonomi lemah
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Kebutuhan energi dan zat gizi anak usia sekolah 
berbeda dengan orang dewasa karena :

• Dalam masa puncak pertumbuhan
• Selalu aktif
• Perubahan sikap terhadap makanan
• Tidak suka makanan-makanan yang bergizi

• Usia 1-10 th  BBI= (umur(th)x2)+8
• Menurut (Arisman , 2004) :

06-12 th : {Usia(th)x7-5}:2

02-12 th = Usia (th) x 6 +77

Estimasi kebutuhan E dan Zat Gizi Total 
Perhari :
usia :

7-9 th : 80 Kal/kgBBI
10-12 th : 70 Kal / kgBBI (laki2)

: 60 Kal/ kgBBI (wanita)
Or 1000+(100 x usia dlm tahun)

Simposium Pediatrik Gawat Darurat, 1999:
Anak umur 6-12 th
a. BMR 50%
b. Pertumbuhan 12-15%
c. Aktv 25-30%
d. Feses 8-10%
e. SDA 5%

• Penuntun Diet Anak (nelson), 1994
a. MB 50% atau + 55kkal/kgBB
b. SDA 5-10%
c. Pertumb 12%
d. Aktv fisik 25% atau 15-25 kkal/kgBB/hr
e. Feses 10%

Golongan Umur Kecukupan Energi
Pria  (Kkal/kgBB) Wanita(Kkal/kgBB)

6-9 Th 80-90 60-80
10-14 Th 50-70 40-55

Golongan Umur Kecukupan Protein
(g / kg BB)

6-10 Th 1,5
10-18 Th 1-1,5
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PERKIRAAN KEBUTUHAN ZAT GIZI 
UNTUK ANAK USIA SEKOLAH

(Sumber : Muhilal, 2002)
Zat Gizi 5-6 Th 7-9 Th 10-12 Th

Energi 
(kkal)

1700 1900 2000       1800

Protein (gr) 27 34 43          44
Ca (gr) 0.6 0.7 0.7         0.7
Fe (mg) 6 9 15          14
Vit A (g 
RE)

450 500 600        600

Vit B1 (gr) 0.6 0.9 1.0         0.9
Vit C (mg) 40 45 50          50

• 1,2 g/Kg BB/Hr  Ina : + 1,5 g  masalah
anemia

• Bernilai biologi tinggi
• Mineral dan Vitamin

Suplement tdk dianjurkan kecuali pada anak
dari keluarga miskin, nafsu makan kurang, 
kebiasaan makan jelek dan anak vegetarian

• Lemak 15-20%
• KH 60-70%

Golongan Umur Kebutuhan Air
(ml / kg BB/hr)

6-9Th 90-100
10-13 Th 70-85

Usia (Th) Keb Cairan (ml/kgBB/hr)
<1 120-140
1-3 110-120
4-6 90-110
7-10 75-90
11-17 60-75

Dewasa muda aktif 18-30 40
Dewasa Rata-rata 25-55 35

Pra Lansia 56-65 30
Lansia >65 25

Recommended BMI-for-age Cutoffs

Weight Status Category Percentile Range

Underweight < 5th percentile
Normal Weight 5th to < 85th percentile
Risk of Overweight 85th to < 95th percentile

Overweight > 95th percentile

Rumus BMI = BBA/(cmxcm) x 10.000
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• Meningkatkan BB anak/ mempertahankan 
SG anak

• Menyediakan zat gizi untuk menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan

• Meningkatkan daya tahan tubuh aga anak 
tidak mudah terkena penyakit infeksi

a. Energi diberikan tinggi untuk 
menyediakan energi yang cukup agar 
protein tidak dipercah menjadi energi

b. Protein diberikan tinggi untuk menunjng 
pertumbuhan dan menggantikan apabila 
terdapat sel-sel yang rusak

c. Lemak diberikan cukup untuk 
menyediakan alat transpor vitamin larut 
lemak

d.Vitamin dan mineral cukup untuk 
menunjang proses metabolisme tubuh

e.Cairan dan serat yang cukup untuk 
melancarkan proses defekasi

a. Mudah cerna, tekstur makanan tidak 
terlalu keras agar tidak merusak gigi yang 
masih gigi susu

b. Suhu makanan tidak terlalu panas dan 
dingin, agar tidak merusak gigi dan 
menghindari terkena pilek

c. Memberikan daging dan sayur yang tidak 
liat agar makanan yang disajikan 
terkonsumsi habis

d. Mengurangi makanan yang manis karena 
dapat menekan nafsu makan

e. Menu jangan dominan dalam bentuk 
gorengan karena dapat merangsang batuk

f. Tidak memberikan makanan yang terlalu 
asam dan pedas karena dapat 
mengganggu saluran pencernaannya



01/04/2012

5

g. Menu dipilih yang disukai anak
h. Disajikan dengan potongan, penampilan   

dan penyajian yang menarik
i. Penyajian PKTS mengingat volume 

lambung anak yang masih kecil
j. Menghindari pemberian makanan 

selingan/camilan terlalu banyak diantara 
waktu makan

• Status gizi seorang anak dapat dilihat dari 
bebrapa segi. Secara antropometri 
penilaian status gizi anak usia sekolah 
dapat menggunakan indeks  BB dan TB. 
Untuk memantau perkembangan status 
gizi anak sekolah biasa digunakan KMS 
anak sekolah.

• Kartu yang berisikan grafik perkembnagan 
BB dan TB. Pada kartu ini juga terdapat 
catatan perkembangan kesehatan anak 
dan imunisasi yang pernah diberikan, 
serta anjuran berperilaku hidup sehat.

• Sebagai alat untuk memantau keadaan gizi 
dan kesehatan anak

• Sebagai alat untuk pendidikan gizi dan 
kesehatan dalam berperilaku sehat sehari-hari

• Menyadarkan anak akan pentingnya imunisasi
• Meningkatkan partisipasi guru dan orang tua 

dalam memelihara dan meningkatkan 
kesehatan anak sekolah

• Setiap murid mendapat 1 KMS selama SD
• Ada 2 jenis KMS untuk anak laki-laki dan perempuan
• Pengisian KMS dilakukan oleh guru setiap 4 bulan 

sekali
• KMS disimpan oleh guru kelas
• Bila ada kelainan, rujuk kepuskesmas
• Jika pindah/keluar, KMS diserahkan kepada yang 

bersangkutan

• Bila titik berada diantara grafik-grafik P3 
sampai P97 berarti gizi baik

• Bila titik berada dibawah P3 berarti gizi kurang 
atau kurus

• Garfik yang meningkat atau berpindah 
kekolom atas menunjukkan pertumbuhan anak 
yang baik. Sebaliknya grafik yang menurun 
atau berpindah kekolom bawah menunjukkan 
adanya gangguan gizi atau gangguan 
kesehatan lainnya. Perlu dirujuk kepuskesmas. 
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Beberapa Faktor Yang Dapat Memperburuk 
Status Gizi Anak Sekolah :

• Anak sering memilih makanan yang salah 
tapi disukai

• Anak senang sekali jajan
• Anak terlalu lelah bermain disekolah, 

sehingga tidak mau makan karena nafsu 
makannya sudah berkurang

Beberapa Hal Yang Dapat Dilakukan Untuk 
Menghindari Anak Dari Kemungkinan Menderita Gizi 

Buruk :

• Makan pagi sebelum berangkat ke
sekolah

• Membawa bekal makanan yang berfaedah
di sekolah

• Mendirikan warung sekolah yang 
menyediakan makanan yang berkualitas

• Pemberian makanan disekolah (School 
Feeding)


