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Pengertian Gizi

Pertemuan i



DEFINISI 

ANAK SEKOLAH DASAR

• Kata “gizi” berasal dari bahasa
Arab Ghidza,   yg berarti
“makanan”. 

• Gizi dari bahasa latin “nutrire” 
artinya makanan atau zat
makanan sehat. 

• Ilmu gizi bisa berkaitan dengan
makanan dan tubuh manusia.

• Nutrition = Gizi

PENGERTIAN GIZI



DEFINISI 

ANAK SEKOLAH DASAR

PENGERTIAN ILMU GIZI

Almatsier, 2003

 Ilmu gizi adalah ilmu tentang makanan, zat-
zat gizi, dan substansi yang terkandung
didalamnya, peran dan keseimbangannya,
untuk kesehatan dan masalah kesehatan.



DEFINISI 

ANAK SEKOLAH DASAR

PENGERTIAN ZAT GIZI

• Zat Gizi (Nutrients) adalah ikatan
kimia yang diperlukan tubuh untuk
melakukan fungsinya, yaitu
menghasilkan energi, membangun
dan memelihara jaringan serta
mengatur proses-proses kehidupan.



DEFINISI 

ANAK SEKOLAH DASAR

PENGERTIAN GIZI

• Gizi (Nutrition) adalah suatu proses
organisme menggunakan makanan yang
dikonsumsi secara normal melalui proses
digesti, absorpsi, transportasi,
penyimpanan, metabolisme dan
pengeluaran zat-zat yang tidak
digunakan, untuk mempertahankan
kehidupan, pertumbuhan dan fungsi
normal dari organ-organ, serta
menghasilkan energi.



DEFINISI 

ANAK SEKOLAH DASAR
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DEFINISI ANAK USIA 
SEKOLAH DASAR

Anak usia 

Nirmala Devi, 2012

 Anak usia sekolah dasar adalah anak
dengan usia berkisar 6-14 tahun.

 Anak usia ini sedang menjalani pendidikan
dasar yang merupakan titik awal anak
mengenal sekolah yang sesungguhnya
dengan kurikulum dan mata pelajaran
yang serius.

 Pada masa ini anak-anak berada dalam
stadium belajar.

 Daya ingat anak pada periode ini sangat
kuat



PENDAHULUAN
ANAK SEKOLAH DASAR

Anak usia 

Nirmala Devi, 2012

 Pada masa sekolah dasar daya pikir anak
sudah berkembang ke arah yang lebih
konkret, rasional dan obyektif.

 Anak mengalami perkembangan kognitif :
perkembangan memori, pemikiran kritis,
perkembangan kreativitas dan
perkembangan bahasa.



Anak usia 

Nirmala Devi, 2012

 Pada periode ini anak membutuhkan
perhatian dan dukungan dari orang tua.

 Selain itu, anak memerlukan zat gizi yang
cukup dan seimbang agar proses berpikir,
belajar dan beraktivitas tidak terhambat.

PENDAHULUAN
ANAK SEKOLAH 



DEFINISI 

PETUMBUHAN



PERTUMBUHAN &
PERKEMBANGAN

Supariasa et al, 2001 (cetakan 2012)

 PERTUMBUHAN (GROWTH)

 Berkaitan dengan perubahan dalam besar,
jumlah, ukuran dan fungsi tingkat sel,
organ maupun individu yang diukur
dengan ukuran berat (satuan gram,
pound, kilogram), ukuran panjang (cm,
m), umur tulang dan keseimbangan
metabolik (retensi kalsium dan nitrogen
tubuh).

DEFINISI



PERTUMBUHAN (GROWTH)

 Pertumbuhan adalah peningkatan secara
bertahap dari tubuh, organ dan jaringan dari
masa konsepsi sampai remaja.

 Contoh : bayi bertambah usia bertambah berat
badannya dan tinggi badannya.



PERTUMBUHAN (GROWTH)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN

 FAKTOR INTERNAL (GENETIK)
 FAKTOR EKSTERNAL

1. Gizi ibu pada saat hamil
2. Mekanis (disebabkan trauma pasca persalinan)
3. Toksin/ zat kimia (misal bumil yang keracunan mercuri,

akan menyebabkan bayi mikrosefali)
4. Endokrin
5. Radiasi
6. Infeksi
7. Stres
8. Anoksia embrio



PERTUMBUHAN (GROWTH)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN

 FAKTOR EKSTERNAL
Faktor eksternal yang tidak kalah penting adalah
lingkungan pasca natal seperti : sanitasi
lingkungan, keluarga, psikososial, dan adat
istiadat.



FASE PERTUMBUHAN 

Nirmala Devi, 2012

 FASE I : fase growth spurt (tumbuh cepat) pertama yaitu saat dalam
kandungan hingga anak berusia 2 tahun.

 Kurang gizi pada masa cepat tumbuh otak (<18 bulan) akan bersifat
irreversible. Artinya kecerdasan anak tersebut tidak bisa lagi
berkembang secara optimal.

 KEP pada masa anak2 akan menurunkan IQ, menyebabkan kemampuan
geometrik rendah dan anak tidak bisa berkonsentrasi dengan
maksimal.



FASE PERTUMBUHAN 

Nirmala Devi, 2012

 FASE SELANJUTNYA :

a. Fase pertumbuhan biasa pada anak usia 2-5 tahun
b. Di atas 5 tahun, fase pertumbuhan anak terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Usia 5-8 tahun adalah masa anak-anak
2. Masa prapuber terjadi pada usia 9-12 tahun
3. Masa puber atau remaja pada usia 13-18 tahun, dan pada masa

remaja inilah menjadi tahap tumbuh cepat yang kedua.



FASE PERTUMBUHAN 

Arisman, 2009 (cetakan 2010)

 Pertambahan berat pada anak usia 7-10 tahun bertambah sekitar 2
kg dan tinggi badan 5-6 cm setiap tahun.

 Menjelang puber pertambahan berat dapat mencapai 4-4,5 kg
setahun.

 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan : Faktor Dalam dan Luar
 Faktor dalam : bawaan maupun faktor yang diperoleh.



FASE PERTUMBUHAN 

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

 FAKTOR INTERNAL

 Hal yang diturunkan : warna rambut, bentuk tubuh
 Kemampuan intelektual
 Keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh yaitu kekurangan hormon yang

dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak
 Emosi dan sifat-sifat (temperamen) tertentu yaitu pemalu, pemarah,

tertutup, dll



FASE PERTUMBUHAN 

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

 FAKTOR EKSTERNAL : lingkungan fisik, sosial dan kebutuhan
fisik anak

 FAKTOR EKSTERNAL
1. Keluarga (pola asuh anak, kemiskinan, lingkungan hidup)
2. Gizi (asupan zat gizi sesuai dengan kebutuhan)
3. Budaya
4. Teman bermain dan sekolah
5. Kecukupan/kebutuhan gizi anak usia sekolah



PERTUMBUHAN (GROWTH)

PERTUMBUHAN 

KETERSEDIAAN ZAT GIZI 
PADA TINGKAT SELULER

MASUKAN ZAT GIZI INFEKSI

SUMBER PANGAN 

PRAKTIK PEMBERIAN 
MAKANAN BAYI

PENDAPATA
N

PRAKTIK 
KESEHATAN

TANAH SANITASI 
LINGKUNGAN

STATUS SOSEK
(pendidikan, pekerjaan, teknologi, budaya, dll



DEFINISI 

PERKEMBANGAN



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

PERKEMBANGAN

 Bertambahnya kemampuan
(skill) dalam struktur dan
fungsi tubuh yang lebih
kompleks dalam pola yang
teratur dan dapat diramalkan
sebagai hasil proses
pematangan.

 Perkembangan adalah penampilan kemampuan (skill) yang
diakibatkan oleh kematangan sistem saraf pusat, khususnya di
otak.

Supariasa et al, 2001 (cetakan 2012)

DEFINISI



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

PERKEMBANGAN

 Pada anak sehat 
perkembangan searah 
(paralel) dengan 
pertumbuhannya.

 Perkembangan termasuk didalamnya adalah perkembangan
emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi
dengan lingkungan.

Supariasa et al, 2001 (cetakan 2012)



TUMBUH KEMBANG ANAK MANIFESTASI

SEBAB LANGSUNG
KECUKUPAN 
MAKANAN 

KEADAAN 
KESEHATAN

KETAHANAN 
MAKANAN 
KELUARGA

POLA ASUH 
TERHADAP 

ANAK

PEMANFAATAN 
YANKES DAN 

SANITASI 
LINGKUNGAN

SEBAB TAK 
LANGSUNG



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

PERKEMBANGAN

 Aspek perkembangan 
meliputi perkembangan 
psikologis meliputi 
perkembangan 
emosional, moral, dan 
perilaku lain.

 Perkembangan anak meliputi seluruh perubahan, baik
perubahan fisik (motorik), perkembangan kognitif, emosi
maupun perkembangan psikososial.

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

PERKEMBANGAN FISIK

 Adanya keterampilan 
motorik atau bermain 

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

PERKEMBANGAN EMOSI

 Kemampuan orang tua 
memberikan 
kehangatan sehingga 
anak merasa nyaman.

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

 PERKEMBANGAN KOGNITIF (kemampuan anak 
mengembangkan kemampuan berpikir)

Meliputi intelegensi, kemampuan memecahkan masalah, 
serta kemampuan berpikir logis.

PSIKOLOGIS



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

PERKEMBANGAN MENTAL

 Yang paling menonjol pada 
anak adalah kemampuan 
bersaing dan menunjukkan 
prestasi pada tugas-tugas 
sekolah

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

 Pada masa ini anak suka membanding-bandingkan dirinya
dan teman-teman, sehingga mudah sekali dihinggapi
perasaan takut akan kegagalan dan ejekan teman.

PSIKOLOGIS



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

50% dari seluruh tahap
perkembangan psikososial
seseorang dialaminya
pada masa kanak-kanak.

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

 Psikososial berkaitan dengan interaksi anak dengan
lingkungan, dan beradaptasi dengan lingkungan

 Pada usia sekolah dasar, anak sudah bisa bermain dengan
teman-teman seusianya

PSIKOSOSIAL



PERKEMBANGAN (DEVELOPMENT)

 Autonomy vs shame (kemandirian vs rasa malu)
Kemandirian secara fisik. Orang tua harus sering berbicara pada anak,
menanyakan pendapat pada anak serta mengarahkan anak.

 Inisiatif vs. Guilt (rasa bersalah)
Fase pondasi anak menjadi kreatif.

 Mastery vs. Inferiority (penguasaan v.s rendah diri)
Anak mulai leihat dunia luar, anak mulai mampu berkomunikasi dengan
anak lain.
Anak sangat aktif dan sangat sulit untuk berdiam diri.
Orang tua jangan selalu melarang setiap kegiatan anak

Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

TAHAP PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL



Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

KARAKTERISTIK ANAK USIA SEKOLAH (6-12 TAHUN)

FISIK/JASMANI EMOSI SOSIAL INTELEKTUAL

1.  Pertumbuhan lambat dan 
teratur

1. Suka berteman, ingin 
sukses, ingin tahu, ingin 
tahu, bertanggungjawab 
terhadap tingkah laku 
dan diri sendiri, mudah 
cemas jika ada 
kemalangan di dalam 
keluarga

2. Tidak terlalu ingin tahu 
terhadap lawan jenis

1.  Senang berada 
didalam kelompok, 
berminat didalam 
permainan yang 
bersaing, mulai 
menunjukkan sikap 
kepemimpinan, 
mulai menunjukkan 
penampilan diri, 
jujur, sering punya 
kelompok teman-
teman tertentu

1.  Suka berbicara 
dan 
mengeluarkan 
pendapat minat 
besar dalam 
belajar dan 
keterampilan, 
ingin coba-coba, 
selalu ingin tahu 
sesuatu

2.  Anak wanita biasanya 
lebih tinggi dan lebih 
berat dibanding laki-laki
dengan usia yang sama

3.  Anggota-anggota badan 
memanjang sampai akhir 
masa ini

4.  Peningkatan koordinasi 
besar dan otot-otot halus



Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

KARAKTERISTIK ANAK USIA SEKOLAH (6-12 TAHUN)

FISIK/JASMANI EMOSI SOSIAL INTELEKTUAL

5.  Pertumbuhan tulang. 
Tulang sangat sensitif 
terhadap kecelakaan

2.  Sangat erat dengan 
teman-teman 
sejenis.  Laki-laki dan 
wanita bermain 
sendiri-sendiri

2.  Perhatian 
terhadap sesuatu 
sangat singkat

6.  Pertumbuhan gigi tetap, 
gigi susu tanggal. Nafsu
makan besar, senang 
makan dan aktif

7.  Fungsi penglihatan 
normal. Timbul haid 
(perempuan) pada akhir 
masa ini



PERKEMBANGAN 

MAKAN



Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

PERKEMBANGAN MAKAN
 Anak mulai mengerti bahwa makanan

yang bergizi sangat berguna untuk
kesehatan dan pertumbuhan, tetapi
pengertiannya terbatas.

 Waktu makan merupakan saat yang
tepat untuk kontak sosial

 Dalam keluarga perlu pembiasaan
makan anak yang memperhatikan
kesehatan dan gizi.

 Menanamkan kebiasaan yang baik
tentang waktu makan dan melalui
cara pemberian makan yang teratur



Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

PERKEMBANGAN MAKAN
 Anak usia sekolah sering dianggap sedang

memasuki fase “ Johnny won’t eat” sehingga
orang tua kawatir anak tidak mau makan.

 Cara agar anak mau makan :
1. Sajikan sesuai porsi anak. Jangan

menyajikan dengan porsi jumbo. Berikan
pujian pada anak jika mampu
menghabiskan, setelah itu bisa ditawarkan
porsi tambahan.

2. Mengijinkan mereka untuk mengambil
sendiri porsi yang diinginkan. Jika konsumsi
anak sedikit segera cari penyebabnya

3. Makanan disajikan ketika anak sedang lapar



Adriani & Wirjatmadi, 2012 (cetakan kedua, 2014)

PERKEMBANGAN MAKAN
 Cara agar anak mau makan :
4. Pola makan ortu seharusnya mengikuti pola

gizi seimbang sehingga bisa ditiru oleh anak
karena kebiasaan makan yang baik
ditanamkans ejak kecil

5. Menciptakan situasi lingkungan yang
nyaman

6. Anak tidak menyukai cita rasa yang terlalu
menyengat

7. TV berdampak sangat besar dalam
mempengaruhi kebiasaan makan anak.

 Pengetahuan tentang makanan sehat dan bergizi sangatlah
penting.

 Pendidikan gizi (pengetahuan tentang gizi, sikap,
keterampilan dalam pengolahan makanan) sangat penting
untuk pertumbuhan dan perkembangan anak




