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 Meningkatkan BB anak/ mempertahankan SG anak

 Menyediakan zat gizi untuk menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan

 Meningkatkan daya tahan tubuh agar anak tidak 
mudah terkena penyakit infeksi

TUJUAN PERENCANAAN MENU



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

PRINSIP PENYUSUNAN MENU 
ANAK USIA SEKOLAH



d.Vitamin dan mineral 
cukup untuk menunjang 
proses metabolisme 
tubuh

e.Cairan dan serat yang 
cukup untuk 
melancarkan proses 
defekasi

PRINSIP PENYUSUNAN MENU 
ANAK USIA SEKOLAH



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

SYARAT



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

SYARAT



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

SYARAT



MASALAH GIZI PADA ANAK USIA SEKOLAH



1. Gizi Kurang
2. Gizi Lebih
3. Anemia Gizi Besi
4. Kurang Vitamin A
5. Kurang Yodium
6. Karies Gigi

MASALAH GIZI PADA 
ANAK USIA SEKOLAH



 Anak Gizi kurang 
Berat badan anak 
berada dibawah 
normal.

 Bila tinggi badan 
anak berada di 
bawah normal
pendek  indikator 
kurang gizi kronis

GIZI  KURANG 



 Anak Gizi kurang 
disebabkan  anak 
kekurangan zat gizi 
makro (KH, P, L) atau 
zat gizi mikro (Vit A, 
besi, seng, yodium),

 Selain itu karena anak 
tidak sarapan, dan jajan 
tidak sehat.

GIZI  KURANG 



 Anak gizi kurang 
kurang zat gizi 
makro 

 Anak kurang gizi 
pertumbuhan tidak 
optimal, stunted.

GIZI  KURANG 



 KEP  saat awal 
kehidupan, 
mempunyai efek 
negatif sampai usia 
8-9 tahun bahkan 
sampai usia 25 
tahun terhadap 
nilai IQ dan 
prestasi sekolah 

GIZI  KURANG 



KURANG ENERGI

 Tanda : Badan lemah, tidak bersemangat, 
tidak konsetrasi, dan kurus.

 Akibat kurang energi :
1. Tidak optimal saat menerima pelajaran 

dan berpikir
20-30% energi digunakan untuk otak. 



KURANG ENERGI

 Akibat kurang energi :
2. Tidak aktif dalam pergaulan
3. Asupan energi kurang 

lemak dalam tubuh dipecah 
 kurus

4.Mengganggu kesehatan dan 
kecerdasan anak



KURANG ENERGI

 Akibat kurang energi :
2. Tidak aktif dalam pergaulan
3. Asupan energi kurang 

lemak dalam tubuh dipecah 
 kurus

4.Mengganggu kesehatan dan 
kecerdasan anak



KURANG PROTEIN

 Akibat kurang Protein :
1. Terhambatnya 

pertumbuhan fisik  usia 
sekolah penambahan TB 
sangat pesat.

2. Terhambatnya 
perkembangan otak 

3. Menurunnya daya tahan 
tubuh anak terhadap 
penyakit



KURANG LEMAK

 Penyusun otak  60% 
adalah lemak dan 
DHA. Asam lemak 
essensial (linoleat dan 
linolenat).

 Diotak  lemak : 
berada didlm 
membran sel saraf, 
dalam pelindung 
myelin.



KURANG LEMAK

 Akibat kurang lemak :
1. Persediaan lemak 

dalam tubuh 
menurun dan tubuh 
menjadi kurus

2. Otak tidak 
berkembang 
/berfungsi secara 
optimal



KURANG LEMAK

 Kurang omega 6 : 
pertumbuhan menurun, 
kegagalan reproduktif, 
perubahan kulit dan 
rambut serta patologi hati

 Kurang omega 3 : 
penurunan kemampuan 
belajar, menurunnya 
perkembangan kognitif



 Gizi lebih  faktor 
resiko  timbulnya  
darah tinggi, 
diabetes, jantung 
dan stroke. 

GIZI LEBIH 



 Gemuk pada usia 
belum dewasa akan 
memberi peluang 
untuk gemuk saat 
dewasa.

 Bila anak saat usia 7 
tahun geuk, maka 
peluang gemuk saat 
dewasa adalah 
sebanyak 40%.

GIZI LEBIH 



ANEMIA



Kurang zat besi
 anemia (lemah,letih,lesu, 

tidak bersemangat) 
kurang kemampuan belajar

dan kecerdasan
 Anak yang pernah 

kekurangan zat besi 
menunjukkan skor motorik 
dan IQ lebih rendah pada 
usia 11-14 tahun.

ANEMIA GIZI BESI



Kurang zat besi
Sukar berkosentrasi, dan 

gangguan kecerdasan terutama 
untuk pelajaran Matematika.

Menurunnya daya ingat dan 
prestasi sekolah

Zat besi berperan dalam 
pembentukan neurotransmitter 
dopamin, yg jika kekurangan akan 
menyebabkan anak hiperaktif.

ANEMIA GIZI BESI



SUMBER :
Hewani : daging, 
hati,unggas dan ikan
Nabati : kacang-
kacangan, sayuran
hijau, dan rumput
laut. Dibantu
penyerapan oleh
vitamin C

ANEMIA GIZI BESI



 Kurang vitamin A : gangguan 
mata, gangguan 
pertumbuhan, mudah 
terkena penyakit infeksi. 

 Kekurangan vitamin A 
menyebabkan terganggunya 
perkembangan otak karena 
vitamin A membantu 
membangun protein otak. 

KURANG VITAMIN A



KEKURANGAN VITAMIN A



SUMBER VITAMIN A



Kurang I  gangg
pertumbuhan, 
penurunan cognitif, 
dan tjd goiter (gondok)

SUMBER :
Hasil laut : Ikan, udang dan
kerang, rumput laut serta
tanaman yg tumbuh
didaerah pantai.  
Selanjutnya : Fortifikasi
garam dapur dg yodium

KURANG  YODIUM



Kurang seng :

Pertumbuhan tinggi badan 
terhambat, gangguan 
perkembangan kecerdasan, 
terhambatnya pematangan 
seksual, mudah terkena 
infeksi, dan kehilangan 
nafsu makan 

KURANG  SENG



Kurang seng :

UNICEF  menyebutkan anak 
yang pendek punya rata-rata 
IQ 11 poin lebih rendah 
dibandingkan rata-rata anak 
dengan tinggi normal sesuai 
usianya.

KURANG  SENG



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)



KARIES 

GIGI



KARIES GIGI

 Karies gigi adalah 
penyakit jaringan gigi 
yang disebabkan oleh 
asam yang dihasilkan dari 
fermentasi hidrat arang 
oleh mikroorganisme 
sehingga terjadi 
dekalsifikasi anorganik 
dan diikuti kerusakan 
bahan organik gigi.



Teori Miller (1890) “ Acidogenic/chemico parastie 
teory”. Karies gigi terjadi sebab dekalsifikasi jaringan 
keras gigi oleh asam yang merupakan hasil fermentasi 
HA oleh mikroorganisme yang ada didalam mulut.

 Keys (1960) meneliti jenis mikroorganisme yang terlibat 
karies gigi adalah “ Streptococcus mutans”, karena 
paling banyak menghasilkan asam, karena:
1. Lebih acidogenik
2. Paling banyak ditemukan sebagai penyebab pulpa 

yang kasar
3. Dapat memasuki dentine
4. Paling banyak ditemukan pada plak (endapan 

mikroorganisme dengan sisa-sisa makanan terutama  
yang kariogenik)

ETIOLOGI



 Kariogenik hidrat arang

 Frekuensi makan

 Waktu makan

 Air ludah

 Bentuk makanan hidrat arang

 Bentuk anatomi gigi



Makanan Cariogenic

Makanan Anticariogenic

Makanan Cariostatic

PENGARUH MAKANAN TERHADAP KERUSAKAN GIGI



 Makanan Cariogenik : sukrosa, glukosa, dan 
fruktosa, makanan padat : krecers, keripik, 
pretzel=kue kering asin kue kering manis, cake, 
donat), pisang, cereal kering, dan permen keras : 
lollipops, gula permen, dodol, permen penyegar 
yang menyebabkan gula terekspos lama dalam 
mulut.



 Makanan Cariostatic : makanan sumber protein 
(telur, ikan, daging, seafood, dan unggas, sebagian 
sayuran, kcg2n, susu, makanan berserat, minyak , 
margarin, butter, popcorn tanpa gula dan permen 
tanpa gula, pemanis non KH seperti cyclamate dan 
aspartam).

 Makanan anticariogenic : Xylitol, permen karet 
bebas KH, jenis keju baik itu keju cheddar ataupun 
keju swiss.

CARIOSTATIC ANTICARIOGENIC



1. Dental health education

2. Nutrisi yang baik

3. Mencegah penyakit mulut

4. Pengolesan yang sempurna pada tiap 
tambalan untuk preventif terjadinya 
caries sekunder 



 Lakukan sikat gigi sebelum tidur, dan sesudah 
makan, dengan menggunakan sikat gigi yang baik 
dan sesuai ( 2x sehari). Sikat gigi yang dipilih yang 
kecil, bulu sikatnya halus dan permukaannya datar.

 Pemeliharaan kesehatan gigi termasuk 
memperhatikan makanan yang dikonsumsi : seperti 
dodol, permen dan makanan lain yang amat manis 

sebaiknya dihindari.

PEMELIHARAAN GIGI



 Kumur-kumur sesudah makanan utama dan snack , 
bila tidak sempat disikat

 Kunyah permen karet tanpa gula sesudah 15 sampai 
20 menit sesudah makan snack

 Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoraide
 Ganti makanan cariogenik dengan cariostatik
 Makan jenis snack cariostatik dan anticariogenik 

seperti keju, kacang, popocorn tanpa gula dan 
sayuran.

PEMELIHARAAN GIGI



 Kumur-kumur sesudah makanan utama dan snack , 
bila tidak sempat disikat

 Kunyah permen karet tanpa gula sesudah 15 sampai 
20 menit sesudah makan snack

 Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoraide
 Ganti makanan cariogenik dengan cariostatik
 Makan jenis snack cariostatik dan anticariogenik 

seperti keju, kacang, popocorn tanpa gula dan 
sayuran.

PEMELIHARAAN GIGI



 Menganggu tumbang anak

 Gangguan : ringan tanpa gejala hingga berat

 Cacingan  anemia mengganggu kecerdasan 
anak

 60% orang Indonesia  cacingan. Sekitar 21% 
menyerang anak SD dan rata-rata kandungan 
cacing per orang 6 ekor.

 Kelompok umur terbanyak 5-14 tahun

CACINGAN PADA ANAK



 Satu Cacing gelang : memakan 0,14 g KH dan 0,035 
Protein per hari

 Cacing cambuk : menghasilkan 0,005 ml darah 
perhari dan cacing tambang minum 0,2 ml darah 
perhari.

 Seekor cacing ge;ang dewasa bisa menghasilkan 
200.000 telur setiap hari. Bila di dalam perut ada 3 
ekor saja, dalam sehari cacing tsb sanggup 
memproduksi 600.000 telur.

CACINGAN PADA ANAK



 Cuci tangan sebelum makan
 Pakai alas kaki jika menginjak tanah
 Menggunting dan membersihkan kuku secara 

teratur
 Cucilah sayur dengan baik sebelum diolahhati-

hatilah makan makanan mentah atau setengah 
matang

 Mejaga kebersihan diri dan lingkungan
 Meminum obat cacing setiap 6 bulan 

TIPS PENCEGAHAN



 OBAT anti caing golongan Pirantel Pamoat 
(combantrin, dll)  anti cacing yang efektif

 Obat pirantel pamoat 10 mg/kg BB dan albendazole 
10 mg/kgBB dosis tunggal diberikan tiap 6 bulan 
pada anak SD

PENGOBATAN



1. Pantau BB dan TB (Status Gizi)
2. Meningkatkan pengetahuan gizi ortu. Gizi anak 

dipengaruhi oleh orang tua.
3. Beri anak pendidikan gizi. Ortu bisa memberikan 

contoh makanan sehat dan tidak sehat pada anak
4. Hindari kebiasaan memberi makanan siap saji 

pada anak karena biasanya tidak segar, zat gizi 
kurang lengkap, banyak mengandung zat adiktif.

ATASI SEGERA MASALAH GIZI ANAK



5. Latih anak untuk selalu mengkonsumsi buah dan 
sayur

6. Hindari jajanan yang mengandung banyak gula, 
karena akan membuat anak merasa kenyang 
sebelum makan.

7. Berikan anak menu gizi seimbang
8. Biasakan memasak sendiri makanan untuk anak 

agar bisa diketahui nilai gizinya.

ATASI SEGERA MASALAH GIZI ANAK



Waktu Bhn Mknn Menu 4-6 th
1550 Kal

7-9 th
1800 Kal

10-12 th
2050 Kal

Pagi
Jam 6.00

Roti twr
+margarin

Roti panggang 2 ptg 4 ptg 4 ptg

Telur Omelet 1 btr 1 btr 1 btr

Sayuran Tomat sgr 2 bh/sesuka 2 bh/sesuka 2 bh/sesuka

Susu Susu 1 gls 1 gls 1 gls

Jam 10.00 Siomay 1 prg kcl 1 prg sdg 1 prg sdg

Siang
Jam 12.00

Nasi Nasi putih 1,5 gls 2 gls 2 gls

Ikan Pepes ikan 1 ptg 1 ptg 1 ptg

Tempe Tempe bacem 1 ptg 1 ptg 1 ptg

Sayuran Lalap 1 gls 1 gls 1 gls

Buah Jeruk 1 bh 1 bh 1 bh

Jam 16.00 Bihun grg 1 prg kcl 1 prg sdg 1 prg sdg



Waktu Bhn Mknn Menu 4-6 th
1550 Kal

7-9 th
1800 Kal

10-12 th
2050 Kal

Malam
19.00

Nasi Nasi pth 1,5 gls 2 glg 2 glg

Ayam Ayam grg 1 ptg 1 ptg 1 ptg

Tahu Tahu grg 1 ptg 1 ptg 1 ptg

Sayuran Sayur asem 1 gls / sesuka 1 gls / sesuka 1 gls / sesuka

Buah Apel 1 buah 1 buah 1 buah
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Bentuk Kelompok sebanyak 6. kerjakan selama 20-30 menit, masing-

masing kelompok presentasi.

1. Prinsip, Syarat, Tujuan Penyusunan Menu untuk anak usia sekolah

(Tugas Minggu Depan)

2. Kelompok (1. Kurang Gizi; 2. Gizi Lebih; 3. Kurang Vitamin A; 4. Kurang

Yodium; 5. Kurang Fe; 6. Cacingan ; 7. Karies Gigi

Pengertian, Penyebab, dampak bagi anak SD, Cara Pencegahan,

Bagaimana Peran Guru

TUGAS


