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ABSTRAK 

Latar Belakang:Status gizi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya 

manusia karena sangat mempengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan kreativitas.Dalam upaya peningkatan 

status gizi pada hakekatnya harus dimulai sedini mungkin, salah satunya anak sekolah, Karena masa sekolah 

dasar, merupakan saat anak berada pada masa awal belajar yang nantinya dapat mempengaruhi proses belajar 

anak ini pada masa yang akan datang. Status gizi anak sekolah perlu diperhatikan untuk menunjang kondisi 

fisik otak yang merupakan syarat agar anak dapat mempunyai kecerdasan tinggi. Salah satu penyebab tidak 

langsung dari gizi kurang adalah status sosial ekonomi keluarga yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

karena orang dengan pendidikan tinggi semakin besar peluangnya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup 

supaya bisa berkesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, sedangkan ketika mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik seringkali orang tua selalu sibuk bekerja sehingga tidak terlalu tertarik untuk 

memperhatikan masalah yang dihadapi anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul hubungan antara status sosial ekonomi dengan status gizi pada siswa kelas 4 

dan 5 SDN 1 Tounelet dan SD RK. ST. Monica  diKecamatan Langowan Barat. 

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini 114 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. 

Pengambilan data sosial ekonomi dengan menggunakan kuesioner dan status gizi dengan mengukur berat 

badan menggunakan timbangan merek seca. 

Hasil Penelitian:Untuk melihat hubungan antar variabel digunakan analisa bivariat dengan menggunakan Chi 

Kuadrat dan Korelasi Spearmen pada tingkat kemaknaan 95%. Hubungan antara pekerjaan ibu dengan status 

gizi berdasarkan BB/U, diperoleh p sebesar 0,438. Hubungan antara tingkat pendapatan ayah dengan status 

gizi berdasarkan BB/U, diperoleh p sebesar 0,046.  Hubungan antara tingkat pendapatan ibu dengan status gizi 

berdasarkan BB/U, diperoleh p sebesar 0,275. Hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi 

berdasarkan BB//U, diperoleh p sebesar 0,250. 

Kesimpulan:Tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi menurut BB/U pada siswa.Ada 

hubungan antara tingkat pendapatan ayah dengan status gizi menurut BB/U pada pada siswa. Tidak ada 

hubungan antara tingkat pendapatan ibu dengan status gizi menurut BB/U pada pada siswa. Tidak ada 

hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi menurut BB/U pada pada siswa. 

 

Kata Kunci:Status Sosial Ekonomi, Status Gizi Berdasarkan BB/U 

 

ABSTRACT 
Background: Nutritional status is one factor that greatly affects the quality of human resources because it 

affects intelligence, productivity, and creativity. In efforts to improve the nutritional status substantially should 

begin as early as possible, one of them school children, Because elementary school years, is when children are 

in the early days of learning that can later affect the child's learning process in the future. Nutritional status of 

school children need to be considered to support the physical condition of the brain which is a requirement for 

children to have high intelligence. One of the indirect causes of malnutrition are the socio-economic status 

families who are affected by the level of education for people with higher education the greater the chances to 

earn enough income to be able to have the opportunity to live in a good environment and healthy, whereas when 

getting a better job often parents are always busy working so not too keen to pay attention to the problems 

facing their children, when in fact these kids really needparental affection. Based on those researchers interested 

in conducting research with the title of the relationship between socioeconomic status and nutritional status in 

grade 4 and 5 elementary school SDN 1 Tounelet and RK. ST. Monica di Kecamatan Langowan Barat. 
Methods: This study was an observational study with cross sectional analytic. The population 114 people. The 

sample in this study amounted to 70 people. Pengabilan socioeconomic data using koesioner and nutritional 

status by measuring weight using scales seca brand. 
Results: To see the relationship between variables used bivariate analysis using Chi Square and Spearmen 

correlation at 95% significance level. The relationship between maternal employment and nutritional status 

based on weight / age, obtained at 0,438 p. Relationship between income level and nutritional status based on 

father's BB / U, obtained at 0.046 p. Relationship between the level of capital income and nutritional status 

based on weight / age, obtained at 0.275 p. Relationship between family income level and nutritional status 

based on weight / age, obtained at 0.250 p. 
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Conclusion: There is no relationship between maternal employment and nutritional status according to B / U at 

siswa.Ada relationship between income level and nutritional status according to father B / U on the students. 

There is no relationship between the level of capital income and nutritional status according to BB / U on the 

students. There is no relationship between the level of family income and nutritional status according to BB / U 

on the students. 
  
Keywords: Socioeconomic Status, Nutritional Status Based on B / U 
 
PENDAHULUAN 

Status gizi merupakan salah satu faktor 

yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber 

daya manusia karena sangat mempengaruhi 

kecerdasan, produktivitas, dan kreativitas. 

Dalam upaya peningkatan status gizi pada 

hakekatnya harus dimulai sedini mungkin pada 

usia anak sekolah. Pada usia ini, anak berada 

pada masa awal belajar yang nantinya dapat 

mempengaruhi proses belajar pada masa yang 

akan datang. Status gizi anak sekolah perlu 

diperhatikan untuk menunjang kondisi fisik 

otak yang merupakan syarat agar anak dapat 

mempunyai kecerdasan tinggi (Adriani dan 

Wirjatmadi, 2012).Menurut Soekirman dalam 

Waryana (2010) menyatakan penyebab gizi 

kurang  adalah penyebab langsung yaitu 

makanan anak dan penyakit infeksi, sedangkan 

penyebab tidak langsung yaitu ketahanan 

pangan dikeluarga, pola pengasuhan anak, 

serta pelayanan kesehatan dan kesehatan 

lingkungan, tingkat ekonomi, pendidikan, 

dansosial budaya atau kebiasaan. 

Menurut RISKESDAS 2010, prevalensi status 

gizi anak usia 6-12 tahun di Indonesia 

berdasarkan TB/U yaitu sangat pendek 15,1% 

dan pendek 20,5%. Di Sulawesi utara 

prevalensi status gizi berdasarkan TB/U yaitu 

sangat pendek 8,0% dan pendek 19,9%. Di 

Indonesia prevalensi status gizi berdasarkan 

IMT/U yaitu kurus 7,6% dan gemuk 9,2%. Di 

Sulawesi Utara prevalensi status gizi 

berdasarkan IMT/U yaitu kurus 5,4% dan 

gemuk 6,4%.  Pada tahun 2010 secara 

nasional, prevalensi status gizi kurus 

berdasarkan IMT/U mengalami penurunan 

sebesar 2,0% dan di Sulawesi Utara 

mengalami penurunan sebesar 2,0% dari tahun 

2007. 

Permasalahan gizi pada anak merupakan 

masalah ganda yaitu masih ditemukannya 

masalah gizi kurang dan ditambah dengan 

ditemukannya masalah kelebihan zat gizi 

(Sulistyoningsih, 2011).Berdasarkan data 

sekunder dalam praktek belajar lapangan di 

Desa Tounelet prevalensi status gizi 

berdasarkan BB/U yaitu 3,33% anak 

dengangizi kurang, 13,33% anak dengan gizi 

lebih. Sedangkan prevalensi status gizi 

berdasarkan TB/U yaitu sangat pendek 10%, 

dan pendek 3,33%. 

Salah satu penyebab tidak langsung dari gizi 

kurang adalah status sosial ekonomi keluarga 

yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

karena orang dengan pendidikan tinggi 

semakin besar peluangnya untuk mendapatkan 

penghasilan yang cukup supaya bisa 

berkesempatan untuk hidup dalam lingkungan 

yang baik dan sehat,sedangkan pekerjaan yang 

lebih baik orang tua selalu sibuk bekerja 

sehingga tidak tertarik untuk memperhatikan 

masalah yang dihadapi anak-anaknya, padahal 

sebenarnya anak-anak tersebut benar-benar 

menbutuhkan kasih sayang orangtua (Adriani, 

2012). Status sosial ekonomi juga sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan keluarga, 

apabila akses pangan ditingkat rumah tangga 

terganggu, terutama akibat kemiskinan, maka 

penyakit kurang gizi (malnutrisi) pasti akan 

muncul. Bagi negara-negara yang sedang 

mengalami trasnsisi gizi seperti Indonesia, 

masalah yang dihadapi juga mencakup 

kegemukan yang dialami anak-anak sekolah 

akibat kemakmuran orangtuanya 

(Khomsan,2012). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul hubungan 

antara status sosial ekonomi dengan status gizi 

pada siswa kelas 4 dan 5 SDN 1 Tounelet dan 

SD Katolik St. Monica  diKecamatan 

Langowan Barat. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah studi analitik dengan 

menggunakan desain crossectional atau potong 

lintang. 

Penelitian ini dilakukan di SDN1 Tounelet dan 

SD Katolik St. Monica Kecamatan Langowan 

Barat, Kabupaten Minahasa. 
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 

sampai april 2013.Siswa kelas 4 dan 5 SDN 1 

Tounelet yang berjumlah 35 siswa, dan siswa 

kelas 4 dan kelas 5 SD Katolik St. Monica 

yang berjumlah 79 siswa, jadi total populasi 

yang dijadikan penelitian berjumlah 114 siswa. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu semua siswa 

kelas 4 dan 5 SD yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi yaitu siswa kelas 4 dan 5 

SDN 1 Tounelet yang berjumlah 24 siswa, dan 

siswa kelas 4 dan kelas 5 SD RK St. Monica 

yang berjumlah 46 siswa, jadi total sampel 

yang dijadikan penelitian berjumlah 70 siswa. 

1. Kriteria inklusi: 

a. Siswa yang bersedia dijadikan reponden. 

b. Orang tua/wali dari siswa yang bersedia 

menandatangani informend consent. 

2. Kriteria eksklusi: 

a.    Siswa yang tidak hadir pada saat penelitian 

karena sakit. 

Variabel Penelitian: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah status sosial ekonomi 

yaitu pekerjaan ibu, pendapatan ayah dan 

ibu dan pendapatan keluarga. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

status gizi menurut BB/U siswa kelas 4 dan 

5 SD. 

Instrumen Penelitian: 

1. Kuesioner. 

2. Timbangan berat badan digital merek seca 

dengan ketelitian 0,1 kg untuk mengukur 

berat badan. 

3. Microtoice merek seca dengan tingkat 

ketelitian 0,1 cm untuk mengukur tinggi 

badan, kapasitas ukur 2 meter. 

4. Alat tulis menulis. 

5. Komputer untuk mengolah data, 

menggunakan program SPSS versi 20,00. 

Data primer adalah data yang didapatkan 

melalui pengukuran tinggi badan, 

penimbangan berat badan, identitas siswa dan 

data sosial ekonomi yaitu pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan didapatkan melalui 

kuesioner. 

Data sekunder adalah data jumlah siswa kelas 

4 dan kelas 5 SD. 

Analisis data: 

1. Analisis univariat digunakan untuk 

menggambarkan penghitungan nilai 

statistik yangmeliputi nilai maksimum, 

minimum, rata-rata dan standar deviasi dari 

variabel pendapatan keluarga, pendidikan, 

pekerjaan ayah dan ibu serta status gizi 

siswa kelas 4 dan kelas 5. 

2. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat 

hubungan antara variabel independen yaitu 

pekerjaan ibu dengan variabel dependen 

yaitu status gizi menurut BB/U dengan 

menggunakan uji Chi Square.Analisis 

bivariat dilakukan untuk melihat hubungan 

antara variabel independen yaitu tingkat 

pendapatan ayah dengan variabel dependen 

yaitu status gizi menurut BB/U dengan 

menggunakan uji Korelasi 

Spearmen.Analisis bivariat dilakukan untuk 

melihat hubungan antara variabel 

independen yaitu tingkat pendapatan ibu 

dengan variabel dependen yaitu status gizi 

menurut BB/U dengan menggunakan uji 

Korelasi Spearmen..Analisis bivariat 

dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel independen yaitu pendapatan 

keluarga dengan variabel dependen yaitu 

status gizi menurut BB/U dengan 

menggunakan uji Korelasi Spearmen. 

 

HASIL 

Penelitian ini dilakukan di dua sekolah dasar 

Langowan Barat, yaitu di SDN 1 Tounelet dan 

SD Katolik St. Monica. SD Katolik St. Monica 

berdiri pada tanggal 23 Desember 1981. 

Jumlah siswa kelas 4 dan kelas 5 SDN 1 

Tounelet 35 siswa, jumlah siswa kelas 4 dan 

kelas 5 SD Katolik St. Monica 62 siswa. 

Tabel 1.  Hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi berdasarkan BB/U. 

Pekerjaan Ibu 

Status Gizi  
 

ρ 
Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih Total 

n % n % n % N % 

Bekerja diluar rumah 0 0 30 42,9 1 1,4 31 44,3 
0,438 

Bekerja di rumah 2 2,9 36 51,4 1 1,4 39 55,7 

Total 2 2,9 66 94,3 2 2,9 70 100,0  

* Chi Square 
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Berdasarkan tabel 1 dapat terlihat bahwa 

sebanyak 2 responden (2,9) yang ibunya 

bekerja didalam rumah memiliki gizi kurang. 

Sedangkan 1 responden (1,4%) memiliki gizi 

lebih terdapat pada ibu yang bekerja dirumah 

dan diluar rumah. Selanjutnya dengan 

menggunakan uji Chi Squarepada tingkat 

kemaknaan 95% diperoleh taraf signifikansi 

atau nilai p sebesar 0,438 yakni lebih besar 

dibandingkan α=0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan 

ibu dengan status gizi siswa berdasarkan 

BB/U. 

. 

 

Tabel 2. Hubungan antara tingkat pendapatan ayah dengan status gizi berdasarkan BB/U 

Kategori 

Pendapatan 

Ayah 

           Kategori Status Gizi (BB/U) 

r p Kurang Baik Lebih Total 

N % n %   n % 

< Rp 1.550.000 2 2,9 35 50,0 0 0 37 52,9   

≥ Rp 1.550.000 0 0 31 44,3 2 2,9 33 47,1   

Total 2 2,9 66 94,3 2 2,9 70 100 0,239 0,046 

* Korelasi Speamen 

Berdasarkan tabel 2 dapat terlihat bahwa 

sebanyak 2 responden (2,9%)  yang 

penghasilan <Rp 1.550.000 memiliki gizi 

kurang. Sedangkan 2 responden (2,9) memiliki 

gizi lebih terdapat pada pendapatn ayah ≥Rp 

1.550.000. Selanjutnya dengan menggunakan 

uji Korelasi Spearmenpada tingkat kemaknaan 

95% diperoleh taraf signifikansi atau nilai p 

sebesar 0,046 yakni lebih kecil dibandingkan 

α=0,05.Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendapatan ayah dengan status gizi pada siswa 

berdasarkan BB/U. 

 

Tabel 3. Hubungan antara tingkat pendapatan ibu dengan status gizi berdasarkan BB/U 

Kategori 

Pendapatan 

Ibu 

           Kategori Status Gizi (BB/U) 

r p Kurang Baik Lebih Total 

n % n % n % n % 

< Rp 1.550.000 2 2,9 47 67,1 1 1,4 50 71,4   

≥ Rp 1.550.000 0 0 19 27,2 1 1,4 20 28,6   

Total 0 2,9 66 94,3 2 2,8 70 100 0,132 0,275 

* Korelasi Speamen 

Berdasarkan tabel 3 dapat terlihat bahwa 

sebanyak 2 responden (2,9%)  yang 

penghasilan <Rp 1.550.000 memiliki gizi 

kurang. Sedangkan 1 responden (1,4%) 

memiliki gizi kurang terdapat pada pendapatan 

ibu ≥Rp 1.550.000 dan ≥Rp 1.550.000 ada 1 

responden (1,4%) memiliki gizi lebih. 

Selanjutnya dengan menggunakan uji Korelasi 

Spearmenpada tingkat kemaknaan 95% 

diperoleh taraf signifikansi atau nilai p sebesar 

0,275 yakni lebih besar dibandingkan 

α=0,05.Hal ini menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendapatan ibudengan status gizi pada siswa 

berdasarkan BB/U. 

 

Tabel 4. Hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi berdasarkan BB/U 

Kategori 

Pendapatan 

Keluarga 

           Kategori Status Gizi (BB/U) 

r p Kurang Baik Lebih Total 

n % n % n % N % 

< Rp 3.100.000 2 2,9 53 75,7 1 1,4 55 71,4   

≥ Rp 3.100.000 0 0 13 18,6 1 1,4 20 28,6   

Total 0 2,9 66 94,3 2 2,8 70 100 0,139 0,250 

* Korelasi Speamen 

Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat bahwa 

sebanyak 2 responden (2,9%)  yang 

penghasilan <Rp 3.100.000 memiliki gizi 

kurang. Sedangkan 1 responden (1,4%) 

memiliki gizi lebih terdapat pada pendapatan 

keluarga ≥Rp 3.100.000 dan ≥Rp 3.100.000 

ada 1 responden (1,4%) memiliki gizi lebih. 

Selanjutnya dengan menggunakan uji Korelasi 
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Spearmentingkat kemaknaan 95% diperoleh 

taraf signifikansi atau nilai p sebesar 

0,250yakni lebih besar dibandingkan α=0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendapatan keluargadengan status gizi pada 

siswa berdasarkan BB/U. 

 

 

PEMBAHASAN  

Pada penelitian ini jumlah responden adalah 70 

siswa dan siswi sekolah dasar yang terdiri dari  

39 respoden (55,7%) siswa laki-laki dan 31 

respoden (44.3%) siswi perempuan. Penelitian 

ini dilakukan pada siswa-siswi sekolah dasar di 

SDN 1 Tounelet dan SD Katolik St. Monica 

Langowan Barat.Menurut kelompok umur, 

anak yang berada pada kelompok 10 tahun 

sama dengan kelompok umur 9 tahun yang 

berjumlah 30 anak (42,9%) merupakan jumlah 

yang terbanyak, kelompok 8 tahun dan 

kelompok 11 tahun berjumlah sama yaitu 

dengan persentase 7,1%.  

Tingkat pendidikan ayah dari respoden rata-

rata sampai SMA/sederajat berjumlah 41 

respoden dengan persentase 58,6% dengan 

tingkat pendidikan terbanyak, sedangkan pada 

ibu rata-rata sampai pendidikan SMA 

berjumlah 42 respoden dengan persentase 

60%.Orang tua yang memiliki pendidikan 

yang lebih tinggi lebih berorientasi pada 

tindakan preventif, tahu lebih banyak tentang 

masalah kesehatan, dan memiliki status 

kesehatan yang lebih baik.(Timmreck, 

2005).Menurut teori Sediaoetama dalam 

Lutviana dan Budiono (2010), menyatakan 

tingkat pendidikan turut menentukan mudah 

tidaknya seseorang menyerap dan memahami 

pengetahuan gizi dan kesehatan. 

Pada pekerjaan ayah, sebanyak 29 respoden 

dengan persentase 41,4% bekerja sebagai 

pegawai swasta, sedangkan pada ibu sebanyak 

13 responden dengan persentase 18,6% bekerja 

dibidang wiraswasta.  

Tingkat pendapatan ayah sebagian besar≥Rp 

1.550.000 ada 39 responden 

(55,7%).Sedangkan pada ibu berjumlah <Rp 

1.550.000 ada 50 responden (71,4%), dan pada 

pendapatan keluarga sebagian besar 

<Rp.3.100.000 ada 56 responden (80%), dan 

≥Rp 3.100.000 ada 14 responden (20%). 

Sulistyoningsih (2011), meningkatnya 

pendapatan akan meningkatkan peluang untuk 

membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas 

yang lebih baik, sebaliknya penurunan 

pendapatan akan menyebabkan menurunnya 

daya beli pangan yang baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Tingginya penghasilan yang 

tidak diimbangi pengetahuan gizi yang cukup, 

akan menyebabkan  seseorang menjadi sangat 

konsumtif dalam pola makannya sehari-hari, 

sehingga pemilihan suatu bahan makanan lebih 

didasarkan kepada pertimbangan selera 

dibandingkan aspek gizi.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai status 

gizi menurut berat badan menurut umur 

(BB/U) pada anak sekolah dasar kelas 4 dan 

kelas 5 di SD Kecamatan Langowan Barat 

didapatkan bahwa dari 70 responden ada 2 

responden (2,9%) yang berstatus gizi kurang. 

Sedangkan yang berstatus gizi baik ada 68 

responden (97,1%). status gizi menurut tinggi 

badan menurut umur didapatkan ada 8 

responden (11,4%) yang berstatus gizi pendek, 

sedangkan status normal menunjukkan ada 62 

responden (88,6%). berdasarkan berat badan 

menurut tinggi badan ada 6 responden (8,6%) 

yang berstatus gizi gemuk, sedangkan ada 64 

resonden (91,4%) yang berstatus gizi normal. 

Dan untuk status gizi menurut IMT/U 

menunjukkan ada 20 responden (28,6%) yang 

berstatus gizi obesitas, sedangkan yang 

berstatus gizi normal ada 50 responden 

(71,4%).  Hal ini membuktikan bahwa 

sebagian besar siswa-siswi di sekolah dasar 

Kecamatan Langowan Barat berstatus gizi 

baik. 

Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi 

bila tubuh memproleh cukup zat-zat gizi yang 

digunakan secara efisien, sehingga 

memungkinkan pertumbuhan 

fisik,pertumbuhan otak, kemampuan kerja dan 

kesehatan secara umum pada tingkat setinggi 

mungkin. Status gizi kurang terjadi bila tubuh 

mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat 

lebih esensial (Almatsier, 2002). 

Gizi kurang dipengaruhi dari pemenuhan gizi, 

penyakit infeksi pada anak, hygiene yang 

kurang, letak demografi/tempat tinggal dapat 

berdampak pada status gizi individu. Sehingga 

dapat menyebabkan status gizi buruk, 

sedangkan gizi merupakan kebutuhan yang 

sangat penting dalam membantu proses 

pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan 

anak, mengingat manfaat gizi dalam tubuh 

dapat membantu proses pertumbuhan dan 
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perkembangan anak, serta mencegah terjadinya 

berbagai penyakit akibat kurang gizi dalam 

tubuh. Terpenuhinya kebutuhan gizi pada anak 

diharapkan anak dapat tumbuh dengan cepat 

sesuai dengan usia tumbuh dan dapat 

meningkatkan kualitas hidup serta mencegah 

terjadinya morbiditas dan mortalitas. 

Peran pola asuh terhadap status gizi sangat 

penting. Menurut penelitian Khomsan (2012) 

menyatakan ketika seorang ibu bekerja, pada 

saat yang sama ibu tersebut akan kehilangan 

waktu yang sangat berharga dalam mengasuh 

anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Surasmaji (2008), danDevi 

(2010), yang menunjukkan adanya hubungan 

antara pekerjaan orang tua dengan status gizi 

anak.Hal ini disebabkan ibu yang bekerja 

diluar rumah cenderung tidak memiliki waktu 

untuk melaksanakkan tugas rumah. 

Pada hasil penelitian diatas berbeda dengan 

hasil penelitian ini, dalam hal ini pekerjaan ibu 

dari responden berdasarkan bekerja diluar dan 

bekerja di rumah (Tabel 4.10) menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan ibu dengan status gizidari 

responden berdasarkan BB/U.Pada hasil 

penelitian didapatkan (2,9%) yang ibu bekerja 

di rumah terdapat responden dengan status gizi 

kurang, sedangkan (1,4%) ibu bekerja diluar 

rumah terdapat responden dengan status gizi 

lebih. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Handayani (2008) di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan Banten menunjukkan 

tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan 

status gizi pada balita.Hasil penelitian dari 

Linda dan Hamal (2010) di Kabupaten 

Tangerang juga menunjukkan tidak ada 

hubungan antara antara pekerjaan ibu dengan 

status gizi balita.Selain itu, penelitian di India 

menemukan bahwa di kalangan ibu bekerja, 

ternyata mereka yang mendapat penghasilan 

lebih banyak mempunyai anak dengan status 

gizi lebih baik (Khomsan, 2012). 

Menurut hasil penelitian Suranadi dan 

Chandradewi (2008) mengemukakan walaupun 

ibu itu bekerja diluar rumah namun kalau 

pengetahuannya yang cukup, ibu tersebut 

dapat mengatur waktu dalam mengasuh 

anaknya.Hasil peneltian ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Sutanto, Mututik dan Suwarni 

(2012) yang menunjukkan ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan ibu dengan status 

gizi di Desa Tanjung Kecamatan Nguter 

Kabupaten Sukoharjo. Pengetahuan dan sikap 

ibu tentang upaya peningkatan status gizi yang 

baik sangat menunjang ketika ibu bekerja 

diluar rumah maupun didalam rumah, dalam 

hal ini dapat mengatur waktu ketika  memberi 

makanan, merawat, menjaga kesehatan dan 

kebersihan, memberikan kasih sayang, dan 

dapat memantau pertumbuhan dan 

perkembangan terhadap anak-anaknya.  

Menurut Soeharjo dalam Suranadi (2008), 

bahwa apabila penghasilan keluarga 

meningkat, penyediaan lauk pauk akan 

meningkat mutunya.Sebaliknya, penghasilan 

yang rendah menyebabkan daya beli yang 

rendah pula, sehingga tidak mampu membeli 

pangan dalam jumlah yang diperlukan.Hasil 

penelitian dari Harniwita (2008) di Desa Buluh 

Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 

menunjukkan ada hubungan antara tingkat 

pendapatan dengan status gizi keluarga. Hasil 

penelitian oleh Lutviana dan Budiono (2010) 

juga menunjukkan ada hubungan antara tingkat 

pendapatan dengan status gizi.Selain itu, hasil 

penelitian dari Pahlevi dan Indarjo (2011) juga 

menunjukkan hubungan antara pendapatan 

keluarga dengan status gizi pada anak kelas 4, 

5, dan 6 di SD Negeri Ngesrep 02Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang. 

Pada hasil penelitian sesuai dengan hasil 

penelitian ini,pendapatan ayah dari responden 

berdasarkan UMP di Indonesia (Tabel 2) 

menunjukkan ada hubungan yang signifikan 

antara pendapatan ayah dengan status gizidari 

responden berdasarkan BB/U.Pada hasil 

penelitian didapatkan (2,9%) ayah yang 

berpenghasilan <Rp 1.550.000 terdapat 

responden dengan status gizi kurang, 

sedangkan (1,4%) ayah yang berpenghasilan 

≥Rp 1.550.000 terdapat responden dengan 

status gizi lebih. Pada ibu (2,9%) yang 

berpenghasilan <Rp1.550.000 terdapat 

responden dengan gizi kurang, sedangkan 

(1,4%)  yang berpenghasilan ≥Rp 1.550.000 

terdapat responden dengan gizi lebih. Pada 

pendapatan keluarga (2,9%) yang 

berpenghasilan <Rp.3.100.000 terdapat 

responden dengan gizi kurang, dan masing dari 

yang berpenghasilan <Rp.3.100.000 dan ≥Rp 

3.100.000 ada (1,4%) dengan gizi lebih. 

Sedangkan pada pendapatan ibu dan keluarga 

(tabel 3 dan 4) menunjukkan tidak ada 

hubungan dengan status gizi menurut BB/U. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Yunida (2005) menunjukkan tidak 

ada hubungan tingkat pendapatan keluarga 

dengan status gizi (BB/U).Hasil penelitian 

Hidayati (2009) juga menunjukkan tidak ada 
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hubungan antara tingkat pendapatan dengan 

status gizi.Selain itu,hasil penelitian dari Astuti 

dan Sulistyowati (2012) juga menunjukkan 

tidak adanya hubungan antara pendapatan 

dengan status gizi pada anak prasekolah dan 

sekolah dasar Muhamadyah Kecamatan 

Godean Sleman. 

Pada kondisi ekonomi terbatas biasanya 

pemenuhan gizi pada anak jadi terabaikan. 

Namun, pada negara-negara maju  

masyarakatnya lebih mengonsumsi kalori dan 

lemak jenuh melebihi kebutuhan tubuh 

disebabkan tingkat pendapatan yang tinggi. 

Hal tersebut dapat menyebabkan kegemukan, 

kegemukan sangat terkait dengan pola makan 

dan gaya hidup.  

Penghasilan yang cukup ketikadiimbangi 

dengan pengetahuan gizi yang memadai, dan 

pemanfaatan pangan yang baik,kebutuhan 

gizinya akan terpenuhi secara kualitas maupun 

kuantitas.Keluarga yang tingkat 

pendapatannya meningkat tidak selalu 

membelanjakan untuk kebutuhan gizi tapi 

sebaliknya dibelanjakan untuk barang yang 

dapat meningkatkan status sosial.Banyak 

terdapat anak dengan status gizi kurang pada 

ayah dan ibu yang secara ekonomi seharusnya 

dapat mencukupi kebutuhan makanan yang 

bergizi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Tingkat pendidikan terakhir ayah yang 

paling banyak yaitu SMA dengan jumlah 

41 siswa (58,6%), dan untuk ibu yang 

paling banyak SMA juga dengan jumlah 

42 siswa (60,0%). Pekerjaan dari ayah 

responden yang paling banyak yaitu 

pekerjaan swasta dengan jumlah 32 siswa 

(45,7%). Sedangkan untuk ibu yang 

paling banyak bekerja sebagai ibu rumah 

tangga maupun wirausaha di rumah 

dengan jumlah 37 siswa (52,9%). 

Pendapatan ayah dari responden rata-rata 

berjumlah <Rp 1.550.000 ada 37 

responden (52,9%) sedangkan ≥ Rp 

1.550.000,- ada 20 responden (28,6%).  

Pada ibu rata-rata berjumlah <Rp 

1.550.000,- ada 50 responden (71,4%) 

sedangkan ≥ Rp 1.550.000,- ada 20 

responden (28,6%). Pada pendapatan 

keluarga sebagian besar <Rp.3.100.000,- 

ada 53 responden (75,7%), dan ≥Rp 

3.100.000,- ada 17 responden (24,3%). 

2. Siswa-siswi kelas 4 dan 5 SDN 1 

Tounelet dan SD RK. ST. Monica di        

Kecamatan Langowan Barat yang 

berstatus gizi berdasarkan BB/U terdapat 

gizi kurang sebanyak 2,9%, gizi baik 

sebanyak 94,3%, dan gizi lebih sebanyak 

2,9%. Pada status gizi berdasarkan TB/U 

terdapat status gizi dengan kategori 

pendek sebanyak 11,4% dan status gizi 

norma sebanyak 88,6%. Pada status gizi 

BB/TB dengan kategori gemuk sebanyak 

8,6%, dan normal 91,4%. Sedangkan 

dengan status gizi berdasarkan IMT/U 

dengan kategori normal 84,3%, gemuk 

7,1%, dan obesitas 8,6%. 

3. Tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu 

dengan status gizi menurut BB/U pada 

siswa kelas 4 dan 5 SDN 1 Tounelet dan 

SD Katolik St. Monica di Kecamatan 

Langowan Barat. 

4. Ada hubungan antara tingkat pendapatan 

ayah dengan status gizi menurut BB/U 

pada pada siswa kelas 4 dan 5 SDN 1 

Tounelet dan SD Katolik St. Monica di 

Kecamatan Langowan Barat. 

5. Tidak ada hubungan antara tingkat 

pendapatan ibu dengan status gizi 

menurut BB/U pada pada siswa kelas 4 

dan 5 SDN 1 Tounelet dan SD Katolik St. 

Monica di Kecamatan Langowan Barat. 

6. Tidak ada hubungan antara tingkat 

pendapatan keluarga dengan status gizi 

menurut BB/U pada pada siswa kelas 4 

dan 5 SDN 1 Tounelet dan SD Katolik St. 

Monica di Kecamatan Langowan Barat. 

 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat 

dikemukakan beberapa saran terkait dengan 

tujuan dan manfaat penelitian, antara lain: 

1. Perlu diadakan penyuluhan dalam edukasi 

gizi dan pengetahuan kaluarga tentang 

upaya peningkatan status gizidan 

memanfaatkan sarana media yang ada 

(media cetak, elektronik) sebagai media 

informasi. 
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2. Meningkatkan upaya kesehatan anak 

seperti melakukan penimbangan BB 

secara rutin, hendaknya penimbangan 

badan siswa di laksanakan di sekolah agar 

dapat segera di ketahui apakah berat 

badannya normal, rendah atau lebih. 

3. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor lainyang berhubungan 

dengan status gizi menurut BB/U, TB/U, 

BB/TB, dan IMT/U. 
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