
 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN TEORI 

 

 

A. Sosial 

 

 

1. Pengertian Sosial 

 

 

Menurut Roucek dan Warren dalam Soekanto (2001:20) mengemukakan 

bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia 

dalam kelompok-kelompok. 

 Menurut Soemardjan dan Solaeman Soemardi dalam Soekanto (2001:21) 

menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang  

mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-

perubahan sosial.  

 

2. Macam-macam Teori Sosial 

      Menurut Plato ( 2001: 31) dalam Soekanto menyatakan bahwa 

masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. 

Sedangakan menurut Alfred Vierkandt (2001:42) dalam Soekanto 

menyatakan bahwa sosiologi menyoroti situasi-situasi mental. Situasi-situasi 

tersebut tidak dapat di analisis secara tersendiri, akan tetapi merupakan hasil 

prilaku yang timbul akibat interaksi antar individu-individu dan kelompok-

kelompok dalam masyarakat. 
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3. Teori Sosial 

  

 

Menurut Alfred Vierkandt dalam Soekanto (2001:449) setiap masyarakat 

merupakan suatu kebulatan di mana masing-masing unsur saling 

mempengaruhi. Dasar semua unsure sosial adalah ikatan emosional, tak ada 

konflik antara individual dengan kelompok, oleh karena individu tunduk 

kepada tujuan kelompoknya. 

William Graham Sumner dalam Soekanto (2001:449) berpendapat bahwa 

masyarakat merupakan peleburan dari kelompok-kelompok sosial, kebiaaan 

dan tata kelakuan merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana haru 

memperlakukan warga-warga kelompok maupun warga-warga dari 

kelompok lainnya.  

 

4. Lingkungan Tempat Tinggal 

 

 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun 

tidak langsung. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari 

lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita 

bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, 

menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan bisa 

dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Ketika kita berada di 

sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman teman sekolah, bapak ibu guru 

serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis 

tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di 
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sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan 

tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. 

Lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem 

pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. 

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk 

menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup segenap makhluk hidup di bumi. 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kepentingan atau 

pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap masyakat tumbuhan berbeda-

beda pada saat yang berlainan. Suatu faktor atau beberapa faktor dikatakan 

penting apabila pada suatu waktu tertentu faktor atau faktor-faktor itu sangat 

mempengaruhi hidup dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, karena dapat pada 

taraf minimal, maximal atau optimal, menurut batas-batas toleransi dari 

tumbuh-tumbuhan atau masyarakat masing-masing. 

Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dapat memberikan 

kebutuhan mental bagi si anak. Kebutuhan mental meliputi kasih sayang, 

rasa aman, pengertian, perhatian, penghargaan serta rangsangan intelektual. 

Kekurangan rangsangan. Intelektual pada masa bayi dan balita dapat 

menyebabkan hambatan pada perkembangan kecerdasannya. Faktor     
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lingkungan lain yang juga mempunyai efek positif terhadap kecerdasan anak 

antara lain: hubungan orang tua dan anak, tingkat pedidikan ibu, dan riwayat 

sosial-budaya anak yang tumbuh dengan penghasilan orang tua yang rendah 

mempunyai risiko tertundanya perkembangan kognitif yang lebih tinggi 

dibandingkan anak yang tumbuh dengan penghasilan orang tua yang tinggi. 

B. Pendapatan  

1. Pengertian Pendapatan 

Winardi dalam Lestari (2005: 18) Mengatakan pendapatan adalah semua 

perolehan yang diterima oleh seseorang dalam satu bulan atau satu tahun 

yang dapat diukur dengan nilai ekonomis. Berdasarkan pengukuran ini, 

suatu karyawan dapat digolongkan berdasarkan pendapatann golongan 

tinggi, sedang, dan rendah. 

Sedangkan menurut Adi dalam Lestari (2005: 18) Pendapatan adalah 

jumlah keseluruhan penghasilan dari pekerjaan utama dan sampingan. 

Tingkat pendapatan rumah tangga dapat di ketahui berdasarkan tingkat 

pengeluaran rumah tangga seimbang dengan tingkat pendapatn rumah 

tangga, semakin besar pendapatan maka semakin besar pula pengeluaran 

rumah tangga. 

2. Ruang Lingkup Pendapatan 

Dalam ruang lingkup pekerjaaan terdapat pekerjaan utama dan 

sampingan. Dimana  pekerjaan mempengaruhi pendapatan seseorang, untuk 
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dapat memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan seseorang baik primer 

maupun sekunder. 

Menurut Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Pendapatan 

adalah Imbalan atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang maupun 

barang yang diterima oleh seseorang.  

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia juga mengemukakan 

dalam pekerjaan terdapat Pendapatan Rumah tangga yaitu Pendapatan yang 

diterima oleh rumahtangga, baik yang berasal dari pendapatan kepala 

keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Pendapatan dapat berasal dari 

pendapatan utama maupun pendapatan sampingan seseorang. 

3. Klasifikasi Pendapatan 

     Upah minumun adalah suatu standar minimum yang di gunakan oleh 

para pengusaha dan pelaku industry untuk memeberikan upah kepada 

pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.karena kebutuhan yang 

layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka di sebuh upah minimum 

propinsi. 

Menurut pasal 94 Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan 

tetap, maka bersamanya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah 

pokok dan tunjangan tetap. Menurut BPS Tahun 2003 menggolongkan 

tingkat pendapatan menjadi tiga, yaitu: 
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a. Pendapatan Rendah, apabila pengeluaran kurang dari Rp. 400.000,- per 

bulan, 

b. Pendapatan sedang, apabila pengeluaran antara Rp. 400.000,- sampai 

dengan Rp. 800.000,- per bulan, 

c. Pendapatan tinggi, apabila pengeluaran Lebih dari Rp. 800.000,- 

perbulan (Noviyanti, 2004: 18) 

 

C. Pekerjaan 

 

1. Pengertian Pekerjaan 

Pekerjaan adalah sesuatu yang di kerjakan untuk memdapatkan nafkah 

atau pencarian masyarakat yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan 

sehari-hari akan memiliki waktu yang lebih untuk memperoleh informasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerjaan adalah sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah; perayaan perkawinan, khitanan dan 

sebagainya. 

Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 di 

sebutkan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

D. Pendidikan 

 

1. Pengertian Pendidikan 

 

     Manusia membutuhkan pendidikan  dalam kehidupannya. Menurut UU 

sisdiknas tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, ahlak 
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mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara.  

Sedangkan menurut Morse (2011:10) dalam Suherman Menuju 

Perkembangan Menyeluruh membedakan pengertian pendidikan kedalam 

istilah pendidikan liberal (liberal education) dan pendidikan umum (general 

education). Ia mengatakan bahwa pendidikan pendidikan liberal lebih 

berorientasi pada bidang studi dan menekankan penguasaan materinya 

(subject centered). Tujuan utamanya adalah penguasaan materi 

pembelajaran secara mendalam dan bahkan jika mungkin sampai tuntas. 

Sementara itu, pendidikan umum lebih bersifat memperhatikan “pelakunya” 

daripada bidang studi atau materinya. 

2. Ruang Lingkup Pendidikan 

 

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

tumbuh kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik, maka orang 

tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara 

pengasuhan anak yang baik/cara mempraktekkan pola asuh dalam 

kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menjaga kesehatan anak, 

pendidikannya dan sebagainya. 

Dalyono (2005: 130) berpendapat bahwa tingkat pendidikan orang tua 

besar pengaruhnya terhadapa perkembangan rohaniah anak, terutama 

kepribadian dan kemajuan pendidikannya. Hal tersebut dimungkinkan 

karena semakin tinggi tingkat prndidikan orang tua maka semakin tinggi 
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pengetahuan yang dimiliki semakin luas. Dengan demikian, anak dari 

keluarga berpendidikan akan menghasilkan anak yang berpendidikan pula. 

 

3. Klasifikasi Pendidikan 

 

Seperti telah tercantum dalam Undang-undang sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 2 tahun 1989, Pendidikan Nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan seutuhnya manusia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, keperibadian mantap dan mandiri serta bertanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Di Indonesia terdapat beberapa tingkatan 

yang disebut dengan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan pada tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai kemampuan yang dikembangkan. Terdapat 

dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal dan non formal. 

Dalam jenjang pendidikan formal mempunyai bebrapa jenjang mulai dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat), Sekolah 

Menengah Atas (SMA/sederajat). Dan pendidikan nonformal seperti les, 

homeschooling. Dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) 

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 

dan pengajaran. Dalam hal ini Pendidikan Nasional mempunyai  visi 

terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia 
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berkembang menjadi manusia yang berkwalitas sehingga mampu bersaing 

dan prokduktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan misi 

pendidikan nasional adalah sebagai berikut : 

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

b. Membentuk dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar. 

c. Meningkatkan kesiapan masukan dan proses pensisikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadi yang  bermoral 

d. Meningkatkan keprofesionalan dan akunbabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pesat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan 

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dengan demikian diharapkan pengembangan pendidikan dalam 

masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara 

menyeluruh. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemjuan 

IPTEK, dan kesempatan menerima arus informasi dengan padat dan cepat. 

Tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala 

permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. 
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E. Gizi 

1. Pengertian Gizi 

Menurut Deswarni Idrus dan Gatot Kunanto (2012:17) dalam Supariasa  

Penilaian Status Gizi, gizi adalah suatu proses organisme menggunakan 

makanan yang di konsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, 

tranportasi, penyimpanan, metabolism dan pengeluaranzat-zat yang tidak 

digunakan untuk nmempertahankan kehidupan pertumbuhan dan fungsinormal 

organ-organ, serta menghasilkan energy. Menurut Merryana dan Bambang W 

(2012: 235) Zat gizi adalah senyawa kimia yang terkandung dalam makanan 

yang pada gilirannya diserap dan diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, 

yaitu :  

 Menghasilkan energi 

 Membangun dan memelihara jaringan  

 Mengatur proses kehidupan 

Menurut Supeno (2013: 2) zat gizi dapat diartikan sebagai suatu proses dari 

organisme dalam menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal 

melalui proses digesti, absorpdo, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. 

Menurut Almatsier (2010:3) zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh 

untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun dan 

memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan  
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Menurut Konsep dasar gizi seimbang adalah dalam pedoman PUGS 

(Pedoman Umum Gizi Seimbang) dalam Almatsier (2010:294) susunan 

makanan yang dianjurkan adalah yang menjamin keseimbangan zat-zat gizi. 

Hal ini dapat di capai dengan mengkonsumsi beraneka ragam makanan tiap 

hari. Tiap makanan dapat saling melengkapi dalam zat-zat gizi yang 

dikandungnya. Pengelompokan bahan makanan disederhanakan yaitu di 

dasarkan pada tiga fungsi utama zat-zat gizi, yaitu sebagai : 

a. Memberi energi (zat pembakar) – karbohidrat, lemak dan protein, 

merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat di bakar 

dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan/aktivitas. 

b. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh ( zat pembangun ) – protein, 

mineral dan air, di perlukan untuk membrntuk sel-sel baru, memelihara, dan 

mengganti sel yang rusak. 

c.  Mengatur proses tubuh (zat pengatur) – protein, mineral, air dan vitamin. 

Protein bertujuan mengatur keseimbangan air di dalam sel, dan bertindak 

sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuhdan memebentuk 

antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infektil dan bahan-

bahan asing yang dapat masuk kedalam tubuh. Mineral dan vitamin sebagai 

pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot serta 

banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh,  
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Gambar 1. Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUSG) Menurut Direktorat   

    Gizi Depkes RI dalam Almatsier(2010:294) 

 

2. Sumber Gizi 

Zat makanan adalah satuan yang menyusun bahan makanan. Bahan 

makanan disebut juga komonditas pangan dalam perdagangan, ialah apa 

yang kita beli, kita masak dan kita susun menjadi hidangan. Contoh dari 

bahan makanan ialah beras, jagung, daging, telur dan sebagainya. 

a. Karbohidrat. 

Di dalam tubuh kita, zat gizi ini adalah sumber utama energi bagi 

tubuh. Yang perlu Anda perhatikan, ada dua jenis karbohidrat, yaitu 

karbohidrat kompleks (zat tepung) dan gula yang dapat dicerna dan 

diserap oleh tubuh. Namun, ada juga karbohidrat lainnya yang terdapat 

pada serat. Tapi, serat tidak termasuk zat gizi, karena tidak dapat dicerna 
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dan diserap oleh tubuh. Meskipun, serat sangat membantu pencernaan 

dan memberikan perlindungan terhdapat beberapa penyakit. 

Fungsi karbohidrat : 

 Sumber utama energi tubuh. 

 Pemberi rasa manis pada makanan fruktosa, glukosa, maltosa, dan 

laktosa. 

 Penghemat protein maksudnya bila karbohidrat kurang dalam tubuh 

maka protein yang dipakai dan bila sebaliknya, maka protein dipakai 

untuk pertumbuhan. 

 Pengatur metabolisme lemak normal. Bila karbohidrat tidak cukup 

maka dalam jumlah besar akan memakai lemak yang menghasilkan 

energi dan produk tubuh berupa asam keton. 

 Membantu pengeluaran faeses. Dengan cara mengatur peristaltic usus 

dan membentuk pada faeses 

 Laktosa dapat menetap lebih lama dalam usus dibanding disakarida 

lain, hingga membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri yang 

berguna dalam efek pencahar dan memproduksi vitamin-vitamin 

tertentu dalam usus 

 

b. Lemak.  

Tubuh Anda tentunya tidak dapat membuat semua jenis asam lemak 

yang diperlukan. Meskipun begitu, asam lemak dapat diperoleh dari 

makanan yang anda konsumsi. Fungsi lemak antara lain yaitu:  
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 Dalam pembentukan ester kolesterol 

 Pembentukan phospholipid dalam darah 

 Precusor dari prostaglandin, thromboxane, dan prostacycline 

yaitu senyawa yang menyerupai hormon  

c. Protein.  

 Zat gizi ini tentunya dapat juga diubah menjadi energi, bila tubuh 

Anda kekurangan karbohidrat dan lemak. Jika hal ini terjadi, protein 

hanya berfungsi sebagai pemeliharaan jaringan tubuh. Padahal, protein 

yang mengandung asam amino ini bekerja untuk membangun, 

memperbaiki, dan mempertahankan jaringan tubuh Anda. Pada 

prinsipnya, tubuh Anda dapat memproduksi asam amino yang 

nonesensial. Sedangkan asam amino yang esensial harus diambil dari 

makanan. Fungsi Protein :  

 Mengganti jaringan sel-sel yang rusak dan kalah. 

 Membangun dan membentuk jaringan tubuh yang baru. 

 Merupakan sumber energi panas. 

 Diperlukan untuk sekresi cairan tubuh yang penting seperti : 

enzim, hormon. 

 Dalam bentuk imunoglobulin (anti body) protein berguna 

sebagai resisten kekebalan. 

 Dalam lipoprotein berguna sebagai transportasi trigliserida, 

kolesterol dan pospolipid. 
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 Dalam bentuk albumin akan mengangkut asam lemak bebas, 

bilirubin dan memelihara tekanan Osmotik yang normal 

diantara cairan tubuh. 

 

d. Vitamin 

     Setiap jenis vitamin yang masuk ke dalam tubuh, tentunya akan 

mengatur sendiri dengan proses yang berbeda. Karena perannya yang 

aman spesifik, setiap jenis vitamin tidak dapat menggantikan fungsi 

vitamin yang lain. Sebab, fungsi vitamin adalah pemicu berbagai proses 

dalam tubuh, yang mengawali terjadinya reaksi kimia di dalam sel-sel 

tubuh. 

e. Mineral 

     Fungsi mineral sama halnya dengan vitamin. Ia bekerja sebagai 

pemicu proses, dan memiliki pembagian tugas yang unik. Fungsi 

mineral: Sebagai building material, dimana sebagian besar merupakan 

mineral tulang dan hanya sebahagian kecil sebagai bagian-bagian tubuh 

lainnya. Misalnya : Tulang dan gigi oleh Ca, P, Rambut, kuku, kulit oleh 

Sulfu, Darah oleh Fe, Ca, Na, P, Cu, dan garam-garaman  Sebagai body 

regulator disini sebagai pengatur proses-proses tubuh yang esensial 

dalam berbagai reaksi fisik dan kimia metabolisme tubuh. Misalnya : 

Keseimbangan asam dan basa oleh Cl, S, Ca, Na, K, Fe, Mg. 

Keseimbangan cairan oleh Na, K Kontraksi otot oleh Na, K, Mg  
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1) Air 

Jika air itu dapat membantu mengatur suhu tubuh kita. Pasalnya, 

berat tubuh kita terdiri atas air sebanyak 55% sampai 75%. Peranan 

air di dalam tubuh kita, sebagai pengatur proses pengataran zat gizi 

dan kimia tubuh lainnya ke dalam sel. Dan, membawa perginya 

limbah yang dihasilkan tubuh. Fungsi Air: 

 Air merupakan pelarut dan alat angkut dalam tubuh 

 Air sebagai katalisator dalam reaksi biologik dalam sel, 

termasuk saluran cerna. 

 Air sebagai pelumas pada sendi-sendi.  

 Air memelihara konsentrasi fisik dan kimia dari cairan 

intra dan ekstra seluler serta menjaga suhu tubuh. 

 Air sebagai peredam benturan 

 

Gambar 2. Tumpeng Gizi Seimbang Yayasan Danone Indonesia  
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H. Gizi Dalam Aktifitas Fisik (Olahraga) 

 

Olahraga apapun semua pasti butuh energi untuk memenuhi kebutuhan 

aktifitas, bahkan makan pun memebutuhkan energi. Menurut Burke, L dalam 

Supeno Ilmu Gizi Olahraga (2013:93) Prestatasi dalam bidang olahraga 

merupakan akumulasi yang komplek dimana banyak faktor yang berpengaruh 

dalam pencapainannya. Salah satu faktor yang penting untuk mewujudkannya 

adalah melalui pemenuhan gizi yang seimbang yaitu energi yang di keluarkan 

untuk olahraga haru seimbang atau  samadengan energy yang masuk dari 

makanan ataupun minuman.  

      Pengaturan makanan terhadap seorang atlet harus individual, dimana 

pemberian makanan harus memperhatikan jeni kelamin atlet, umur, berat 

badan, serta jenis olahrga. Selain itu juga harus memperhatikan periodisasi 

latihan, masa kompetesi dan masa pemulihan. 

I. Dampak Kurang Gizi 

Menurut Almatsier (2010:11) Akibat kurang gizi terhadap proses tubuh 

bergantung pada zat-zat gizi apa yang kurang. Kekurangan gizi secara umum 

(makanan kurang dalam kuantits dan kualitas) menyebabkan gangguan pada 

proses: 

1. Pertumbuhan  

anak-anak tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein digunakan sebagai 

zat pembakar, sehingga otot-otot menjadi lembek dan rambut mudah rontok. 



24 
 

 
 

Anak-anak yang berasal dari tingkat osial ekonomi menengah keatas rata-

rata lebih tinggi daripada yang beraal dari keadaan sosial ekonomi rendah. 

2. Produksi tenaga 

Kekurangan energy berasal dari makanan, menyebabkan seseorang 

kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja dan melakukan aktifitas. Orang 

menjadi malas, merasa lemah dan produktivitas kerja menurun. 

3. Pertahanan tubuh 

Daya tahan terhadap tekanan atau  stress menurun. Sistem imunitas dan 

antibodi berkurang, sehingga orang mudah terserang infeksi seperti pilek, 

batuk, dan diare. Pada anak-anak hal ini dapat membawa kematian.  

4. Struktur dan fungsi otak 

Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

mental, dengan demikian kemampuan berpikir. Otak mencapai benuk 

makssimal pada usia dua tahun. Kekurangan gizi dapat 

berakibatterganggunya fungsi otak secara permanen. 

5. Prilaku 

Baik anak-anak maupun orang dewasa yang kurang gizi menunjukkan 

prilaku tidak tenang, mereka mudah tersinggung, cengeng dan apatis. 

     Dari keterangan di atas, tampak bahwa gizi  yang baik merupakan 

modal perkembangan sumberdaya manusia. Menurut Deswarni Idrus dan 

Gatot Kunanto (1990) dalam Supariasa (2012:18) malnutrition ( gizi salah, 

malnutrisi) adalah keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan 

secara relative maupun absolut satu atau lebih zat gizi. 
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Ada empat bentuk malnutrisi: 

a. Under nutrition, kekurangan konsumsi pangan secara relative atau 

 absolute pada periode tertentu. 

b.  Specific Deficiency, kekurangan zat gizi tertentu, missal kekeurangan 

 vitamin A, Yodium, Fe dan lain-lain. 

c. Over Nutrition, kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu. 

d. Imbalance, karena disproporsi zat gizi misalnya kolestrol terjadi kare 

 tidak seimbangnya LDL (Low Density Lipoprotein), HDL (High 

 Density Lipoprotein) dan VLDL (Very Low Density Lipoprotein) 

  

J. Penilaian Status Gizi 

Menurut Supariasa (2012: 18) status gizi adalah ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variable tertentu, atau perwujudan dari nutriture 

dalam bentuk variable tertentu. 

Menurut Robinson dan Weighley dalam buku Pengantar Gizi Masyarakat 

Merryana dan Bambang W (2012: 238) status gizi adalah keadaan kesehatan 

yang berhubungan dengan penggunaan makanan oleh tubuh.  

Sedangkan menurut Supeno (2013: 2) Status gizi adalah keadaan tubuh 

sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dari beberapa 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa status gizi merupakan suatu 

ukuran keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi yang 

diindikasikan oleh variabel tertentu. Status gizi baik atau optimal terjadi bila 

tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga 
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memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan 

kesehatan secara umum. Status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat 

gizi dalam jumlah berlebihan, sedangkan status gizi kurang terjadi bila tubuh 

mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial.  

Antropometri berasal dari kata anthropos dan metros. Anthropos artinya 

tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran dari tubuh. 

Pengertian dari sudut pandang gizi jelliffe (1996) dalam Supariasa, (2012:36) 

“Nutritional Anthropometry is Measurement of the Variations of the Physical 

Dimensions and the Gross Compotition of the Human Body at Different Age 

Levels and Degree of Nutrition”.  

 

 

 

 

 

Table 1: Jenis Ukuran Antropometri Gizi Menurut Jelliffe (1996)   

   dalam Penilaian Status Gizi (Supariasa, 2012:35) 

 

Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik pengertian bahwa antropometri 

gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh 

dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan gizi. Berbagai jenis 

ukuran tubuh antara lain: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan 

tebal lemak dibawah kulit 

Linear 

Contoh: Tinggi    

Badan 

Massa Jaringan 

Contoh : Berat Badan 

Ukuran Antropometri Gizi 
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F. Penelitian yang Relevan 

1. Dalam penelitian Hariyanto yang berjudul  “Status Gizi Dan Tingkat 

Kesegaran Jasmani Anak Dari Keluarga Pra-Sejahtera Pada Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Se-Kecamatan Larangan Kabupaten 

Brebes Tahun 2004/2005” di dapat hasil. 

 Status gizi anak dari keluarga pra-sejahtera pada SLTP Negeri Se- 

Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Tahun 2004/2005 putra termasuk 

kategori “sedang”. Sedangkan untuk anak putri termasuk kategori “baik”. 

 Tingkat kesegaran jasmani anak dari keluarga pra-sejahtera pada SLTP 

Negeri Se-Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Tahun 2004/2005 putra 

dan putri keduanya termasuk kategori “baik”. 

2. Menurut penelitian yang di lakukan Nugraheni Restu Kusumaningrum 

“Pengaruh Tingkat Pendudidikan Ibu, Aktifitas Ekonomi Ibu, dan Pendapatan 

Keluarga Terhadap Status Gizi Balita di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali” 

di dapat hasil. 

 masing-masing independent yang meliputi tingkat pendidikan ibu, aktifitas 

ekonomi ibu dan pendapatan keluarga mempunyai pengaruh yang iknifikan 

terhadap status gizi balita di kecamatan Simo, kabupaten Boyolali. 

 Ternyata variable tingkat pendidikan ibu, aktifitas ekonomi ibu dan 

pendapatan keluarga secara bersama-samamempunyai pengaruh yang 

iknifikan terhadap status gizi balita di kecamatan Simo, kabupaten Boyolali. 
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3. Menurut Penelitian yang di lakukan Irwan Dwi Febriyanto “ Hubungan Tingkat 

Penghasilan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang 

Makanan Bergizi Terhadap Status Gizi Pada Siswa TK Islam Zahrotul Ulum” 

di dapat hasil . 

 Nilai r ini lebih besar daripada r table (0,320) sehingga dapat di simpulkan 

adanya hubungan yang positif dan siknifikan antara variable bebas X1,X 

2,X3(tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan orang 

tua tentang makanan bergizi) terhadap variabel terikat Y (status gizi). Niali 

korelasi ganda di peroleh sebesar 0,759 (>r tabel) jadi pengaruh bersama-

sama variabel X1, X 2, dan X3 terhadap Y siknifikan. 

 Tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan orang tua 

tentang makanan bergizi memberikan hubungan yang positif dan siknifikan 

terdap variabel terikat status gizi sebagaimana di indikasikan oleh nilai t 

hitung berturut-turut sebesar 3,164, 2,712, dan 2,606 (bertanda positif) untuk 

X1,X 2, dan X3 yang lebih besar dari t table untuk α=  dan df = n -1 sebesar 

. Sumbangan relative masing-masing variabel bebas terhadap 

perubahan variabel terikat secara berturut-turut adalah 73,168%, 

15,839% dan 10,993% dari X1,X 2, dan X3. 
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G. Kerangka Berpikir 

   

                          

                                      

  

               

         

 

 

 Tabel  2. Kerangka berpikir  

 

Gizi merupakan salah satu faktor penentu kualiatas sumber daya manusia. 

Terkadang orang tua  sering mengabaikan asupan gizi yang dikonsumsi oleh 

anaknya. Anak-anak adalah yang rentang kekurangan gizi. Orang tua 

merupakan orang terdekat anak, tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab 

orang tua. Dimana peran penting orang tua sangat besar, terutama pada masa 

pertumbuhan. Tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan orang tua akan 

menunjang kebutuhan anak. Tidak hanya itu, lingkungan tempat tinggal juga 

menjadi faktor besar dalam menunjang  pertumbuhan anak yang baik. 

Mengapa demikian karena jika pendidikan orang tua tinggi maka pengetahuan 

orang tua akan lebih luas sehingga pengetahuan tentang gizi yang di butuhkan 

anak akan luas pula.  

Pendidikan yang tinggi  dapat menunjang karier/pekerjaan yang dimilikinya. 

Pekerjaan yang layak dan posisi yang bagus merupakan dambaan semua orang. 

Memiliki pekerjaan yang layak akan menunjang penghasilan yang akan di 

Pekerjaan 

 Pendapatan 

Status Gizi 

 Lingkungan 

sosial 

 Latar 

Belakang 

Pendidikan 
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peroleh. Orang tua yang memiliki penghasilan tinggi kemungkinan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi anak pula akan tinggi. Tidak hanya itu peran orang 

tua menciptakan lingkungan tempat tinggal yang baik pula dapat di wujudkan 

untuk menciptakan kenyaman tumbuh kembang anak. Dan inilah yang akan 

menjadi bingkai dalam keadaan status gizi siswa. 

H. Hipotesis 

Untuk dapat dipakai sebagai pegangan  dalam penelitian ini, maka perlu 

menentukan suatu penafsiran sebelumnya  tentang hipotesis yang akan 

dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah dugaan sementara, jika hipotesis 

telah dibuktikan kebenarannya namanya bukan lagi hipotesis melainkan tessa. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 71) hipotesis adalah dugaan sementara 

suatu masalah penelitian oleh karena itu suatu hipotesis perlu di uji guna 

mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukan 

kebenarnnya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan kebenarannya 

dengan cara penelitian.  

Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H1 :  ada sumbangan antara latar belakang pendidikan orang tua terhadap status  

  gizi siswa MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang 

H0 : Tidak ada sumbangan antara latar belakang pendidikan orang tua terhadap  

  status gizi siswa MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang 
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H2 : ada sumbangan antara pekerjaan orang tua terhadap status gizi siswa MTs 

Al-Ikhlas Tanjung Bintang 

H0 : tidak ada sumbangan pekerjaan orang tua terhadap status gizi siswa MTs 

Al-Ikhlas Tanjung Bintang 

H3 : ada sumbangan antara pendapatan orang tua terhadap status gizi siswa 

MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang 

H0 : tidak ada sumbangan antara pendapatan orang tua terhadap status gizi 

siswa MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang 

H4 :  ada sumbangan antara lingkungan tempat tinggal terhadap status gizi 

siswa MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang 

H0 : tidak ada sumbangan antara lingkungan tempat tinggal terhadap status gizi 

siswa MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang. 


