
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Status Gizi Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak usia sekolah didefinisikan oleh WHO (World Health Organization) 

sebagai kelompok anak dengan usia 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia lazimnya 

anak yang berusia 7-12 tahun (Iklima, 2017).  

Anak-anak pada usia ini berusia 6 hingga 12 tahun, tahap ini termasuk dalam 

tahap operasional konkret. Menurut Piaget, tahap operasional konkret adalah ketika 

anak-anak dapat menggunakan pikirannya untuk menalar secara logis tentang 

sesuatu yang nyata. Anak-anak mengalami perubahan yang sangat penting. 

Perubahan tersebut meliputi 3 aspek; perkembangan fisik, kognitif dan psikososial. 

Perkembangan fisik anak ditandai dengan perubahan berat dan tinggi badan anak 

(Iqbal dkk., 2020). 

2. Pengertian Status Gizi  

Status gizi adalah ekspresi keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu dan 

ekspresi nutrisi dalam bentuk dari nutriture (keadaan gizi). Status gizi adalah 

keadaan akibat konsumsi makanan dan zat gizi kedalam tubuh, status gizi juga 

merupakan keadaan sehat yang tercipta dari keseimbangan antara kebutuhan dan 

masukan zat gizi (Putra, 2013).   

Nutritional status (status gizi) adalah suatu keadaan yang terjadi karena 

adanya keseimbangan antara zat gizi makanan dengan kebutuhan zat gizi yang 
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diperlukan untuk metabolisme tubuh. Setiap individu membutuhkan asupan nutrisi 

yang berbeda antara individu, itu tergantung pada usia seseorang, jenis kelamin, 

aktivitas fisik harian, berat badan dan faktor lainnya (Par’i dkk., 2017). 

Salah satu masalah status gizi pada anak usia sekolah dasar adalah obesitas. 

Menurut WHO tahun 2015 dalam (Suiraoka dkk., 2017) Obesitas pada anak 

merupakan kondisi yang kompleks dan meningkatkan risiko anak untuk mengalami 

tekanan psikologis, komplikasi gastrointestinal, penyakit kardiovaskular dan 

diabetes, serta komorbiditas dua penyakit tidak menular (PTM).  

3. Faktor Yang Memengaruhi Status Gizi 

Menurut (Andriani & Wijatmadi, 2012) faktor-faktor yang memengaruhi 

status gizi yaitu: 

a. Faktor langsung :  

1) Asupan berbagai makanan 

2) Penyakit Infeksi  

3) Aktivitas Fisik 

b. Faktor tidak langsung  

1) Ekonomi Keluarga, penghasilan keluarga merupakan faktor yang 

memengaruhi kedua faktor yang berperan langsung terhadap status gizi.  

2) Produksi Pangan, petani berperan penting karena kemampuannya 

menghasilkan produk pangan. 
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3) Budaya, adanya pantangan terhadap makanan tertentu yang dipandang dari 

segi gizi sebenarnya mengandung zat gizi yang baik.  

4) Kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan yang kurang dapat 

mempermudah anak-anak menderita suatu penyakit seperti ISPA, dan infeksi 

saluran pencernaan.  

5) Fasilitas pelayanan kesehatan 

Menurut UNICEF tahun 1992 ada dua faktor yang memengaruhi status gizi 

yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yaitu 

asupan pangan/gizi dan kesehatan. Sementara penyebab tidak langsung yaitu 

aksesibilitas pangan, pola asuh dan air minum atau sanitasi serta pelayanan 

kesehatan (Supariasa dkk., 2014). 

4. Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi merupakan interpretasi data yang diperoleh dengan 

metode yang berragam untuk mengidentifikasi populasi atau individu yang berisiko 

atau mengalami kurang gizi. Menurut Marry E. Beck, penilaian status gizi 

didasarkan pada data antropometri, biokimia, dan riwayat diet (Putra, 2013).   

a. Metode Antopometri  

Antropometri berasal dari kata anthrop yang berarti manusia, dan metri 

adalah ukuran. Sehingga antropometri didefinisikan sebagai  pengukuran tubuh 

manusia atau bagian-bagian tubuh manusia. Dalam menilai status gizi dengan 

metode antropometri yaitu menggunakan ukuran tubuh manusia sebagai metode 

untuk menentukan status gizi. Konsep dasar yang harus dipahami ketika 
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menggunakan antropometri untuk mengukur status gizi adalah konsep dasar 

pertumbuhan (Par’i dkk., 2017). 

Antropometri berarti mengukur tubuh manusia. Antropometri melibatkan 

berbagai pengukuran ukuran tubuh dan komposisi tubuh berdasarkan usia dan 

tingkat gizi. Umumnya antropometri digunakan untuk mendeteksi 

ketidakseimbangan dalam asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini 

tercermin dari pola pertumbuhan tubuh dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, 

otot, dan kadar air di dalam tubuh (Hasdianah dkk., 2014).  

Untuk menilai status gizi dengan metode antropometri memerlukan 4 (empat) 

variabel yaitu (Par’i dkk., 2017):  

1) Jenis kalamin  

2) Umur 

3) Berat Badan 

4) Panjang/Tinggi Badan. 

Untuk menentukan status gizi seseorang terdapat beberapa indikator 

diantaranya yaitu :  

1) Berat Badan menurut Umur  

2) Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur   

3) Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan  

4) Indeks Massa Tubuh menurut Umur  

5) Indeks Massa Tubuh  
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Dalam menentukan status gizi anak usia 05-18 tahun menggunakan indikator 

IMT/U (Indeks Masa Tubuh Menurut Umur) dan satuan standar deviasi (Z-score). 

IMT/U (Indeks Masa Tubuh Menurut Umur) adalah alat atau metode sederhana 

untuk memantau status gizi, terutama dalam hal kelebihan berat badan dan obesitas. 

Rumus IMT/U yaitu (Hasdianah dkk., 2014) :  

IMT = 
Berat Badan (kg) 

Tinggi Badan (m) x Tinggi Badan (m) 

 

Keterangan :  

BB = Hasil penimbangan berat badan  

TB = Hasil pengukuran tinggi badan   

Setelah mendapatkan hasil, barulah selanjutnya dihitung untuk menentukan     

Z-Score berdasarkan indikator IMT/U. Rumus perhitungan Z-Score (Supariasa 

dkk., 2014). 

z-score = 

Nilai Individu Subjek – Nilai Median Baku Rujukan 

Nilai Simpang Baku Rujukan 
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Tabel 1 

Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Indikator IMT/U 

Ambang Batas  

(Z-Score) 

Status Gizi 

(IMT/U) 

<-3 SD Gizi buruk (severely thinness) 

-3 SD sd <-2 SD Gizi kurang (thinness) 

-2 SD sd +1 SD Gizi baik(normal) 

+ 1 SD sd +2 SD Gizi lebih (overweight) 

> + 2 SD Obesitas (obese) 

(Sumber : PMK No 2 Tahun 2020  Tentang Standar Antropometri Anak) 

 

B. Tingkat  Konsumsi Energi  

1. Pengertian Tingkat Konsumsi Energi 

Konsumsi makanan adalah informasi tentang jenis dan jumlah makanan yang 

dimakan oleh individu atau kelompok (keluarga/rumah tangga) pada waktu 

tertentu. Konsumsi makanan merupakan faktor penting dalam memenuhi 

kebutuhan gizi sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit dan 

pertumbuhan. Makanan yang dikonsumsi dalam jumlah kecil merupakan faktor 

penting yang menyebabkan kurangnya konsumsi energi dan protein (Supariasa & 

Kusharto, 2014).  

Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas yang dikonsumsi. 

Kualitas makanan menunjukkan adanya zat gizi yang diperlukan tubuh didalam 

susunan hidangan dan perbandingannya terhadap satu dan lainnya (Supariasa dkk., 

2014). 



 

12 

 

Tingkat konsumsi energi didefinisikan sebagai banyaknya zat gizi yang 

dikonsumsi dibatasi pada energi dan dinyatakan dengan satuan kalori/hari dihitung 

dari konsumsi pangan sehari dengan menggunakan recall 24 jam dibandingkan 

dengan angka kecukupan energi yang dianjurkan (kalori) dikalikan 100 %. 

Menentukan tingkat konsumsi energi dapat menggunakan nilai AKG (Angka 

Kecukupan Gizi) dengan rumus yang digunakan adalah (Supariasa dkk., 2014) : 

AKG Individual  = 

BB Aktual 

x Nilai energi AKG 

BB Standar Pada AKG 

 

Selanjutnya tingkat konsumsi energi untuk individu dihitung dengan rumus :  

Tingkat Konsumsi Energi  = 

Total Konsumsi Energi 

x 100% 

Kebutuhan Energi Individu 

 

Tabel 2 

Tingkat Kecukupan Energi 

Konsumsi Energi Dalam % Kategori 

(<70% AKG) Defisit tingkat berat 

(70-79% AKG) Defisit tingkat sedang 

(80-89% AKG) Defisit tingkat ringan 

(90-119% AKG) Normal 

(≥120% AKG) Diatas angka kebutuhan 

(Sumber : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2012 dalam (Gurnida 
dkk., 2020)) 

2. Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Konsumsi 

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat konsumsi seseorang, 

faktor-faktor tersebut antara lain (Supariasa dkk., 2014) : 
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a. Metabolisme basal 

b. Tingkat pertumbuhan 

c. Aktivitas fisik 

d. Pendapatan 

Pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan pengeluaran konsumsi seseorang 

menjadi lebih tinggi. Keadaan konsumsi masyarakat saat ini sudah menjadi 

masyarakat yang konsumtif, konsep perilaku konsumsi merupakan perilaku 

seseorang yang suka menghabiskan banyak uang. Masyarakat kita saat ini lebih 

mengutamakan keinginannya dari pada kebutuhannya. Artinya setinggi apapun 

pendapatan seseorang ketika mengikuti gaya hidup konsumtif mereka tidak akan 

merasa hidupnya cukup (Hanum, 2017). 

3. Metode Pengukuran Tingkat Konsumsi Energi. 

Salah satu metode pengukuran tingkat konsumsi perorangan atau individu 

adalah metode food recall 24 jam. Metode food recall 24 jam adalah salah satu 

metode survei konsumen yang memeriksa atau menanyakan apa yang telah 

dimakan dan diminum partisipan baik di dalam maupun di luar rumah dalam 24 

jam terakhir. Metode ini paling banyak digunakan dalam penelitian karena relatif 

akurat, cepat dilakukan, murah, dan tidak memerlukan peralatan yang mahal 

(Supariasa & Kusharto, 2014b).  

Prinsip metode food recall 24 jam yaitu wawancara untuk menanyakan 

makanan yang dikonsumsi dalam waktu 24 jam (dari bangun tidur sampai bangun 

lagi). Dalam hal ini wawancara merupakan proses pengumpulan data pribadi atau 

keluarga tentang konsumsi makanan sehari-hari melalui tanya jawab antara 



 

14 

 

pewawancara (interviewer) dan pewawancara (interviewer) dengan responden atau 

pewawancara menggunakan alat bantu yang disebut pedoman wawancara atau 

kuesioner. Wawancara merupakan proses interaktif yang harus diperhatikan 

sebelum, selama, dan setelah wawancara untuk mencapai hasil yang akurat. Sangat 

penting untuk menguasai metode food recall 24 jam  (Sirajuddin dkk., 2018). 

Metode ini dilakukan dengan alat yang minim yaitu hanya dengan foto 

makanan yang hanya bisa digunakan. Secara institusi ataupun secara individu. 

Kesederhanaan metode ini membutuhkan cara yang praktis untuk mengurangi 

kesalahan. Kelebihan metode food recall 24 jam adalah dapat digunakan oleh 

masyarakat yang buta huruf, murah, cepat, sampelnya banyak, dan dapat 

menghitung asupan energi dan gizi harian. Sedangkan kelemahannya sangat 

tergantung pada ingatan subjek, adanya sindrom the flat slope syndrome dan 

kebutuhan akan pekerja terampil. Keterbatasan untuk keluarga adalah tidak jelas 

berapa banyak makanan yang dibagikan kepada setiap anggota keluarga  

(Sirajuddin dkk., 2018). 

Langkah-langkah pelaksanaan form recall 24 jam adalah sebagai berikut 

(Supariasa & Kusharto, 2014b) :  

a. Responden mengingat semua makanan dan minuman yang dimakan 24 jam 

yang lalu.  

b. Responden menguraikan secara mendetail masing-masing bahan makanan 

yang dikonsumsi seperti bahan makanan atau makanan jadi. Mulai dari makan 

pagi, makan siang, makan malam, dan berakhir sampai akhir hari tersebut. 
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c. Responden memperkirakan ukuran porsi yang dimakan, sesuai dengan ukuran 

rumah tangga yang biasa, antara lain dengan menggunakan food model atau 

foto-foto, bahan makanan asli dan alat-alat makan. 

d. Pewawancara dan responden mengecek atau mengulangi kembali apa yang 

dimakan dengan cara mengingat kembali. 

e. Pewawancara mengubah ukuran porsi menjadi setara ukuran jam.    

C. Gawai 

1. Pengertian Gawai 

Gawai umumnya dianggap sebagai perangkat elektronik yang memiliki 

fungsi tertentu di semua perangkatnya (Hudaya, 2018). Gawai merupakan alat yang 

digunakan sebagai media komunikasi modern. Gawai memfasilitasi kegiatan 

komunikasi manusia. Kini dengan munculnya gawai aktivitas komunikasi menjadi 

lebih maju. Gawai didefinisikan sebagai perangkat elektronik kecil dengan fitur 

khusus. Diantaranya seperti netbook (kombinasi komputer notebook seperti laptop 

dan internet) serta gadget seperti iPhone dan Blackberry (Witarsa dkk., 2018). 

2. Fungsi Gawai 

Berikut beberapa fungsi gawai  : 

a. Mempermudah komunikasi. Fitur gawai yang paling banyak dilihat pengguna 

adalah sebagai alat komunikasi. Seseorang dapat berkomunikasi dengan 

menggunakan gawai dengan pengguna gawai lain meskipun mereka tidak 

berada di tempat yang sama (Sumarni dkk., 2020). 



 

16 

 

b. Media akses informasi. Beberapa gawai juga memiliki fitur akses informasi. 

Informasi dapat diperoleh saat menggunakan gawai seperti smartphone, 

smartwatch dan lain sebagainya (Sumarni dkk., 2020). 

c. Sebagai media hiburan. Gawai bisa digunakan untuk mengakses internet, 

misalnya gawai musik layaknya MP3 dan lainnya, pengguna juga dapat 

mengakses video dari beberapa jenis gawai (Sumarni dkk., 2020). 

d. Media sosial. Gawai ini memiliki banyak fitur dan aplikasi yang cocok dengan 

kata dapat berbagi berita, kabar, dan cerita. Sehingga dengan penggunaan 

tersebut dapat menambah teman dan menjalin hubungan anggota keluarga yang 

jauh tanpa harus menghabiskan waktu yang relatif lama (Rahmawati, 2020). 

e. Pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, sekarang belajar tidak hanya 

terfokus dengan buku, namun dengan menggunakan gawai semua orang dapat 

mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang diperlukan tentang pendidikan 

baik ilmu politik, ilmu pengetahuan umum, agama tanpa harus mengunjungi 

perpustakaan (Rahmawati, 2020). 

3. Dampak Penggunaan Gawai 

a. Dampak Positif Penggunaan Gawai  

Efek positif dari penggunaan gawai adalah yang pertama dengan 

menggunakan gawai dapat mengembangkan imajinasi (melihat gambar lalu 

menggambar sesuai imajinasi sekaligus melatih kemampuan berpikir tanpa 

membatasi kenyataan), yang kedua dapat menambah kecerdasan, (anak dapat 

membiasakan diri dengan huruf, angka, gambar, serta membantu melatih proses 

Belajar), yang ketiga dapat meningkatkan rasa percaya diri (jika anak 
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memenangkan permainan, anak akan termotivasi untuk memainkan permainan 

secara utuh) dan yang terakhir dapat dapat menambah keterampilan membaca, 

matematika, dan pemecahan masalah (dalam hal ini rasa ingin tahu, sesuatu yang 

membuat anak sadar akan perlunya pendidikan mandiri tanpa memaksanya) 

(Rozalia, 2017). 

b. Dampak Negatif Penggunaan Gawai  

1) Dapat mengganggu kesehatan. Gawai dapat mengaganggu kesehatan 

penggunanya dikarena efek radiasi dari teknologi yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan penggunannya terutama pada anak-anak yang berusia 12 tahun 

kebawah. Dampak radiasi yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan  

penyakit tidak menular seperti kanker (Sahriana, 2019). 

2) Dapat mengganggu perkembangan pada anak. Gawai memilki filture-fiture 

yang canggih seperti, kamera, video, games dan lain- lain. Fitur itu dapat sangat 

mudah diakses dan menyebabkan terganggunya proses pembelajaran di 

sekolah. Misalnya ketika guru menerangkan pelajaran didepan salah satu siswa 

bermain gawai nya dibelakang atau bisa juga dipergunakan sebagai alat untuk 

hal-hal yang yang tidak baik, dan menyebabkan lupa waktu bagi penggunanya 

(Sahriana, 2019). 

3) Penurunan konsentrasi saat belajar. Pada saat belajar anak menjadi tidak 

konsentrasi dan hanya teringat dengan gawai, misalnya anak teringat dengan 

permainan gawai seolah-olah dia seperti tokoh dalam game tersebut. 

(Marpaung, 2018). 

4) Perkembangan kognitif anak terhambat (kognitif atau pemikiran proses 

psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, 
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mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai dan memikirkan 

lingkungannya akan terhambat) (Marpaung, 2018). 

5) Terganggunya fungsi PFC. Kecanduan teknologi selanjutnya dapat 

memengaruhi perkembangan otak anak. PFC atau Pre Frontal Cortex 

merupakan bagian didalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung 

jawab, pengambilan keputusan serta nilai-nilai moral lainnya. Anak yang 

ketergantungan teknologi seperti games online, otaknya akan memproduksi 

hormon dopamine secara berlebihan yang mengakibatkan fungsi PFC 

terganggu (Rahmawati, 2020). 

6) Menjadikan sebuah kebisaan. Dalam kehidupan sehari-hari anak menjadikan 

gawai sebagai kebiasaan yang tidak bisa terlepaskan dari genggaman anak 

sehingga selalu dibawa kemanapun berada (Sinta dkk., 2018). 

4. Durasi Penggunaan Gawai 

Anak-anak dengan kelebihan berat badan memiliki keterkaitan saat bermain 

dengan komputer, gawai, video game dan internet. Ketidakseimbangan energi yang 

disebabkan oleh menonton televisi yang berlebihan dan bermain video game juga 

berhubungan dengan peningkatan IMT/U pada anak. Penggunaan gawai pada anak 

usia sekolah akan memberikan dampak positif dan negatif, termasuk perkembangan 

psikososial. Pengawasan tetap perlu pertanggung jawab dari orang tua ketika 

membiarkan anak menggunakan gawai untuk menghindari atau mencegah anak 

menjadi kecanduan gawai  (Adi dkk., 2020). 

Hasil penelitian yang dilakukan Syamsopyan Ishak, dkk mengenai hubungan 

pola makan, keterpaparan media dan keturunan terhadap kelebihan berat badan 
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pada siswa sekolah dasar tahun 2019 menunjukkan bahwa anak usia sekolah dengan 

keterpaparan media yang mengalami overweight menunjukkan bahwa dari 90 siswa 

yang menyatakan terpapar dengan media terdapat siswa overweight sebanyak 

23,3%, sedangkan dari 56 siswa yang menyatakan tidak terpapar media terdapat 

siswa overweight sebanyak 39,3%  (Ishak dkk., 2019). 

Hasil penelitian Wawan Adi Saputra Samsul, dkk menunjukkan siswa yang 

menggunakan gawai dengan dengan kategori tidak rutin sebanyak 8 (12.3%), 

kategori rutin sebanyak 57 (87.7%) Dan perkembangan psikososial anak dengan 

kategori kurang baik sebanyak 21 (32.3%) dan jumlah siswa dengan kategori baik 

sebanyak 44. (67.7%) (Adi dkk., 2020). 

Hasil pengisian angket pada anak didapatkan bahwa 26% anak dengan 

kategori pemakaian gawai tinggi, dengan durasi pemakaian gawai lebih dari 2 jam 

sehari, kategori sedang sebanyak 42% dengan durasi pemakaian gawai kurang dari 

1 jam atau 40-60 menit dalam sehari, sedangkan 32% lainnya masuk dalam kategori 

rendah dengan pemakaian gawai 5-30 menit dalam sehari dan sangat jarang 

menggunakan gawai di rumah atau hanya saat senggang saja. Sehingga, peneliti 

mendapatkan 10 anak yang menggunakan gawai lebih dari 2 jam dalam sehari. 

Anak menggunakan gawai untuk membuka Internet, youtube, dan game. Tingkat 

kecanduan anak beragam, seperti tangan tidak bisa diam saat tidak memegang 

gawai, menangis saat gawai diambil, dan sering menirukan gerakan yang ada di 

dalam game yang sering dimainkan (Syifa dkk., 2019). 

Hasil penelitian Evi Kusumawati,dkk menunjukkan rata-rata anak di SDN 84 

Kendari menggunakan gawai dalam sehari yaitu selama 3 jam 48 menit dengan 
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kegiatan menggunakan gawai berupa menonton televisi, bermain game, sosial 

media, dan menonton youtube. Pada penelitian tersebut, prevalensi untuk durasi 

penggunaan gawai dengan waktu yang lama pada anak obesitas sebanyak 32,0% 

dengan rata-rata durasi penggunaan gawai perhari yaitu selama 3 jam 48 menit 

(Kusumawati dkk., 2020).  

Intensitas penggunaan waktu berbasis layar secara konsisten dan signifikan 

berhubungan dengan kelebihan berat badan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat bahwa intensitas penggunaan waktu berbasis layar merupakan faktor 

risiko terpenting untuk kelebihan berat badan pada kelompok umur anak. Intensitas 

waktu bermain gawai dan video game termasuk salah satu penyebab perilaku 

sedentari pada anak prasekolah. Semakin lama waktu dihabiskan untuk melakukan 

perilaku sedentari, akan meningkatkan kejadian obesitas pada anak (Tanjung dkk., 

2017). 

Tabel 3 

Kategori Durasi Penggunaan Gawai 

Lama Penggunaan Kategori 

4 jam 17 menit Per Hari Ideal 

> 4 jam 17 menit Per Hari Berlebih  

(Sumber : Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari University Of Oxford 

dalam (Aniar & Swasono, 2020)) 

 

 


