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ABSTRACT 

 Background : Adolescent food patterns will determine the amount of nutrients that are 
needed by adolescents for the growth and development. Sufficient amount of food in 
accordance with the needs providing nutrients for adolescents is also sufficient to run a 
greatly increased physical activity. In normal conditions required to eat three times a day and 
a balance of nutrients is obtained when the daily meal consists of three food groups.  
 

Objective : The purpose of this study is to determine the relationship of nutrition knowledge 
and food habits with nutritional status of adolescents in SMP Negeri 4 Tompobulu district 
Gantarangkeke Bantaeng district.  

Method : This research is a descriptive analytic cross sectional study method, where 
knowledge of nutrition and diet as independent variables (independent) and nutritional status 
of adolescents as dependent variable (dependent) visits and are measured at the same time. 

Results : The results reveal that adolescent nutrition knowledge in SMP Negeri 4 Tompobulu 
district Gantarangkeke Bantaeng district generally good. Adolescent food patterns in SMP 
Negeri 4 Tompobulu District Gantarangkeke Bantaeng based on protein and carbohydrate 
intake is generally sufficient, while energy and fat intake are generally lacking. Frequency of 
use of food ingredients generally lacking.  

Conclusion : Statistical analysis concluded that there was no correlation between 
knowledge of nutrition with nutritional status of adolescents in SMP Negeri 4 Tompobulu 
Bantaeng. Advisory that in the County District Gantarangkeke necessary practical guidance 
on nutrition, balanced in adolescents 

Key word : Knowledge of nutrition, food patterns, nutritional Status 
 

PENDAHULUAN 
Remaja kelak akan menjadi sumber 

daya manusia yang melanjutkan tongkat estafet 
pembangunan, sehingga perlu dipersiapkan 
untuk menjadi tenaga yang berdaya kerja tinggi 
serta produktif. Khusus bagi remaja putri, masa 
remaja juga merupakan masa persiapan untuk 
menjadi calon ibu. Remaja merupakan kelompok 
peralihan dari anak-anak ke dewasa dan 
merupakan kelompok yang rentan terhadap 
perubahan-perubahan yang ada di lingkungan 
sekitarnya, khususnya pengaruh pada masalah 
konsumsi makanan. Adapun kebiasaan remaja 
terhadap makanan sangat beragam seperti 
bersifat acuh terhadap makanan, lupa waktu 

makan karena padatnya aktivitas, makan 
berlebih, mengikuti trend dengan makan fast 
food dan sebagainya, tanpa memperhatikan 
kecukupan gizi yang mereka butuhkan (Moehji, 
2003). 

Jumlah remaja di negara berkembang 
tumbuh dengan pesat. Kelompok ini pada lima 
tahun terakhir merupakan salah satu perhatian 
utama karena gaya hidup mereka yang unik dan 
berbeda dengan kelompok umur lainnya dari 
generasi sebelumnya. Sifat energik pada usia 
remaja menyebabkan aktifitas tubuh meningkat. 
Selain itu keterlambatan tumbuh kembang pada 
usia sebelumnya akan dikejar pada usia ini. 
Pemenuhan kecukupan gizi sangat penting agar 
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tumbuh kembang berlangsung sempurna 
(Moehji, 2003). 

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan 
Dasar (RISKESDAS) tahun 2007, menggunakan 
standar WHO secara nasional prevalensi kurus 
usia 6-14 tahun (usia sekolah)  adalah 13,3%  
pada laki-laki dan 10,9% pada perempuan. 
Sedangkan prevalensi BB lebih pada laki-laki 
9,5% dan perempuan 6,4%. Prevalensi kurus di 
Sulawesi Selatan adalah 15,5% pada laki-laki 
dan 13,4% pada perempuan, sedangkan 
prevalensi BB lebih pada laki-laki 7,4% dan 
4,8% pada perempuan. Untuk Kabupaten 
Bantaeng prevalensi kurus adalah 17,6% pada 
laki-laki dan 7,5% pada perempuan dan BB lebih 
9,2% pada laki-laki dan 7,9% pada perempuan.  

Pola makan remaja akan menentukan 
jumlah zat-zat gizi yang diperlukan oleh remaja 
untuk pertumbuhan dan perkembangannya. 
Jumlah makanan yang cukup sesuai dengan 
kebutuhan akan menyediakan zat-zat gizi yang 
cukup pula bagi remaja guna menjalankan 
kegiatan fisik yang sangat meningkat. Pada 
kondisi normal diharuskan untuk makan 3 kali 
dalam sehari dan keseimbangan zat gizi 
diperoleh apabila hidangan sehari-hari terdiri 
dari 3 kelompok bahan makanan  (Mourbas, 
2001). 

Data asupan energi  secara nasional 
sebesar 1735,5±784,1 kkal kapita/hari, di Sulsel 
mencapai 1504,6±586,6 kkal kapita/hari,  dan di 
Kabupaten Bantaeng 1303,1 ± 499,8 kkal/kapita/ 
hari. Data asupan protein secara nasional 
sebesar 55,5±26.4 gram/kapita/hari, di Sulsel 
mencapai 54,0±23,9 gram/kapita/hari,  dan di 
Kabupaten Bantaeng 44,4 ± 21.1 gram/kapita/ 
hari. Asupan energi dan protein pada remaja 
tingkat Kecamatan di Kabupaten tidak pernah 
tersedia. 

Meskipun data asupan energi dan 
protein tidak tersedia untuk kelompok usia 
remaja namun berdasarkan data riset kesehatan 
dasar tahun 2007 ditemukan bahwa persentase 
rumah tangga dengan konsumsi energi dan 
protein lebih rendah dari propinsi di Sulawesi 

Selatan tertinggi di perkotaan dibanding  dengan 
di pedesaan  dan semakin tinggi pengeluaran 
maka persentase konsumsi energi dan protein 
semakin naik (Litbangke, 2007) 

Beberapa data pembanding untuk 
menduga asupan energi dan protein pada 
remaja diambil dari penelitian yang dilakukan 
Tritin dkk, pada enam  kota besar di Indonesia 
(Jakarta, Bandung, Semarang, Jogyakarta, 
Surabaya dan Denapasar), didapatkan bahwa 
remaja yang mengkonsumsi makanan modern 
seperti Fried Chicken dan Burger, sekitar 
15,20%  tidak makan siang. Bila hal ini dibiarkan 
tanpa terkendali maka pada akhirnya, mereka 
akan mengalami masalah gizi yang salah.  
          Penelitian yang dilakukan oleh Asmini Asti 
(2008) mengenai pengetahuan  gizi seimbang 
dengan status gizi remaja pada siswa Madrasah 
Tsanawiyah didapatkan bahwa yang mempunyai 
pengetahuan gizi baik 54,21% dan status gizi 
baik 57,31%. Penelitian lain yang dilakukan 
Nurbaety Junus (2003) yang berhubungan 
dengan status gizi di Kecamatan Tompobulu 
Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa 
remaja yang mempunyai status gizi baik  64,9% 
sedangkan status gizi kurang 31,1% dan status 
gizi buruk 4,1%.  

Beberapa fakta awal yang dikemukakan 
menurut hasil studi pendahuluan di SMP Negeri 
4 Tompobulu Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng adalah 53% siswa tidak 
mengetahui menu seimbang dan jenis makanan 
yang mengandung zat gizi, dan sebanyak 33,3% 
tidak makan siang setelah sampai di rumah 
karena di sekolah sudah jajan mie instant  pada 
dua kali istirahat.  Asupan gizi secara aktual 
belum terungkap sehingga melahirkan dugaan  
asupan gizi  remaja dapat lebih rendah 
dibanding kebutuhan atau sebaliknya. Hal ini 
dipengaruhi oleh pengetahuan gizi dan pola 
makannya. Pengetahuan gizi dan pola makan 
akan saling berinteraksi pada ruang dan waktu 
tertentu dimana remaja berinteraksi dengan 
lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat 
sekitarnya. 

 
METODE PENELITIAN 
 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik 
dengan metode pendekatan cross sectional 
study, penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 
4 Tompobulu Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng, pada bulan Desember 
2009 – Januari 2010. Populasi ialah semua 

siswa di SMP Negeri 4 Tompobulu Kecamatan 
Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, sample 
adalah siswa putra dan putri umur 12 – 15 tahun 
sebanyak 96 orang. Teknik penarikan sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik  simple 
random sampling.   
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HASIL PENELITIAN 
 
Pendidikan Ayah 
  

Tabel 1 
Distribusi Sampel Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan orang tua  
 

Tingkat Pendidikan  n % 

ayah 
   Tidak Tamat SD 

 
31 

 
32.3 

   Tamat SD 22 22.9 
   Tamat SMP 23 24.0 
   Tamat SMA 16 16.7 
   Perguruan Tinggi 4 4.2 

Ibu:  
 
 

 
 

  Tidak Tamat SD 23 24.0 

  Tamat SD 34 35.4 

  Tamat SMP 20 20.8 

  Tamat SMA 12 12.5 

  Perguruan Tinggi 7 7.3 

Total 96 100.0 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 
bahwa  persentase tingkat pendidikan ayah yang 
tertinggi adalah tidak tamat  sekolah dasar 
sebanyak 31 orang (32.3%) dan persentase 
pendidikan ayah terendah adalah tamat 
perguruan tinggi sebanyak 4 orang (4.2%). 
 
Pengetahuan gizi 

Tabel  2 
Distribusi Sampel Berdasarkan  

Pengetahuan Gizi  
 

Pengetahuan gizi n % 

Baik 74 77.1 
Kurang 22 22,9 

Total 96 100.0 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 
bahwa  persentase tingkat pengetahuan gizi 
pada umumnya  baik sebanyak 74 orang 
(77.1%). 

Asupan Zat Gizi 
Tabel 3 

Distribusi Sampel Berdasarkan Asupan Zat Gizi 
 

Asupan Zat 
Gizi 

n % 

Energi 
Cukup 

 
46 

 
47.9 

Kurang 50 52,1 
Protein 

Cukup 
 

60 
 

62.5 
Kurang 36 37.5 

Lemak 
Cukup 

 
38 

 
39.6 

Kurang 58 60.4 

Karbohidrat 
Cukup 

 
49 

 
51.0 

Kurang 47 49.0 

Total 96 100.0 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 

bahwa  pola makan remaja berdasarkan 
persentase asupan energi pada umumnya 
kurang sebanyak 50 orang (52,1%), asupan 
protein pada umumnya cukup (62,5%), asupan 
lemak pada umumnya kurang (60.4%), dan 
asupan karbohidrat pada umumnya cukup 
(51%). 

Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan 
 

Tabel 4 
Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori 
Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan  

 
Frek Penggunaan 
Bahan Makanan 

n % 

Cukup 3 3.1 
Kurang 93 96.9 

Total 96 100.0 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 

bahwa  pola makan remaja berdasarkan kategori 
frekuensi penggunaan bahan makanan  pada 
umumnya kurang sebanyak 93 orang (96.9%) .  
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Status Gizi   
 

Tabel 5 
Distribusi Sampel Berdasarkan Status Gizi  

 

Status  Gizi n % 

Sangat Kurus 1 1.0 
Kurus 9 9.4 

Normal 82 85.4 
Overweight 2 2.1 

Obesitas 2 2.1 

Total 96 100.0 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa  status gizi remaja pada 
umumnya normal sebanyak 82 orang (85.2%)  

dan  persentase remaja sangat kurus adalah 1 
orang (1%) sedangkan remaja yang overweight  
dan obesitas masing masing 2 orang (2.1%). 

 

Hubungan  Pengetahuan Gizi dengan Status Gizi  
 

Tabel 6 
Hubungan Pengetahuan Gizi dengan   Status Gizi  

 

Status Gizi 

Pengetahuan Gizi 
P 

Value 
Kurang Baik Jumlah 

n % n % n % 

Sangat Kurus -  1 1.35 1 1.04 

0.639 

Kurus 1 4.55 8 10.81 9 9.38 

Normal 20 90.91 62 83.78 82 85.42 

Overweight -  2 2.70 2 2.08 

Obesitas 1 4.55 1 1.35 2 2.08 

Jumlah 22 100 74 100 96 100 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa tidak ada hubungan antara  
 
 

pengetahuan gizi dengan status gizi remaja 
dengan nilai signifikansi p=0.639. 

 
 
 

Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Gizi 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 
7 diketahui bahwa pola makan jika dilihat pada 
berbagai parameter (asupan gizi dan frekuensi 
makan) tidak menunjukkan hubungan nyata 

dengan status gizI.  Hasil analisis chi square  
hubungan asupan energi, protein, lemak dan 
karbohidrat  menunjukkan tidak ada hubungan 
nyata dengan  status gizi dengan nilai p masing 
masing ; p=0.107, p=0.158, p= 0.182, p=0.171.
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Tabel 7 
Hubungan Asupan Zat Gizi  dengan Status Gizi di SMP Negeri 4 Tompobulu  

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng   

Pola 
Makan 

Status Gizi (IMT) 

Sangat Kurus Kurus Normal Over Weight Obesitas Jumlah 

n % n % n % n % n % n % 

Energi             

1) Cukup 1 100 6 66.7 35 42.7 2 100 2 100 46 47.92 

2) Kuran
g 0 - 3 33.3 47 57.3 0 0 0 0 50 52.08 

 Chi Square (X 2 )  P= 0.107 

Protein             

1) Cukup 1 100 8 88.9 47 57.3 2 100 2 100 60 62.50 

2) Kuran
g 0 - 1 11.1 35 42.7 0 0 0 0 36 37.50 

 Chi Square (X 2 )   P=0.158 

Lemak             

1) Cukup 1 100 5 55.6 29 35.4 2 100 1 50 38 39.58 

2) Kuran
g 

0 - 4 44.4 53 64.6 0 0 1 50 58 60.42 

 Chi Square (X 2 )   P=0.182 

Karbohidrat             

1) Cukup 1 100 6 66.7 38 46.3 2 100 2 100 49 51.04 

2) Kuran
g 0 - 3 33.3 44 53.7 0 0 0 0 47 48.96 

 Chi Square (X 2 )   P=0.171 

  

Hubungan Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan dengan Status Gizi 
 

Tabel 8 
Hubungan Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan  dengan Status Gizi  

 

Pola 
Makan 

 

Status Gizi (IMT) 
Sangat Kurus Kurus Normal Over Weight Obesitas Jumlah 

n % n % n % n % n % n % 

Cukup 0 0 1 11.1 2 2.44 0 0 0 0 3 3.13 

Kurang 1 100 8 88.9 80 97.6 2 100 2 100 93 96.88 

 Chi Square (X 2 )   P=0.702 
   

 
 
PEMBAHASAN 
 

Pengetahuan gizi diyakini sebagai salah 
satu variabel yang dapat berhubungan dengan  
konsumsi dan kebiasaan makan. Atas dasar 
inilah sehingga deskripsi tentang pengetahuan 
gizi pada kelompok remaja diperlukan. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa  
persentase tingkat pengetahuan gizi pada 
umumnya  baik sebanyak 74 orang (77.1%). 
Artinya masih ada sebagian kecil remaja yang 
tidak memiliki pengetahuan gizi yang cukup. 
Kelompok remaja yang tidak memiliki 
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pengetahuan gizi yang cukup, akan memiliki 
konsep ilmu gizi yang sedikit juga.  

. Peningkatan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan saling berinteraksi membentuk 
pola perilaku yang khas. Pengetahuan gizi pada 
remaja sangat penting karena setiap orang akan 
cukup gizi jika makanan yang dimakannya 
mampu meyediakan zat gizi yang diperlukan 
untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, karena 
pengetahuan gizi memberikan informasi yang 
berhubungan dengan gizi, makanan dan 
hubungannya dengan kesehatan. 

Menurut Khumaidi (1989), kebiasaan 
makan adalah tingkah laku manusia atau 
kelompok manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya akan makanan meliputi sikap, 
kepercayaan dan pemilihan makanan. 
Kebiasaan makan dalam kelompok akan 
memberikan dampak pada distribusi makanan 
antara anggota keluarga. 

 Asupan gizi remaja yang dimaksudkan 
pada penelitian ini adalah  jumlah zat gizi yang 
terkandung dalam makanan yang dikonsumsi. 
Jumlah zat gizi ini dapat dinilai secara kuantitatif. 
Kuantitas asupan gizi diukur dengan Food 
Recall 24 jam dibandingkan Angka Kecukupan 
Gizi  tahun 2004. (Atmarita & S Fallah, 2004) 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa  pola 
makan remaja berdasarkan persentase asupan 
energi pada umumnya kurang sebanyak 50 
orang (52,1%), asupan protein umumnya cukup 
sebanyak 60 orang (62,5%), asupan lemak pada 
umumnya kurang sebanyak 58 orang (60,4%) 
tetapi berdasarkan persentase asupan 
karbohidrat  pada umumnya cukup sebanyak 49 
orang (51%). 

Penelitian ini menemukan asupan  
protein dan karbohidrat lebih banyak yang cukup 
dibanding yang kurang . Asupan energi dan 
lemak pada umumnya lebih banyak yang 
kurang.Untuk frekuensi penggunaan bahan 
makanan rata-rata kurang.sebanyak 93 orang 
(96.9%) 

Asupan  protein dan karbohidrat yang 
cukup membuktikan bahwa kebiasaan 
mengonsumsi bahan makanan pokok dan lauk 
pauk masih baik, karena karbohidrat dan protein 
disuplai dari bahan makanan pokok dan lauk 
pauk.  

 Asupan lemak rata-rata kurang, hal ini 
dipengaruhi oleh konsumsi lemak  rata rata 
dalam keluarga.  Konsumsi lemak biasanya 
mayoritas berasal dari pemakaian minyak dari 
bahan makanan yang digoreng.  Kontribusi 

lemak terbesar dalam makanan adalah dari 
daging dan unggas. Hal ini tidak dapat 
mendominasi sumber  asupan lemak mengingat 
bahan makanan sumber lemak biasanya mahal 
dan dikonsumsi dalam kondisi tertentu seperti 
pesta dan upacara adat (Khumaidi, 1994) 

Penyebab rendahnya frekuensi 
penggunaan bahan makananan yang kurang 
berhubungan beberapa faktor antara lain adalah 
kebiasaan, kesenangan, budaya, agama, taraf 
ekonomi, lingkungan alam dan sebagainya.  
Pada penelitian ini tidak dapat jelaskan secara 
rinci karena pengaruh kesenangan, budaya, 
agama dan taraf ekonomi tidak diteliti.  

Pola makan remaja di Kabupaten 
Bantaeng tidak dapat dilepaskan dari pola 
makan di suatu daerah, hal ini dapat berubah-
ubah sesuai dengan perubahan beberapa faktor 
ataupun kondisi setempat yang mencakup faktor 
ketersediaan pangan, budaya dan sosial 
ekonomi.  

Status gizi remaja dalam  penelitian ini 
umumnya normal yaitu 85.2% dan  persentase 
remaja sangat kurus adalah  1% sedangkan 
remaja yang overweight  dan obesitas masing 
masing 2.1%. 

Prevalensi status gizi pada remaja 
diatas membuktikan bahwa tidak ditemukan 
masalah yang serius pada status gizi remaja 
karena persentase gizi kurang masih rendah dan 
juga gizi lebih masih rendah. Meskipun demikian 
dari hasil penelitian ini terungkap bahwa pola 
kecenderungan kelebihan gizi sudah mulai 
kelihatan dengan persentase overweigth dan 
obesitas yang lebih tinggi dua kali lipat dibanding 
persentase kurus dan sangat kurus. 

Status gizi dalam penelitian ini 
menggunakan Indeks Massa Tubuh dengan nilai 
z skor IMT  sebagai parameter status gizi.  
Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada 
remaja dan orang dewasa merupakan masalah 
penting, karena selain mempunyai risiko 
penyakit-penyakit tertentu juga dapat 
mempengaruhi produktifitas kerja. Laporan 
WHO tahun 1985 menyatakan bahwa batasan 
berat badan normal pada remaja dan orang 
dewasa ditentukan berdasarkan nilai Body Mass 
Index (BMI), di Indonesia istilah BMI 
diterjemahkan menjadi IMT. 

Hasil penelitian ini jika dibandingkan 
dengan hasil penelitian  riset kesehatan dasar 
(RISKESDAS, 2007). ditemukan prevalensi 
status gizi pada anak usia  remaja adalah kurus 
sebanyak 16,5% (sulsel), 14.6% (Bantaeng) dan 
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14,8% (Indonesia). Status gizi  normal sebanyak 
67.2% (sulsel), 69.1% (Bantaeng) dan 66.1% 
(Indonesia). Status gizi lebih mencapai 7.9% 
(Sulsel), 8.1% (Bantaeng) dan 8.8% (Indonesia). 
Status gizi obesitas 8.4% (Sulsel), 8,1% 
(Bantaeng) dan 10.3% (Indonesia). 

 Berdasarkan hal tersebut di atas maka 
dapat dikemukakan bahwa status gizi remaja di 
daerah penelitian masih lebih baik dibanding 
tingkat Kabupaten  Bantaeng, Sulsel dan 
Indonesia.  

Penyebab tidak adanya hubungan 
antara pengetahuan dengan status gizi adalah 
karena pengetahuan adalah memberi pengaruh 
secara tidak langsung terhadap asupan gizi. 
Asupan gizilah yang memberi pengaruh 
langsung pada status gizi.  

Fakta pada penelitian ini adalah status 
gizi remaja umumnya baik dan pengetahuan gizi 
juga baik. Meskipun kedua data ini nampaknya 
linier tetapi tidaklah merupakan hubungan sebab 
akibat  yang langsung.  Pengetahuan gizi yang 
baik tidak selalu mendasari pilihan makanan 
yang bergizi, hal ini masih dipengaruhi oleh 
kebiasan dan kemampuan daya beli. Pada 
penelitian ini tidak ditelusuri  faktor daya beli 
keluarga. 

Pola makan pada dasarnya merupakan 
variabel yang secara langsung berhubungan 
dengan status gizi.  Pola makan diketahui 
dengan banyak cara antara lain dengan menilai 
frekuensi penggunaan bahan makanan dan 
asupan gizi.  Frekuensi penggunaan bahan 
makanan lebih cenderung pada pemilihan bahan 
makanan untuk dikonsumsi setiap hari 
sedangkan asupan gizi adalah  akibat langsung 
dari sebuah aktifitas  memilih makanan untuk 
dikonsumsi.  

Meskipun demikian status gizi tidak 
secara tunggal dipengaruhi oleh pola makan, 
karena status gizi bersifat multifaktor. Hal ini 
setidaknya ditemukan dalam penelitian ini 
dimana pola makan tidak menunjukkan 
hubungan nyata dengan status gizi remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 
bahwa pola makan jika dilihat pada berbagai 
parameter (asupan gizi dan  frekuensi 
penggunaan bahan makanan) tidak 
menunjukkan hubungan nyata dengan status 
gizi). Penjelasan hal ini akan mengacu pada 
konsep ekonomi oleh Sayogyo (2002) dan 

konsep ketahanan pangan oleh  Bayu 
Krisnamurti (2003) tentang dua variabel ekonomi 
dan ketahanan pangan dengan status gizi 
penduduk.  

Bayu Krisnamurti, 2000 menjelaskan 
aspek lain yaitu ketahanan pangan sebagai 
variabel kuat berhubungan dengan status gizi. 
Keaneka-ragaman pangan memang merupakan 
salah satu prasyarat pokok dalam konsumsi 
pangan yang cukup mutu dan gizinya.  

Remaja putri pada umur  10 sampai 13 
tahun dan remaja putra pada umur 12 sampai 15 
tahun mengalami masa akil baligh. Pada masa 
itu terjadi pertumbuhan yang cepat  disertai 
perubahan fisiologis dan mental. Sesudah itu, 
derajat pertumbuhan badan berkurang sehingga 
remaja putra maupun putri yang mendekati usia 
19 tahun pertumbuhannya berhenti dan mereka 
memasuki usia dewasa. 

Pada masa itu remaja merasa 
bertanggung jawab dan bebas menentukan 
makanan sendiri, dimana tidak lagi ditentukan 
oleh orang tua. Pada waktu bersamaan, sangat 
intensif bergaul dengan teman-teman dan 
mempersiapkan diri untuk masa depan sebagai 
orang dewasa.  

Keadaan kesehatan remaja putri 
maupun putra erat hubungannya dengan gizi. 
Kegemukan, kurang energi kronis (KEK), dan 
anemia merupakan tiga masalah gizi utama 
pada usia remaja. Pada remaja banyak dijumpai 
kurang gizi seperti kurang energi  protein (KEP) 
tidak selalu ditimbulkan oleh karena banyaknya 
berolahraga atau beraktivitas fisik penyebabnya 
karena asupan kalori dan protein lebih rendah 
dibanding kebutuhannya atau diet yang tidak 
terkontrol. 

Perubahan menu makanan terutama 
konsumsi bahan makanan dari hewani misalnya 
daging dan hati jelas berkorelasi dengan 
masalah sosial ekonomi. Harga daging yang 
mahal misalnya, belum tentu terjangkau oleh 
kebanyakan keluarga yang termasuk dalam 
kelompok ekonomi lemah.  

Selain itu, perubahan perilaku makan 
juga memerlukan waktu yang cukup lama. 
Kebiasaan makan yang tertanam sejak kecil 
umumnya terbawa sampai dewasa, namun 
bukan berarti bahwa kebiasaan makan itu tidak 
dapat diperbaiki. Perubahan kebiasaan ini 
memerlukan waktu yang relatif lama. 
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KESIMPULAN 
 
1. Pengetahuan gizi remaja di SMP Negeri 4  

Tompobulu Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng  pada umumnya baik. 

2. Pola makan remaja di SMP Negeri 4 
Tompobulu Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng berdasarkan asupan 
protein dan  karbohidrat  pada umumnya 
cukup  sedangkan  asupan energi dan lemak 
pada umumnya kurang. Frekuensi  
penggunaan bahan makanan umumnya 
kurang. 

3. Hasil analisis statistik disimpulkan bahwa 
tidak ada  hubungan  pengetahuan gizi 
dengan status gizi remaja di SMP Negeri 4 
Tompobulu  Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng. 

4. Hasil analisis statistik diketahui  tidak ada 
hubungan pola makan dengan status gizi 
remaja di SMP Negeri 4 Tompobulu 
Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 
Bantaeng. 
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