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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas ijin
dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berfikir tingkat tinggi
adalah proses berfikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktifitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada

iii

upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Paket

Unit

Pembelajaran

yang

sudah

tersusun

diharapkan

dapat

meningkatkan pembelajaran. Paket Unit Pembelajaran yang dikembangkan
dikhususkan untuk Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan
KKG SD dan MGMP SMP. Kepada tim penyusun yang membantu terwujudnya
Paket Unit Pembelajaran ini, kami mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun yang
berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan Tinggi dan berbagai pihak
yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian
Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya
yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono

NIP. 196905111994031002
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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya
penulisan Unit Pembelajaran PKB melalui PKP berbasis zonasi. Unit ini
merupakan dokumen pokok yang harus dipelajari oleh guru dan peserta
didik sebagai salah satu suplemen pembelajaran.
Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan program pelatihan
ini,

Direktorat

Pembinaan

Guru

Pendidikan

Dasar

melaksanakan

pengembangan modul yang berisi materi-materi pembelajaran yang akan
dipelajari oleh guru selama mengikuti pelatihan sesuai dengan karakteristik
dan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Unit pelatihan ini diharapkan
dapat membantu peserta pelatihan dalam upaya meningkatkan pemahaman
tentang pembelajaran yang beroriestasi pada HOTS
Unit ini memuat bagian aplikasi dunia nyata sebagai pengantar bagi guru dan
murid untuk mempelajari modul, bagian aktiviitas pembelajaran yang berisi
aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta sekaligus uraian materi yang
dipelajari, serta bagian penutup yang memuat evaluasi dan refleksi untuk
mengukur hasil belajar peserta secara mandiri.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan unit ini. Semoga bermanfaat dalam
penyelenggaraan

pembelajaran

PKB

dalam

rangka

meningkatkan

kompetensi guru dan siswa.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

NO.

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
1

3.10.

Memahami

pola 

Menjelaskan

pola

makan

makan

sehat,

sehat, bergizi dan seimbang

bergizi

dan

serta pengaruhnya terhadap

seimbang

serta

VII

kesehatan

pengaruhnya
terhadap
kesehatan
KD KETERAMPILAN
2.

4.10. Memaparkan pola 
makan

sehat,

bergizi

dan

seimbang

Menyusunpola makan sehat,
bergizi

dan

VII

seimbang

sertapengaruhnya terhadap
kesehatan

sertapengaruhnya
terhadap
kesehatan
KD PENGETAHUAN
3.

3.10. Memahami

cara 

menjaga
keselamatan

keselamatan diri dan orang
diri

dan orang lain di
jalan raya
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Menyimpulkan cara menjaga
lain di jalan raya.

VIII

Unit Pembelajaran
Pola Makan Sehat

KD KETERAMPILAN
4.

4.10. Memaparkan cara 

Menyajikan cara menjaga

menjaga

keselamatan diri dan orang

keselamatan diri

lain di jalan raya

VIII

dan orang lain di
jalan raya
KD PENGETAHUAN
5.

3.10. Memahami



peranan aktivitas

fisik terhadap pencegahan

fisik

penyakit

terhadap

IX

Menelaah peranan aktivitas

pencegahan
penyakit
KD KETERAMPILAN
6.

4.10. Memaparkan



Menyajikan

IX

peranan

peranan

aktivitas

aktivitas

fisik

terhadap

pencegahan penyakit.

fisik

terhadap

pencegahan
penyakit.

Tabel 1 Kompetensi Dasar (KD) SMP Kelas VII-IX

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
3.10. Memahami

pola

makan

sehat,

bergizi

dan

seimbang

serta

pengaruhnya terhadap kesehatan
4.10. Memaparkan

pola

makan

sehat,

bergizi

dan

seimbang

sertapengaruhnya terhadap kesehatan
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B.

Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
3.10.1 Menyebutkan konsep pola 4.10.1 Mengemukakan

cara

mengolah

makan sehat, bergizi dan

konsep pola makan sehat, bergizi

seimbang

dan seimbang serta pengaruhnya

serta

pengaruhnya

terhadap

kesehatan dengan benar

terhadap

kesehatan

dengan

menggunakan bahasanya sendiri

Indikator Kunci
3.10.1 Menjelaskan

konsep pola 4.10.1 Memaparkan cara mengolah konsep

makan sehat, bergizi dan

pola makan sehat, bergizi dan

seimbang

serta

seimbang

serta

terhadap

terhadap

kesehatan

pengaruhnya

kesehatan dengan benar
3.10.2 Menjelaskan

pengaruhnya
dengan

menggunakan bahasanya sendiri

cara 4.10.2 Mendiskusikan cara menerapkan

menerapkan konsep pola

konsep pola makan sehat, bergizi

makan sehat, bergizi dan

dan seimbang serta pengaruhnya

seimbang

terhadap kesehatan.

serta

pengaruhnya

terhadap

kesehatan dengan benar
Indikator Pengayaan
3.10.1 Menentukan

cara 4.10.1 Mengkonsepkan pola makan sehat,

menerapkan konsep pola

bergizi

makan sehat,bergizi dan

pengaruhnya terhadap kesehatan

seimbang

dengan menggunakan bahasanya

serta

pengaruhnya

terhadap

dan

sendiri

kesehatan dengan benar
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

12

seimbang

serta

Unit Pembelajaran
Pola Makan Sehat

A. Masalah Obesitas Anak

Gambar 1Nurhidayati Khusnul, dan Arya Pramana
Sumber: www.detiknews.com

Selasa, 19 Maret 2019, 16.16 WIB detik.com memuat berita dengan tajuk
“Perempuan yang sesak napas diduga obesitas, beratnya hampir 200 kg”
(sumber :www.detik.com) dan berita KompasTV mengabarkan Arya
Permana bocah asal Karawang yang sempat menjadi bocah terberat di dunia,
kini bobot tubuhnya turun menjadi 110 kilogram. Arya Permana pun kini
mulai dapat bersekolah dan bebas bermain dengan kawan sebayanya.
(sumber :www.kompastv.com) .
Disadari atau tidak, resiko obesitas pada anak menjadi semakin tinggi dengan
menigkatnya akses pada makanan cepat saji maupun makanan bernutrisi
buruk (junk food). Tidak hanya faktor makanan, masih ada faktor lain yang
bisa membuat anak menderita obesitas serta beresiko menyebabkan
gangguan kesehatan.
Berdasarkan laporan penelitian gabungan tahun 2016 yang diakukan oleh
UNICEF, WHO dan ASEAN, indonesia memiliki persentase yang sama untuk
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anak obesitas dan anak malnutrisi (gizi kurang/buruk), yaitu sebesar 12 %
(persen).
Obesitas pada anak-anak tejadi ketika berat badan mereka jauh melebihi
berat normal berdasarkan tinggi badan. Kondisi ini berbahaya karena
membuat mereka beresiko tinggi mengidap penyakit kronis dan mengalami
stres.

B. Pola Makan Sehat dan Gizi Seimbang
Sering makan diluar, di tempat restoran siap saji adalah salah satu penyebab
obesitas. Sebagai orang tua kita berperan penting dalam menentukan apa
saja dan bagaimana anak mengkonsumsi makanannya.
Pola makan sehat menjadi salah satu solusi dalam menghindari obesitas.
Memasak makanan sendiri, daapat mengontrol kandungan kolesterol dan
kalori dalam makanan yang dikonsumsi anak. Prioritaskan masakan dengan
cara mengukus atau merebus dibandingkan dengan menggoreng.
Pola makan sehat adalah pengaturan makanan dengan mempertimbangkan
asupan kandungan zat gizi di dalamnya. Gizi adalah sari makanan yang
bermanfaat untuk kesehatan, dan zat gizi terdapat dalam makanan yang
berasal dari hewan dan tumbuhan. Tiga zat gizi yang utama dan diperlukan
tubuh adalah karbohidrat, protein, dan lemak.

Gambar2 Bahan makanan bergizi
Sumber: www.pengertianahli.id
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A. Aktivitas Pembelajaran
Masih ingat dengan ibu Nurhidayati yang mengalami sesak napas an diduga
obesitas? Beritanya dimuat di beberapa media. Berat badannya mencapai
200 kg, dengan berat badan yang demikian ibu Nurhidayati sangat sulit
bergerak, bahkan untuk bangun dan duduk harus dibantu.
Di lingkungan sekolah, kita juga menemui murid atau guru kita yang juga
mengalami obesitas atau gizi kurang atau gangguan kesehatan yang lain.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa saja yang menjadi permasalahan utama
sehingga bisa mengalami obesitas, gizi kurang atau gangguan kesehatan
akibat pola makan yang salah?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas dibawah ini. Aktivitas ini menggunakan metode pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) dibagi menjadi 5 tahap untuk memperkuat
konsep dan pemahaman kita. Diharapkan setelah melakukan akivitas ini,
saudara mampu menjawab pertanyaan-petanyaan tersebut.
Pendahuluan :
Orientasi

: Guru memberi salam, mengajak berdoa dan Absen
peserta didik

Apersepsi : Menyapa peserta didik dan menanya kabar, dan
menanyakan peserta didik “Apakah sudah sarapan?”
dan melakukan brainstorming tentang pentingnya
sarapan, dilanjut menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti :
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Tahap 1 :

Guru

menampilkan

Orientasi

tentang masalah obesitas yang ada dan menjelaskan

masalah

masalah pola makan sehat, zat gizi makanan, gizi
seimbang,

pengaruh

gambar/video/cuplikan

zat

gizi

makanan

berita

terhadap

kesehatan, dan obesitas atau gizi kurang adalah salah
satu masalah yang dihadapi anak didik dan guru.

Tahap 2 :

Link Video :
https://www.youtube.com/watch?v=WS9JQ7nV3NU
https://www.youtube.com/watch?v=QAViiy1kh6o
Guru
mendorong/mengoganisasi
siswa
untuk

Organisasi

membentuk

belajar

mereka mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan

kelompok-kelompok

gangguan kesehatan

dan

membantu

dan berdiskusi mengidentifikasi

hal-hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari
gangguan kesehatan yang disebabka oleh pola makan
salah. (LK.01), mengidentifikasi makanan sehat dan
dapat menyusun pola makan sehat dan terhindar dari
gangguan kesehatan (LK.02)
Tahap 3 :

Guru mendorong siswa untuk mencari informasi

Penyelidikan

sesuai dengan jenis informasi yang diperlukan dan cara

individual

memperolehnya.

maupun

bertanya dalam memperoleh informasi yang baik dan

kelompok

cara

menuliskan

Guru

bisa

informasi

membelajarkan
yang

diperoleh,

cara
cara

mengambil kesimpulan dan lain sebagainya.
1. Melalui literasi baca dan literasi digital.
2. Melalui wawancara, manakala diperlukan, siswa
dapat menghitung IMT masing-masing dengan
menggunakan rumus perhitungan IMT atau
menggunakan Kalkulator IMT berbasis web
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(www.medkes.com)

dan

menganalisis

diri

sendiri.
Guru

bisa

mengajak

siswa

untuk

melihat

mengidentifikasi jajanan/bekal makan siang yang sesuai
dengan pemenuhan gizi.
Guru bisa mendorong siswa untuk melihat hambatan
dan kendala dalam merencanakan pola makan sehat dan
mendorong ditemukannya alternatif cara agar tetap
tercukupi

gizinya.

Demikian

pula

aktivitas

yang

dilakukan untuk mendukung kesehatan hidup.
Tahap 4 :

Guru mendorong siswa untuk menalar dan merumuskan

Pengembangan alternatif jawaban terhadap masalah yang dikemukakan.
& Penyajian

(menyelesaikan LK)

hasil
penyelesaian
masalah
Tahap 5 :

Guru meminta siswa mempresentasikan ide mereka

Analisis dan

dalam memecahkan masalah, dan meminta teman lain

evaluasi

mengamati,

mengomentari,

mengkritisi,

dan

memberikan saran perbaikan. Guru bersama peserta
didik membuat kesimpulan.
Penutup :
Menutup kegiatan pembelajaran dengan memberi motivasi untuk
hidup sehat, berdoa dan salam.

Tabel 3 Sintak metode pembelajaran Problem Based Learning
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LK 01.a. Identifikasi gangguan kesehatan karena pola makan yang
salah.
Mapel : PJOK
Tujuan: Siswa mampu mengidentifikasi gangguan kesehatan karena pola
makan yang salah.
Petunjuk Lembar Kerja:
1.

Siapkan bahan bacaan dan buku sumber sesuai materi

2.

Diskusikan di dalam kelompok
permasalahan yang disajikan

3.

Simpulkan hasil diskusi di dalam kelompok

4.

Kerjakanlah Tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab dan disiplin

5.

Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas

6.

Kerjakan Lembar kerja ini dalam 40 menit.

masing

masing

jawaban

atas

Kasus atau Permasalahan
Kasus obesitas yang dialami oleh ibu Nurhidayati Khusnul dan Arya Pramana
adalah nyata yang terjadi disekitar kita. Bagaimana caranya untuk terhindar
dari masalah obesitas ataupun gizi kurang dan gangguan kesehatan yang
disebabkan oleh pola makan yang salah? Dan bagaimana cara kita agar dapat
menyusun pola makan sehat?
No.

Gangguan Kesehatan

Penyebab

1.
2.
3.

Tabel 4 Daftar identifikasi gangguan kesehatan
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LK 01.b. Identifikasi makanan sehat dan seimbang
Mapel : PJOK
Tujuan: 1. Siswa mampu mengidentifikasi makanan sehat
2. Siswa mampumemaparkan cara menyusun pola makan sehat
Petunjuk Lembar Kerja:
1.

Siapkan bahan bacaan dan buku sumber sesuai materi

2.

Diskusikan di dalam kelompok
permasalahan yang disajikan

3.

Simpulkan hasil diskusi di dalam kelompok

4.

Kerjakanlah Tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab dan disiplin

5.

Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas

6.

Kerjakan Lembar kerja ini dalam 40 menit.

No.

Kandungan Gizi

masing

masing

Fungsi Kandungan

jawaban

Bahan makanan

Gizi
1.

Karbohidrat dan
lemak sebagai zat
tenaga

2.

Protein sebagai zat
pembangun

3.

Vitamin dan
mineralsebagai zat
pengatur

atas

Tabel 5 Daftar identifikasi makanan sehat
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No.

Waktu

1.

Pagi

2.

Siang

3.

Malam

Jenis Bahan Makanan

Kandungan Gizi

Tabel 6 Daftar menyusun pola makan sehat
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C. Bahan Bacaan
Pola Makan Sehat
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai suatu sistem,
cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu (Depdiknas, 2001).Pola
makan dapat diartikan suatu kebiasaan menetap dalam hubungandengan
konsumsi makan yaitu berdasarkan jenis bahan makanan:makanan pokok,
sumber protein, sayur, buah, dan berdasarkan frekuensi : harian, mingguan,
pernah, dan tidak pernah sama sekali. Dalam hal pemilihan makanan dan
waktu makan manusia dipengaruhi oleh usia, selera pribadi, kebiasaan,
budaya dan sosial ekonomi (Almatsier, 2002).
Dengan demikian pola makan sehat mengandung pengertian sebagai suatu
cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan
maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi,
mencegah atau membantu kesembuhan penyakit.
Agar pola makan anak dapat terbentuk dengan baik, berikut ini disampaikan
tips membentuk dan menjaga pola makan yang sehat:
1. Jangan memberikan makanan lain sebelum anak makan makanan utama
(pagi, siang, sore/malam);
2. Jangan mulai membiasakan anak mengkonsumsi makanan pembuka atau
selingan yang tinggi kalori (manis);
3. Mengusahakan anak mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna tiap
hari;
4. Membiasakan menu bervariasi, sehingga anak terbiasa dengan bermacam
cita rasa;
5. Membiasakan anak makan pada tempat yang semestinya (ruang makan
atau duduk di kursi makan);
6. Memberi contoh positif dengan menghentikan kebiasaan jajan orang tua;
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7. Membiasakan anak makan pagi agar dapat menghindarkan kebiasaan
jajan;
8. Jangan mulai menuruti semua permintaan anak terhadap makanan kecil;
9. Kalau tidak terpaksa, jangan membiasakan anak makan makanan siap saji
karena gizi makanan ini kurang seimbang (terlalu banyak lemak dan
kalori);
10. Mengembangkan sikap tegas, terbuka, dan logis ketika menolak
permintaan anak dengan mencoba memberikan alternatif;
11. Membiasakan menanyakan pendapat anak seperti menanyakan.
Makanan Sehat dan Gizi Seimbang
Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap
kesehatan tubuh.Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh
mendapat semua zat gizi dalam jumlahyang cukup sesuai dengan kebutuhan,
dan dalam perbandingan yang seimbang. Oleh sebab itu, makanan sehat
sering disebut makanan seimbang. Artinya, di dalammenu atau susunan
hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan olehtubuh
dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan, dan tiap-tiap zat gizi dalam
perbandinganyang sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya.Di
samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus pula
bebas dari kuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh
sebab itu, makanan sehat, selain mutu gizi, faktor kebersihan makanan perlu
pula mendapat perhatian.
Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dapat digolongkan menjadi tiga, antara lain
sebagai berikut :
1) Zat tenaga : hidrat arang, lemak, dan protein.
2) Zat pembangun : protein, mineral, dan protein.
3) Zat pengatur : vitamin, mineral, protein, dan air.
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Dari penggolongan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa zat gizi
mempunyai fungsilebih dari satu. Misalnya, protein dapat berfungsi sebagai
zat pembangun, zat tenaga maupunzat pengatur. Demikian pula dengan
mineral dan air dapat berfungsi sebagai zat pembangun maupun zat
pengatur.
a. Hidrat arang
Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat
gula. Susunan hidrat arang terdiri dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan
Oksigen (O). Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan
tenaga dan panas. Satu gram hidrat arang akanmenghasilkan empat kalori.
Menurut besarnya molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi tiga
antara lain sebagai berikut.
(1) Monosakarida
Monosakarida merupakan hidrat arang yang susunan molekulnya
paling sederhana. Monosakarida merupakan hasil akhir dari
pemecahan sempurna dari disakarida dan polisakarida yaitu hidrat
arang yang susunan molekulnya lebih komplek. Sifatnya larut dalam
air dan rasanya manis. Golongan ini adalah: glukosa, fruktosa, dan
galaktosa.
(2) Disakarida
Dalam

proses

pencernaan,

disakarida

akan

diubah

menjadi

monosakarida. Satu molekuldisakarida terdiri dari dua molekul
monosakarida. Termasuk golongan disakarida ialah sakarosa atau
sukrosa, laktosa dan manosa. Hasil pemecahan disakarida adalah
sebagai berikut.
Sukrosa ………………. Glukosa + fruktosa
Maltosa ………………. Glukosa + glukosa
Laktosa ………………. Glukosa + galaktosa
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(3) Polisakarida
Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Termasuk dalam
golongan polisakarida ialah pati atau tepung, dekstrin dan selulosa.
b. Lemak
Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon (C ), hidrogen (H), dan
oksigen (O).Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. Satu
gram lemak yang dibakardalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain
fungsinya sebagai sumber tenaga, lemakjuga merupakan bahan pelarut dari
beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K.Pencernaan lemak di dalam
tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan
tinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itulah bila makan makan
makanan yang mengandung lemak banyak akan memberi rasa kenyang yang
lebih lama. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan.
c. Protein
Protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti menempati tempat pertama.
Proteinsering pula disebut zat putih telur. Kata ini berasal dari bahasa
Belanda “Eiwit” yang berartiputih telur. Untuk pertama kali protein memang
ditemukan dalam putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak
hanya terdapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya
tidak tepat lagi. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga
berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga.
(1) Susunan protein
Berbeda dengan hidrat arang dan lemak, selain mengandung unsur
karbon, hidrogendan oksigen, protein mengandung pula unsur
nitrogen (N). Ada beberapa jenis proteinyang mengandung sulfur (S),
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fosfor (P), dan kadang-kadang unsur-unsur lain. Unsur-unsur tersebut
membentuk unit-unit yang disebut asam amino. Asam amino inilah
yang merupakan bahan dasar pembentuk protein.Asam amino yang
tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Kedelapan
asam amino esensial bagi manusia antara lain sebagai berikut.
1. lysine
2. leusine
3. isoleucine
4. theonine
5. methione
6. valine
7. phenilalanine
8. tryptophane
(2) Klasifkasi protein
Sesuai dengan asam amino yang membentuknya, maka protein dapat
digolongkan antara lain:
(a) Protein sempurna
Protein sempurna ialah protein yang mengandung semua asam
amino esensial dalam jumlah yang cukup banyak. Protein inilah
yang termasuk golongan yang mampu menjalin pertumbuhan dan
mampu mempertahankan jaringan-jaringan tubuh.
(b) Protein kurang sempurna
Golongan ini mengandung asam-asam amino yang essensial, akan
tetapi ada beberapa yang jumlahnya hanya sedikit. Protein yang
termasuk golongan kurang sempurna ini masih dapat untuk
mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, akan tetapi tidak
menjamin pertumbuhan.
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(c) Protein tidak sempurna
Protein golongan ini mengandung sedikit sekali asam amino
essensial. Protein ini tidak dapat untuk mempertahankan, baik
jaringan-jaringan tubuh maupun untuk menjamin pertumbuhan.
(3) Fungsi protein
Fungsi protein terdiri dari dari tiga macam yaitu.
(a) Protein sebagai zat pembangun
Pada masa pertumbuhan, kebutuhan tubuh akan protein relatif
lebih besar. Pada masa dewasa, dalam keadaan-keadaan tertentu,
tubuh memerlukan pula protein dalam jumlah yang lebih besar
dari biasanya, antara lain sebagai berikut:


Pada waktu latihan-latihan olahraga.



Setelah menderita sakit keras atau sakit yang menahun.



Pada waktu hamil, protein dibutuhkan antara lain untuk
pertumbuhan janin dalam kandungan.

(b) Protein sebagai zat pengatur
Baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam tubuh
protein mengatur berbagai proses, antara lain sebagai berikut :


Protein merupakan bagian dari haemoglobin (Hb), yaitu bagian
dari darah merahyang berfungsi mengangkut oksigen ke
jaringan-jaringan tubuh.



Sebagai protein plasma berfungsi untuk mengatur tekanan
osmosa dan mempertahankan keseimbangan cairan dalam
jaringan dan saluran darah.



Sebagai

protein

darah

berperan

dalam

mengatur

keseimbangan asam basa dalam tubuh.


Kekebalan tubuh terhadap penyakit disebabkan oleh adanya
zat anti yang juga terbuat dari protein.
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Enzim-enzim dan hormon-hormon yang mengatur berbagai
proses dalam tubuh juga terbuat dari protein.

(c) Protein sebagai zat tenaga
Karena protein mengandung unsur karbon (C ) maka protein
dapat pula berperan sebagai zat tenaga. Satu gram protein akan
mengahasilkan 4 kalori. Protein akan digunakan sebagai zat
pembakar,

apabila

kebutuhan

tubuh

akan

kalori

tidak

dapatdipenuhi olehhidrat arang dan lemak. Apabila protein
digunakan sebagai zat tenaga atau zat pembakar, maka protein
tidak dapat digunakan sebagai bahan pembentuk sel-sel tubuh.
d. Zat mineral
Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi zat ini
mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat
pembangun dan zat pengatur.
(1) Mineral sebagai zat pembangun
Sebagai zat pembangun, mineral berperan dalam pembentukan
jaringan-jaringan tubuh. Misalnya, kalsium dan fosfor berfungsi
sebagai pembentuk tulang dan gigi. Zat besi sebagai pembentuk selsel darah merah dan lain sebagainya.
(2) Mineral sebagai zat pengatur
Sebagai zat pengatur mineral berfungsi, antara lain sebagai berikut.
Keseimbangan asam basa,
a) Dalam proses pembekuan darah,
b) Dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh
dan sebaliknya,mengangkut karbondioksida dari jaringan tubuh
ke paru-paru,
c) Kepekaan syaraf dan kontraksi otot,
d) Proses metabolisme, sebagai bagian dari enzim-enzim dan
hormon-hormon.
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Macam Zat
Mineral
Kalium ( Ca)

Fosfor (P)

Sulfur (S)

Yodium (J)

Fungsi dalam Tubuh
a. Sebagai bahan pembentuk
tulang dan gigi.
b. Sebagai katalisator perubahan
protrombin menjadi trombin
dalam proses pembekuan
darah.
c. Sebagai proses kontraksi
pelemasan otot-otot.
a. Sebagai bahan pembentuk
tulangdan gigi.
b. Merupakan bagian penting
dari inti sel.
c. Mengatur keseimbangan asam
basadalam darah.
d. Mengatur proses-proses
metabolisme.
e. Mengatur proses oksidasi.
a. Diperlukan oleh semua sel
karena merupakan bagian
dari asam aminocystine dan
methionine.
b. Merupakan bagian penting
dari vitamin B1.
Bahan pembentuk hormon
thyroksin.

Bahan-bahan Makanan
SumberZat Mineral
a. Susu dan ikan teri kering.
b. Kacang-kacangan kering,
sayuran hijau, bayam,
kelor,sawi hijau, daun
singkong, kacang panjang,
dan kangkung.
a. Daging, hati, ikan teri, dan
kuning telur.
b. Kacang-kacangan kering.
c. Bekatul.

Bahan-bahan makanan
sumber-sumber protein
(daging, ikan, dan
kacang-kacangan).

Bahan-bahan makanan dari
lautdan bahan makanan yang
tumbuh dekat pantai.
Tembaga
Dalam pembentukan hemoglobin. Kacang-kacangan, jeroan,
(Cu)
padi-padian, ikan, dan bangsa
kerang.
Fluor (F)
Mencegah kerusakan gigi.
Garam dapur dan air minum.
Klor (CI)
a. Mengatur tekanan osmosa,
Garam dapur, bahan
keseimbangan air dan
makanan dari
keseimbangan asam-basa.
laut, dan bahan makanan
b. Bahan pembentuk getah
hewani.
lambung (HCL).
Natrium (Na) a. Mengatur tekanan osmosa,
Garam dapur, bahan
keseimbangan air dan
makanan dari laut, dan bahan
keseimbangan asam-basa.
makanan hewani.
b. Menjaga kepekaan sel-sel
syaraf dan kontraksi otot.
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Kalsium (K)

Lain-lain zat
mineral
Mg, Mn, Mo,
Zn.

a. Terdapat dalam semua sel.
b. Mengatur tekanan osmosa dan
keseimbangan asam-basa
c. Diperlukan dalam reaksi
enzim dalam sel.
Merupakan bagian dari enzimenzim.

Sayur-sayuran, padi-padian,
dan kacang-kacangan.

Tersebar dalam berbagai
bahanmakanan.

Tabel 7 Daftar fungsi dan sumber zat mineral

e. Vitamin
Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang
sangatsedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh.
Fungsi utama vitamin ialahmengatur proses metabolisme protein, lemak, dan
hidrat arang. Vitamin A dan D apabila dikonsumsi berlebihan akan berakibat
buruk. Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kekurangan vitamin
antara lain sebagai berikut.
1) Kurang memakan bahan makanan yang mengandung vitamin.
2) Tubuh kekurangan zat tertentu, sehingga penyerapan vitamin dalam
tubuh terganggu,sebagai contoh :
(a) Untuk penyerapan vitamin K diperlukan garam-garam empedu.
(b) Untuk penyerapan vitamin A dan D diperlukan zat lemak yang cukup.
3) Akibat penyakit-penyakit saluran pencernaan, misalnya penyakit disentri
atau typhus, penyerapan zat tertentu dalam tubuh mengalami gangguan.
4) Adanya zat tertentu dalam bahan makanan atau dalam obat yang akan
mengganggu penyerapan vitamin tertentu.
5) Dalam tubuh terjadi interaksi dari beberapa vitamin. Kekurangan salah
satu vitamin akan menyebabkan terganggunya fungsi vitamin lain.
Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin
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yang larutdalam lemak (vitamin A, D, E, dan K) dan vitamin yang larut
dalam air (vitamin B dan C).
Macam
Vitamin
Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E
Vitamin K
Vitamin B1
(thiamine)
Vitamin B2
(riboflavine)
Niacin

Vitamin B6
(pyridoxine)
Vitamin B12
Vitamin B
kompleks
lain:
a. Biotin
b. Folacin
c. Inositol
d. Cholin
e. Asam
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Fungsi dalam Tubuh
Untuk kesehatan mata dan
kesehatan sel-sel epithel.

Untuk pertumbuhan dan
memelihara tulang dan gigi
dalam penyerapan kalsium
dan fosfor.
Dalam proses reproduksi.
Dalam proses pembekuan
darah.
Dalam metabolisme, hidrat
arang untuk memelihara
jaringan saraf, mencegah beri
beri.
Untuk pertumbuhan,
memelihara fungsi jaringan
saraf, dan kesehatan kulit.
Untuk pertumbuhan, menjaga
fungsi saraf dan pencernaan,
kesehatan kulit dan mencegah
pelagra.
Dalam metabolisme asam amino
danasam lemak, dalam proses
perubahan tryptophan menjadi
niacin.
Dalam pembekuan sel darah
merah.
Belum banyak diketahui
fungsinya dalam tubuh.

Bahan-bahan Makanan
SumberZat Vitamin
a. Hati, susu, mentega,
minyak,ikan.
b. Sebagai pro-vitamin
(karotin),sayuran hijau,
dan buah-buahan kuning.
Hati, telur, minyak ikan,
bahan-bahan makanan
sumber vitamin yang larut
dalam lemak.
Padi-padian, biji-bijian,
kacang-kacangan, dan kuning
telur.
Daun-daunan hijau, daging,
danhati.
Daging, biji-bijian, kacang
kacangan, padi-padian
(berastumbuk, bekatul).
Hati, telur, daging, jeroan,
kacang-kacangan, dan
sayuran berdaunhijau.
Hati, kacang tanah, unggas,
dan ikan.
Daging, susu, ragi, dan padipadian.
Daging, hati, ginjal, dan
jeroan
Hampir sama dengan vitamin
B kompleks lainnya.

Unit Pembelajaran
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Vitamin C

Untuk kesehatan gigi, gusi, dan
tulang, serta metabolisme.

Buah-buahan segar dan
sayuran segar (kol, kentang,
dan brokoli).

Tabel 8 Daftar fungsi dan sumber-sumber vitamin

f. Air
Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor dua setelah oksigen. Orang
dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu. Tetapi tanpa air, orang
hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Kehilangan 10% dari cairan
tubuh akan sangat membahayakan. Kematian yang terjadi bila kehilangan
cairan tubuh mencapai 20%. Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada bayi
jumlah cairan tubuh mencapai lebih kurang 20% dari berat badan,
sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 65%. Air terdapat di semua
jaringan di dalam tubuh dengan kadar yang sangat berbeda-beda. Dalam gizi
misalnya, jumlah cairan lebih kurang hanya 5%, dalam lemak atau tulang
kira-kira 25%, sedang dalam jaringan otot dapat mencapai 80%.

Air di dalam tubuh, selain berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi pula
sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, air perperan antara lain sebagai
pelarut hasil-hasil pencernaan, sehingga zat yang diperlukan tubuh dapat
diserap melalui dinding usus. Tubuh memperoleh air dari tiga sumber, yaitu
dari minuman, dari air yang terkandung dalam bahan-bahan makanan dan
dari air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat
makanan sumber tenaga.

Pengetahuan tentang gizi salah
Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidak seimbangan antara
jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh.
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Termasuk golongan ini ialah : penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakitpenyakit gizi lebih.
Penyakit-penyakit gizi kurang antara lain sebagai berikut :
1) Kurang kalori protein
Kekurangan protein biasanya disertai dengan kekurangan kalori. Penyakit
akibat kekurangan kalori dan protein disebut kurang kalori protein atau
terkenal istilah KKP (Kurang Kalori Protein). Penyakit ini banyak menimpa
golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah lima tahun.
Akibat yang sangat merugikan dari Kurang Kalori Protein ialah anak menjadi
kuranglincah, lemah dan malas, tidak cerdas dan sering jatuh sakit. Tanda
khas yang mendahului gejala-gejala KKP ialah terganggunya pertumbuhan
anak.
Pada tingkat berat kita mengenal dua bentuk KKP, yaitu “Kwashiorkor” dan
Marasmus”. Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein,
sedangkan Marasmus terutama akibat kekurangan kalori.
a) Kwashiorkor
(1) Tanda-tanda yang khas
(a) bengkak, terutama kaki dan tangan,
(b) berat badan kurang bila dilihat dari umurnya,
(c) muka sembab, dan
(d) otot-otot kendor.
(2) Tanda-tanda yang biasanya menyertai
(a) rambut tipis, kulit kusam,
(b) pucat karena kurang darah (anemia),
(c) berak encer,
(d) kulit pecah mengelupas,
(e) gejala kurang vitamin A, dan
(f) pembesaran hati.
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b) Marasmus
(1) Tanda-tanda yang khas
(a) sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit,
(b) wajahnya seperti orang tua, dan
(c) kulitnya keriput.
(2) Tanda-tanda yang biasanya menyertai
(a) pucat karena anemia,
(b) berak encer,
(c) dehidrasi (banyak kehilangan cairan tubuh), dan
(d) gejala kurang vitamin A dan lainnya.
2) Kurang Vitamin A
Kurang vitamin A merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia.
Penyakit ini banyak menimpa anak-anak balita. Gejala utama vitamin A
tampak pada gangguan alatpenglihatan. Buta senja merupakan gejala dini
dari kekurangan vitamin A, yaitu mata kurangdapat menyesuaikan diri pada
perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Pada tingkat berat kekurangan
vitamin A akan terjadi kelainan anatomik. Selaput beningmata (cornea)
menjadi kering, kemudian lama kelamaan menjadi rusak yang berakhir
dengankehancuran bola mata sehingga mata menjadi buta sama sekali.
Tingkat kelainan yang berat ini disebut Karatomalacia. Selain mengakibatkan
gangguan terhadap penglihatan, kekurangan vitamin A akan menyebabkan
juga kelambatan pertumbuhan, pengeringan epetil kulit, dan pengeringan
kelenjar air mata. Mengonsumsi vitamin A yang berlebihan dapat
menimbulkan akibat yang kurang baik, yang disebut keracunan vitamin A.
3) Kurang vitamin B
a) Kurang vitamin B1 (thiamine) Vitamin B1 berfungsi dalam
metabolisme hidrat arang. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin ini
akan menyebabkan gangguan pada metabolisme hidrat arang. Gejala-
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gejala awal dari kekurangan vitamin B1, antara lain kurang nafsu
makan,

sukar

buang

air

besar,

rasa

lelah,

dan sukar tidur. Kekurangan vitamin B1 tingkat berat akan
menyebabkan penyakit beri-beri. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan 389
b) Kurang vitamin B2 (riboﬂavine)
Gejala kekurangan riboﬂavine biasanya terdapat bersamaan dengan
gejala kekuranganvitamin B lainnya. Tanda-tanda yang khas ialah
bibir kering pecah-pecah, juga pecah-pecahpada sudut mulut, radang
pada lidah, kulit sekitar hidung kering dan kasar berbintik-bintik.
c) Kurang niacin
Tubuh manusia dan hewan menyusui dapat membuat niacin dari
asam amino tryptophan.Penyakit akibat kekurangan niacin disebut
pellagra. Gejala-gejala pellagra dikenal denganistilah “3 D”, yaitu
singkatan dari Diare, Disentri dan Dimensia.
4) Kurang vitamin C
Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C disebut scorbut (sariawan),
dengan gejala-gejala yang lazim, antara lain ialah perdarahan di bawah kulit
sehingga tampak bercakbercak hitam kemerah-merahan, gusi bengkak,
kemerahan, dan mudah berdarah.
6) Kurang vitamin D
Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit yang disebut rachitis,
yaitu kelainankelainan pada pertumbuhan tulang. Penyakit ini terdapat
pada anak-anak yang masih kecil.Tanda-tanda kekurangan vitamin D
ialah

tulang-tulang

panjang

menjadi

bengkak,

pertumbuhangigi

terlambat. Kelebihan vitamin D akan menyebabkan keracunan yang
memberi efek antara lain : tulang menjadi rapuh, karena zat kapur dan
fosfor diserap keluar dari tulang-tulang.
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7) Kurang vitamin E
Kekurangan vitamin E akan menyebabkan kemandulan dan kelainan pada
jantung.Pengaruhnya terhadap keadaan gizi manusia hingga sekarang
masih belum dapat diketahui dengan pasti.
8) Kurang vitamin K
Vitamin K diperlukan untuk pembuatan protrombin, sesuatu yang
diperlukan untuk pembekuan darah. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin
K akan mengakibatkan hambatan pada proses pembekuan darah. Pada
operasi atau luka-luka misalnya, akan mudah terjadi perdarahan.
9) Kekurangan zat mineral
Bidang gizi yang akan dibicarakan adalah mengenai kekurangan kalsium
(zat kapur), fosfor, zat besi, dan yodium. Walaupun demikian, bukan
berarti bahwa zat mineral lainnya tidak penting.
a) Kurang kalsium dan fosfor
Pada anak-anak, kekurangan kedua zat mineral ini akan menyebabkan
gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Penyakit rachitis akan terjadi
apabila selain kekurangan zatkapur dan fosfor, juga kekurangan
vitamin D. Pada orang dewasa akan terjadi osteoprosis dan
osteomalacia, yaitu sejenis penyakit menyebabkan tulang-tulang
menjadi rapuh dan lemak
b) Kurang zat besi
Kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia. Anemia dapat
disebabkan selain karena kekurangan zat besi juga karena faktorfaktor lain. Penyakit ini banyak dijumpai pada anak-anak yang sedang
dalam masa pertumbuhan, pada gadis remaja, dan pada wanita
terutama wanita hamil. Anemia banyak pula dijumpai di kalangan
pekerja kasar. Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama di
Indonesia.
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c) Kurang yodium
Yodium merupakan bagian dari hormon thyroid yang mengatur
metabolisme
pembesaran

basal.

Kekurangan

kelenjar

thyroid

yodium

akan

yang

menyebabkan

dikenal

sebagai

gondok (goiter). Pada tingkat ringan pembesaran kelenjar thyroid
anya dapat diketahui dengan meraba leher. Pada tingkat yang lebih
lanjut, pembesaran kelenjar thyroid dilihatdari kejauhan. Pada tingkat
berat, akan menyebabkan kretin yaitu tubuh kerdil, bisu, tuli
dan keterbelakangan mental. Cacat jasmani dan mental akibat
kekurangan yodium ini tidak dapat diperbaiki lagi.
Mengukur Gizi Seimbang
Untuk mengukur gizi kita seimbang atau tidak dapat dilakukan melalui
pengukuran berat badan dibagi tinggi badan dinamakan Indeks Massa Tubuh
(IMT)
𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐼𝑀𝑇 =

Kurus

Normal
Gemuk

𝐵𝐵 (𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛)
𝑇𝐵 (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛)𝑥𝑇𝐵 (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛)

Kategori
Kekurangan berat badan tingkat
berat
Kekurangan berat badan tingkat
ringan
Kelebihan berat badan tingkat
ringan
Kelebihan berat badan tingkat
berat
Tabel 9 Daftar kategori IMT
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IMT
< 17,0
17,0 – 18,4
18,5 – 25,0
25,1 – 27,0
> 27,0
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Jika seseorang termasuk kategori :
1. IMT < 17,0: keadaan orang tersebut disebut kurus dengan kekurangan
berat badan tingkat berat atau Kurang Energi Kronis (KEK) berat.
2. IMT 17,0 – 18,4: keadaan orang tersebut disebut kurus dengan
kekurangan berat badan tingkat ringan atau KEK ringan.
Contoh cara menghitung IMT:
Eko dengan tinggi badan 148 cm, mempunyai berat badan 38 kg.
38 𝑘𝑔
= 17,3
1,48𝑥1,48 𝑚
Status gizi Eko adalah kurus tingkat ringan. Eko dianjurkan menaikkan
berat badan sampai menjadi normal antara 41- 54 kg dengan IMT 18,5 –
25,0.
(Sumber : Pedoman praktis terapi gizi medis Departemen Kesehatan RI 2003)
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS)
Makanan yang dikonsumsi individu setiap hari beraneka ragam dan
memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah cukup, sesuai kebutuhan gizi
seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses
kehidupan dan perkembangan tubuh.
Pedoman 13 Pesan Dasar Gizi Seimbang menyampaikan pesan-pesan untuk
mencegah masalah gizi ganda dan mencapai gizi seimbang guna
menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang andal. Garis besarpesanpesan tersebut seperti dijelaskan oleh Dirjen Binkesmas Depkes RI (1997)
antara lain:
1. Makanlah makanan yang beraneka ragam. Makanan yang beranekaragam
harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan
bahkan serat makanan dalam jumlah dan proporsi yang seimbang
menurut kebutuhan masing-masing kelompok (bayi, balita, anak, remaja,
ibu hamil dan menyusui, orang dewasa dan lansia).
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2. Makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Energi dan tenaga
dapat diperoleh dari makanan sumber karbohidrat, lemakserta protein.
Energi dibutuhkan untuk metabolisme dasar (seperti untuk menghasilkan
panas tubuh serta kerja organ-organ tubuh) dan untuk aktivitas seharihari seperti belajar, bekerja serta berolahraga. Kelebihan energi akan
menghasilkan obesitas, sementara kekurangan energi dapat menyebabkan
kekurangan gizi seperti marasmus.
3. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi.
Karbohidrat sederhana, seperti gula dan makanan manis sebaiknya
dikonsumsi dengan memperhatikan azas tepat waktu, tepat indikasi dan
tepat jumlah. Makanan ini sebaiknya dimakanpada siang hari ketika kita
akan atau sedang melakukan aktivitas dan jumlahnya tidak melebihi 3-4
sendok makan gula/hari. Karbohidrat kompleks sebaiknya dikonsumsi
bersama makanan yang merupakan sumber unsur gizi lain seperti protein,
lemak/minyak, vitamin dan mineral. Seyogyanya 50-60% dari kebutuhan
energi diperoleh dari karbohidrat kompleks.
4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan
energi. Konsumsi lemak dan minyak berlebihan, khususnya lemak/minyak
jenuh dari hewan, dapat beresiko kegemukan atau dislipidemia pada
orang-orang

yang

mempunyai

kecenderungan

ke

arah

tersebut.

Dislipidemia atau kenaikan kadar lemak (kolesterol atau trigliserida)
dalam darah merupakan faktor untuk terjadinya penyakit jantung koroner
dan stroke. Konsumsi lemak/minyak dianjurkan tidak melebihi 20% dari
total kaori dan perlu diingat bahwa unsur gizi ini juga memiliki peran
tersendiri sebagai sumber asam lemak esensial serta juga membantu
penyerapan beberapa vitamin yang larut dalam lemak.
5. Gunakan garam beryodium. Penggunaan garam beryodium dapat
mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Namun,
penggunaan garam yang berlebihan juga tidak dianjurkan karena garam
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mengandung natrium yang bisa meningkatkan tekanan darah. Sebaiknya
konsumsi garam tidak melebihi 6 gram atau 1 sendok teh per hari.
6. Makanlah makanan sumber zat besi. Makanan seperti sayuranhijau,
kacang-kacangan, hati, telur dan daging banyak mengandung zat besi dan
perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk mencegah anemia gizi.
7. Berikan ASI saja pada bayi sampai berumur 4 bulan. Untuk dapat
memberikan ASI dengan baik, ibu menyusui harus meningkatkan jumlah
dan mutu gizi makanannya selama hamil dan menyusui. Makanan
Pendamping ASI (PASI) hanya boleh diberikan setelahusia bayi lebih dari
4 bulan dan pemberiannya harusbertahapmenurut umur, pertumbuhan
badan serta perkembangan kecerdasan.
8. Biasakan makan pagi. Makan pagi dengan makanan yang beranekaragam
akan memenuhi kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesegaran tubuh
dan meningkatkan produktifitas dalam bekerja. Pada anak-anak, makan
pagi akan memudahkan konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar bisa
lebih ditingkatkan.
9. Minumlah air bersih, aman dan cukup jumlahnya. Air minum harus bersih
dan bebas kuman. Minumlah air bersih sampai 2 liter per hari sehingga
metabolisme tubuh kita bisa berjalan lancar mengingat air sangat
dibutuhkan sebagai pelarut unsur gizi bagi keperluan metabolisme
tersebut. konsumsi air yang cukup dapat menghindari dehidrasi dan akan
menurunkan resiko infeksi serta batu ginjal.
10. Lakukan kegiatan fisik atau olah raga yang teratur. Kegiatan ituakan
membantu

mempertahankan

berat

badan

normal

disamping

meningkatkan kesegaran tubuh, memperlancar aliran darah dan
mencegah osteoporosis khususnya pada lansia.
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11. Hindari minum minuman beralkohol. Alkohol bersama-sama rokokdan
obat-obatan terlarang lainnya harus dihindari karena dapat membawa
risiko untuk terjadinya berbagai penyakit degeneratif, vaskuler dan
kanker.
12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Makanan yang tidak
tercemar, tidak mengandung kuman atau parasit lain, tidak mengandung
bahan kimia berbahaya dan makanan yang diolah dengan baik sehingga
unsur gizi serta cita rasanya tidak rusak, merupakan makanan yang
aman bagi kesehatan.
13. Bacalah label pada makanan yang dikemas. Label pada makanankemasan
harus berisikan tanggal kadaluwarsa, kandungan gizi danbahan aktif
yang digunakan. Konsumen yang berhati-hati dan memperhatikan label
tersebut akan terhindar dari makanan rusak, tidak bergizi dan makanan
berbahaya. Selain itu, konsumen dapatmenilai halal tidaknya makanan
tersebut (Dirjen Binkesmas Depkes RI, 1997) .
Untuk meningkatkan pemahaman, dapat menggunakan referensi bahan
bacaan dari berbagai sumber.

40

Unit Pembelajaran
Pola Makan Sehat

D. Mengembangkan Soal HOTS

Kisi-kisi Penulisan Soal

Satun Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

No. Kompe Lingkup Materi
tensi
Materi
yang
diuji
1.
Penge- Budaya
Pola
tahuan Hidup
Makan
Sehat
sehat

2

Pengetahuan

Budaya
Hidup
Sehat

Pola
Makan
sehat

Indikator
Soal

No.

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Pola
makan
sehat

1

C3/Level 2

Pilihan
Ganda

Pola
makan
sehat

2

C3/Level 2

Uraian

Tabel 10 Kisi-kisi Penulisan Soal
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Kartu Soal Pilihan Ganda

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL PILIHAN GANDA
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah : SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran
: PJOK
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR :
Memahami pola
makan sehat,
bergizi dan
seimbang serta
pengaruhnya
terhadap kesehatan

Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI :
Budaya Hidup
Sehat

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
: Agustinus B.O Muda
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Kebutuhan vitamin akan meningkat secara bertahap sesuai
bertambahnya usia. Kebutuhan vitamin yang tidak mencukupi
akan menyebabkan kekurangan vitamin atau hipovitaminosis.
Dibawah ini ada beberapa bahan makanan yang mengandung
vitamin. :

MATERI:

1. Jeruk

4. Hati

2. Kacang-kacangan

5. Nanas

3. Stroberi

6. Jambu biji

Yang termasuk sumber vitamin C adalah :
Pola Makan Sehat
INDIKATOR
SOAL :
Konsep pola
makan sehat,
bergizi dan
seimbang serta
pengaruhnya
terhadap
kesehatan dengan
benar
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A. 1, 2, 3, 4
B. 1, 2, 3, 5,
Kunci
Jawaban
D

C. 1, 3, 4, 6
D. 1, 3, 5, 6
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Kartu Soal Uraian

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOALURAIAN
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah : SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran
: PJOK
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR :
Memahami pola
makan sehat,
bergizi dan
seimbang serta
pengaruhnya
terhadap kesehatan

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Nama Penyusun
: Agustinus B.O Muda
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan cerita berikut.
Anton dan Dedi akan di kantin, Anto memesan menu Makan

Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI :

siang nasi dan ayam goreng serta minuman es teh dan Dedi
memesan menu nasi, sayur bayam, ikan goreng dan buah
pepaya serta air putih.
Berdasarkan cerita tersebut, siapakah yang mempunyai
kecenderungan pola makan sehat? Jelaskan alasanmu!

Budaya Hidup
Sehat

Kunci Jawaban dan Penskoran
Kunci Jawaban/Kata Kunci

Skor

MATERI:
Pola Makan Sehat
INDIKATOR
SOAL :
Menjelaskan cara
menerapkan
konsep pola
makan sehat,
bergizi dan
seimbang serta
pengaruhnya
terhadap
kesehatan
dengan benar

Yang mempunyai kecenderungan pola makan sehat
yaitu Dedi, karena Dedi mengatur Pola makan yang
bervariasi/lengkap dengan kandungan zat :
1) Karbohidrat
2) Protein
3) Vitamin dan mineral
0
Jika kosong atau salah jawab
Jika 1 jawaban benar

1

Jika 2 Jawaban benar

2

Jika 3 Jawaban benar

3
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Makanan yang kita makan hendaknya dapat memenuhi fungsi-fungsi yang
penting di dalam tubuh. Baik hewan maupun manusia mendapatkan zat-zat
gizidalam bentuk makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan.
Tiapbahan makanan mengandung jenis dan jumlah zat-zat gizi yang berbedabeda.
Bahan makanan mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak,
mineral, vitamin, dan air. Semuanya diperlukan oleh manusia untuk
mempertahankan kehidupannya. Selain zat-zat gizi tersebut, diperlukan juga
zatoksigen (O2 ) yang diperoleh dari udara sewaktu kita bernafas.
Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap
kesehatan tubuh.Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh
mendapat semua zat gizi dalam jumlahyang cukup sesuai dengan kebutuhan,
dan dalam perbandingan yang seimbang.Oleh sebab itu, makanan sehat
sering disebut makanan seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan
hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan olehtubuh
dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan, dan tiap-tiap zat gizi dalam
perbandingan yang sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya. Di
samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus pula
bebas darikuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit.
Dengan demikian, pola makan sehat mengandung pengertian sebagai suatu
cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan
maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi,
mencegah atau membantu kesembuhan penyakit.
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Unit Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi Pendidikan Jasmani
Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMP Unit Pola makan Sehat ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari empat unit lainnya dalam Diklat
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
Perluasan wawasan dan pengetahuan Saudara berkenaan dengan substansi
materi ini penting dilakukan, baik melalui kajian buku, jurnal, maupun
penerbitan lain yang relevan. Di samping itu, penggunaan sarana
perpustakaan, media internet, serta sumber belajar lainnya merupakan
wahana yang efektif bagi upaya perluasan tersebut. Demikian pula dengan
berbagai kasus yang muncul dalam penyelenggaraan pembelajaran PJOK,
baik. Berdasarkan hasil pengamatan maupun dialog dengan praktisi
pendidikan PJOK akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan
Saudara.
Dalam tataran praktis, mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan
keterampilan yang diperolah setelah mempelajari unit ini, penting dan
mendesak untuk dilakukan.
Melalui langkah ini, kebermaknaan materi yang dipelajari akan sangat
dirasakan oleh Saudara. Di samping itu, tahapan penguasaan kompetensi
Saudara sebagai guru PJOK secara bertahap dapat diperoleh.
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Pada akhirnya, keberhasilan Saudara dalam mempelajari unit ini tergantung
pada tinggi rendahnya motivasi dan komitmen Saudara dalam mempelajari
dan mempraktekan materi yang disajikan. Modul ini hanyalah merupakan
salah satu bentuk stimulasi bagi Saudara untuk mempelajari lebih lanjut
substansi materi yang disajikan serta penguasaan kompetensi lainnya.

58

Unit Pembelajaran
Pola Makan Sehat

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani dalam Kurikulum 2013
menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan: pendahuluan, inti
(mengamati, menanya, mengumpulkan data/mencoba, menganalisis atau
menalar, mengomunikasikan), dan penutup.
Perluasan wawasan dan pengetahuan peserta berkenaan dengan substansi
materi ini penting dilakukan, baik melalui kajian buku, jurnal, maupun
penerbitan lain yang relevan. Di samping itu, penggunaan sarana
perpustakaan, media internet, serta sumber belajar lainnya merupakan
wahana yang efektif bagi upaya perluasan tersebut. Demikian pula dengan
berbagai kasus yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan PJOK, baik
berdasarkan hasil pengamatan maupun dialog dengan praktisi pendidikan
PJOK, akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan para peserta
diklat.
Dalam tataran praktis, mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh setelah mempelajari Paket Unit ini, penting dan
mendesak untuk dilakukan. Melalui langkah ini, kebermaknaan materi yang
dipelajari akan sangat dirasakan oleh peserta diklat. Di samping itu, tahapan
penguasaan kompetensi peserta diklat sebagai guru PJOK, secara bertahap
dapat diperoleh.
Pada akhirnya, keberhasilan peserta dalam mempelajari Paket Unit ini
tergantung pada tinggi rendahnya motivasi dan komitmen peserta dalam
mempelajari dan mempraktekan materi yang disajikan. Paket Unit ini
hanyalah merupakan salah satu bentuk stimulasi bagi peserta untuk
mempelajari lebih lanjut substansi materi yang disajikan serta penguasaan
kompetensi lainnya.
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https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4474512/perempuan-yangsesak-napas-diduga-obesitas-beratnya-hampir-200-kg
https://www.kompas.tv/article/24882/arya-bocah-obesitas-sekarangsudah-kurus
https://www.medkes.com/2013/11/kalkulator-imt-ukur-berat-badanideal.html
https://www.youtube.com/watch?v=WS9JQ7nV3NU
https://www.youtube.com/watch?v=QAViiy1kh6o
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