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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan 

oleh otot-otot skeletal dan menghasilkan peningkatan resting energy expenditure 

yang bermakna.
22

 Aktivitas fisik juga dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan 

fisik yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot.   

Aktivitas fisik yang dilakukan pada anak usia prasekolah sangat penting 

untuk kesehatan dan perkembangan serta menurunkan risiko untuk terjadi 

kelebihan berat  badan (overweight), obesitas maupun penyakit-penyakit lain yang 

disebabkan oleh berat badan yang berlebihan. Aktivitas fisik pada anak usia 

prasekolah dapat berupa aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah, 

kebiasaan, hobi maupun latihan fisik dan olahraga.
 
Untuk memenuhi kebutuhan 

aktivitas fisik anak usia prasekolah, maka baik orangtua maupun guru di sekolah 

untuk seharusnya menyediakan aktivitas fisik yang terstruktur maupun tidak 

terstruktur.
23

  

Usia anak-anak khususnya usia prasekolah tidak seharusnya menghabiskan 

waktunya dengan hanya menonton televisi sambil menikmati snack yang 

berlebihan, bermain video games, bermain playstation dan hanya berbaring di 

tempat tidur dalam waktu lebih dari 60 menit. Penting bagi anak usia prasekolah 

untuk menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang aktif, paling tidak 30 menit 

untuk kegiatan terstruktur dan 60 menit untuk kegiatan yang tidak terstrukur 
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seperti bermain di taman terbuka. Aktivitas fisik untuk anak usia prasekolah 

seharusnya menyenangkan, menarik, serta dapat melatih perkembangan pada 

anak.
24 

Suatu data menunjukkan bahwa aktivitas fisik pada anak-anak cenderung 

menurun. Anak-anak lebih banyak bermain didalam rumah dibandingkan diluar 

rumah, misalnya bermain games komputer maupun media elektronik lain, 

menonton televisi yang banyak menyuguhkan acara maupun film anak, disamping 

iklan makanan yang mempengaruhi peningkatan konsumsi makanan manis-manis 

atau “camilan”. Kejadian tersebut dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak 

usia prasekolah. 

Aktivitas fisik yang teratur memiliki banyak manfaat untuk anak-anak  usia 

prasekolah. Manfaatnya dapat berupa : 

 Perkembangan kekuatan dan ketahanan dari otot 

 Membangun dan mendorong harga diri 

 Meningkatkan stabilitas dari tubuh 

 Membangun kekuatan otot, jantung dan tulang 

 Mengembangkan keterampilan mengontrol obyek tertentu 

 Mengembangkan keterampilan motorik halus dan motorik kasar 

 Meningkatkan kemampuan berpikir 

 Mengembangkan pengenalan terhadap benda, warna dan bentuk 

 Mengembangkan ketahanan dalam sistem kardiovaskular 

Aktivitas fisik pada anak-anak usia prasekolah dipengaruhi oleh berbagai hal, 

diantaranya adalah faktor fisiologis atau perkembangan (pertumbuhan, kesegaran 
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jasmani, keterbatasan fisik), lingkungan (fasilitas, musim, keamanan), faktor 

psikologis, faktor sosial, dan demografi (pengetahuan, sikap, pengaruh orang tua, 

teman sebaya, status ekonomi, jenis kelamin, usia).
25 

Aktivitas fisik yang rendah pada anak usia prasekolah merupakan faktor 

risiko yang menyebabkan terjadinya obesitas. Aktivitas fisik akan mengubah 

komposisi tubuh yakni menurunkan lemak tubuh dan meningkatkan massa tubuh 

tanpa lemak yang berlebih.
25

 

Anak usia prasekolah lebih banyak mengahabiskan waktunya untuk 

aktivitas yang bersifat sedentary. Pola aktivitas fisik yang seperti ini 

menyebabkan angka kejadian obesitas meningkat pada anak usia prasekolah. 

Suatu data menunjukkan bahwa anak overweight maupun obesitas mempunyai 

waktu tidur yang lebih lama dibanding anak dengan gizi normal. Pada anak 

obesitas cenderung malas bergerak aktif dan hanya menghabiskan waktunya 

dengan menonton televisi. Dengan kebiasaan yang seperti itu, menyebabkan 

penimbunan lemak yang berlebihan dalam tubuh anak.
26,46

 

Pada anak umur 2-5 tahun, aktivitas fisik lebih pada aktivitas bermain. 

Permainan untuk membuat anak aktif bergerak sangat beragam. Permainan pada 

anak selain dapat menggerakan otot-otot dalam tubuhnya juga dapat melatih 

perkembangan dari motorik kasar dan motorik halus serta dapat meningkatan 

kemampuan dalam berpikir dan keseimbangan tubuh. 

Aktivitas bermain pada anak selain dapat dilakukan secara individual, juga 

dapat dilakukan secara berkelompok, seperti permainan lompat tali, permainan 

hide and seek atau lebih dikenal dengan “petak umpet”. Permainan secara 
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berkelompok dapat melatih kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi pada 

diri anak serta dapat menumbuhkan rasa kepeduliaan dan empati pada anak. 

Selain itu, permainan tersebut juga dapat melatih kebersamaan dan kerjasama 

antar pribadi.
26 

Aktivitas fisik umumnya diklasifikasikan sebagai rendah, sedang, dan 

intensitas tinggi berdasarkan METs (metabolic equivalents untuk kegiatan tertentu 

atas dasar rasio aktivitas untuk resting energy expenditure.
27

 METs merupakan 

kelipatan dari resting energy expenditure (misalnya, berjalan santai = 3.5 METs, 

yang berarti bahwa ketika seseorang berjalan, pengeluaran energi tiga kali resting 

energy expenditure). Juga, diasumsikan bahwa 1 METs = 1 kkal / menit, sehingga 

60 menit berjalan pada 3,5 METs dianggap setara dengan 210 kkal, sehingga 

perhitungan energi yang dikeluarkan pada tingkat 1 kkal per jam per kilogram 

berat badan per MET, dengan demikian total energy expenditure (TEE) diperoleh 

dari jumlah METs dalam sehari (METs x 1440 menit) x berat badan (kg).
28

 

Pengkodean yang mengklasifikasikan aktivitas fisik tertentu pada anak dengan 

tingkat pengeluaran energi dapat dilihat pada Compendium of Energy 

Expenditures for Youth.
29

 Total energy expenditure (TEE) adalah energi rata-rata 

yang dikeluarkan dalam periode 24 jam oleh seorang individu atau sekelompok 

individu. 

Physical activity level (PAL) adalah TEE selama 24 jam dinyatakan 

sebagai kelipatan BMR, dan dihitung sebagai TEE / REE selama 24 jam. Basal 

Metabolic Rate (BMR) adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan proses vital tubuh, tidak termasuk aktivitas dan proses 
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pengolahan makanan. BMR diukur dalam posisi berbaring, dalam lingkungan 

thermo-neutral setelah 12 sampai 18 jam, hanya ketika individu telah terbangun 

sebelum memulai kegiatan sehari-hari. Dalam prakteknya, Resting Energy 

Expenditure (REE) biasanya diukur selain BMR. REE yang sama diukur pada saat 

istirahat di lingkungan thermo-neutral setelah 8-12 jam dan tidak segera setelah 

bangun. REE tidak lebih dari 10% dari BMR.
30 

 

Tabel 1. Persamaan untuk Menghitung REE dan BMR (kkal/hari) pada Anak 

Usia 3-10 Tahun 
30

 

Sumber Jenis Kelamin Persamaan 

WHO Laki-laki 

Perempuan 

REE = 22,7 x Wt + 495 

REE = 22,4 x Wt + 499 

Schofield 

(W) 

Laki-laki 

Perempuan 

BMR = 22,7 x Wt + 505 

BMR = 20,3 x Wt + 486 

Shofield-

(WH) 

Laki-laki 

Perempuan 

BMR = 19,6 x Wt + 130,3 x Ht + 414,9 

BMR = 16,97 x Wt + 161,8 x Ht + 371,2 

Harris- 

Benedict 

Laki-laki 

Perempuan 

REE = 66,47 + 13,75 x Wt + 5,0 x Ht – 6,76 x usia 

REE = 655,10 + 9,56 x Wt + 1,85 x Ht – 4,68 x usia 

 

Aktivitas fisik atau kegiatan aktif bermain jika dilakukan secara teratur 

dapat mengurangi risiko penumpukan lemak pada tubuh anak serta dapat 

menghindarkan anak dari risiko obesitas. Aktivitas fisik mempunyai pengaruh 

yang bermakna  terhadap penggunaan energi. Peningkatan aktivitas pada anak 

dapat menurunkan nafsu makan dan meningkatkan laju metabolisme, sehingga 

dapat menghindari risiko obesitas.
31 

 

 

 



13 

 

2.2  Status Gizi 

 2.2.1 Definisi status gizi 

Status gizi merupakan keadaan dari tubuh yang diakibatkan oleh 

keseimbangan antara asupan makanan dan penggunaan zat gizi. Status gizi 

seseorang dinilai dengan memeriksa informasi mengenai riwayat kesehatan 

dahulu dan sekarang dari beberapa sumber. Skrining nutrisi, bersama dengan 

riwayat kesehatan, temuan pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium, dapat 

digunakan untuk mendeteksi ketidakseimbangan. Penelitian status gizi yang 

komprehensif dapat dilaksanakan untuk menetapkan tujuan dan menentukan 

intervensi untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang sudah terjadi atau 

mungkin terjadi. 

Penilaian status gizi pada anak umur prasekolah sangat penting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa selanjutnya. Komponen-

komponen yang dinilai pada status gizi mencakup evaluasi pertumbuhan normal 

dan kesehatan, evaluasi untuk faktor risiko gizi yang berperan pada penyakit, serta 

deteksi dini dan pengobatan defisiensi atau kelebihan gizi.
32

 

2.2.2  Penilaian status gizi 

  Penentuan status gizi seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Penilaian status gizi anak usia 3-5 tahun pada hakekatnya tidak jauh berbeda 

dengan penilaian status gizi pada periode kehidupan lainnya. Status gizi dapat 

dinilai secara langsung maupun secara tidak langsung. Penilaian secara langsung 

meliputi : (1) pemeriksaan klinis, (2) pemeriksaan antropometri, (3) uji 
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biokimawi, (4) uji biofisik. Pemeriksaan secara tidak langsung meliputi : (1) 

anamnesis asupan diet, (2) statistik vital.
33,34

 

2.2.2.1 Penilaian status gizi secara langsung 

 Penilaian status gizi secara langsung dapat diartikan kondisi pada tubuh 

seseorang yang dapat kita nilai pada saat pemeriksaan langsung.  Penilaian secara 

langsung, meliputi : 

(1) Pemeriksaan klinis 

 Pemeriksaan klinis merupakan metode yang penting untuk menilai status 

gizi. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang 

dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Pemeriksaannya meliputi 

pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk riwayat kesehatan.  

Terdapat beberapa bagian tubuh yang perlu diperhatikan, diantaranya: 

gusi, bibir, kulit, lidah, mata dan alat kelamin. Rambut, kulit, dan mulut sangat 

rentan sebab usia sel epitel dan mukosa tidak lama. 

(2) Pemeriksaan Antropometri 

  Antropometri dapat diartikan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh 

dan komposisi tubuh dari berbagai umur dan tingkat gizi. Pada pemeriksaan 

antropometri, tujuan yang hendak dicapai adalah : 

a. Penapisan status gizi, yang diarahkan untuk orang dengan keperluan 

khusus. 

b. Survei status gizi, yang ditujukan untuk memperoleh gambaran status gizi 

masyarakat pada saat tertentu, serta faktor yang berkaitan. 
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c. Pemantauan status gizi, yang digunakan untuk memberikan gambaran 

perubahan status gizi dari waktu ke waktu. 

Pemeriksaan antropometri dilakukan dengan mengukur : tinggi badan, 

berat badan, tebal lemak dibawah kulit, serta pengukuran beberapa lingkar bagian 

tubuh tertentu. 

(3) Uji biokimiawi 

Penilaian status gizi dengan biokimiawi adalah pemeriksaan spesimen 

yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. 

Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : darah, urin, tinja, dan juga beberapa 

jaringan tubuh seperti hati dan otot. 

Uji yang sering digunakan adalah pengukuran jenis protein viseral dan 

somatik. Pengukuran protein viseral adalah serum albumin, pre albumin, 

transferin, hitung jumlah limfosit, dan uji antigen pada kulit. Pengukuran protein 

somatik dapat dilakukan dengan mengukur lingkar pertengahan lengan atas (mid-

arm-circumference). 

(4) Uji biofisik 

Uji biofisik merupakan metode penentuan status gizi dengan melihat 

kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari 

jaringan. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. 

2.2.2.2 Penilaian status gizi secara tidak langsung 

Penilaian status gizi secara tidak langsung ialah penilaian status gizi yang 

membutuhkan pendekatan lebih jauh dengan kondisi tubuh seseorang agar 
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didapatkan nilai status gizi yang sesuai. Penilaian status gizi secara tidak langsung 

meliputi : anamnesis asupan diet, statistik vital, dan faktor ekologi. 

(1) Anamnesis asupan diet 

Anamnesis asupan diet merupakan metode penentuan status gizi secara 

tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. 

Komponen anamnesis asupan diet meliputi :  

 “24-hour food recall/record” 

 “Food frequency questionnaire” 

 “Food history” 

Teknik anamnesis memiliki beberapa kelemahan, diantaranya bias karena 

sifat lupa dari subyek yang diteliti, penghitungan kandungan gizi yang tidak 

akurat, dan cara masak dan makan yang bervariasi pada setiap individu. 

(2) Statistik vital 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis 

data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka 

kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu yang berhubungan dengan gizi. 

(3) Faktor ekologi 

Ekologi berhubungan dengan keadaan malnutrisi pada individu tertentu 

yang merupakan hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan 

budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi 

seperti iklim, tanah dan keadaan irigasi. Pengukuran faktor ekologi dipandang 

sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat 

sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi. 
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2.2.3 Diagnosis masalah nutrisi 

 Diagnosis masalah nutrisi pada pasien adalah hasil pengkajian atau 

evaluasi status nutrisi yaitu tentang bagaimana status gizi (seluruh fisik pasien) 

dan tentang status nutrien tertentu. Masalah nutrisi dapat berkaitan dengan 

gangguan proses pencernaan, metabolisme, ekskresi nutrien pada berbagai 

penyakit. Masalah nutrisi dapat terjadi berupa keadaan kekurangan gizi, dimulai 

dari tingkat deplesi, berlanjut nyata sebagai defisiensi. Sebaliknya, dapat juga 

terjadi kelebihan masukan zat gizi, dari tingkat awal kelebihan sampai menjadi 

tingkat keracunan atau disebut toksisitas. 

 Dalam lingkup klinik, status gizi dapat diukur melalui cara langsung 

dan tidak langsung. Penilaian status gizi yang sering digunakan meliputi 4 aspek : 

pemeriksaan klinis, pemeriksaan antropometri, analisis diet dan pemeriksaan 

laboratorium. Namun, dalam praktek sehari-hari status gizi dinilai melalui 

pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan klinis.
31

 

 Berikut adalah tabel klasifikasi status gizi menurut WHO 2006 yang 

digolongkan berdasarkan tinggi badan, berat badan, usia dan indeks massa tubuh : 

Tabel 2. Klasifikasi status gizi menurut WHO 2006 
31 

Skor Z 

Indikator Pertumbuhan 

Tinggi 

Badan/ Usia 

Berat Badan 

/ Usia 

Berat Badan/  

Tinggi Badan 

IMT / Usia 

> 3 (1) 

(2) 

Obesitas Obesitas 

> 2  Gizi lebih Gizi lebih 

> 1  Resiko gizi Resiko gizi 
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lebih  

(3) 

lebih 

(3) 

0 (median)  

< -1  

< -2 Pendek Gizi kurang Kurus Kurus 

< -3 Pendek sekali 

(4) 

Gizi kurang 

(parah) (5) 

Kurus sekali Kurus sekali 

Dikutip dari : Buku Ajar Nutrisi Pediatrik dan Penyakit Metabolik Jilid I, 2011 

 

Catatan : 

(1) Anak tergolong sangat tinggi. Anak yang tinggi tidak menjadi masalah jika 

tidak berlebihan. Jika terlalu tinggi (orang tua memiliki tinggi badan normal 

namun tinggi anak melampaui TB/usia) anak dicurigai memiliki kelainan 

endokrin, seperti tumor hipofisis yang dapat memicu hormon pertumbuhan. 

(2) Anak mungkin memiliki masalah pertumbuhan, namun harus 

mempertimbangkan kembali pengukuran BB/TB atau IMT/usia. 

(3) Jika hanya ada 1 poin menunjukan possible risk, namun jika ada 2 poin 

menunjukan definite risk. 

(4) Pada anak yang mengalami overweight terdapat kemungkinan tumbuh 

kerdil/sangat kerdil. 

(5) Anak memiliki berat badan sangat kurang. 
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2.2.4 Obesitas 

  Obesitas merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan adanya 

kelebihan berat badan. Obesitas didefinisikan sebagai suatu kelainan atau penyakit 

yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. 

Penyebab pada obesitas multifaktorial sehingga penatalaksanaannya sulit 

dilakukan. Obesitas mempunyai dampak terhadap tumbuh kembang anak 

terutama aspek perkembangan psikososial. Selain itu, obesitas pada masa anak 

berisiko tinggi menjadi obesitas dimasa dewasa dan berpotensi mengalami 

berbagai penyakit dan kematian antara lain penyakit kardiovaskuler, diabetes 

melitus, dan lain-lain. 

  Obesitas secara klinis mempunyai tanda dan gejala yang khas, antara 

lain wajah yang membulat, pipi yang tembem, dagu rangkap, leher relatif pendek, 

dada yang membusung dengan payudara yang besar mengandung jaringan lemak, 

perut membucit disertai dinding perut yang berlipat-lipat serta kedua tungkai 

umumnya berbentuk X dengan kedua pangkal paha bagian dalam saling 

menempel dan bergesekan akibatnya menyebabkan laserasi dan ulserasi yang 

dapat menimbulkan bau yang kurang sedap. Pada anak laki-laki, penis tampak 

kecil karena tersembunyi dalam jaringan lemak suprapubik, hal ini yang 

seringkali menyebabkan orang tua menjadi sangat khawatir dan membawa 

anaknya ke dokter. 

  Prinsip pada tatalaksana obesitas adalah mengurangi asupan energi 

serta meningkatkan keluaran energi. Prinsip tersebut dapat dilakukan dengan cara 

pengaturan diet, peningkatan aktivitas fisik, merubah pola hidup dan yang 
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terpenting adalah keterlibatan keluarga dalam proses terapi untuk menangani 

obesitas pada anak usia prasekolah. Selain itu, diperlukan pula peran dari 

lingkungan tempat belajar anak di sekolah, dimana asupan makanan serta aktivitas 

fisik dari anak perlu dikontrol oleh guru. Dengan demikian, angka kejadian 

obesitas pada anak usia prasekolah dapat diturunkan prevalensinya.
31 

 

2.3  Pemeriksaan antropometri gizi  

  Antropometri adalah pengukuran dimensi dan komposisi tubuh dari 

berbagai tingkat umur dan gizi, dalam hal ini yang diukur adalah berat badan, 

tinggi badan, lingkar lengan atas dan tebal lemak dibawah kulit. Antropometri 

berasal dari kata “anthropos” dan “ metros”. “Anthropos” artinya tubuh dan 

“metros” artinya pengukuran, sehingga antropometri berarti ukuran dari tubuh. 

Dimensi tubuh yang diukur adalah tulang, otot, dan jaringan lemak. 

Tabel 3. Parameter yang diajukan WHO untuk diukur pada survei gizi
33

 

Usia Pengamatan di Lapangan Pengamatan lebih rinci 

0-1 tahun Berat dan panjang badan Panjang batang badan, lingkar kepala 

dan dada, diameter krista illiaca, lipat 

kulit dada,  triceps, dan subscapula 

1-5 tahun Berat dan panjang badan 

(sampai 3 tahun), tinggi 

badan (diatas 3 tahun), 

lipat kulit biseps dan 

triceps, dan lingkar lengan. 

Panjang batang badan (3 tahun), lingkar 

kepala dan dada (inspirasi setengah), 

diameter bikristal, lipat kulit dada dan 

subscapula, lingkar betis, rontgen 

postero-anterior tangan dan kaki. 



21 

 

5-20 tahun Berat dan tinggi badan, 

lipat kulit triceps. 

Tinggi duduk, diameter bikristal, 

diameter bikromal, lipat kulit di tempat 

lain, lingkar lengan dan betis, rontgen 

postero-anterior tangan dan kaki. 

> 20 tahun Berat dan tinggi badan, 

lipat kulit betis, triceps. 

Lipat kulit di tempat lain, lingkar 

lengan dan betis. 

Dikutip dari : “Measuring change in nutritional status : guidelines for assesing the 

nutritional impact of supplementary feeding programs for vunerable groups”,WHO 1983 

2.3.1  Berat badan 

  Pengukuran berat badan merupakan pemeriksaan antropometri yang 

paling sering digunakan karena cara pengukurannya yang mudah. Berat badan 

merupakan penghitungan rerata dari status nutrisi secara umum yang memerlukan 

data lain seperti umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Berat badan diukur dengan 

menggunakan timbangan digital atau timbangan dacin. 

 Pada pengukuran berat badan sebaiknya diukur dengan baju minimal atau 

tanpa baju untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk anak berumur 

kurang lebih 24 bulan atau dapat bekerjasama dan berdiri sendiri tanpa bantuan 

diatas timbangan, penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan bayi. 

Sebelum menimbang seharusnya timbangan di kalibrasi dengan mengatur jarum 

timbangan ke angka nol. Berat badan dicatat dengan ketelitian sampai 0,01kg 

pada bayi dan 0,1 kg pada anak yang lebih besar. 

2.3.2 Tinggi Badan 

  Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang 

telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. Namun, 



22 

 

tinggi badan saja tidak cukup akurat untuk menilai status gizi, pengukuran ini 

harus digabungkan dengan indikator lain seperti berat badan dan usia. Alat yang 

digunakan untuk mengukur adalah stadiometer. 

 Tinggi badan diukur dalam keadaan berdiri tegak lurus, tanpa alas kaki, 

kedua tangan merapat ke badan, punggung dan pantat menempel di dinding, dan 

pandangan mata diarahkan ke depan. Kedua lengan tergantung rileks disamping 

badan. Potongan kayu atau logam (bagian dari akar pengukur tinggi yang dapat 

digeser-geser) dtiturunkan hingga menyentuh kepala (bagian verteks). Sentuhan 

diperkuat jika anak yang diperiksa berambut tebal. 

 Pada anak dengan umur dibawah 2 tahun atau panjang badan kurang dari 

85 cm, pengukuran dilakukan dengan papan pengukur panjang. Pengukuran ini 

dilakukan oleh dua orang pengukur. Pengukur pertama memposisikan sang bayi 

agar lurus di depan papan pengukur sehingga kepala sang bayi menyentuh papan 

penahan kepala dalam posisi bidang datar Frankfort (Frankfort horizontal plane). 

Bidang datar Frakfort merupakan posisi anatomis saat batas bawah orbita dan 

batas atas meatus auditorius berada segaris. Pengukur kedua menahan agar lutut 

dan tumit sang bayi secara datar menempel dengan papan penahan kaki. Pada 

penghitungan hasil pengukuran maka hasilnya perlu dikurangi 1 cm sebelum 

diplot pada grafik pertumbuhan. 

 Pada anak yang dapat berdiri tanpa bantuan dan kooperatif, tinggi badan 

diukur dengan menggunakan stadiometer, yang memiliki penahan kepala bersudut 

90 derajat terhadap stadiometer. Saat pengukuran anak harus berdiri tegak, kedua 

kaki menempel, tumit, bokong dan belakang kepala menyentuh stadiometer, dan 
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menatap kedepan pada bidang datar frankfort. Pengukuran panjang badan maupun 

tinggi badan dilakukan dengan ketelitian sampai 0,1 cm. 

 Pengukuran pada anak dengan keterbatasan fisik, tidak mungkin dilakukan 

pengukuran panjang dan tinggi badan. Pengukuran dapat dilakukan dengan indeks 

berupa rentang lengan, panjang lengan atas, dan panjang tungkai bawah. 

Pengukuran ini dilakukan dengan kaliper geser pada bayi dan antropometer besar 

pada anak. 

2.3.3 Lingkar Kepala 

  Pengukuran lingkar kepala merupakan komponen dari pengkajian 

nutrisi pada anak sampai umur 3 tahun dan dikerjakan terutama pada anak yang 

mempunyai risiko tinggi gangguan status gizi. Diatas usia 3 tahun, pertambahan 

lingkar kepala lebih lambat dan hasil pengukurannya tidak lagi bermanfaat. 

 Lingkar kepala bukan merupakan indikator yang baik dalam menilai status 

gizi jangka pendek karena pertumbuhan otak umumnya dipertahankan oleh tubuh 

saat terjadi masalah nutrisi. Lingkar kepala tidak digunakan sebagai pengukuran 

status gizi pada anak dengan hidrocephalus, mikrosephali, dan makrosephali. 

 Lingkar kepala diukur dengan menggunakan pita pengukur fleksibel yang 

tidak dapat direnggangkan, panjang lingkar sebaiknya diambil dari lingkar 

maksimum dari kepala, yaitu diatas tonjolan supraorbita dan melingkari oksiput. 

Saat pengukuran harus diperhatikan agar pita pengukur tetap datar pada 

permukaan kepala dan paralel di kedua sisi. Pengukuran dicatat hingga ketelitian 

0,1 cm. 

 



24 

 

2.3.4 Lingkar Lengan 

  Lingkar lengan atas (LILA) merupakan penanda cadangan energi dan 

protein, serta dapat memberi informasi kadar lemak tubuh. Pengukuran dilakukan 

dititik tengah lengan atas, ditengah antara ujung lateral akromion dan olekranon 

bila tangan dalam posisi fleksi dengan sudut 90 derajat. 

 Selama pengukuran, anak harus berdiri tegak lurus dengan tangan 

dilemaskan. Pengukuran dilakukan dengan pita ukur yang fleksibel dan tidak 

dapat diregangkan. Sebaiknya, pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali kemudian 

diambil angka reratanya hingga ketelitian 0,1 cm. 

2.3.5 Tebal Lemak kulit triceps 

  Tebal lemak bawah kulit merupakan penanda cadangan lemak subkutan 

dan lemak tubuh total, dan memberi informasi mengenai pola lemak tubuh. 

Pengukuran dilakukan pada daerah pertengahan lengan atas, tepat ditengah otot 

triceps di lengan bagian belakang. Pengukur mencubit lemak dengan ibu jari dan 

ibu telunjuk, sekitar 1 cm diatas titik tengah yang telah ditandai dan menempatkan 

kaliper tepat diatas titik yang ditandai. Pengukuran lemak bawah kulit, selain 

dilakukan di daerah triceps dapat dilakukan pula di daerah illiaka, biseps, perut, 

paha, dada.
31,33 

 

2.4 Jenis Aktivitas Fisik 

  Aktivitas fisik yang dapat dilakukan pada anak umur prasekolah dapat 

berupa aktivitas fisik untuk meningkatkan keterampilan dasar, aktivitas fisik 
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dengan bernyanyi dan gerakan, aktivitas untuk keseimbangan, keterampilan 

manipulatif, serta keterampilan untuk melatih kemampuan lokomotor.
23,35

 

2.4.1 Aktivitas untuk keterampilan dasar 

  Aktivitas untuk meningkatkan keterampilan dasar dapat berupa berlari 

dan berjalan mengejar teman sebayanya, mengejar bola, hide-n-seek yaitu 

permainan dengan menyembunyikan benda tertentu, kemudian anak diperintahkan 

untuk mencari atau anak diperintahkan untuk mencari temannya yang sedang 

bersembunyi atau sering disebut petak umpet. Untuk melatih kemampuan dasar, 

juga dapat dilakukan permainan meniup balon kemudian anak diperintahkan 

untuk mengejar balon tersebut. Selain itu, juga dapat dilakukan permainan 

menendang bola-bola air dan melempar bola air pada tempat tertentu. 

2.4.2 Aktivitas fisik dengan bernyanyi dan bergerak 

  Pada permainan ini, anak aktif bergerak sambil bersenang-senang 

dengan bernyanyi diiringi musik. Anak dapat berlari, melompat dan menggerakan 

seluruh bagian tubuhnya. Dengan bernyanyi pun, anak dapat melatih kerjasama, 

melatih kelenturan tubuh serta dapat mengenali musik sejak usia dini. 

2.4.3 Aktivitas fisik untuk melatih keseimbangan 

  Untuk melatih keseimbangan, dapat dilakukan permainan  dengan 

duduk di bola besar dan bertahan agar anak tidak terjatuh. Keseimbangan dapat 

pula dilakukan dengan permainan ayunan, yang dapat disertai dengan musik. 

Anak dapat pula dianjurkan untuk mengambil benda-benda yang berada dibawah 

seperti daun gugur maupun benda apapun, sehingga dapat melatih keseimbangan 

dari anak. 
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2.4.4 Aktivitas fisik untuk melatih keterampilan lokomotor 

  Melatih kemampuan lokomotor atau kemampuan motorik dapat 

dilakukan dengan permainan berjalan diatas susunan-susunan benda yang sudah 

diatur, seperti berjalan diatas tumpukan daun-daun, berjalan diatas bola-bola 

plastik, berjalan diatas pasir, berjalan diatas air, berjalan diatas lumpur atau tanah, 

atau dapat diberikan tumpukan es yang berukuran kecil. Anak diperintahkan agar 

merasakan tekstur dari bahan-bahan yang sudah disediakan. Kemampuan 

lokomotor dapat membiasakan anak untuk menggerakan anggota tubuhnya. 

 

2.4.5 Aktivitas fisik untuk melatih kemampuan manipulatif 

  Permainan untuk melatih kemampuan manipulatif dapat berfungsi 

untuk meningkatkan koordinasi antara mata, tangan dan kaki. Permainan tersebut 

dapat berupa menedang bola pada titik tertentu dengan menggunakan kedua kaki 

secara bergantian, sehingga dapat melatih koordinasi antara mata dan kaki agar 

dapat menuju pada titik tersebut. Untuk melatih kemampuan manipulatif dapat 

dilakukan pula dengan mengejar balon-balon air kemudian menepuk atau 

menusuk balon tersebut dengan jari. Permainan lain yang dapat dilakukan adalah 

anak diperintahkan untuk berjalan diruang-ruang remang, kemudian dengan 

menggunakan senter kita menggerak-gerakan cahaya senter di dinding ke atas, 

bawah, kanan dan kiri, anak diperintahkan untuk mengejar cahaya senter yang kita 

gerak-gerakan. 
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2.5 Frekuensi aktivitas fisik pada usia prasekolah 

  Pada anak dengan umur 3-5 tahun tidak dianjurkan untuk berdiam diri 

tidak melakukan aktivitas apapun selama 60 menit. Paling tidak dibutuhkan 30 

menit untuk aktivitas terstruktur dan 60 menit untuk aktivitas tidak terstruktur. 

Aktivitas dapat dilakukan baik didalam ruangan maupun diluar ruangan dan 

segala macam aktivitas harus menarik perhatian anak untuk ikut berpartisipasi 

serta dapat meningkatkan keterampilan lain dalam diri anak.
18,19

 Frekuensi 

aktivitas fisik pada anak menurut acuan NASPE US (National Association for 

Sport and Physical Education), anak umur 1-5 tahun dianjurkan melakukan 

aktivitas fisik 1,5 jam sampai 2 jam dalam sehari. Namun menurut acuan 

Australian Guideline, anak umur 1-5 tahun dianjurkan melakukan aktivitas fisik 3 

jam perharinya.
18,20

 

  


