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ABSTRAK 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sulit Makan Pada Usia  Prasekolah di Tk Islam Nurul Hikmah 

Bantar Gebang Bekasi Tahun 2013 

Linda K Telaumbanua 

       Sulit makan merupakan salah satu masalah yang ada pada usia prasekolah, pada prosesnya sulit 

makan terjadi karena pada usia ini anak cenderung menjadi pemilih dalam segi makanan hal ini 

berkaitan dengan usia prasekolah memasuki periode finicky eating, yaitu anak yang lebih rewel dan 

lebih memberontak dalam hal makanan. Untuk pencegahan agar tidak terjadi sulit makan pada usia ini 

harus diperhatikan mengenai konsumsi jenis makanan, penyajian tampilan makanan, dan pengaturan 

jadwal pemberian makanan yang merupakan hal terpenting dalam mempengaruhi sulit makan pada 

usia prasekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

sulit makan pada usia prasekolah di tk islam nurul hikmah tahun 2013. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. Pengambilan 

sampel menggunakan stratified random sampling dengan sampel berjumlah 44 responden yang 

sesuai dengan kriteria inklusi. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji chi square dengan kemaknaan 

(p<0,05). Hasil univariat menunjukan distribusi frekuensi terbanyak untuk sulit makan “sulit makan” 

sebesar 70,5%, jenis makanan “buruk” sebesar 54,5%, tampilan makanan “tidak menarik” sebesar 

59,1%, dan pengaturan jadwal pemberian makan “tidak teratur” sebesar 61,4 %. Hasil bivariat 

menunjukan ada pengaruh(p<0,05) antara jenis makanan, tampilan makanan, dan pengaturan jadwal 

pemberian makan terhadap sulit makan pada usia prasekolah. 

Kata Kunci  :  Sulit makan, usia prasekolah  

Daftar acuan: (2007-2012)    

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Optimalisasi tumbuh dan kembang 

khususnya anak adalah menjadi prioritas 

utama. Salah satu masalah yang sering 

dialami adalah kesulitan pemberian 

makan pada anak yang secara langsung 

mengganggu tumbuh kembang anak. 

Faktor kesulitan makan pada anak inilah 

yang sering dialami oleh sekitar 25% 

pada usia anak, jumlah akan meningkat 

sekitar 40-70% pada anak yang lahir 

prematur atau dengan penyakit kronik. 

Hal ini pulalah yang sering membuat 

masalah tersendiri bagi orang tua, bahkan 

dokter yang merawatnya. Penelitian yang 

dilakukan di Jakarta menyebutkan pada 

anak prasekolah usia 4-6 tahun, 

didapatkan prevalensi kesulitan makan 

sebesar 33,6%. Sebagian besar 79,2% 

telah berlangsung lebih dari 3 bulan. 

Pemberian makan pada anak memang 

sering menjadi masalah buat orangtua 

atau pengasuh anak. Keluhan tersebut 

termasuk sering dikeluhkan orang tua 

kepada dokter yang merawat anaknya. 

Lama kelamaan hal ini dianggap biasa, 

sehingga akhirnya timbul komplikasi dan 

gangguan tumbuh kembang lainnya pada 

anak. Salah satu keterlambatan 

penanganan masalah tersebut adalah 

pemberian vitamin tanpa mencari 

penyebabnya sehingga kesulitan makan 

tersebut terjadi berkepanjangan. 

Akhirnya orang tua berpindah-pindah 

dokter dan berganti-ganti vitamin tapi 

tampak anak kesulitan makannya tidak 

membaik. Sering juga terjadi bahwa 

kesulitan makan tersebut mengalami 

overdiagnosis karena didiagnosis dan 

diobati sebagai infeksi tuberkulosis yang 

belum tentu benar diderita anak. Dengan 

penanganan kesulitan makan pada anak 

yang optimal diharapkan dapat mencegah 

komplikasi yang ditimbulkan, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas anak 

Indonesia dalam menghadapi persaingan 

di era globalisasi mendatang khususnya. 

Tumbuh kembang dalam usia anak 

sangat menentukan kualitasseseorangbila 

sudah dewasa nantinya. 

Kegiatanpemberianmakanpadaanakmeru

pakansalahsatuaspekterpentingdalamhub

ungan orang tuadananak, terutamabagi 

orang tuamerupakansuatupengalaman 

yang menarikdanbermanfaat.Sayangnya, 

kesulitansering kali timbuldisaatmakan, 

berbagaiperilakumakansepertimenolakma

kan, melepeh, memuntahkanmakanan, 

ngemutdanpilahpilihmakananbisajadiama

tmerepotkan,sehinggahaltersebutsangatm

encemaskan orang 

tuadanjugamenyebabkanpertumbuhandan

perkembangananakterganggu. 

Faktorkeluargadan orang tuaadalahunsur 

yang 

sangatpentingdanberpengaruhdalammem

berikanperhatiandankasihsayanguntukme

ningkatkankualitaspertumbuhandanperke

mbangananaksecara optimal. 

(Firmansyah, 2003, 

http://pickyeaterschild,diperoleh tanggal 

23 oktober 2012). 

Taman kanak-kanan (TK) 

merupakan awal dari pengenalan anak 

dengan suatu lingkungan sosial yang ada 

di masyarakat umum di luar 

keluarga.Seorang anak usia Tk sedang 

mengalami masa tumbuh kembang yang 

relatif pesat. Proses perubahan 

fisik,emosi dan sosial anak berlangsung 

dengan cepat.Proses ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor dari diri anak sendiri dan 

lingkungan. Konsumsi pangan,pada usia 

ini anak masih merupakan golongan 

konsumen pasif,yaitu belum dapat 

mengambil dan memilih makanan sendiri 

sesuai dengan kebutuhannya sehingga 

pada usia ini anak sangat rentan terhadap 

berbagai masalah kesehatan apabila 

kondisinya kurang gizi (Santoso 

2004,dalam Masitah Matondang 2007). 

Kuranggizi pada anak TK umumnya 

disebabkan karena kebiasaan makan anak 

yang tidak teratur.Pada masa ini anak 

sudah mulai memilih sendiri makanan 

yang disenangi dan sudah mulai 

menyukai makanan di luar rumah dari 

pada makan di rumah.(Santoso ,dalam 

Masitah Matondang 2007). 



Berbagai masalah kesehatan 

dijumpai di kalangan anak prasekolah 

atau Tk,di antaranya adalah kurangnya 

pertumbuhansecara optimal. Salah satu 

faktor yang sangat menentukan adalah 

faktor gizi.Kurang gizi pada masa ini 

akan mengakibatkan terganggunya 

pertumbuhan berat 

badan,mental,kecerdasan dan mudah 

terserang penyakit infeksi.Di samping 

kurang gizi,ditemukan juga masalah 

kesehatan pada anak yang disebabkan 

gizi lebih yang dapat menyebabkan 

kegemukan dan anak beresiko menderita 

penyakit degeneratif seperti penyakit 

hipertensi,penyakit jantung dan lain 

sebagainya (Santoso,dalam Masitah 

Matondang 2007 ). 

Banyakpenelitian yang membahas 

mengenai anak, namun peneliti tidak 

menemukan adanya penelitian tentang 

sulit makan pada usia prasekolah. Untuk 

itu peneliti mengadakan survey awal 

pada bulan oktober 2012 di Tk Islam 

Nurul Hikmah Bantar Gebang Bekasi, 

atashasilwawancaradengankepalasekolah

didapatkanketeranganbahwatidakpernahd

ilakukanpenelitiantentangfaktor-faktor 

yang 

mempengaruhisulitmakanpadausiaprasek

olah. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneli terhadap beberapa orang 

tua murid dan anak murid di tk, peneliti 

menemukan bahwa masih ada ibu dan 

anaknya yang menganggap sulit makan 

itu biasa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi sulit makan pada usia 

prasekolah di TK Islam Nurul 

HikmahBantarGebangBekasi. 

Berdasarkan uraian dalam latar 

belakang masalah tersebut di atas,peneliti 

ingin mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi  sulit makan pada 

usia prasekolah di TK Islam Nurul 

HikmahBantar Gebang BekasiTahun 

2012. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Analisa Univariat  

a. Variabel Frekuensi Sulit Makan Pada Usia Prasekolah 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Sulit Makan Pada Usia PrasekolahDi TK Islam Nurul 

Hikmah Bantar Gebang Bekasi Tahun 2013 

Sulit makan pada usia 

prasekolah 

Frekuensi (F) Persentasi (%) 

Sulit Makan 31 70,5  

Tidak Sulit Makan  13 29,5 

Total    44 100% 

Berdasarkan hasil tabel IV.1 distribusi 

frekuensi variabel sulit makan pada usia 

prasekolah, dari 44 responden menunjukkan 

bahwa yang berada pada kategori sulit makan 

yaitu 31 responden (70,5%), sedangkan yang 

berada pada kategori  tidak sulit makan yaitu 

13 responden (29,5%). 

b. Variabel Frekuensi Jenis Makanan 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Jenis Makanan Pada Usia PrasekolahDi TK Islam Nurul 

Hikmah Bantar Gebang Bekasi Tahun 2013 

 

 

Jenis Makanan Frekuensi (F) Persentasi (%) 

Buruk 24 54,5 

Baik 20 45,5 

Total  44 100% 



 

 

 

Berdasarkan tabel 2 distribusi frekuensi 

variabel jenis makanan, dari 44 responden 

menunjukan bahwa yang berada pada kategori 

jenis makanan buruk yaitu 24 responden 

(54,5%), sedangkan termasuk kategori jenis 

makanan baik yaitu 20 responden (45,5%).  

c. Variabel Frekuensi Tampilan Makanan 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Tampilan MakananPada Usia Prasekolah Di TK Islam 

Nurul Hikmah Bantar GebangBekasi Tahun 2013 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel IV.3 distribusi frekuensi 

variabel tampilan  makanan, dari 44 responden 

menunjukan bahwa yang berada pada kategori 

tampilan makanan tidak menarik yaitu 26 

responden (59,1%), sedangkan termasuk 

kategori tampilan makanan  menarik yaitu 18 

responden (40,9%).  

 
d. Variabel Frekuensi Pengaturan Jadwal Pemberian Makanan 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Pengaturan Jadwal Pemberian Makanan Pada Usia 

Prasekolah Di TK Islam Nurul Hikmah Bantar Gebang Bekasi Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4 distribusi frekuensi 

variabel pengaturan jadwal pemberian 

makanan, dari 44 responden menunjukan 

bahwa yang berada pada kategori pengaturan 

jadwal pemberian makanan tidak teratur yaitu 

27 responden (61,4%), sedangkan termasuk 

kategori pengaturan jadwal pemberian 

makanan teratur yaitu 17 responden (38,6%).  

 

 

 

 

 

Tampilan 

Makanan 

Frekuensi (F) Persentasi (%) 

Tidak Menarik 26 59,1 

 Menarik 18 40,9 

Total  44 100% 

Pengaturan Jadwal 

Pemberian Makanan 

Frekuensi (F) Persentasi (%) 

Tidak Teratur 27 61,4 

            Teratur 17 38,6 

Total  44 100% 



2. Analisa Bivariat  

a. Variabel pengaruh jenis makanan terhadap sulit makan pada usia prasekolah 

Tabel 5 

Tabel Pengaruh Jenis Makanan Terhadap Sulit MakanPada Usia Prasekolah Di TK 

Islam Nurul Hikmah Bantar Gebang Bekasi Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberdasarkan hasil tabel analisa bivariat 

di atas menunjukan bahwa dari 20 jumlah 

responden (45,5%) yang dalam kategori jenis 

makanan baik sebanyak 12 responden yang 

tidak sulit makan (27,25%) dan terdapat 8 

responden (18,25%) yang dalam kategori sulit 

makan, dan 24jumlah responden (54,5%) yang 

dalam kategori jenis makanan buruk sebanyak 

23 responden (52,25%) yang sulit makan, dan 

terdapat 1 responden (2,25%) yang dalam 

kategori tidak sulit makan. 

Hasil uji statistik di dapatkan P value yaitu 

0,000 sedangkan nilai α = 0,05 jadi, dapat 

diketahui bahwa nilai P value< α (0,000 < 

0,05). Jadi dapat di simpulkan bahwa Ho 

ditolak, artinya maka ada pengaruh jenis 

makanan terhadap sulit makan pada usia 

prasekolah di Tk Islam Nurul Hikmah Bantar 

Gebang Bekasi Tahun 2012 dan H1 diterima, 

artinya ada pengaruh jenis makanan terhadap 

sulit makan pada usia prasekolah di Tk Islam 

Nurul Hikmah Bantar Gebang Bekasi Tahun 

2013. 

 

b. Variabel pengaruh tampilan makanan terhadap sulit makan pada usia prasekolah 

Tabel 6 

Tabel Pengaruh Tampilan Makanan Terhadap Sulit Makan Pada Usia Prasekolah 

Di TK Islam Nurul HikmahBantar Gebang Bekasi Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Makanan 

Sulit Makan Pada Usia Prasekolah Total P.Valuea 

Sulit Makan Tidak Sulit 

Makan 

    

   (f)         (%)   (f)         (%)  (f)      (%)   

Baik  8        18,25   12         27,25   20       45,5   

buruk 23        52,25        1           2,25  24       54,5    0,000 

Total 31       70,5  13      29,5          44       100   

 

 

Tampilan 

Makanan 

Sulit Makan Pada Usia Prasekolah Total P.Valuea 

 Sulit Makan Tidak  Sulit 

Makan 

    

   (f)         (%)   (f)         (%)  (f)      (%)   

Menarik 8      18,25   10        22,5  18     40,9   

Tidak Menarik   23       52,25     3          7  26     59,1    0,002 

Total   31       70,5   13        29,5 44     100   



Berdasarkan hasil tabel analisa bivariat di atas 

menunjukan bahwa dari 18 jumlah responden 

(40,9%) yang dalam kategori tampilan 

makanan menarik sebanyak 10 responden 

(22,5%) yang tidak sulit makan dan terdapat 8 

responden (18,25%) yang dalam kategori sulit 

makan, dan 26 jumlah responden (59,1%) 

yang dalam kategori tampilan makanan tidak 

menarik sebanyak 23 responden (52,25%) 

yang sulit makan, dan terdapat 3 responden 

(7%) yang dalam kategori tidak sulit makan. 

 

Hasil uji statistik di dapatkan P value yaitu 

0,002 sedangkan nilai α = 0,05 jadi, dapat 

diketahui bahwa nilai P value< α (0,002< 0,05). 

Jadi dapat di simpulkan bahwa Ho ditolak, 

artinya maka ada pengaruh tampilan makanan 

terhadap sulit makan pada usia prasekolah di Tk 

Islam Nurul Hikmah Bantar Gebang Bekasi 

Tahun 2013, dan H1 diterima, artinya maka ada 

pengaruh tampilan makanan terhadap sulit 

makan pada usia prasekolah di Tk Islam Nurul 

Hikmah Bantar Gebang Bekasi Tahun 2012.  

c. Variabel pengaruh pengaturan jadwal 

pemberian makanan terhadap sulit makan pada 

usia prasekolah 

 

Tabel I7 

Tabel Pengaruh Pengaturan Jadwal Pemberian Makanan Terhadap Sulit Makan 

Pada Usia Prasekolah Di TK Islam Nurul Hikmah Bantar Gebang Bekasi Tahun 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasaberdasarkan hasil tabel analisa 

bivariat di atas menunjukan bahwa dari 17 

jumlah responden (38,6%) yang dalam 

kategori pengaturan jadwal pemberian 

makanan teratur sebanyak 9 responden 

(20,25%) yang tidak sulit makan dan terdapat 

8 responden (18,25%) yang dalam kategori 

sulit makan, dan 27 jumlah responden (61,5%) 

yang dalam kategori pengaturan jadwal tidak 

teratur sebanyak 23 responden (52,25%) yang 

sulit makan, dan terdapat 4 responden (9,15%) 

yang dalam kategori tidak sulit makan. 

Hasil uji statistik di dapatkan P value 

yaitu 0,009 sedangkan nilai α = 0,05 jadi, 

dapat diketahui bahwa nilai P value< α 

(0,009< 0,05). Jadi dapat di simpulkan bahwa 

Ho ditolak, artinya maka ada 

pengaruhpengaturan jadwal pemberian 

makanan terhadap sulit makan pada usia 

prasekolah di Tk Islam Nurul Hikmah Bantar 

Gebang Bekasi Tahun 2012, dan H1 diterima, 

artinya maka ada pengaruhpengaturan jadwal 

pemberian makanan terhadap sulit makan pada 

usia prasekolah di Tk Islam Nurul 

HikmahBantar Gebang Bekasi Tahun 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

Pengaturan 

Jadwal 

Pemberian 

Makanan 

Sulit Makan Pada Usia Prasekolah Total P.Valuea 

Sulit Makan Tidak Sulit 

Makan 

   

   (f)         (%)   (f)         (%)  (f)      (%)   

Teratur    8           18,25    9        20,25   17      38,6   

Tidak Teratur   23         52,25     4          9,15   27      61,4    0,009 

Total     31         70,5  13       29,5     44      100   

  



PEMBAHASAN 

A. Sulit Makan Pada Usia Prasekolah Di Tk 

Islam Nurul Hikmah   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

kepada 44 responden, yang  memiliki kategori  

sulit makan ada 31 responden (70,5%), yang 

memiliki kategori tidak sulit makan ada 13 

responden (29,5%).   

Menurut teori Barbara J Howard anak usia 

prasekolah memiliki masalah dengan 

pemberian makan, khususnya menyangkut 

“memilih-milih” dalam hal rasa, tekstur dan 

kombinasi makanan melalui faktor-faktor yang 

dapat mendukung sulit makan usia prasekolah 

yaitu jenis makanan, tampilan makanan, 

pengaturan jadwal pemberian makanan. 

Kesulitan makan adalah jika anak tidak 

mau atau menolak untuk makan, atau 

mengalami kesulitan mengkonsumsi makanan 

atau minuman dengan jenis dan jumlah sesuai 

usia fisiologis (alamiah dan wajar), yaitu mulai 

dari membuka mulutnya tanpa paksaan, 

mengunyah, menelan hingga sampai terserap 

dipencernaan sehingga baik tanpa paksaan dan 

tanpa pemberian vitamin dan obat tertentu. 

(Judarwanto, dalam Yoyok 2006). 

 Berdasarkan analisa peneliti didapatkan 

bahwa  adakesulitanmakanpada usia 

prasekolah di Tk Nurul Hikmah Bantar 

Gebang Bekasi. Berdasarkan data yang 

didapatkan dari jawaban responden, terdapat 

31 responden yang memiliki masalah sulit 

makan, hal ini dikarenakan responden tidak 

baikdalamsegikonsumsijenismakanan, 

bosandengantampilanmakanan yang 

kurangmenarik, 

dandalampengaturanjadwalpemberianmakank

urangdiperhatikansehingga lama- 

kelamaanmenjaditerbiasadanberkepanjanganm

asalahsulitmakanpadaanakmuridTk Islam 

NurulHikmah. 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sulit 

Makan Pada Usia Prasekolah Di Tk Islam 

Nurul Hikmah Bantar Gebang Bekasi 

1. Jenis Makanan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan diketahui bahwa pada usia 

prasekolah memiliki jenis makanan yang 

buruk dengan sulit  makan sebanyak 23 

responden (52,25%). Melalui penelitian 

statistik di dapatkan P value yaitu 0,000 

sedangkan nilai α = 0,05 jadi, dapat diketahui 

bahwa nilai P value< α (0,000 < 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, artinya 

mak ada pengaruh jenis makanan terhadap 

sulit makan pada usia prasekolah di Tk Islam 

Nurul Hikmah Bantar Gebang.  

  Menurut kumalasari (2012) penyajian 

jenis makanan yang salah dapat 

mempengaruhi selera makan usia prasekolah, 

bisa terjadi kebosanan karena menu yang 

monoton dari bahan makanan atau cara 

mengelola bahan makanan. 

Berdasarkan analisa peneliti didapatkan 

bahwa  ada pengaruh jenis makanan terhadap 

sulit makan pada usia prasekolah di Tk Nurul 

Hikmah Bantar Gebang Bekasi. Berdasarkan 

data yang didapatkan dari jawaban responden, 

terdapat 24 responden yang memiliki jenis 

makanan yang buruk terhadap sulit makan, hal 

ini dikarenakan responden tidak banyak 

mengkonsumsi jenis makanan beragamseperti 

telur, ikan, daging-dagingan seperti daging 

sapi dan daging ayam, tempe, tahu, susu, 

sayur-sayuran hijau seperti bayam, danbuah-

buahan. Hasilobservasidalam 49 

muridusiaprasekolah di tkinitidakbanyak yang 

membawabekaldarirumah, 

merekalebihtertarikistirahatdenganjajanan di 

tk, adapunbeberapa yang 

membawabekaldarirumahdanmakanpada jam 

istirahatyaitudengannasitelorceplokdanmakana

nsiapsajiyaitumieinstan. 

 

2. Tampilan Makanan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan diketahui bahwa pada usia 

prasekolah memiliki tampilan makanan yang  

tidak menarik dengan sulit makan sebanyak 23 

responden (52,25%).  

Melalui penelitian statistik di dapatkan P value 

yaitu 0,002 sedangkan nilai α = 0,05 jadi, 

dapat diketahui bahwa nilai P value< α (0,002 

< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak, artinya maka ada pengaruh tampilan 

makanan terhadap sulit makan pada usia 

prasekolah di Tk Islam Nurul Hikmah.  



MasalahGangguansulitmakanpadaanakdapatte

rlihatdarikebiasaankeluarga, 

kebiasaankeluargameliputibagaimanamakanan

disiapkan, penggunaanmakanan, 

jumlahmakansehari-hari, 

keyakinansehatakanmakanan (Dudek, 2006). 

 

Berdasarkan analisa peneliti didapatkan bahwa 

ada pengaruh Tampilan makanan terhadap 

sulit makan pada usia prasekolah di Tk Nurul 

Hikmah Bantar Gebang Bekasi. Berdasarkan 

data yang didapatkan dari jawaban responden, 

terdapat 26 responden yang memiliki tampilan 

makanan yang tidak menarik terhadap sulit 

makan, hal ini dikarenakan responden 

memiliki tampilan variasi menu makanan yang 

tidak menarik dari segi penyajiannya, meliputi 

warna makanan, konsistensi dan tekstur 

makanan, porsi yang berlebihan, tampilan 

ragam warna dalam tiap penyajian satu kali 

makan, bentuk bahan makanan yang disertai 

hiasan-hiasan menarik. 

  

3. Pengaturan Jadwal Pemberian Makanan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan diketahui bahwa pada usia 

prasekolah memiliki pengaturan jadwal 

pemberian makanan yang tidak teratur dengan 

sulit makan sebanyak 32 responden (52,25%). 

Melalui penelitian statistik di dapatkan P 

valueyaitu 0,009 sedangkan nilai α = 0,05 jadi, 

dapat diketahui bahwa nilai P value< α 

(0,009< 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak, artinya maka ada pengaruh 

pengaturan jadwal pemberian makanan 

terhadap sulit makan pada usia prasekolah di 

Tk Islam Nurul Hikmah.  

       Waktu makan yang perlu dikaji pada anak 

yang mengalami gangguan sulit makan 

meliputi: deskripsi waktu makan (dengan 

siapa, kapan, bagaimana, dan suasana makan), 

konsumsi makanan ringan dan frekuensinya 

(Bomar, dalam Yoyok 2006). Tidak rutinnya 

pemberian makan, pengaturan jadwal interval 

pemberian makanan ringan dengan waktu 

makan terlalu dekat akan mengurangi nafsu 

makan pada anak (Holden & MacDonald, 

dalam Yoyok 2006). 

 

Berdasarkan analisa peneliti didapatkan bahwa 

ada pengaruh pengaturan jadwal pemberian 

makanan terhadap sulit makan pada usia 

prasekolah di Tk Nurul Hikmah Bantar 

Gebang Bekasi. Berdasarkan data yang 

didapatkan dari jawaban responden, terdapat 

27 responden yang memiliki pengaturan 

jadwal pemberian makanan yang tidak teratur 

terhadap sulit makan, hal ini dikarenakan 

responden  tidak memiliki jadwal makanan 

yang tidak teratur dalam hal waktu pemberian 

makanan, waktu makan yang lama, ketidak 

tentuan kondisi makan menunggu lapar, 

makanmenunggudisuruhibu, 

danmendapatkanmakananselinganberdekatanw

aktu jam 

makananaksehinggaanakmudahkenyangdantid

akmenghabismakanannya.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

pada 44 responden pada murid  di Tk Nurul 

Hikmah Bantar Gebang  Bekasi Tahun 2012, 

maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Distribusifrekuensisulitmakanpadausiapraseko

lahterbanyak adalah sulit makan sebesar 

(70,5%). 

2. Distribusifrekuensijenismakananpadausiaprase

kolahterbanyak adalah jenis makanan buruk 

sebesar (54,5%). 

3. Distribusifrekuensitampilanmakananpadausiap

rasekolahterbanyak adalah tampilan makanan 

tidak menarik sebesar (59,1%). 

4. Distribusifrekuensipengaturanjadwalpemberia

nmakananpadaanakusiaprasekolahterbanyak 

adalah pengaturan jadwal pemberian makan 

tidak teratur sebesar (61,4%). 

5. Adapengaruh distribusi 

frekuensijenismakananterhadapsulitmakanpad

ausiaprasekolah di TK Islam 

NurulHikmahdimana nilai P value< α (0,000 < 

0,05). 

6.  Adapengaruh distribusi 

frekuensitampilanmakananterhadapsulitmakan

padausiaprasekolah di TK Islam 

NurulHikmahdimanan nilai 

P value< α (0,002 < 0,05). 

7. Adapengaruhdistribusi frekuensi 

pengaturanjadwalpemberianmakananterhadaps

ulitmakanpadausiaprasekolah di TK Islam 



NurulHikmahyaitu dimana nilai P Value< α 

atau (0,009<0,05). 

 

SARAN 

1. Bagi Orang Tua 

Diharapkan orang tua dapat memenuhi 

kebutuhan jenis makanan anaknya, merubah 

bentuk tampilan makanan semenarik mungkin 

sehingga selera makan anak baik dan terhindar 

dari masalah sulit makan yang 

berkepanjangan,pembuatan pengaturan jadwal 

pemberian makan, jangan memaksakan makan 

pada saat anak tidak mau makan, dan 

kondisikan suasana menyenangkan pada saat 

anak makan. 

 

2. BagiTempatPenelitian 

       Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bekal pihak sekolah agar dapat mengatasi dan 

menangani masalah sulit makan pada anak 

didiknya agar tidak terjadi berkepanjangan 

masalah sulit makan pada usia prasekolah 

sehingga tidak mengganggu proses belajar. 

3.  BagiPetugasKesehatan 

Diharapkan petugas kesehatan dapat lebih 

memberikan  informasipenyuluhan berupa 

pendidikan kesehatan tentang sulit makan pada 

anak usia prasekolah, baik dalam bentuk 

pelayanan kesehatan  maupun dalam kegiatan 

seminar untuk mengatasi sulit makan pada 

anak usia prasekolah. 

 

4. Bagipeneliti 

Setelah menyelesaikan hasil penelitian ini 

diharapkan peneliti dapat lebih 

mengembangkan lagi hasil dari penelitian ini 

ke tahap yang lebih tinggi sehingga dapat 

menyempurnakan dan mengaplikasikan 

penelitian ini ke arah yang lebih baik dan 

sebagai modal untuk peneliti terjun ke lahan 

pekerjaan untuk mengatasi anak sulit makan 

dengan teori yang ada. 
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