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 Masalah gizi pada remaja umumnya muncul 
karena pilihan terhadap makanan yang tidak tepat 
sehingga terdapat ketidakseimbangan antara 
konsumsi gizi dan kebutuhan gizi.

 Salah satu penyebab ketidakseimbangan tersebut 
karena pengetahuan gizi yang rendah dan terlihat 
pada kebiasaan makan yang salah (Emilia, 2008)

 Pengetahuan dan dan praktek gizi remaja yang 
rendah tercermin dari perilaku penyimpangan 
dalam kebiasaan memilih makanan, sedangkan 
remaja yang memiliki pengetahuan yang baik akan 
mampu memilih makanan sesuai dengan 
kebutuhan (Permaesih 2003; Wong 1999).
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 Perilaku gizi pada remaja, merupakan respon 
yang didasari oleh seberapa jauh pengetahuan 
tentang gizi, bagaimana perasaan dan 
penerimaannya berupa sikap terhadap gizi dan 
seberapa besar keterampilan dalam 
melaksanakan atau melakukan praktek gizi

 Perilaku gizi yang kurang tepat dapat diubah 
melalaui pendidikan gizi

 FAO, UNESCO dan WHO menganjurkan 
pendidikan gizi agar diberikan segera setelah 
anak masuk sekolah
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URGENSI  PENELITIAN

 Masa remaja merupakan fase kedua dari growth spurt  
dan kondisi seseorang pada masa dewasa banyak 
ditentukan oleh keadaan gizi dan kesehatan pada masa 
remaja

 Masalah gizi dan kesehatan pada masa dewasa dapat 
dicegah melalui pendidikan gizi agar berpe-rilaku gizi 
yang benar dan gaya hidup yang sehat

 Remaja menghabiskan waktunya lebih banyak di 
sekolah

 Sekolah merupakan tempat yang ideal untuk melakukan 
pendidikan gizi

Penelitian ini penting dilakukan karena :



Remaja di daerah perkotaan 

yang diwakili remaja di 

Kotamadya Bandung dan 

pedesaan yang diwakili remaja 

di Kabupaten Bandung yang 

diharapkan akan berperilaku 

gizi yang benar dalam memilih 

makanan sehat
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Lokasi Penelitian

Penelitian di laksanakan 
di Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama (SLTP) 
dan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas (SLTA) di 
Kota Bandung dan 
Kabupaten Bandung



Adanya peta data tentang perilaku gizi dalam 

memilih makanan sehat pada remaja

Adanya peta data tentang status gizi dan 

masalah gizi pada remaja

Adanya model pendidikan gizi dalam memilih 

makanan sehat pada remaja yang 

berintegrasi dengan program sekolah

1

3

4

2
Adanya peta data tentang pengetahuan, 

sikap dan praktek gizi dalam memilih 

makanan sehat pada remaja
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Departemen 

Kesehatan 

Kota Bandung 

dan Kabupaten 

Bandung

Dinas 

Pendidikan 

Kota Bandung 

dan Kabupaten 

Bandung



Sekolah tempat ideal untuk melakukan 

pendidikan gizi karena :

Jumlah anak di sekolah cukup 

banyak

Sekolah mempunyai mandat 

untuk mendidik anak

Banyak anak pada masa usia 

kritis dengan kebiasaan dan pola 

makan yang masih dapat dibentuk

Sekolah dapat menentukan peraturan yang 

mendukung

Pendidikan gizi di sekolah akan lebih efektif



KONTRIBUSI MENDASAR PADA 

BIDANG ILMU

Adanya model 

pendidikan gizi untuk 

remaja dengan fokus 

pada pengetahuan, sikap 

dan praktek gizi dalam 

memilih makanan yang 

sehat untuk mencegah 

terjadinya masalah gizi  



1 Penelitian Pendahuluan

Analisis Hasil Penelitian2

3

4 Uji coba Model

5

Pengembangan Model

Validasi dan finalisasi

DESAIN DAN METODE PENELITIAN



TAHUN I

Penelitian Pendahuluan

 Pengetahuan , sikap dan 
praktek gizi remaja

 Perilaku Gizi Remaja
 Status Gizi Remaja
 Masalah Gizi Remaja
 Program/Kegiatan Sekolah

Analisis Perilaku Gizi Remaja untuk 
Pengembangan Model Pendidikan Gizi

Tahun II

Pengembangan Model Pendidikan Gizi

Model Difokuskan pada Memilih Makanan Sehat 
(Healthy Food Choice)



Pengembangan Model Pendidikan Gizi  
dalam Memilih Makanan Sehat (Healthy 
Food Choice) 

 Validasi model berdasarkan hasil uji coba

 Finalisasi model yang dapat diintegrasikan  

dalam Program/ Kegiatan sekolah

Uji Coba Model Pendidikan Gizi pada 

Remaja dalam Memilih Makanan Sehat 

(Healthy Food Choice)

TAHUN II



Adanya peta data yang akurat 
tentang perilaku gizi remaja dalam 
memilih makanan sehat. Luaran 

dalam penelitian ini adalah berupa 
data dalam bentuk katagori meliputi 

PSPG, PG, masalah gizi, status gizi, 
model pendidikan gizi dalam 

memilih makanan sehat yang 
berintegrasi dengan 

program/kegiatan sekolah




