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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Konsumsi Gizi Seimbang 

Menurut Siswanto (2010:140) gizi seimbang dapat dipahami 

sebagai paduan zat-zat gizi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh 

manusia. Makanan anak sebagai gizi seimbang harus mengandung zat 

tenaga, zat pembangun dan zat pengatur yang bersumber dari makanan 

pokok, lauk-pauk, sayuran dan buah-buahan. 

Menurut Santoso (2009:6.17) menyatakan bahwa di Indonesia, 

hampir di seluruh pelosok tanah air hidangan terdiri dari (a) makanan 

pokok, yaitu nasi, jagung, singkong, dan sagu, (b) lauk-pauk, yaitu ikan, 

telur, daging, tahu, dan tempe, (c) sayur-mayur, yaitu sayur urap, tumis 

berkuah, dan lalapan mentah, serta (d) buah-buahan, yaitu buah segar, 

seperti pisang, papaya, nanas, dan jeruk. Susunan hidangan sehari-hari 

terdiri atas empat jenis atau golongan makanan yang ternyata mengandung 

zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang 

optimal apabila dimakan dalam jumlah yang sesuai dengan anjuran 

makanan sehat seimbang. 

Pada tahun 1950, Lembaga makanan Rakyat Depkes RI 

melancarkan gerakan “sadar pangan” dengan memperkenalkan kepada 

masyarakat tentang slogan “4 sehat 5 sempurna, menu dasar dan anjuran 

makanan sehari untuk berbagai golongan umur’. Slogan ini mendidik 

penduduk bagaimana menyusun menu seimbang menurut kemampuan 
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ekonomi dan kebudayaan masing-masing dan agar penduduk mengerti 

bahwa kesehatan berhubungan erat dengan makanan sehari-hari.  

Dijelaskan lebih lanjut oleh Siswanto (2010:141) bahwa gizi 

seimbang dapat didefinisikan sebagai asupan zat gizi yang sesuai dengan 

yang dibutuhkan.  Gizi seimbang disebut juga gizi yang baik. Untuk 

menyusun atau menyajikan makanan yang bergizi seimbang terdiri dari : 

1. Bahan makanan sebagai sumber zat tenaga yaitu karbohidrat, yang 

digunakan sebagai makanan pokok. 

2. Bahan makanan sebagai sumber zat pembangun dari bahan makanan 

nabati (protein nabati) dan dari bahan makanan hewani (protein 

hewani) digunakan sebagai lauk-pauk. 

3. Bahan makanan sebagai zat yaitu vitamin dan mineral yang berperan 

untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh, berupa sayur-

sayuran dan buah-buahan. 

Di dalam menyusun gizi seimbang yang ideal adalah jika hidangan 

setiap kali makan terdiri dari 4 kelompok makanan tersebut, yaitu 

makanan pokok, lauk-pauk, sayur dan buah. 

Pada tahun 1985, pola menu 4 sehat 5 sempurna dimaksudkan juga 

sebagai gizi seimbang. Empat sehat lima sempurna adalah merupakan 

slogan asupan gizi untuk pemenuhan kebutuhan gizi yang baik, yaitu satu 

adalah nasi dan padanannya (jagung, ubi, tales, singkong, sagu) sebagai 

sumber karbohidrat, dua lauk pauk hati, sepotong ikan atau padanannya 

(daging, telur) dan lauk pauk nabati seperti sepotong tempe dan 
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padanannya (tahu, kacang-kacangan), tiga sayuran terutama yang 

berwarna, empat buah-buahan, lima adalah segelas susu. Kemudian empat 

sehat lima sempurna tersebut dikembangkan menjadi gizi seimbang dan 

dipopulerkan sebagai Pedoman Gizi Seimbang yang disingkat PGS. 

(Siswanto 2010: 143) 

Senada dengan Siswanto, Mardalena (2017:7) menyampaikan 

bahwa pada tahun 1950 Pedoman Empat Sehat Lima Sempurna 

diperkenalkan pertama kali oleh Prof. Dr. Poerwo Soedarno. Kemudian 

pada tahun 1960 penelitian gizi, mulai berkembang dan melibatkan 

disiplin ilmu lain dalam penetapan kebutuhan gizi manusia dan pengaruh 

pengolahan makanan terhadap kandungan gizi. Saat ini Indonesia resmi 

menggunakan Pedoman Gisi Seimbang (PGS) untuk menyiapkan pola 

hidup sehat masayarakat Indonesia dalam menghadapi “beban ganda 

masalah gizi” yaitu ketika kekuranagan dan kelebihan gizi terjadi secara 

bersama. 

Motto 4 sehat 5 sempurna ini sekarang sudah diganti menjadi gizi 

seimbang, sebab sudah adanya peningkatan kesejahteraan, jenis makanan 

bergizi sudah dikonsumsi penduduk.  Sudah terdapat orang Indonesia yang 

berkelebihan gizi tertentu, tetapi kekurangan gizi yang lain, lalu 

menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, makanan yang 

dimakan/dikonsumsi oleh manusia harus seimbang. Pemerintah Indonesia 

telah mengeluarkan table kecukupan gizi yang dianjurkan per orang per 

hari atau Recommmended Dietary Allowances ( RDA ). 
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Mardalena (2017:84) menyatakan bahwa gizi seimbang merupakan 

gizi yang tepat dalam daur hidup manusia. Seperti halnya pada bayi, gizi 

seimbang diberikan sesuai dengan ketepatan usianya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

gizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan 

oleh tubuh yang dapat memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang 

sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak baik fisik maupun mentalnya. 

Mengkonsumsi gizi seimbang berarti mengupayakan agar makanan 

yang dikonsumsi oleh anak mengandung zat-zat gizi tertentu yang penting 

bagi petumbuhan dan perkembangan anak. 

1. Pengertian Gizi 

Gizi berasal dari bahasa Arab “ghidza” artinya adalah 

makanan. Gizi dalam bahasa Inggris disebut “nutrition”.  Gizi 

merupakan rangkaian proses secara organic makanan yang dicerna 

oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan fungsi 

normal organ, serta mempertahankan kehidupan seseorang.  

(Mardalena, 2017:1) 

Menurut Widuri dan Pamungkas (2013:1) gizi atau disebut 

nutrisi, adalah makanan dan minuman yang mengandung unsur-unsur 

yang sangat dibutuhkan tubuh yang berhubungan dengan kesehatan. 

Gizi adalah suatu proses organisme melalui proses digesti, 

absorbsi, transportasi, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang 
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tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan 

fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energy.  (Ariani, 

2017; 1) 

Lebih lanjut Ariani tentang gizi atau nutrisi adalah makanan 

yang berguna bagi kesehatan. Sedangkan ilmu gizi (nutrition science) 

adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam 

hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata gizi berasal dari bahasa 

Arab Ghidza, yang berarti makanan. 

Sedangkan menurut Siswanto (2010:122) memberikan 

penjelasan tentang gizi berasal dari bahasa Arab “Al Gizzai” yang 

artinya makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. Dapat juga 

diartikan sebagai makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Dari beberapa pendapat diatas tentang gizi, penulis 

menyimpulkan bahwa pengertian gizi adalah segala sesuatu makanan 

atau minuman yang halal dan baik, yang harus dikonsumsi oleh 

manusia sebagai sumber tenaga dan sebagai bahan yang berfungsi 

untuk menjaga kestabilan tubuh manusia. Gizi merupakan bagian 

yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Gizi 

juga tidak berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembnagan anak 

secara fisik saja namun juga bermanfaat untuk perkembangan mental 

anak. 
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2.  Manfaat Gizi Bagi Anak 

Menurut Kartasapoetra dkk (2010:2) mengemukakan tentang 

persyaratan bahan makanan yang memenuhi nilai gizi tinggi apabila : 

a. Tersaji dalam keadaan higienis (tidak memgandung kuman 

penyakit, zat toksin atau racun) 

b. Cukup mengandung kalori, protein, lemak, vitamin dan mineral. 

c. Mudah dicerna oleh alat-alat pencernaan. 

d. Dimasak dan diolah sesuai sifat masing-masing bahan makanan. 

e. Dihidangkan dalam keadaan yang tepat dan baik, tidak terlalu 

panans dan tidak terlalu dingin. 

Lebih lanjut Kartasapoetra dkk (2010:3) menjelaskan bahwa 

kadar zat makanan (gizi) pada setiap bahan makanan memang tidak 

sama, ada yang rendah dan ada pula yang tinggi, karena itu dengan 

memperhatikan “Empat Sehat Lima Sempurna” yang selalu 

dianjurkan oleh pemerintah, setiap bahan makanan akan saling 

melengkapi zat makanan/gizinya yang selalu dibutuhkan tubuh 

manusia guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta 

energy yang cukup.  Zat makanan (gizi) yang diperlukan oleh tubuh 

manusia ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (pangan nabati) dan 

ada pula yang berasal dari hewan (pangan hewani). Zat gizi, yaitu zat 

yang diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi. Manfaatnya 

untuk : 
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a.  Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan, 

terutama bagi mereka yang masih dalam masa pertumbuhan. 

b.  Memperoleh energy guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari. 

c.  Mengganti sel-sel yang rusak dan sebagai zat pelindung dalam 

tubuh. 

Sediaoetama (1987) dalam Santoso (2004:107) ada lima fungsi 

zat gizi yaitu sebagai : 

1.  Sumber energi atau tenaga, jika fungsi ini terganggu orang 

menjadi berkurang geraknya atau kurang giat dan merasa cepat 

lelah. 

2.  Menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahn sel baru pada 

sel yang sudah ada. 

3.  Memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus 

terpakai, yaitu mengganti sel yang tampak jelas pada luka tubuh 

yaitu terjadinya jaringan penutup luka. 

4.  Mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan 

tubuh (keseimbangan air, asam basa, dan mineral). 

5.  Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai 

penyakit sebagai antioksidan dan anti bodi lainnya. 

Menurut Ariani (2017:8-9), makanan sehari-hari yang dipilih 

dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk 

fungsi normal tubuh. Zat-zat makanan tersebut dalam tubuh manusia 

berfungsi sebagai berikut : 
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1.  Memberi energi 

Zat-zat yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, 

protein. Oksidasi zat ini akan digunakan untuk aktivitas tubuh. 

Jumlahnyapun paling besar dalam bahan pangan. Ketiga zat 

tersebut disebut sebagai zat pembakar. 

 

2.  Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh 

Zat gizi yang termasuk di dalamnya antara lain : protein, mineral, 

dan air yang merupakan bagian dari jaringan tubuh. Fungsi dari 

ketiganya adalah membentuk sel-sel baru, memelihara dan 

mengganti sel-sel yang rusak. Zat ini disebut juga sebagai zat 

pembangun. 

3.  Mengatur proses tubuh 

Protein, mineral, air dan vitamin diperlukan untuk mengatur 

proses tubuh. Protein mngatur keseimbangan air dalam sel, 

bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh 

dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang 

bersifat infektif dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke 

dalam tubuh, mineral dan vitamin diperlukan sebagai pengatur 

dalam proses oksidasi, fungsi normal syaraf dan otot serta banyak 

proses lain yang terjadi di dalam tubuh proses menua. Air 

diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh, seperti 

di dalam darah, cairan pencernaan, jaringan dan mengatur suhu 
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tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-sisa atau eksresi dan 

lain-lain proses tubuh. Dalam fungsi mengatur proses tubuh ini, 

protein mineral, air dan vitamin dinamakan zat pengatur. 

3.  Menu Gizi Seimbang 

Menurut Ariani (2017:269), menjelaskan penyajian menu dapat  

dilakukan minimal 3 x sehari yakni pagi, siang dan sore hari yaitu : 

1. Menu Pagi 

a. Bubur beras atau roti disemir dengan mentega atau margarine. 

b. Telur, daging atau ikan. 

c. 1 gelas susu 

2. Menu Siang 

a. Nasi 

b. Daging ayam, telur, tahu dan tempe. 

c. Sayur seperti wortel, tomat, bayam 

d. Buah seperti jeruk, pisang, papaya, apel dan pir. 

e. 1 gelas susu 

3. Menu Sore 

a. Nasi atau roti disemir dengan mentega atau margarine. 

b. Daging ayam, tahu, tempe 

c. Buah dan pudding. 

d. 1 gelas susu 

Setiap hari, asupan makanan anak harus mengandung 10-15% 

kalori, 20-35% lemak, dan sisanya karbohidrat. Setiap kg berat badan 
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anak memerlukan asupan energy sebanyak 100 kkal. Asupan lemak 

juga perlu ditingkatkan karena struktur utama pembentukan otak 

adalah lemak. Lemak tersebut dapat diperleh antara lain dari minyak 

dan margarin. Pada usia anak TK, anak sudah bisa memilih makanan 

yang disukainya. Maka pola yang harus dibangun orangtua adalah 

menanamkan kebiasaan makan dengan gizi yang baik sejak usia dini. 

(Mardalena, 2017 :93) 

Menurut Santoso (2009:6.20-6.24), secara umum, dalam 

penyusunan menu merurut waktu perlu diketahui beberapa hal, yaitu 

menu makan pagi biasanya dipilih hidangan yang cepat dan mudah 

dalam persiapan, penyajian, dan dimakan. Hidangan dapat diolah 

sehari sebelumnya bila pagi hari terlalu sempit waktunya. Perlu 

diusahakan agar hidangan yang disajikan mengandung zat-zat gizi 

yang cukup lengkap, yaitu zat gizi pemberi tenaga, pembangun, dan 

pengatur. Contoh menu makan pagi: nasi putih, kering tempe, orak 

arik telur sayur, jeruk. 

Menu makan siang dan makan malam pada umumnya dibuat 

sama. Untuk makan malam dihidangkan menu sama dengan makan 

siang, atau diganti satu atau dua hidangan.  Hal yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa kandungan gizinya lengkap sesuai dengan 

kebutuhan anggota keluarga atau orang-orang yang makan.  Contoh 

menu makan siang dan malam: Nasi putih, pepes ikan, tempe bumbu 

bali, sayur asem, sambel trasi dan lalapan sayur, buah papaya. 
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Disamping makan pagi, siang, dan malam, juga dapat 

disediakan makanan selingan. Makanan selingan berguna sebagai 

penambah zat gizi, tertama kalori maupun zat gizi lainnya yang 

kurang diperoleh pada waktu makan yang ada. Makanan selingan 

biasanya diberikan antara waktu makan pagi dan siang, sekitar pukul 

9 sampai pukul 10, dan sore hari antara waktu makan siang dan 

makan malam sekitar pukul 4 sampai pukul 5 sore. Biasanya makanan 

selingan dihidangkan dengan teh atau kopi. 

Bahan Makanan Hidangan 

Bangun Pagi Susu 

Pukul 06.30 – 07.00 

Makan Pagi 

Bubur beras / roti diolesi 

margarin, selai 

Telur, daging atau ikan 

 

 

Bubur Ayam 

Pukul 10.00 

Buah-buahan 

 

Pepaya 

Pukul 12.00 – 13.00 

Makan Siang 

Nasi putih 

Daging, ayam, tahu,telur,ikan 

Sayuran 

Buah-buahan 

 

 

 

Sup bola daging 

Tumis Buncis 

Jeruk 

Pukul 16.00 

Makanan Selingan 

 

Bubur Kacan Hijau 

Pukul 18.00  
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   2.1  Jadwal dan makanan satu hari anak TK 

 

B. Kegiatan Penyajian Bento 

1. Pengertian Bento 

Bento atau O-bento adalah istilah bahasa Jepang untuk 

makanan bekal  berupa nasi berikut lauk-pauk dalam kemasan praktis 

yang bisa dibawa-bawa dan dimakan di tempat lain. Seperti halnya 

nasi bungkus, bento bisa dimakan sebagai makan siang, makan malam, 

atau bekal piknik. Bento biasanya dikemas untuk porsi satu orang, 

walaupun dalam arti luas bisa berarti makanan bekal untuk kelompok 

atau keluarga. Ciri khas bento adalah pengaturan jenis lauk dan warna 

agar sedap dipandang serta mengundang selera. Bento dapat pula 

dihias dan disusun rapi dalam gaya yang disebut Kyaraben.   

Membentuk kreasi makanan atau dikenal dengan istilah bento 

adalah konsep one dish meal atau hidangan sepinggan yang 

mengandung gizi yang lengkap.  Hidangan untuk bekal anak-anak ini 

mengandung nilai-nilai gizi yang seimbang.  Bentuk makanan yang 

Makan Malam 

Nasi Putih 

Telur / ikan 

Tahu,tempe 

Sayur 

Buah – buahan 

Segelas Susu 

 

 

Soto Ayam 

 

Oseng kacang panjang 

Pisang 

Susu 
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disajikan unik dan sangat kreatif sehingga anak-anak akan menyukai 

mengkonsumsi makanan tersebut.  Dalam hidangan yang disajikan 

sesuai untuk bekal anak sekolah karena sesuai dengan kebutuhan yang 

dianjurkan untuk usia anak yang merupakan usia pertumbuhan. Bekal 

bento ini akan memancing selera anak-anak karena dekreasikan 

dengan bentuk-bentuk yang lucu denagn warna yang variatif. Bento 

merupakan bekal yang praktis, menarik dan kaya akan gizi yang 

berguna untuk pertumbuhan, perkembangan serta meningkatkan 

kecerdasan anak usia dini (Muaris, 2010:1). 

2. Strategi Dalam Membentuk Bento 

Menyiapkan bekal merupakan aktifitas rutin ibu bagi buah hati 

tercinta. Namun menyiapkan bekal yang higienis dengan bahan 

sayuran dan mengandung gizi seimbang bukanlah hal yang mudah, hal 

ini dikarenakan anak-anak tidak menyukai sayur dan lebih tertarik 

denagn makanan yang diual di sekolah, padahal kebersihan dan 

kualitas bahan makanan yang dijual tersebut mungkin kurang baik bagi 

kesehatan anak. 

Membuat bentuk kreasi makanan itu memerlukan kesabaran 

dan tergantung kreasi dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang.  

Semakin sering membuatnya maka akan terasa lebih mudah dan lebih 

cepat.  Biasanya bentuk-bentuk yang disukai anak-anak adalah 

karakter kartun seperti hello kitty, mickey mouse ataupun bentuk-

bentuk binatang seperti gajah, kelinci dan yang lainnya. 
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 Strategi yang diterapkan dalam penyajian bento adalah 

kreasi yang digunakan oleh orang tua agar anak-anak menyukai 

makanan sehat dan bergizi seimbang.  Konsep yang digunakan 

disesuaikan dengan minat dan kegemaran anak sehingga mereka akan 

senang dan merasa gembira ketika memakannya.  Selain kreasi yang 

bagus, makanan yang disajikan juga harus higienis dan mengandung 

gizi yang seimbang.  Anak-anak juga perlu dilibatkan dalam 

pembentukan bento sehingga akan menambah antusias dan 

pemahaman tentang makanan yang mengandung gizi yang baik dan 

seimbang. Lebih memperbanyak hiasan sayuran untuk mengajarkan 

anak-anak 

3. Langkah-Langkah Menyajian Bento 

1.  Guru menyiapkan peralatan dan bahan berupa cetakan nasi 

karakter, piring, sendok, nasi, sayur, telur. 

2.  Guru menjelaskan dan memberi contoh cara membuat bento. 

3.  Guru membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. 

5.  Guru melakukan tanya jawab tentang sayuran dan bahan yang 

tersedia. 

4.  Guru membagi peralatan dan bahan yang sudah tersedia untuk 

masing-masing kelompok. 

5.  Anak-anak membentuk bento dengan kreasi mereka sendiri. 

6.  Anak yang sudah selesai membuat kreasi penyajian bento lalu 

mereka menunjukkan hasilnya kepada teman-temanya untuk 
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meningkatkan rasa percaya diri mereka terhadap hasil karya 

mereka sendiri. 

7.  Guru mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh anak-

anak. 

4.   Kriteria Keberhasilan 

a.  Pedoman Penilaian 

  Pelaksanaan penilaian pada pendidikan anak usia dini berbeda 

dengan penilaian pada sekolah dasar dan sekolah-sekolah pada 

jenjang di atas lembaga PAUD. Direktorat Jendral Mandas, 

Direktorat pembinaan TK dan SD (dalam Dimyati, 2016:144-145), 

memberi penjelasan bahwa istilah yang digunakan dalam kegiatan 

penilaian di TK adalah pengukuran, penilaian, dan asesmen.  

Pengukuran lebih mengarah pada upaya mengetahui perkembangan 

anak untuk mengukur sesuatu yang bersifat kuantiatif, misalnya 

tinggi badan, badan, mengukur jauh loncatan, mengukur potongan 

manik-manik yang terangkai. 

  Penilaian pada taman kanak-kanak adalah proses pengumpulan 

data dan pengolahan data serta informasi tentang peserta didik.  

Penilaian serta informasi tentang peserta didik selanjutnya 

digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan 

anak dan pengambilan keputusan atau ketetapan kondisi 

kemampuan anak.  Penetapan tercapai atau tidaknya kemampuan 
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yang diharapkan merujuk pada standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak yang terdapat dalam kurikulum TK. 

  Adapun asesmen adalah merupakn kegiatan yang bukan untuk 

mengetahui hasil belajar anak didik, akan tetapi untuk merancang 

menu pembelajaran yang dibutuhkan dan sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan kebutuhan anak. 

  Suharsimi Arikunto (dalam Dimyati, 2016:145-146) mengatakan 

bahwa : 

a. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran 

tertentu.Pengukuran bersifat kuantitatif. 

b. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu 

dengan ukuran baik buruk.Penilaian bersifat kualitatif. 

c. Mengadakan evaluasi, meliputi kedua langkah diatas,yakni 

mengukur dan menilai. 

  Jaice J. Beaty 2013 (dalam Dimyati, 2016:146), memberi 

pengertian penilaian sebagai berikut: “Penilaian merupakan proses 

yang dengannya para guru mengumpulkan informasi tentang 

kemampuan seorang anak.” 

  Ahola dan Kovacik, dalam J, Beaty, 2013 (dalam Dimyati, 

2016:146) menjelaskan penilaian sebagai proses berkelanjutan 

yang dengannya para profesional terkualifikasi bersama dengan 

keluarga, mengamati semua wilayah perkembangan seorang anak 

lewat tes dan pengamatan berstandar.Sebagaimana diatur oleh 

Upaya Peningkatan Pembiasaan…, Iva Listyorini, FKIP UMP, 2018



24 
 

 
 

Direktorat Pembinaan TK dan SD Ditjen Mandas (dalam Dimyati, 

2016:149) disebutkan bahwa guru dalam melaksanakan penilaian 

dengan mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan, serta 

indikator yang hendak dicapai dalam satu satuan kegiatan yang 

direncanakan pada tahapan dan waktu tertentu dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang diteliti. 

  Pelaksanaan penilaian sehari-hari, guru mengacu pada indikator 

standar pencapaian perkembangan yang merupakan penjabaran 

dari capaian perkembangan dan potensi perkembangan peserta 

didik yang akan dicapai seperti yang telah diprogram dalam 

Rencana Program Pembelajaran Harian (RPPH). 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman penilaian 

sebagaimana diatur oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD,Ditjen 

Mandas 2010 (dalam Dimyati, 2016:150) dengan menggunakkan 

simbol (bintang), Pedoman penilaian tersebut dijabarkan,sebagai 

berikut : 

a.   Anak yang belum berkembang (BB), diberi tanda bintang satu 

(★). Apabila anak belum mau/belum mampu melakukan 

kegiatan. 

b.  Anak yang sudah mulai berkembang (MB), diberi tanda dua 

bintang (★★). Apabila anak sudah mau melakukan kegiatan 

tetapi belum mampu mencapai semua indikator yang 

diharapkan. 
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c.  Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH), diberi 

tanda tiga bintang (★★★).  Apabila anak sudah mau 

melakukan kegiatan dan mampu mencapai semua indikator 

yang diharapkan. 

d.  Anak yang sudah berkembang sangat baik (BSB) melebihi 

indikator, diberi tanda empat bintang (★★★★).  Apabila anak 

sudah mau melakukan kegiatan dan mencapai indikator 

melebihi indikator yang diharapkan. 

 

b.  Indikator Hasil Belajar 

 Pembiasaan mengkonsumsi gizi seimbang melalui kegiatan 

Penyajian Bento bertujuan untuk mengenalkan jenis-jenis makanan 

sehat dan juga untuk meningkatkan kebiasaan anak dalam 

mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan anak 

Mengacu pada Permendikbud. RI. Nomor 146 Tahun 2014 tentang 

kurikulum 13 PAUD dari panduan pengembangan perkembangan 

Sosial Emosional maka peneliti menentukan empat indikator yang 

sesuai dengan apa yang diteliti yaitu : 
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Table 2.2  Indikator Peningkatan pembiasaan mengkonsumsi gizi 

seimbang melalui kegiatan Penyajian Bento 

No Indikator 

1. Mampu menyebutkan 5 macam sayuran 

2. 
Mampu menyebutkan 5 jenis makanan yang sehat dan 

bergizi 

3. Dapat membentuk bento sesuai kreasi anak 

4. 
Menghabiskan makanan yang sudah mereka bentuk 

menjadi bento 

 
 
 

C. Kerangka Berfikir 

Kegiatan penyajian bento bagi anak Taman Kanak-Kanak dapat 

meningkatkan kreatifitas anak dan juga dapat meningkatkan minat anak 

dalam mengkonsumsi gizi seimbang serta menambah pengetahuan anak 

dalam hal pentingnya mengkomsumsi makan bergizi seimbang untuk 

pertumbuhan dan perkembangan mereka. 

Berdasarkan kajian teori dan observasi yang dilakukan, maka dalam 

penelitian ini peneliti memilih melalui kegiatan penyajian bento untuk 

meningkatkan pembiasaan mengkonsumsi gizi seimbang pada anak 

kelompok B2 di TK MNU Diponegoro 125 Arcawinangun.  Adapun alur 

pikir penelitian tindakan kelas digambarkan pada gambar berikut  
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Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah asumsi “melalui kegiatan 

penyajian bento dapat meningkatkat pembiasaan mengkonsumsi gizi 

seimbang pada anak kelompok B2 di TK MNU Diponegoro 125 

Arcawinangun Kecamatan Puerwokerto Timur Kabupaten Banyumas 

Tahun Ajaran 2018-2019”. 
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