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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Karunia dan Rahmat-

Nya  sehingga prosiding ini dapat terselesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan artikel 

dari peneliti, dosen, dan guru yang berkecimpung dalam bidang MIPA dan Pendidikan MIPA 

yang berasal dari berbagai propinsi di Indonesia. 

 Makalah yang didesiminasikan ada dua jenis yaitu 3 makalah utama dan 138 makalah 

pendamping (sidang pararel) yang terdiri: 22 makalah bidang matematika dan pendidikan 

matematika, 45 makalah bidang fisika dan pendidikan fisika, 28 makalah bidang kimia, dan 

43 bidang biologi dan pendidikan biologi.  

Pada kesempatan ini panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung kelancaran penyelenggaraan seminar ini. Atas partisipasinya 

diucapkan banyak terima kasih 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
 

 

 

Assalamuallaikum wr. wb , 

 

1. Yth. Bapak Rektor UNY Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D 

2. Yth. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan FMIPA UNY 

3. Yth. Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D Direktur Pembinaan Diklat Dirjen PMPTK 

4. Yth Bapak Prof. Dr. Sukardjo, Bapak Prof. Suryanto, Ed.D, Bapak A. Sardjana, M.Pd, 

Ibu Yoni Suryani, S.U. dan  

5. Yth. Para peserta seminar sekalian, 

 

Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang di gedung baru FMIPA UNY    

dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah s.w.t atas limpahan nikmatNYA yakni 

berupa kesehatan kepada kita semua sehinga kita bisa menghadiri   Seminar Nasional 

Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY pada 

pagi ini. Seminar ini diselenggarakan rutin tiap tahun dan sudah merupakan salah satu agenda 

kegiatan FMIPA UNY. Untuk tahun ini seminar diselenggarakan sekaligus untuk 

menghormati para senior yang purna tugas yakni Bapak Prof. Dr. Sukardjo(Jurdik Kimia), 

Bapak Prof. Suryanto, Ed.D(Jurdik Matematika), Bapak A. Sardjana, M.Pd (Jurdik 

Matematika) dan Ibu Yoni Suryani, S.U(Jurdik Biologi). Sudah menjadi tradisi di FMIPA 

UNY untuk menghormati para senior yang purna tugas selalu diadakan seminar, hal ini   

menunjukkan bahwa karya-karya beliau tidak berhenti walaupun sudah purna tugas. 

Pada seminar tahun ini panitia mengundang Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D 

Direktur Pembinaan Diklat Dirjen PMPTK untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai 

hal-hal yang terkait dengan Peningkatan Keprofesionalan Pendidik melalui Lesson Study 

menyongsong Sertifikasi Profesi. Seminar ini diikuti oleh 132 peserta pemakalah yang berasal 

dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan terdiri dari makalah pendidikan 

MIPA ataupun makalah tentang MIPA serta penerepannya. Lebih lanjut, rincian abstrak dan 

acara seminar ini ada di booklet. 

Ucapan terimakasih kepada seluruh anggota panitia yang telah berusaha keras demi 

lancarnya seminar ini. Namun kiranya apabila ada hal-hal yang kurang pada pelaksanaan 

seminar ini kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa ucapan 

terimakasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kontribusi makalahnya dan juga 

kepada semua pihak yang membantu kelancaran seminar ini. Akhir kata kami ucapkan 

selamat berseminar dan mudah-mudahan seminar ini memberi manfaat bagi kita semua. 

Demikian sambutan kami kurang lebihnya kami mohon maaf. 

Wassalamuallaikum wr. wb. 

 

 

 

       Yogyakarta, 25 Agustus 2007  
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Dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL MIPA 2007 dengan tema ”Peningkatan Keprofesionalan 

Peneliti, Pendidik dan Praktisi MIPA” yang diselenggarakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam UNY, Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 2007. 

TUMBUH KEMBANG ANAK DAN PENILAIAN STATUS GIZI  

DENGAN ANTROPOMETRI 

 
Tutiek Rahayu 

Jurdik Biologi FMIPA UNY 

 

ABSTRAK 

Pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal diperlukan untuk membangun 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pertumbuhan fisik anak melalui tahap-tahap tertentu 

menurut umur dan jenis kelamin, serta membentuk pola tertentu menurut organ tubuh yang 

mengalami pertumbuhan. Masa pertumbuhan anak sebelum dewasa dibagi menjadi masa 

pranatal, neonatal, bayi, prasekolah, sekolah dan adolesen. Faktor genetik dan lingkungan 

menentukan pertumbuhan seorang anak. 

 Penilaian pertumbuhan anak melalui status gizi sangat tepat menggunakan 

antropomerti sehingga didapat indeks BB/U, TB/U, BB/TB. Selain itu, rujukan antropometri 

yang dikembangkan oleh WHO – NCHS digunakan sebagai patokan penentuan status gizi di 

Indonesia sejak tahun 2000, karena didasarkan pada populasi yang sehat dan keadaan sosial 

ekonomi yang  baik. 

 

Kata kunci : Pertumbuhan, status  gizi, antropometri. 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan sember daya manusia yang berkualitas akan berhasil 

apabila pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, yaitu sejak janin berada 

dalam kandungan sampai menjadi manusia dewasa. Salah satu sasaran terpenting 

sumber daya manusia adalah anak, karena anak merupakan tumpuan masa depan 

Bangsa dan Negara. Hal ini mudah dipahami dan cukup beralasan karena 

pembangunan manusia di masa depan adalah pembangunan anak di masa 

sekarang ini. 

Untuk mampu berfungsi sebagai generasi penerus di masa depan, anak 

harus disiapkan sebaik-baiknya. Gizi merupakan salah satu faktor yang mutlak 

diperlukan dalam proses tumbuh kembang fisik, sistem saraf dan otak serta 

tingkat intelektualitas dan kecerdasan manusia. 

Pertumbuhan memiliki pengertian “Perubahan ukuran fisik dari waktu ke 

waktu”. Ukuran fisik tidak lain adalah ukuran tubuh manusia baik dari segi 

dimensi proporsi maupun kompisisinya yang lebih dikenal dengan sebutan 

antropometri. Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan suatu proses yang 

berlanjutan dan mengukuti perjalanan waktu, maka pertumbuhan pada manusia 

dapat diartikan pula sebagai perubahan  antropometri dari waktu ke waktu. 
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Perubahan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan 

antropometri (berat badan, tinggi badan, atau ukuran tubuh lainnya) dari waktu 

ke waktu, tetapi lebih dari itu memberikan gambaran tentang perkembangan 

keadaan keseimbangan antara asupan (“intalke”) dan kebutuhan (“requirement”) 

zat gizi seorang anak untuk berbagi proses biologis, termasuk untuk tumbuh. 

Keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi disebut status gizi. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Seorang anak bukan merupakan seorang dewasa dalam bentuk kecil 

karena ia mempunyai sifat berlainan dari orang dewasa. Ia harus tumbuh dan 

berkembang sampai dewasa agar dapat berguna bagi masyarakat.   Walaupun 

pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu, 

seorang anak dalam banyak hal bergantung pada orang dewasa, misalnnya 

mengenai makanan, perawatan, bimbingan, perasaan aman, pencegahan 

penyakit dan sebagainya. Oleh karena itu, semua orang yang mendapat tugas 

mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang, misalnya keperluan dan lingkungan anak pada waktu tertentu 

agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Bila 

lingkungan akibat sesuatu hal menjadi buruk, maka keadaan tersebut 

hendaknya segera diubah sedemikian rupa sehingga pertumbuhandan 

perkembangan anak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. 

 

Tahap pertumbuhan anak terdiri dari 4 tahap yaitu: 

1. Pertumbuhan yang cepat sekali dalam tahun pertama, yang kemudian 

menguran secara berangsur-angsur sampai umur 3-4 tahun. 

2. Pertumbuhan yang berjalan lamban dan teratur sampai masa akhil 

baligh. 

3. Pertumbuhan cepat pada masa akhil baligh (12 – 16 tahun) 

4. Pertumbuhan kecepatannya menguran berangsur-angsur sampai suatu 

waktu (kira-kira umur 18 tahun) berhenti. 
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Menurut Asmuni (1979) dalam Sukamti (1994), Hassan (1998) dan 

Nelsom (2000) parameter untuk mengukur kemajuan pertumbuhan yang 

biasa digunakan ialah berat badan dan tinggi badan. Kalau tiap organ tubuh 

diukur beratnya, maka kemajuan atau pola pertumbuhannya akan berbeda-

beda. Ada organ yang menunjukan permulaan pertumbuhan sangat dini dan 

ada pula yang memulainya sangat terlambat. Demikian pula ada yang 

mempunyai pola yang sangat cepat sehingga dalam waktu pendek telah 

mencapai bentuk organ bias, sedangkan yang lain pola pertumbuhannya 

sangat perlahan sehingga encapai bentuknya yang dewasa pada umur yang 

sudah lanjut. 

Pada umumnya, organ-organ yang dalam kehidupan anak diperlukan 

yang sangat dini, akan mulai pertumbuhanya sangat dini pula dan 

berlangsung sangat cepat untuk mencapai bentuk dewasanya pada umur yang 

relatif masih muda. Organ jantung, paru dan otak/saraf merupakan organ vital 

yang diperlukan tubuh pada umur yang sangat dini, sudah dimulai sejak anak 

masih di dalam kandungan ibunya, dan organ-organ tersebut mencapai 

bentuk dewasanya. Pada umur anak yang relatif masih muda (Soetjiningsih 

1998, Sukamti 1994). 

Kira-kira 50% dari pertumbuhan otak terjadi pada tahun pertama 

kehidupan, sedangkan 20% terjadi pada tahun kedua. Kerusakan otak pada 

bayi mempunyai arti yang penting demikian pula lingkaran kepala pada masa 

ini merupakan ukuran kemajuannya. Sebaliknya pertumbuhan alat kelamin 

pada 10 tahun pertama agak lambat, tetapi agak cepat pada 10 tahun 

berikutnya. Pertumbuhan organ ini sangat pesat sesudah pertumbuhan badan 

berakhir. Jaringan limfoid tumbuh cepat pada masa bayi dan anak, kemudian 

menurun pada masa pubertas dan akhirnya mengalami involusi. Termasuk 

dalam jenis ini ialah tonsil, adenoid, timus, limpa, kelenjar getah bening dan 

jaringan limfe di usus (tabel 1). 
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(Dikutip dari Hassan, 1998) 

 

Gambar 1: jenis pertumbuhan pascanatal dari beberapa organ tubuh  

 

(Dikutip dari Scammon dalam Hassan, 1998) 

Masa pertumbuhan sebelum dewasa 

1. Pranatal (0-280 hari) 

a. Masa embrio (trimester pertama kehidupan pranatal) 

Diferensiasi berlangsung cepat, terbentuk sistem dan alat-alat 

dalam tubuh. 

b. Masa fetus dini (trimester kedua kehidupan pranatal) 

Terjadi percepatan pertumbuhan. pembentukan  jasad manusia 

sempurna dan alat tubuh telah terbentuk serta mulai berfungsi. 

Pada akhirnya masa ini panjang janin 70% dari pada panjang pada 
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saat dilahirkan, sedangkan berat badannya hanya 20 % 

daripadanya, karena jaringan lemak subkutan belum terbentuk. 

c. Masa fetus berakhir 

bertambahnya masa tubuh dengan cepat. berat badan fetus dari 

700 gram pada akhirnya trimester kedua bertambah dengan 

kecepatan kira-kira 200 gram/minggu sampai pertengahan 

trimester ketiga untuk mencapai kira-kira 3.000 sampai 3.500 

gram. 

2. Masa neonatal (0-4 minggu sesudah lahir) 

Penyesuaian sirkulasi dengan keadaan lingkungan, mulai bernafas dan 

berfungsi alat tubuh lainnya. berat badan dapat turun sampai 10% 

pada minggu pertama kehidupan yang dicapai lagi pada hari ke-14. 

3. Masa bayi (tahun pertama dan kedua kehidupan) 

a. Umur 1 bulan – 1 tahun 

Pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, fungsi alat tubuh 

bertambah, terutama sistem saraf. 

b. Umur 1 tahun – 2 tahun 

Pertumbuhan menurun, kemajuan dalam berjalan dan aktivitas 

motorik serta pengaturan fungsi ekstresi. 

4. Masa prasekolah (umur 2-6 tahun) 

Pertumbuhan melambat, aktivitas jasmani bertambah, kordinasi fungsi 

dan mekanisme motorik bertambah, cepat menangkap pelajaran. 

5. Masa sekolah (wanita 6-10 tahun, pria 6-12 tahun) 

Pertumbuhan tetap, keterampilan dan proses intelektual berkembang. 

6. Masa adolesens (wanita 10-18, pria 12-20 tahun) 

Perubahan dari masa anak ke masa dewasa. percepatan pertumbuhan 

tinggi dan berat badan, timbulnya ciri kelamin sekunder, memerlukan 

kepercayaan diri sendiri dan kebebasan, perkembangan fungsi alat 

kelamin. 

 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak 

terdiri dari dua bagian yaitu faktor genetik dan lingkungan.  Faktor 
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lingkungan terdiri atas faktor pre-natal dan pasca-natal. Gen yang terdapat di 

dalam nukleus dari telur yang dibuahi pada masa embrio mempunyai sifat 

tersendiri pada tiap individu. Manifestasi hasil antara perbedaan gen ini 

dikenal dengan hereditas DNA, yang membentuk gen mempunyai peranan 

penting dalam tranmisi sifat-sifat hareditas. 

Faktor lingkungan berupa gizi mekanis, toksin kimia, endokrin, 

radiasi, infeksi, imunitas dan anoksia embrio. Kondisi di atas berpengaruh 

pada janin masih di dalam kandungan ibu. Sedang faktor pasca-natal berupa 

gizi, penyakit, keadaan sosial, ekonomi, musim serta faktor lain berupa 

pengawasan medis, perbaikan sanitasi, pendidikan, faktor psikologis dan lain-

lain. Faktor di atas berpengaruh pada anak sejak lahir sampai dewasa. 

(Hassan 1998, Soetjiningsih 1998). 

 

2. Penilaian Status Gizi dengan Antropometri 

Status disebut gizi seimbang atau gizi baik bila jumlah asupan zat gizi 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan status gizi tidak seimbang dapat 

dipresentasikan dalam bentuk kurang gizi yaitu bila zat asupan zat gizi 

kurang dari yang dibutuhkan dan dalam bentuk gizi lebih yaitu bila asupan 

zat gizi melebihi yang dibutuhkan. Dalam status gizi baik dan sehat atau 

bebas dari penyakit, pertumbuhan seorang anak akan normal, sebaliknya bila 

status gizi tidak seimbang, pertumbuhan seorang anak akan terganggu, 

misalnya anak tersebut kurang gizi (“underweight”) kurus (“wasted”), pendek 

(“stunted”) atau gizi lebih (“overweight”). 

Gangguan pertumbuhan dapat terjadi dalam waktu singkat dan dapat 

pula terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gangguan pertumbuhan dalam 

waktu singkat (akut) sering terjadi pada perubahan berat badan, sebagai 

akibat menurunnya nafsu makan, sakit (misalnya, diare dan saluran 

pernafasan), atau kurang cukupnya makanan dikonsumsi. Sedang gangguan 

pertumbuhan yang berlangsung dalam waktu lama (kronis) dapat terlihat pada 

hambatan pertambahan tinggi badan. Status gizi seimbang (gizi baik) tidak 

hanya penting bagi pertumbuhan yang normal, tetapi juga bagi proses-proses 

lainnya seperti proses perkembangan anak, kecerdasan, pemeliharaan 
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kesehatan dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Jahari 2002, 

Soetjiningsih 1998). 

Indikator adalah suatu tanda yang dapat memberikan indikasi tentang 

suatu keadaan. Suatu tanda tersebut disebut indikator yang baik apabila tanda 

tersebut dapat memberikan indikasi yang sensitif atas status keadaan. 

Pertumbuhan merupakan salah satu produk dari status gizi. Pertumbuhan 

merupakan suatu proses yang kontinyu oleh karena itu pertumbuhan 

merupakan indikator dari perkembangan status gizi anak. Dengan demikian 

pencapaian pertumbuhan (“growth achievement”) atau ukuran fisik atau 

antropometri pada saat tertentu dapat memberikan indikasi tentang status gizi 

seorang anak pada saat pengukuran. Jadi dengan kata lain antropometri dapat 

digunakan sebagai salah satu indikator status gizi. 

Umur dan jenis kelamin menentukan gizi. Karena pertumbuhan 

merupakan proses yang terus menerus mengikuti perjalanan waktu atau 

pertumbuhan umur anak, sehingga penilaian pertumbuhan penilaian status 

gizi pada suatu saat dipengaruhi pencapaian pertumbuhan atau antropometri 

(misal berat badan, panjang atau tinggi badan) dan umur anak. Seorang anak 

memiliki ukuran tubuh yang berbeda pada umur-umur tertentu. 

Anak laki-laki dan perempuan memiliki tingkat pertumbuhan yang 

sedikit berada walaupun polanya sama. Pertumbuhan anak perempuan 

umumnya lebih rendah daripada anak laki-laki, namun pada saat tertentu anak 

perempuan memiliki tingkat pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dari anak 

laki-laki yaitu pada saat memasuki masa pertumbuhan cepat (“growth spurt”) 

atau saat memasuki usia remaja muda (“pre-adolescent”) yang biasanya 

ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama kali pada wanita dan 

pengeluaran sperma pertama kali pada anak laki-laki. Pada populasi normal 

masa pertumbuhan cepat anak perempuan terjadi lebih awal dibanding anak 

laki-laki. Oleh karena itu, rujukan antropometri yang dikembangkan WHO-

NCHS memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan (Hassan 1998, 

Jahari 2002, Soetjiningsih 1998). 

Indikator status gizi didasarkan pada parameter berat badan (BB) atau 

tingi badan (TB), biasanya disajikan dalam bentuk indeks yang dikaitkan 
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dengan umur (U) atau kombinasi antara keduanya. Indeks antropometri yang 

sering digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan 

menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indeks 

BB/U, TB/U, dan BB/TB merupakan indikator status gizi yang memiliki 

karakteristik masing-masing. Dengan batasan (“cut off point”) tertentu, nilai-

nilai indeks antropometri dapat digunakan sebagai indikator untuk 

menentukan status gizi. 

Karena berat badan berhubungan linier dengan tinggi badan, maka 

indeks BB/U dapat memberikan gambaran masalah gizi masa lalu atau kronis 

(menahun). Di samping itu karena berat badan juga laku terhadap perubahan 

yang terjadi maka juga memberikan gambaran masalah gizi akut (saat ini). 

Akan tetapi kemampuan ini sangat tergantung dan keadaan sosial ekonomi 

masyarakat yang diamati (Jahari 2002). Gangguan pertumbuhan pada tinggi 

badan berlangsung pada kurun waktu yang cukup lama, dari beberapa bulan 

sampai beberapa tahun. Sehingga indeks TB/U memberikan indikasi adalanya 

masalah gizi kronis. Banyaknya jumlah anak yang pendek memberikan 

indikasi bahwa di masyarakat bersangkutan ada masalah yang sudah 

berlangsung cukup lama. Maka perlu dipelajari apa masalah dasar dari 

gangguan pertumbuhan ini, sebelum dilakukan program perbaikan gizi secara 

menyeluruh. 

Pada keadaan baik berat badan anak akan berbanding keras dengan 

tinggi badannya, dengan kata lain berat akan seimbang dengan tinggi 

badannya. Bila terjadi kondisi yang memburuk dalam waktu singkat, berat 

badan akan berubah karena sifatnya yang labil sedangkan tinggi badan tidak 

banyak berpengaruh. Akibatnya berat badan dalam waktu singkat akan 

menjadi tidak seimbang dengan tinggi badannya. Oleh karena itu, indeks 

BB/TB merupakan indeks yang sensitif untuk memberikan indikasi tentang 

masalah gizi kronis karena indeks ini tidak menggunakan referensi waktu 

(umur). 

Rujukan antropometri lokal merupakan rujukan yang paling sesuai 

dengan genetik suatu populasi. Namun demikian, untuk mengembangkan 

rujukan lokal tidak mudah dan mahal biayanya. Di samping itu, penggunaan 
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rujukan lokal tidak memungkinkan perbandingan status gizi antarpopulasi 

ataupun antarnegara. Rujukan antropometri yang dikembangkan oleh WHO-

NCHS sudah didasarkan pada populasi yang sehat dan baik keadaan sosial 

ekonominya. Selain itu, rujukan ini sudah mencakup berbagai golongan etnis 

atau suku bangsa yang memungkinkan digunakan secara internasional. 

Sehubungan dengan alasan-alasan di atas, maka para pakar gizi pada bulan 

Januari 2000 di Cipanas sepakat bahwa Indonesia menggunakan rujukan yang 

dikembangkan WHO-NHCS. 

Seperti telah dibahas sebelumnya, pertumbuhan yang baik merupakan 

gambaran perkembangan status gizi yang baik. Di sisi lain, pertumbuhan 

merupakan proses yang terus-menerus mengikuti perjalanan waktu atau 

pertambahan umur anak. Oleh karena itu, penilaian status gizi pada satu saat 

memerlukan dua variabel yaitu: (1) pencapaian pertumbuhan atau 

antropometri (misal: berat badan, panjang atau tinggi badan), dan (2) umur 

anak. Seorang anak memiliki ukuran tubuh yang berbeda pada umur-umur 

tertentu. Sama halnya kalau kita mengukur banyak anak, maka ukuran tubuh 

yang beragam pada anak-anak tersebut sangat ditentukan oleh umur anak 

masing-masing. Oleh karena itu variabel umur merupakan salah satu patokan 

penting dalam penilaian status gizi berdasarkan antropometri. 

Anak laki-laki dan perempuan memiliki tingkat pertumbuhan yang 

sedikit berada walaupun polanya sama. Pertumbuhan anak perempuan 

umumnya lebih rendah daripada anak laki-laki, namun pada saat tertentu anak 

perempuan memiliki tingkat pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dari anak 

laki-laki yaitu pada saat memasuki masa pertumbuhan cepat (“growth spurt”) 

atau saat memasuki usia remaja muda (“pre-adolescent”) yang biasanya 

ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama kali pada wanita dan 

pengeluaran sperma pertama kali pada anak laki-laki. Pada populasi normal 

masa pertumbuhan cepat anak perempuan terjadi lebih awal dibanding anak 

laki-laki. Oleh karena itu, rujukan antropometri yang dikembangkan WHO-

NCHS memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagai 

contoh, gambar 6 berikut menyajikan kurva pertumbuhan berat badan anak 

laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada data median WHO-NCHS. 
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Gambar-gambar ini menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan anak 

tergantung pada variabel umur dan jenis kelamin. 

 

PENUTUP 

Telah dibahas mengenai tumbuh kembang anak sebagai dasar 

pembangunan sumber daya manusia. Pertumbuhan melalui tahap-tahap tertentu 

yang mempunyai kecepatan yang berbeda pada umur dan jenis kelamin yang 

berbeda, serta membentuk pola tertentu menurut organ tubuh yang mengalami 

pertumbuhan. Masa pertumbuhan anak sebelum dewasa dibagi menjadi masa 

pra-natal, neo-natal, bayi, pra-sekolah, sekolah dan adolesen. Faktor genetik dan 

lingkungan menentukan pertumbuhan seorang anak. 

Untuk menilai pertumbuhan sangat tepat menggunakan antropometri 

sehingga didapat indeks BB/U, TB/U dan BB/TB. Selain itu, rujukan 

antropometri yang dikembangkan oleh WHO-NCHS digunakan sebagai patokan, 

penentuan status gizi anak di Indonesia karena didasarkan pada populasi yang 

sehat dan baik dan keadaan sosial ekonominya. 
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