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ABSTRAK 

Lailatul Munawaroh. 2006. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu 
dan Pola Makan Balita dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Jurusan 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing : 1. Dra. E.R. Rustiana, M.Si, II. Widya 
Hary Cahyati, SKM.M.Kes. 

Kata Kunci : Pengetahuan Gizi Ibu, Pola Makan Balita dan Status Gizi Balita. 
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah hubungan 
antara tingkat pengetahuan gizi ibu, pola makan dengan status gizi balita di 
wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan gizi 
ibu, pola makan balita dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas 
Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. 

Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan case control. 
Populasi dalam penelitian ini adalah balita status gizi kurang dan buruk (kasus) 
sejumlah 111 balita dan status gizi baik (kontrol) sejumlah 1689 balita. Sampel 
yang diambil sejumlah 50 balita kasus dan 50 balita kontrol yang diperoleh 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) kuesioner, 2) formulir recall, 3) 
timbangan injak. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengukuran berat badan. Data 
sekunder diperoleh dari Puskesmas Kedungwuni II. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini diolah dengan menggunakan statistic uji chi-squarei dan penentuan 
Odds Ratio (OR). 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pengetahuan gizi ibu baik 
dengan pola makan balitanya tidak baik 41,5%, dan pola makan balitanya baik 
89,8%, sedangkan pengetahuan gizi ibu kurang baik dengan pola makan balitanya 
tidak baik 58,5%, dan pola makan balitanya baik 10,2% (p = 0,00, CC = 0,46, OR 
=12,5).Pola makan baik pada kasus 36% dan kontrol 82%, sedangkan pola makan 
tidak baik pada kasus 64% dan kontrol 18% (p=0,00, CC=0,42, OR=8,1). 
Pengetahuan gizi baik pada kasus 52% dan pada kontrol 88%, sedangkan 
pengetahuan kurang baik pada kasus 48% dan pada kontrol 12% (p=0,00, CC= 
0,37, OR=6,8). 
 Dari hasil penelitian (dan pembahasan) dapat disimpulkan, ada hubungan 
antara tingkat pengetahuan gizi ibu dan pola makan balita dengan status gizi 
balita. Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan adalah Penyuluhan 
tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi) untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat khususnya ibu serta perlunya pemantauan status gizi pada balita 
secara berkala oleh sub bagian gizi sehingga keadaan status gizi balita dapat 
diketahui dan segera dilakukan penanggulangan apabila terjadi penurunan status 
gizi di wilayah kerjanya. 
 
 



ABSTRACT 
 

Lailatul Munawaroh. 2006. The Association between Mother’s Nutrition 
Knowledge and Children’s Eat Pattern with Nutrition Status of 
Children Under Five Years Old at Work Zonal of Public Health 
Center Kedungwuni II Regency of Pekalongan. Script. Study Program 
of Public Health Science, Sport Science Faculty, State University of 
Semarang. Teacher : 1. Dra. E.R. Rustiana, M.Si, II. Widya Hary Cahyati, 
SKM, M.Kes. 

Key Words : Mother’s Nutrition Knowledge, Children’s Eat Pattern and 
Nutrition Status of Children Under Five Years Old. 
 

The problems in this study were is there any correlation between mother’s 
nutrition knowledge, children’s eat pattern with nutrition status  of children under 
five years old at work zonal of Public Health Center Kedungwuni II regency of 
Pekalongan. The aims of this study were to known the correlation between 
mother’s nutrition knowledge, children’s eat pattern with nutrition status of 
children under five years old at work zonal of Public Health Center Kedungwuni 
II regency of Pekalongan. 

This study was analytic survey with case control study. Population in this 
study were children under five years old with minus and bad nutrition status 
(cases) consist of 111 childrens and good nutrition status (controls) consist of 
1.689 childrens. The sample who taken consist of 50 cases and 50 controls, who 
taken use the simple random sampling technique. The instruments that used in this 
study were : 1) questioner, 2) recall blank 3) tread scales. The study’s data were 
taken from primary and secondary data. The primary data was taken from 
observation, interview and weight measurement. The secondary data was taken 
from Public Health Center Kedungwuni II. The data that taken in this study were 
analized use statistic pattern of Chi-Square test and determination of Odds Ratio. 

From the study result, it was taken good mother’s nutrition knowledge 
with her children’s eat pattern that bad were 41,5%, and her Chidren’s pattern that 
good were 89,8%, beside that bad mother’s nutrition knowledge with her 
children’s eat pattern that bad were 58,5%, and her children’s eat pattern that good 
were 10,2% (p=0,00, CC=0,46, OR=12,5). Good eat pattern on cases were 36% 
and controls were 82%, beside that bad pattern on cases were 64% and controls 
were 18% (p=0,00, CC=0,42, OR=8,1). Good nutrition knowledge on cases were 
52% and controls were 88%, beside that bad nutrition knowledge on cases were 
48% and controls were 12% (p=0,00, CC=0,37, OR=6,8).  
 From the study result (and the panelyst) it could summarized that there is 
any correlation between mother’s nutrition knowledge and children’s eat pattern 
with children’s nutrition status. Based on the study result, the suggestion that was 
proposed are the torching about the family of nutrition’s known for inflating 
public knowledge especially to mothers and needed the observating of nutrition 
status at children continuously by nutrition’s sub so the condition of children’s 
nutrition status could known and it did the currative when there is being the 
deflation of nutrition status in it’s work zonal. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat 

Indonesia yang sehat dan mandiri. Strategi pencapaian tujuan tersebut adalah 

melalui Indonesia sehat 2010 dengan fokus membentuk manusia berkualitas. 

Indikatornya adalah manusia yang mampu hidup lebih lama (terukur dengan 

umur harapan hidup), menikmati hidup sehat (terukur dengan angka kesakitan 

dan kurang gizi), mempunyai kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan 

(terukur dengan angka melek huruf dan tingkat pendidikan), dan hidup 

sejahtera (terukur dengan tingkat pendapatan per kapita yang cukup memadai 

atau bebas kemiskinan) (Yayuk Farida Baliwati dkk, 2004 : 8). 

Masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan 

masalah pembangunan di masa yang akan datang. Keterlambatan dalam 

memberikan pelayanan gizi akan berakibat kerusakan yang sulit dan bahkan 

mungkin tidak dapat ditolong. Oleh karena itu, usaha - usaha peningkatan gizi 

terutama harus ditujukan pada bayi atau anak balita dan ibu hamil. Bayi pada 

masa kini adalah pemimpin, ilmuwan, cendikiawan, serta pekerja dimasa 

yang akan datang. Mereka adalah generasi penerus nusa dan bangsa (M. Agus 

Krisno B, 2001 : 15). Menurut Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti (1999 : 

72), di Indonesia saat ini anak kelompok di bawah lima tahun menunjukkan 

prevalensi paling tinggi untuk penyakit kurang kalori protein (KKP), dan 

defisiensi vitamin A serta anemia defisiensi zat besi (Fe). Menurut Depkes 



2004 yang dikutip oleh Hamam Hadi (2005 : 5), prevalensi balita gizi kurang 

(KEP) pada tahun 2000 setelah Indonesia mengalami krisis multi dimensi, 

prevalensinya mengalami kenaikan yaitu 26,1% 27,3% dan 27,5% pada tahun 

2001, 2002 dan 2003. Lebih dari 50% anak balita menderita defisiensi vitamin 

A subklinis (Hamam Hadi, 2005 : 6) dan satu diantara dua (48,1%) dari anak 

balita yang menderita defisiensi vitamin A juga menderita anemia kurang zat 

besi (SKRT 2001 dalam Hamam Hadi, 2005 : 6). 

Anak balita sedang melakukan proses pertumbuhan yang sangat giat, 

sehingga memerlukan zat-zat makanan yang relatif lebih banyak dengan 

kualitas yang lebih tinggi. Hasil pertumbuhan setelah menjadi manusia 

dewasa, sangat tergantung dari kondisi gizi dan kesehatan sewaktu masa 

balita. Pertumbuhan otak yang menentukan tingkat kecerdasan setelah 

menjadi dewasa, sangat ditentukan oleh pertumbuhan waktu balita. 

Kekurangan gizi pada fase pertumbuhan akan menghasilkan manusia dewasa 

dengan sifat-sifat berkualitas inferior. Jadi anak balita haruslah diberi jatah 

utama dalam distribusi makanan keluarga, bukan mendapat sisa-sisa konsumsi 

keluarga (Achmad Djaeni Sedioetama, 2000 : 11). Gagal tumbuh yang terjadi 

akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada 

kehidupan berikutnya yang sulit diperbaiki (Hamam Hadi, 2005 : 5). 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. 

Kondisi status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat-zat 

gizi yang akan digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan terjadinya 



pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja untuk mencapai 

tingkat kesehatan optimal (Depkes RI, 2003 : 1). 

Anak balita belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, 

terutama dalam hal makanan (Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti, 1999 

:71). Pada umumnya anak-anak yang masih kecil (balita) mendapat 

makanannya secara dijatah oleh ibunya dan tidak memilih serta mengambil 

sendiri mana yang disukainya (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000 : 12). 

Untuk dapat menyusun menu yang adekuat, seseorang perlu memiliki 

pengetahuan mengenai bahan makanan dan zat gizi, kebutuhan gizi seseorang 

serta pengetahuan hidangan dan pengolahannya. Umumnya menu disusun 

oleh ibu (Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti, 1999 : 123). 

Di Jawa Tengah secara keseluruhan pada tahun 2005 jumlah kasus 

balita dengan status gizi kurang mencapai persentase sebesar 12,75% dan 

status gizi buruk sebesar 1,30% (Dinkes Propinsi Jateng, 2005 : 43). Secara 

umum status gizi baik dan status gizi kurang ini dialami hampir di setiap 

kabupaten dan kota di Jateng. Daerah dengan jumlah gizi buruk tertinggi pada 

balita secara berturut-turut adalah sebagai berikut : Grobogan 892 kasus, 

Blora 859 kasus, Pekalongan 653 kasus, Wonogiri 622 kasus dan Rembang 

593 kasus. 

Data tahun 2005 di Kabupaten Pekalongan menunjukkan masih 

banyak balita yang status gizinya berada dibawah garis standar yaitu sebanyak 

1,04%. Dari hasil survei di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan diketahui 

bahwa dari 24 Puskesmas yang ada dilakukan pemantauan status gizi pada 



balita dengan sampel tertentu didapatkan 5 Puskesmas yang terdapat kasus 

gizi kurang dan gizi buruk secara berturut-turut adalah sebagai berikut : 

Puskesmas Kedungwuni II 41,3%, Puskesmas Siwalan 29,6%, Puskesmas 

Kandangserang 23,4%, Puskesmas Karangdadap 20,8% dan Puskesmas Talun 

20,2%. Dari 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan, Puskesmas 

Kedungwuni II termasuk paling banyak kasus gizi kurang dan gizi buruk yaitu 

sebanyak 41,3% (Dinkes Kab. Pekalongan : 2005). 

Balita yang berada dibawah garis merah (BGM) di Puskesmas 

Kedungwuni II pada tahun 2004 yaitu 0,6%. Pada tahun 2005 mengalami 

peningkatan menjadi 1,09% (Dinkes Kab. Pekalongan, 2005 : 12). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu, pola makan balita 

dengan status gizi balita di wilayah  kerja Puskesmas Kedungwuni II. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan pola 

makan balita di wilayah  kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten 

Pekalongan? 

1.2.2 Apakah ada hubungan antara pola makan balita dengan status gizi balita 

di wilayah  kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan? 

1.2.3 Apakah ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi 

balita di wilayah  kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten 

Pekalongan? 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan 

pola makan balita di wilayah  kerja Puskesmas Kedungwuni II 

Kabupaten Pekalongan? 

1.3.2 Untuk mengetahui hubungan antara pola makan balita dengan status gizi 

balita di wilayah  kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten 

Pekalongan? 

1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status 

gizi balita di wilayah  kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten 

Pekalongan? 

 

1.4 Manfaat Hasil Penlitian 

1.4.1 Bagi Masyarakat Terutama Kaum Ibu 

Dapat mengetahui pentingnya pengetahuan tentang gizi sehingga 

diharapkan (dalam mengkonsumsi makanan) selalu memperhatikan 

aspek gizi untuk makanan yang diberikan kepada balitanya. 

1.4.2 Bagi Petugas Kesehatan dan Pemerintah 

Sebagai bahan referensi bagi para petugas kesehatan dan 

pemerintah sehingga mereka dapat memberikan informasi, arahan 

kepada masyarakat khususnya ibu-ibu agar memperhatikan pola 

makan dan perkembangan status gizi balitanya. 

 

 



1.4.3 Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan mendapatkan 

tambahan ilmu, pengalaman sehingga dapat menyampaikan pada 

masyarakat tentang cara-cara untuk meningkatkan status gizi balita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 3 
Keaslian Penelitian 

No. Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun 
dan 

Tempat 
Penelitian

Rancanga
n 

Penelitian

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Hubungan 
pola 
konsumsi 
makan 
dengan 
status gizi 
anak Balita 
(Studi pada 
anak Balita 
umur 2-4 
tahun di 
Desa 
Kuwaron 
Kec. Gubug 
Kab. 
Grobogan) 

Sri 
Romdo
nah 

1994, 
Di Desa 
Kuwaron 
Kec. 
Gubug 
Kab. 
Grobogan 

Metode 
survei 
dengan 
pendekata
n Cross 
sectional 
 

Variabel 
Bebas : 
frekuensi 
makan, 
banyakny
a jenis 
bahan 
makanan, 
variasi 
makanan, 
jumlah 
kandunga
n zat gizi 
(tingkat 
konsumsi 
kalori dan 
protein 
Variabel 
Terikat : 
Status gizi 
anak 
Balita 

1. Tidak ada 
hubungan antara 
frekuensi makan 
dengan status gizi 
indeks TB/U dan 
BB/TB 

2. Ada hubungan 
antara frekuensi 
makan dengan 
status gizi anak 
Balita indeks BB/U 

3. Ada hubungan 
antara banyaknya 
jenis bahan 
makanan yang 
dikonsumsi dengan 
status gizi anak 
Balita indeks TB/U 

4. Ada hubungan 
antara banyaknya 
jenis bahan 
makanan yang 
dikonsumsi dengan 
status gizi anak 
Balita indeks BB/U 
dan BB/TB 

5. Ada hubungan 
antara tingkat 
konsumsi kalori 
dan protein dengan 
status gizi anak 
Balita indeks TB/U 

6. Ada hubungan 
antara variasi 
makan dengan 
status gizi anak 
Balita indeks BB/U, 
TB/U dan BB/TB 



7. Ada hubungan 
antara tingkat 
konsumsi kalori 
dan tingkat 
konsumsi protein 
dengan status gizi 
anak Balita indeks 
BB/U, TB/U dan 
BB/TB 

2. Hubungan 
pengetahua
n ibu 
tentang pola 
makanan 
sapihan, 
tingkat 
kecukupan 
energi dan 
protein 
dengan 
status gizi 
anak umur 
3-24 bulan 
(studi di 
kelurahan 
Ngalian 
Kota 
Semarang) 

Dini 
Rosita 

2001, 
Di 
Keluraha
n Ngalian 
Kecamata
n Ngalian 
Kota 
Semarang 

Explanato
ry 
(penjelasa
n) dengan 
pendekata
n Cross 
sectional 
dan 
metode 
survei.  
 

Variabel 
bebas : 
pengetahu
an ibu 
tentang 
pola 
makanan 
sapihan  
Variabel 
antara: 
tingkat 
kecukupa
n energi 
dan 
protein 
Variabel 
terikat: 
status gizi 
anak umur 
3 – 24 
bulan  

1. Tidak ada 
hubungan 
bermakna dari 
pengetahuan ibu 
tentang pola 
makanan sapihan 
dengan tingkat 
kecukupan energi 
dan protein (P 
energi=0,942 ; P 
protein=0,644) 

2. Ada hubungan 
bermakna dari 
tingkat kecukupan 
energi dengan 
status gizi anak 
(P=0,000 ; 
r=0,452) 

3. Tidak ada 
hubungan 
bermakna dari 
tingkat kecukupan 
protein dengan 
status gizi anak 
(P=0,415) 

4. Tidak ada 
hubungan 
bermakna dari 
hubungan 
pengetahuan ibu 
tentang pola 
makanan sapihan 
dengan status gizi 
anak (P = 410) 

 



Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

terdapat perbedaan antara lain : 

1) Tahun dan tempat penelitian 

2) Rancangan penelitian  

Penelitian sebelumnya menggunakan Cross sectional sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan Case control.  

3) Variabel penelitian 

 Peneliti yang pertama, variabel bebasnya adalah frekuensi makan, 

banyaknya jenis bahan makanan, variasi makanan, jumlah kandungan zat 

gizi (kalori dan protein). Sedangkan peneliti kedua, variabel bebasnya 

adalah pengetahuan ibu tentang pola makan sapihan, variabel antaranya 

tingkat kecukupan energi dan protein. Pada penelitian ini, variabel 

bebasnya adalah pengetahuan gizi ibu dan variabel antaranya pola makan 

(asupan energi, protein, vitamin A dan Fe). 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat  

Tempat penelitian dilakukan di wilayah  kerja Puskesmas 

Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli 

sampai Agustus 2006. 

 



1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Materi Ilmu yang terkait adalah ilmu gizi, penentuan status gizi 

dan gizi kesehatan masyarakat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengetahuan Gizi 

Menurut Depdikbud (1994 : 991), pengetahuan adalah segala 

sesuatu yang diketahui; kepandaian. Gizi adalah zat makanan pokok yang 

diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan (Depdikbud, 1994 : 

320). 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003 : 122-123) pengetahuan 

yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu 

sebagai berikut : 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) suatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab 

itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai mengingat suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

 



3) Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagi kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipejari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

5) Sintesis (synthetis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.  

Menurut Suhardjo dkk, (1986 : 31), suatu hal yang meyakinkan 

tentang pentingnya pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan : 

1) Status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan 

kesejahteraan. 

2) Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya 

mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan 

tubuh yang optimal, pemeliharaan dan energi. 

3) Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga penduduk dapat 

belajar menggunakan pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi. 

 



2.1.2  Pola Makan 

Lie Goan Hong dalam Soegeng Santoso dan Anne lies Ranti (1999 : 

89) mengemukakan bahwa pola makan adalah berbagai informasi yang 

memberi gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang 

dimakan tiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu 

kelompok masyarakat tertentu. 

Menurut Suhardjo dkk, (1986 : 251), pola makan adalah cara yang 

ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan 

mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, 

budaya dan sosial. 

Pola makan adalah informasi tentang macam-macam dan jumlah zat-

zat gizi dalam bahan makanan yang dimakan tiap hari oleh seseorang. 

2.1.2.1 Macam-Macam Zat Gizi 

Pangan dan gizi sangat berkaitan erat karena gizi seseorang sangat 

tergantung pada kondisi pangan yang dikonsumsinya. Masalah pangan 

antara lain menyangkut ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi 

pangan yang dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan 

adat/kepercayaan yang terkait dengan tabu makanan. Sementara, 

permasalahan gizi tidak hanya terbatas pada kondisi kekurangan gizi saja, 

melainkan tercakup pula kondisi kelebihan gizi (Yayuk Farida Baliwati 

dkk, 2004 : 19). 

Menurut Sunita Almatsier (2004 : 1), zat gizi adalah ikatan kimia 

yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan 



energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses 

kehidupan. 

Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh dapat dikelompokkan 

menjadi 5, yaitu : karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.. 

1) Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber tenaga utama kegiatan sehari-hari 

Terdiri dari unsur C, H, dan O. Berdasarkan gugus penyusun gulanya 

dapat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida dan polisakarida. 

Karbohidrat terdiri dari tepung terigu seperti : nasi; kentang; mie; 

ubi; singkong dll., gula seperti : gula pasir; gula merah dll. Dampak 

yang ditimbulkan apabila kekurangan karbohidrat sebagai sumber 

energi dan kekurangan protein adalah KEP (Kurang Energi Protein). 

2) Protein 

Terdiri dari unsur C, H, O dan N, dan kadang – kadang S dan P, 

diperoleh melalui tumbuh-tumbuhan (protein nabati) dan melalui 

hewan (protein hewani) berfungsi : Membangun sel – sel yang telah 

rusak ; membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon ; 

membentuk zat anti energi, dalam hal ini tiap gram protein 

menghasilkan sekitar 4,1 kalori 

Perlu diperhatikan bahwa apabila tubuh menderita kekurangan 

protein, maka serangan penyakit busung lapar (hongeroedeem) akan 

selalu terjadi.  



Protein banyak terdapat pada ikan, daging, telur, susu tahu, tempe 

dll. 

3) Lemak 

Lemak juga merupakan sumber tenaga. Lemak merupakan senyawa 

organik yang majemuk, terdiri dari unsur-unsur C, H, O yang 

membentuk senyawa asam lemak dan gliserol (gliserin) apabila 

bergabung dengan zat lain akan membentuk lipoid --- fosfolipid dan 

sterol. Berfungsi : penghasil kalori terbesar yang dalam hal ini tiap 

gram lemak menghasilkan sekitar 9,3 kalori ; sebagai pelarut vitamin 

tertentu, seperti A, D, E, K ; sebagai pelindung alat-alat tubuh dan 

sebagai pelindung tubuh dari temperatur rendah. 

4) Vitamin 

Vitamin dikelompokkan menjadi; vitamin yang larut dalam air, 

meliputi vitamin B dan C dan vitamin yang larut dalam lemak/minyak 

meliputi A, D, E, dan K. di Indonesia saat ini anak kelompok balita 

menunjukkan prevalensi tinggi untuk defisiensi vitamin A. Vitamin A 

(Aseroftol) berfungsi : penting bagi pertumbuhan sel-sel epitel dan 

penting dalam proses oksidasi dalam tubuh serta sebagai pengatur 

kepekaan rangsang sinar pada saraf mata. 

5) Mineral 

Mineral merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah 

yang sangat sedikit. Contoh mineral adalah zat besi/Fe, zat fosfor (P), 

zat kapur (Ca), zat fluor (F), natrium (Na), chlor (Cl), dan kalium (K). 



Umumnya mineral terdapat cukup di dalam makanan sehari-hari. 

Mineral mempunyai fungsi : sebagai pembentuk berbagai jaringan 

tubuh, tulang, hormon, dan enzim ; sebagai zat pengatur berbagai 

proses metabolisme, keseimbangan cairan tubuh, proses pembekuan 

darah. 

Zat besi atau Fe berfungsi sebagai komponen sitokrom yang penting 

dalam pernafasan dan sebagai komponen dalam hemoglobin yang 

penting dalam mengikat oksigen dalam sel darah merah. 

2.1.2.2 Kebutuhan Gizi Balita 

Gizi kurang banyak menimpa anak-anak balita sehingga golongan 

anak ini disebut golongan rawan gizi. Masa peralihan antara saat disapih 

dan mulai mengikuti pola makanan orang dewasa atau bukan anak 

merupakan masa gawat karena ibu atau pengasuh anak mengikuti 

kebiasaan yang keliru (Sajogyo et al, 1994 : 31). 

Kebutuhan zat gizi tidak sama bagi semua orang, tetapi tergantung 

banyak hal antara lain umur (Soekirman, 1999/2000:38). Di bawah ini 

adalah angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan pada bayi dan 

balita (per orang per hari). 

 

 

 

 

 



Tabel 2. 
Kebutuhan Zat Gizi Balita Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)  

Rata-Rata Per Hari 
 

Golongan 
Umur  

Berat 
Badan 
(Kg) 

Tinggi 
Badan 
(cm) 

Energi 
(Kkal) 

Protein 
(g) 

Vitamin A 
(RE) 

Besi/Fe 
(mg) 

0 – 6 bln 5.5 60 560 12 350 3 
7 – 12 bln 8.5 71 800 15 350 5 
1 – 3 thn 12 90 1250 23 350 8 
4 – 6 thn 18 110 1750 32 460 9 

Sumber : Muhilal, Fasli Djalal dan hardinsyah (1998, Angka kecukupan gizi yang 
dianjurkan, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI, Jakarta:LIPI) dalam 
Soekirman, 1999/2000 : 39). 
 

Tabel 3. 
 Pola Makanan Balita 

 
Umur (Bulan) Bentuk Makanan 

0 – 4  ASI Eksklusif 
4 – 6  Makanan lumat  

6 – 12  Makanan lembek 
12 - 24 Makanan keluarga 

1-1½  piring nasi/pengganti 
2-3 potong lauk hewani 
1-2 potong lauk nabati 
½ mangkuk sayur 
2-3 potong buah-buahan 
1 gelas susu 

24 ke atas 1-3 piring nasi/pengganti 
2-3 potong lauk hewani 
1-2 potong lauk nabati 
1-1½ mangkuk sayur 
2-3 potong buah-buahan 
1-2 gelas susu 

Sumber : DepKes RI, 2002 : 36. 

Keterangan :  

- Makanan lumat yaitu makanan yang dihancurkan dibuat dari tepung dan 

tampak homogen. 

Contoh : bubur susu,bubur sumsum, biskuit ditambah air panas, pepaya 

saring, pisang saring dll. 



- Makanan lembek atau lunak yaitu makanan yang dimasak dengan 

banyak air dan tampak berair. 

Contoh : bubur nasi, bubur ayam, bubur kacang ijo (DKK RI, 2000 : 

33). 

Suatu makanan campuran dengan pangan pokok sebagai sumber 

protein yang baik, beberapa buah dan sayuran serta beberapa lemak atau 

minyak akan mengandung komponen pokok makanan seimbang jika 

dimakan dalam jumlah yang cukup dan sehat. Pemilihan pangan yang 

dimakan sedapat-dapatnya harus beraneka ragam. Suatu ketentuan yang 

baik untuk diikuti ialah makan sekurang-kurangnya sepuluh jenis pangan 

yang berlainan setiap hari (Suhardjo dkk, 1986 : 110). Pengetahuan 

tentang kadar zat gizi dalam berbagai bahan makanan bagi kesehatan 

keluarga dapat membantu ibu memilih bahan makanan yang harganya 

tidak begitu mahal akan tetapi nilai gizinya tinggi (Sjahmien Moehji, 2002 

: 6).  

Setiap anggota keluarga khususnya balita harus cukup makan setiap 

hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga keluarga perlu belajar 

menyediakan gizi yang baik di rumah melalui pangan yang disiapkan dan 

dihidangkan serta perlu membagikan pangan di dalam keluarga secara 

merata, sehingga setiap orang dapat makan cukup pangan yang beraneka 

ragam jenisnya guna memenuhi kebutuhan perorangan (Suhardjo dkk, 

1986 : 114). 



 Membentuk pola makan yang baik untuk seorang anak menuntut 

kesabaran seorang ibu. Pada usia pra sekolah, anak-anak seringkali 

mengalami fase sulit makan. Kalau problem makan ini berkepanjangan 

maka dapat mengganggu tumbuh kembang anak karena jumlah dan jenis 

gizi yang masuk dalam tubuhnya kurang (Ali Khomsan, 2004 : 33). 

2.1.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Makan 

1) Pendapatan 

 Kemiskinan sebagai penyebab gizi kurang menduduki posisi 

pertama pada kondisi yang umum (Suhardjo, 2003 : 8). Pada umumnya 

jika tingkat pendapatan naik, jumlah dan jenis makanan cenderung 

untuk membaik juga (Suhardjo dkk, 1986 : 25). 

Besar kecilnya pendapatan keluarga berpengaruh terhadap pola 

konsumsi makanan dan pola konsumsi makanan dipengaruhi pula oleh 

faktor sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu bagi suatu masyarakat 

dengan tingkat pendapatan rendah, usaha perbaikan gizi erat 

hubungannya dengan usaha peningkatan pendapatan dan pembangunan 

sumber daya manusia (Djiteng Roedjito D., 1989:1). 

2) Banyaknya anggota keluarga 

Sumber pangan keluarga, terutama mereka yang sangat miskin, 

akan lebih mudah memenuhi kebutuhan makanannya jika yang harus 

diberi makan jumlahnya sedikit. Anak yang tumbuh dalam suatu 

keluarga yang miskin adalah paling rawan terhadap kurang gizi diantara 

seluruh anggota keluarga dan anak yang paling kecil biasanya paling 



terpengaruh oleh kekurangan pangan. Sebagian memang demikian, 

sebab seandainya besarnya keluarga bertambah, maka pangan untuk 

setiap anak berkurang dan banyak orang tua tidak menyadari bahwa 

anak-anak yang sangat muda memerlukan pangan relatif lebih banyak 

daripada anak-anak yang lebih tua (Suhardjo dkk, 1986 : 28). 

3) Budaya 

Berbagai kebiasaan yang bertalian dengan pantang makan makanan 

tertentu masih sering kita jumpai terutama di daerah pedesaan, misalnya 

larangan terhadap anak untuk makan telur, ikan ataupun daging hanya 

berdasarkan kebiasaan yang tidak ada dasarnya dan hanya diwarisi 

secara turun temurun, padahal anak itu sendiri sangat memerlukan 

bahan makanan seperti itu guna keperluan pertumbuhan tubuhnya 

(Sjahmien Moehji, 2002 : 5). 

Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan 

penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

ilmu gizi. Misalnya bahan-bahan makanan tertentu oleh sesuatu budaya 

masyarakat dapat dianggap tabu untuk dikonsumsi karena alasan-alasan 

tertentu (Suhardjo, 2003 : 9). Dikemukakan juga oleh Yetty Nency dan 

Muhamad Thohar (2005 : 4), bahwa kebiasaan, mitos atau 

kepercayaan/adapt istiadat masyarakat tertentu yang tidak benar dalam 

pemberian makan akan sangat merugikan anak. 

A. Berg (1986) dalam Peranan Gizi Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Nasional yang dikutip oleh G. Kartasapoetra dan 



Marsetyo (2002 : 13), mengatakan bahwa diberbagai negara atau daerah 

terdapat tiga kelompok masyarakat yang biasanya mempunyai makanan 

pantangan, yaitu anak kecil, ibu hamil dan ibu menyusui. Khusus 

mengenai hal itu di Indonesia antara lain dikemukannya bahwa pada 

anak kecil di banyak daerah, makanan yang bergizi dijauhkan dari anak, 

karena takut akan akibat-akibat yang sebaliknya. Di berbagai daerah 

ikan dilarang untuk anak-anak karena menurut kepercayaan mereka, 

ikan dapat menyebabkan cacingan, sakit mata atau sakit kulit. Di tempat 

lain kacang-kacangan yang kaya dengan protein seringkali tidak 

diberikan kepada anak-anak karena khawatir perutnya anaknya akan 

kembung.  

4)  Pengetahuan 

Faktor yang mempengaruhi pola makan dalam keluarga khususnya 

pada balita adalah faktor pengetahuan. Pembahasan tentang 

pengetahuan telah diuraikan pada bagian pengetahuan gizi ibu. 

 

2.1.3 Status Gizi 

2.1.3.1 Pengertian Status Gizi 

Menurut Suhardjo (2003 : 55), status gizi adalah keadaan kesehatan 

individu-individu atau kelompok-kelompok yang ditentukan oleh derajat 

kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari 

pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. 



Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 

variabel tertentu, atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel 

tertentu. Contoh : KEP merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan 

dan pengeluaran energi dan protein di dalam tubuh seseorang (I Dewa 

Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 18). 

Menurut Dorice M. dalam Sarwono Waspadji (2004 : 88), 

mengatakan bahwa status gizi optimal adalah keseimbangan antara asupan 

zat gizi dengan kebutuhan zat gizi. Dengan demikian asupan zat gizi 

mempengaruhi status gizi seseorang. 

Status gizi adalah keadaan kesehatan individu yang ditentukan oleh 

keseimbangan antara asupan zat gizi dengan keburtuhan zat gizi. 

2.1.3.2 Penilaian Status Gizi 

Menurut I Dewa Nyoman Supariasa dkk, (2001 : 19), penilaian 

status gizi dibagi menjadi 2 yaitu penilaian status gizi secara langsung dan 

penilaian status gizi secara tidak langsung. 

1)  Penilaian Status Gizi Secara langsung 

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 

penilaian yaitu : antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. 

a. Antropometri 

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. 

Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan 

dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 



tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi (I Dewa Nyoman 

Supariasa dkk, 2001 : 19). 

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat 

ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini 

terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh 

seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh (I Dewa Nyoman 

Supariasa dkk, 2001 : 19). 

Indeks antropometri ada 3 yaitu : 

 a). Berat badan menurut umur (BB/U)  

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan 

gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap 

perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang 

penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah 

makanan yang dikonsumsi. Dalam keadaan normal, dimana keadaan 

kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat 

gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan 

umur. Sebaliknya dalam keadaan yang abnormal, terdapat 2 

kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang 

cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Berdasarkan karakteristik 

berat badan ini, maka indeks berat badan menurut umur digunakan 

sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. Mengingat karakteristik 

berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status 

gizi seseorang saat ini. (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 56). 



 b). Tinggi badan Menurut Umur (TB/U) 

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan 

keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan 

tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tingi badan 

tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah 

kekurangan gizi dalam waktu pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi 

terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka indeks ini menggambarkan 

status gizi masa lalu (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 57). 

 c). Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) 

Berat badan memiliki hubungan yang linier dengan tinggi badan. 

Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan 

pertumbuhan berat badan dengan kecepatan tertentu. (I Dewa Nyoman 

Supariasa dkk, 2001 : 19). 

Dari berbagai jenis-jenis indeks tersebut, untuk 

menginterpretasikannya dibutuhkan ambang batas, penentuan ambang 

batas diperlukan kesepakatan para Ahli Gizi. Ambang batas dapat 

disajikan kedalam 3 cara yaitu, persen terhadap median, persentil dan 

standar deviasi unit. 

 i). Persen Terhadap Median 

Median adalah nilai tengah dari suatu populasi. Dalam 

antropometri gizi median sama dengan persentil 50. 

 



Tabel 4. 
Klasifikasi Status Gizi Menggunakan Persen Terhadap Median 

 
Indeks Status Gizi BB/U TB/U BB/TB 

Gizi Baik > 80 % > 90 % > 90 % 
Gizi Sedang 71 % - 80 %  81 % – 90 % 81 % – 90 % 
Gizi Kurang  61 % - 70 %  71 % - 80 %  71 % - 80 % 
Gizi Buruk  ≤ 60 %  ≤ 70 % ≤ 70 %  

Sumber : Yayah K. Husaini, Antropometri Sebagai Indeks gizi dan Kesehatan 
Masyarakat. Medika, No.8 Th.XXIII, 1997. Hlm 269 dalam (I Dewa Nyoman 
Supariasa dkk, 2001 : 70). 
 

 ii). Persentil  

Para pakar merasa kurang puas dengan menggunakan persen 

terhadap median, akhirnya mereka memilih cara persentil. Persentil 50 

sama dengan median atau nilai tengah dari jumlah populasi berada di 

atasnya dan setengahnya berada di bawahnya. National Center for 

Health Statistics (NCHS) merekomendasikan persentil ke 5 sebagai 

batas gizi baik dan kurang, serta persentil 95 sebagai batas gizi lebih 

dan gizi baik (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 70). 

 iii). Standar Deviasi Unit (SD) 

Standar deviasi unit disebut juga Z-skor. WHO menyarankan 

menggunakan cara ini untuk meneliti dan untuk memantau 

pertumbuhan (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 70). 

 Rumus perhitungan Z – Skor : 

 Z – Skor = Nilai Individu Subjek – Nilai Median Baku Rujukan 
  Nilai Simpang Baku Rujukan 

 
 
 
 
 



Tabel 5. 
Klasifikasi Status Gizi Menggunakan Z – Skor 

 
Status Gizi Indeks BB/U, TB/U, BB/TB 

Gizi Lebih ≥ + 2 SD  
Gizi Baik ≥ - 2 SD dan < + 2 SD 
Gizi Kurang ≥ - 3 SD dan < - 2 SD 
Gizi Buruk < - 3 SD 

 Sumber : Soekirman, 1999/2000 : 76. 

b. Klinis 

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk 

menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-

perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat 

gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (supervicial epithelial 

tissues) seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau pada organ-

organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid (I 

Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 19). 

Penggunaan metode ini umumnya untuk survei secara cepat. 

Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara tepat tanda-tanda klinis 

umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu 

digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan 

melakukan pemeriksaan secara fisik yaitu tanda (sign) dan gejala 

(symptom) atau riwayat penyakit (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 

2001 : 19). 

c. Biokimia 

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan 

spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai 



macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : 

darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan 

otot (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 19). 

Metode ini digunakan untuk peringatan bahwa kemungkinan akan 

terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis 

yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali dapat lebih banyak 

menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik (I Dewa 

Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 19). 

d. Biofisik 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan 

status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) 

dan melihat perubahan struktur dari jaringan (I Dewa Nyoman 

Supariasa dkk, 2001 : 20). 

Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian 

buta senja epidemik. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap (I 

Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 20). 

2). Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung 

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu : 

survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. 

a. Survei Konsumsi Pangan 

Survei konsumsi pangan adalah metode penentuan status gizi 

secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang 

dikonsumsi (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 20). 



Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan 

gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, 

keluarga dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasikan kelebihan 

dan kekurangan zat gizi (I Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 20). 

b. 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 dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi (I Dewa 

Nyoman Supariasa dkk, 2001 : 20). 

Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator 

tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat (I Dewa Nyoman 

Supariasa dkk, 2001 : 19). 

c. Faktor Ekologi 

Bengoa dalam I Dewa Nyoman Supariasa dkk, (2001 : 21), 

mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai 

hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. 

Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi 

seperti iklim, tanah, irigasi dll.  

Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk 

mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar 

untuk melakukan program intervensi gizi (I Dewa Nyoman Supariasa 

dkk, 2001 : 21). 



2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi 

Menurut Sjahmien Moehji (2002 : 4), ada beberapa hal yang sering 

merupakan penyebab terjadinya gangguan gizi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Sebagai penyebab langsung gangguan gizi, 

khususnya gangguan gizi pada bayi dan balita adalah tidak sesuainya 

jumlah zat gizi yang mereka peroleh dari makanan dengan kebutuhan 

tubuh mereka atau pola makan yang salah dan adanya penyakit infeksi 

atau status kesehatan. Pembahasan tentang pola makan telah diuraikan di 

atas.  

Anak balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan 

pesat, sehingga memerlukan zat-zat gizi yang tinggi setiap kilogram berat 

badannya. Anak balita ini justru merupakan kelompok umur yang paling 

sering menderita akibat kekurangan gizi (KKP). Beberapa kondisi dan 

anggapan orang tua dan masyarakat justru merugikan penyediaan makan 

bagi kelompok balita ini : 

1) Anak balita masih dalam periode transisi dari makanan bayi ke 

makanan orang dewasa, jadi masih memerlukan adaptasi. 

2) Anak balita dianggap kelompok umur yang paling belum berguna bagi 

keluarga, baik tenaga maupun kesanggupan kerja penambah keuangan. 

Anak itu sudah tidak begitu diperhatikan dan pengurusannya sering 

diserahkan kepada saudaranya yang lebih tua, tetapi sering belum 

cukup umur untuk mempunyai pengalaman dan ketrampilan untuk 

mengurus anak dengan baik. 



3) Ibu sering sudah mempunyai anak kecil lagi atau sudah bekerja penuh, 

sehingga tidak lagi dapat memberikan perhatian kepada anak balita, 

apalagi mengurusnya. 

4) Anak balita masih belum dapat mengurus sendiri dengan baik, dan 

belum dapat berusaha mendapatkan sendiri apa yang diperlukannya 

untuk makanannya.  

5) Anak balita mulai turun ke tanah dan berkenalan dengan berbagai 

kondisi yang memberikan infeksi atau penyakit lain, padahal tubuhnya 

belum cukup mempunyai immunitas atau daya tahan untuk melawan 

bahaya kepada dirinya   (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000 : 239). 

Infeksi dan demam dapat menyebabkan merosotnya nafsu makan 

atau menimbulkan kesulitan manelan dan mencerna makanan. Parasit 

dalam usus, seperti cacing gelang dan cacing pita bersaing dengan tubuh 

dalam memperoleh makanan dan dengan demikian menghalangi zat gizi 

ke dalam arus darah. Keadaan yang demikian membantu terjadinya kurang 

gizi (Suhardjo dkk, 1986 : 33). 

 

2.1.4 Hubungan antara Pengetahuan Gizi Ibu, Pola Makan Balita 

dengan Status Gizi Balita 

Menurut Suhardjo (2003 : 11), dalam penyediaan makanan 

keluarga dalam hal ini dilakukan oleh seorang ibu, banyak yang tidak 

memanfaatkan bahan makanan yang bergizi, hal ini disebabkan salah 

satunya karena kurangnya pengetahuan akan bahan makanan yang bergizi.  



Semakin banyak pengetahuan gizinya, semakin diperhitungkan 

jenis dan kwantum makanan yang dipilih untuk dikonsumsinya. Awam 

yang tidak mempunyai cukup pengetahuan gizi, akan memilih makanan 

yang paling menarik pancaindera, dan tidak mengadakan pilihan 

berdasarkan nilai gizi makanan. Sebaliknya mereka yang semakin banyak 

pengetahuan gizinya, lebih mempergunakan pertimbangan rasional dan 

pengetahuan tentang gizi makanan tersebut (Achmad Djaeni Sedioetama, 

2000 : 13). 

Kondisi status gizi yang baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh 

cukup zat-zat gizi yang akan digunakan secara efisien, sehingga 

memungkinkan terjadinya pertumbuhan fisik, perkembangan otak, 

kemampuan kerja untuk mencapai tingkat kesehatan optimal (Depkes RI, 

2003 : 1). Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas 

hidangan. Kualitas hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang 

diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya yang 

satu terhadap yang lain (Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti, 1999 : 

70).  

Dengan pengetahuan tentang gizi yang baik, seorang ibu dapat 

memilih dan memberikan makan bagi balita baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas yang memenuhi angka kecukupan gizi. Asupan 

makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dapat mempengaruhi status 

gizi. 

 



2.2  Kerangka Teori 

 

 

 

        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1  
Kerangka Teori 

Sumber : Modifikasi peneliti dari teori Call dan Levinson (1871) dalam I Dewa 
Nyoman Supariasa dkk, 2002 : 6 dan Soekirman, 1999/2000 : 84 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

          Variabel Pengganggu : 
        -   Penyakit infeksi 
        -   Pelayanan kesehatan 
        -   Pendapatan perkapita 

           -   Budaya setempat 
           -   Genetik 

 
Gambar 2 

Kerangka Konsep 
 
 

3.2 Hipotesis Penelitian  

3.2.1 Ho : Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan 

pola makan balita. 

Ha :  Ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan pola 

makan balita. 

3.2.2 Ho :  Tidak ada hubungan antara pola makan balita dengan status gizi 

balita. 

Ha :  Ada hubungan antara pola makan balita dengan status gizi balita. 

3.2.3 Ho : Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan 

status gizi balita. 

Variabel Terikat 
Status Gizi 

Balita 

Variabel Bebas 
Pengetahuan 

Gizi  Ibu 

Variabel Antara 
Pola Makan 

Balita 



Ha : Ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan status 

gizi balita. 

3.3 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

3.3.1 Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu 

Tingkat pengetahuan gizi ibu dalam penelitian ini adalah kepandaian 

yang dimiliki oleh ibu tentang zat pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan 

dan kesehatan badan. 

 Variabel ini diukur dengan cara wawancara menggunakan kuesioner. 

Kategori : 

1. Baik, jika > 80% jawaban benar. 

2. Kurang baik, jika ≤ 80% jawaban benar. 

Skala : Nominal 

3.3.2 Pola Makan 

Pola makan dalam penelitian ini adalah jenis dan jumlah makanan dan 

minuman yang benar-benar dikonsumsi oleh balita. 

 Variabel ini diukur dengan metode Recall 2x24 jam. Kategori 

1. Baik, jika AKG dari energi, protein, vitamin A dan zat besi ≥ 100%.  

2. Tidak baik, jika AKG dari energi, protein, vitamin A dan zat besi < 100%.  

Skala : Nominal 

 

 

 

3.3.3 Status Gizi 



Status gizi dalam penelitian ini adalah keadaan kesehatan individu-

individu atau kelompok-kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan 

fisik akan energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan 

yang dampak fisiknya diukur secara antropometri dengan indeks BB/U.  

Data status gizi diperoleh dari KMS (Kartu Menuju Sehat) balita. 

Kategori : 

1.Gizi baik, jika > -2 SD sampai dengan < +2 SD 

2. Gizi kurang, jika < -2 SD  

Skala : Nominal 

 

3.4 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 

analitik dengan Case Control, yaitu suatu penelitian analitik yang menyangkut 

bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan retrospective 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2002 : 150).  

Pada penelitian ini, sekelompok kasus (balita dengan status gizi kurang) 

dibandingkan dengan kelompok kontrol (balita dengan status gizi baik). 

Kemudian secara retrospektif (penelusuran ke belakang) diteliti faktor risiko 

(pengetahuan gizi ibu dan pola makan balita) yang dapat menerangkan apakah 

kasus dan kontrol terkena efek atau tidak. 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.5.1 Penentuan Populasi  



Populasi adalah kumpulan semua individu dalam suatu batas tertentu 

(Eko Budiarto, 2002 : 7). Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2002 : 79), 

populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Populasi Kasus, yaitu seluruh balita dengan status gizi kurang di wilayah 

kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan dengan jumlah 

111 balita. 

2) Populasi Kontrol, yaitu seluruh balita dengan status gizi baik di wilayah 

kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan dengan jumlah  

1689 balita. 

3.5.2 Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu 

hingga dianggap mewakili populasi (Sudigdo Sastroasmoro, 1995 : 43). 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2002 : 79), sampel adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi.  

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara gugus adalah 

dengan mengambil 4 desa dari 8 desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Kedungwuni II. Kemudian diambil 50 kasus dan 50 kontrol secara acak.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Sampel Kasus, yaitu balita dengan status gizi kurang dan buruk di wilayah 

kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. 



2) Sampel Kontrol, yaitu balita dengan status gizi baik di wilayah kerja 

Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. 

Sampel kasus dan kontrol dipilih dengan teknik matching/pencocokan. 

3.5.2.1 Kriteria Inklusi 

1. Tinggal di tempat yang sama yaitu di wilayah kerja Puskesmas 

Kedungwuni II. 

2. Sampel adalah orang yang menggunakan Puskesmas Kedungwuni II 

sebagi tempat pelayanan kesehatan. 

3. Sampel terdiri dari balita yang diasuh oleh ibunya dan dalam 1 bulan 

terakhir tidak menderita penyakit infeksi. 

4. Responden adalah ibu yang tidak bekerja. 

5. Pandapatan perkapita Rp. 430.000,- 

3.5.2.2 Kriteria Eksklusi 

Ibu yang mempunyai balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Kedungwuni II, pada saat penelitian tidak bersedia ikut berpartisipasi 

dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

Cara penghitungan besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 



n = 2
01
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= 50  

p1 = p0 R / [ 1+ p0 (R – 1)] 

 = 0,2 x 2,96 / [1 + 0,2 (2,96 – 1)] 

 = 0,43 

p = ½ (p1 + p0) 

 = ½ (0,43 + 0,2) 

 = 0,315 

q = 1 – p 

 = 1- 0,315 

 = 0,685 

Sumber : Bastaman Basuki, 2000 : 74 

Berdasarkan penghitungan di atas, maka diperoleh bahwa besar sampel 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 50 kasus dan 50 kontrol dengan 

perbandingan 1 : 1 untuk kelompok kasus dan kontrol. 

 

 

 

 

3.6 Instrumen Penelitian 



3.6.1  Instrumen Yang Digunakan 

3.6.1.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun 

dengan baik, sudah matang, dimana responden tinggal memberikan 

jawabannya.  

Kuesioner dalam penelitian ini berupa pertanyaan tentang 

pengetahuan gizi ibu. 

3.6.1.2 Formulir Recall 

Formulir Recall dalam penelitian ini berupa daftar makanan dan 

minuman yang benar-benar dikonsumsi balita dalam 2 x 24 jam untuk 

mengetahui pola makan pada balita. 

3.6.1.3 Timbangan Injak 

Timbangan injak digunakan untuk megukur berat badan balita 

sehingga dapat diketahui status gizinya. 

3.6.2  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.2.1 Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu 

benar-benar mengukur apa yang diukur (Soekidjo Notoatmodjo, 2002 : 

129). Menurut Triton PB. (2006  243) uji validitas atau kesahihan 

digunakan untuk mengetahui secara tepat suatu alat ukur mampu 

melakukan fungsinya. 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita susun tersebut 

mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, maka perlu diuji dengan uji 



korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skor total 

kuesioner tersebut.  

Selanjutnya dihitung korelasi antara skor masing-masing 

pertanyaan dengan skor total. Teknik korelasi yang dipakai adalah teknik 

korelasi product moment dengan Pearson yang rumusnya sebagai berikut : 

R =  
{ }{ }∑ ∑∑ ∑
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−−

−
2222 )()(XN
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Keterangan : 

X = Aitem soal 

Y = Skor total 

N = Jumlah anggota sampel 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2002 : 129-131). 

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner penelitian dengan 20 

responden pada lampiran ditunjukkan bahwa dari 17 butir pertanyaan 

tentang pengetahuan gizi ibu yang diujicobakan semuanya valid, karena 

memiliki p < 0,05. Sehingga pertanyaan tentang pengetahuan gizi ibu 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

3.6.2.2  Reliabilitas 

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap 

asas bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 



sama dengan menggunakan alat ukur yang sama (Soekidjo Notoatmodjo, 

2002 : 133). 

Metode untuk melakukan uji reliabilitas adalah dengan 

menggunakan metode Alpha-Cronbach. Standar yang digunakan dalam 

menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrumen penelitian umumnya 

adalah perbandingan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf kepercayaan 

95% atau tingkat signifikan 5%. Menurut Santoso yang dikutip oleh Triton 

PB. (2006 : 248), apabila alpa hitung lebih besar daripada r tabel dan alpa 

hitung bernilai positif, maka suatu instrument penelitian dapat disebut 

reliabel. 

 Rumus  koefisiensi reliabilitas Alfa Cronbach 
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Keterangan : 

K  = Mean kuadrat antara subyek 

∑ Si2  = Mean kuadrat keasalan 

St2 = Varians total 

Sumber : (Sugiyono, 2004 : 283). 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian untuk 

variabel pengetahuan ibu tentang didapatkan nilai Alpha Cronbach = 

0,737. Nilai α >0,60 s.d. 0,80 termasuk reliabel. Jadi butir pertanyaan 

tentang pengetahuan gizi ibu adalah reliabel. 

  



3.7 Teknik Pengambilan Data 

3.7.1  Wawancara 

Wawancara ialah proses interaksi atau komunikasi secara langsung 

antara pewawancara dengan responden (Eko Budiarto, 2001 : 13). 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan gizi ibu 

dan pola makan balita. Pola makan balita ditanyakan kepada responden 

tentang recall makanan dan minuman yang benar-benar dikonsumsi balita 

selama 2 x 24 jam. 

3.7.3  Observasi  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan survei awal tentang 

banyaknya sampel. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui ukuran rumah 

tangga dalam mengkonsumsi makanan. 

3.7.5  Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dari suatu 

dokumen resmi. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menggunakan data KMS balita dan profil kesehatan Puskesmas Kedungwuni 

II maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. 

 

 

3.7.6 Pengukuran 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran berat badan dengan dengan 

menggunakan timbangan injak. 

 



3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.8.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Analisis univariat meliputi distribusi dan prosentase dari tiap 

variabel pengetahuan gizi ibu, pola makan balita dan status gizi balita. 

 

3.8.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat digunakan untuk mencari 

hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel. Uji statistik yang 

digunakan adalah Chi-Square karena data yang digunakan adalah nominal dan 

nominal. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 95% dengan nilai 

kemaknaan 5%.  

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, maka digunakan Coefisien Contingensi (CC). Kriteria 

keeratan hubungan dengan menggunakan koefisien kontingen yaitu sebagai 

berikut : 

 

1) 0,00 – 0,19 = hubungan sangat lemah 

2) 0,20 – 0,39 = hubungan lemah 

3) 0,40 – 0,59 = hubungan cukup kuat 

4) 0,60 – 0,79 = hubungan kuat 



5) 0,80 – 1,00 = hubungan sangat kuat 

(Sugiyono, 2002 : 216). 

Rumus Chi- Square : 

x2 = ∑∑
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Sumber : Sugiyono, 2002 : 224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian dan Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni II ada 8 desa yang merupakan 

bagian wilayah di Kecamatan Kedungwuni, dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut : 

- Sebelah Utara  : Kecamatan Tirto 

- Sebelah Selatan  : Kecamatan Wonopringgo 

- Sebelah Timur  : Wilayah Kerja Puskesmas Kedungwuni I 

- Sebelah Barat  : Kecamatan Bojong 

Tabel 6. 
Wilayah Kerja Puskesmas Kedungwuni II 

 

No Nama Desa Luas Wilayah 
(km2) 

Jml 
Penduduk 

Kepadatan 
Penduduk 

1. Kedungpatangewu 1.1 2.402 2.184 
2. Ambokembang  1.06 7.332 6.917 
3. Pekajangan  1.8 9.591 5.328 
4. Tangkil Tengah  0.89 3.783 4.250 
5. Karangdowo  1.08 3.134 2.902 
6. Bugangan  0.65 2.288 3.520 
7. Rengas  0.99 2.977 3.007 
8. Tangkil Kulon 1.11 3.840 3.459 

Sumber : Profil Kesehatan Puskesmas Kedungwuni II tahun 2005. 

Tabel 6, menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang paling tinggi 

terdapat di Desa Ambokembang dengan kepadatan penduduk/km2 adalah 

6.917. Kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat  terdapat di Desa 

Kedungpatangewu, dengan kepadatan penduduk/km2 adalah 2.184. 



4.1.2 Deskripsi Data 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Hubungan antara Tingkat 

Pengetahuan Gizi Ibu, Pola Makan Balita dengan Status Gizi Balita di 

wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan dengan 50 

responden sebagai kasus dan 50 responden sebagai kontrol diperoleh data 

sebagai berikut : 

4.1.2.1 Umur Responden 

Tabel 7. 
Distribusi Frekuensi Menurut Umur Responden 

 
Umur 

Responden Kasus Kontrol Total 

(Tahun) Jumlah  (%) Jumlah  (%) Jumlah  (%) 
20-25 
26-31 
32-37 
38-43 

7 
24 
12 
7 

14,0 
48,0 
24,0 
14,0 

6 
26 
13 
5 

12,0 
52,0 
26,0 
10,0 

13 
50 
25 
12 

13,0 
50,0 
25,0 
12,0 

Jumlah  50 100 50 100 100 100 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa responden yang berumur antara 20-25 

tahun pada kelompok kasus sejumlah 7 orang (14,0%) dan pada kelompok 

kontrol sejumlah 6 orang (12,0%). Responden yang berumur antara 26-31 

tahun pada kelompok kasus sejumlah 24 orang (48,0%) dan pada 

kelompok kontrol sejumlah 26 orang (52,0%). Responden yang berumur 

antara 32-37 tahun pada kelompok kasus sejumlah 12 orang (24,0%) dan 

pada kelompok kontrol sejumlah 13 orang (26,0%). Responden yang 

berumur antara 38-43 tahun pada kelompok kasus sejumlah 7 orang 

(14,0%) dan pada kelompok kontrol sejumlah 5 orang (10,0%). Dari data 

distribusi ini terlihat bahwa sebagian besar responden pada kelompok 



kasus berumur antara 26-31 tahun sejumlah 24 orang (48,0%), demikian 

juga pada kelompok kontrol sejumlah  26 orang (52,0%).  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 1 di bawah ini : 
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Grafik 1 
Distribusi Umur Responden 

4.1.2.2  Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 8. 
Distribusi Frekuensi Menurut Tingkat Pendidikan Responden 

 
Tingkat 

Pendidikan Kasus Kontrol Total 

 Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah  (%) 
Tidak tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SLTA 

19 
20 
9 
2 

38,0 
40,0 
18,0 
4,0 

0 
16 
26 
8 

0,0 
32,0 
52,0 
16,0 

19 
36 
35 
10 

19,0 
36,0 
35,0 
10,0 

Jumlah  50 100 50 100 100 100 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa responden yang tidak tamat SD pada 

kelompok kasus sejumlah 19 orang (38,0%). Responden yang tamat SD 

pada kelompok kasus sejumlah 20 orang (40,0%) dan pada kelompok 

kontrol sejumlah 16 orang (32,0%). Responden yang tamat SLTP pada 

kelompok kasus sejumlah 9 orang (18,0%) dan pada kelompok kontrol 



sejumlah 26 orang (52,0%). Responden yang tamat SLTA pada kelompok 

kasus sejumlah 2 orang (4,0%) dan pada kelompok kontrol sejumlah 8 

orang (16,0%). Dari data distribusi ini terlihat bahwa sebagian besar 

responden pada kelompok kasus adalah tamat SD sejumlah 20 orang 

(40,0%), sedangkan kelompok kontrol sebagian besar pendidikannya 

tamat SLTP yaitu sejumlah 26 orang (32,0%).  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 2 di bawah ini : 
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Gambar 2 
Distribusi Tingkat Pendidikan Responden 

4.1.2.3 Umur Balita 

Tabel 9. 
Distribusi Frekuensi Menurut Umur Balita 

 
Umur 

Responden Kasus Kontrol Total 

(Bulan) Jumlah  (%) Jumlah  (%) Jumlah  (%) 
15-25 
26-36 
37-47 
48-58 

11 
20 
13 
6 

22,0 
40,0 
26,0 
12,0 

9 
12 
13 
16 

18,0 
24,0 
26,0 
32,0 

20 
32 
26 
22 

20,0 
32,0 
26,0 
22,0 

Jumlah  50 100 50 100 100 100 
 



Tabel 9 menunjukkan bahwa balita yang berumur antara 15-25 

bulan pada kelompok kasus sejumlah 11 balita (22,0%) dan pada 

kelompok kontrol sejumlah 9 balita (18,0%). Balita yang berumur antara 

26-36 bulan pada kelompok kasus sejumlah 20 balita (40,0%) dan pada 

kelompok kontrol sejumlah 12 balita (24,0%). Balita yang berumur antara 

37-47 bulan pada kelompok kasus sejumlah 13 balita (26,0%) dan pada 

kelompok kontrol sejumlah 13 balita (26,0%). Balita yang berumur antara 

48-58 tahun pada kelompok kasus sejumlah 6 balita (12,0%) dan pada 

kelompok kontrol sejumlah 16 balita (32,0%). Dari data distribusi ini 

terlihat bahwa sebagian besar responden pada kelompok kasus berumur 

antara 26-36 tahun sejumlah 20 balita (40,0%), sedangkan kelompok 

kontrol sebagian besar berumur 48-58 bulan sejumlah 16 balita (32,0%).  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 3 di bawah ini : 
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Grafik 3 
Distribusi Umur Balita 

 

 

 



4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat 

 Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel-variabel penelitian. 

Pada analisis ini akan menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel-

variabel yang berhubungan dengan status gizi balita. Adapun variabel-

variabel yang dianalisis yaitu : 

 4.2.1.1 Pengetahuan Gizi Ibu  
 

Tabel 10. 
Distribusi Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu 

 
Pengetahuan 

Gizi Ibu Kasus Kontrol Total 

 Jumlah  (%) Jumlah  (%) Jumlah  (%) 
Kurang Baik 
Baik 

24 
26 

48,0 
52,0 

6 
44 

12,0 
88,0 

30 
70 

70,0 
30,0 

Jumlah  50 100 50 100 100 100 
   

 Tabel 10 menunjukkan bahwa responden yang  mempunyai 

pengetahuan tentang gizi kurang baik pada kelompok kasus sejumlah 24 

orang (48,0%) dan pada kelompok kontrol sejumlah 6 orang (12,0%). 

Responden yang  mempunyai pengetahuan tentang gizi baik pada 

kelompok kasus sejumlah 26 orang (52,0%) dan pada kelompok kontrol 

sejumlah 44 orang (88,0%). Dari data distribusi ini terlihat bahwa 

sebagian besar tingkat pengetahuan gizi ibu pada kelompok kasus dan 

kontrol adalah sama yaitu pada kategori baik. Pada kelompok kasus 

memiliki persentase 52,0% sedangkan pada kelompok kontrol memiliki 

persentase sebesar 88,0%.  

 



 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 4 di bawah ini : 
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Grafik 4 
Distribusi Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu 

 
4.2.1.2 Pola Makan Balita 

Tabel 11. 
Distribusi Pola Makan Balita 

 
Pola Makan  Kasus Kontrol Total 

Balita Jumlah  (%) Jumlah  (%) Jumlah  (%) 
Tidak Baik  

Baik 
32 
18 

64,0 
36,0 

9 
41 

18,0 
82,0 

41 
59 

41,0 
59,0 

Jumlah  50 100 50 100 100 100 
 

Tabel 11 menunjukkan bahwa balita yang  mempunyai pola makan 

tidak baik pada kelompok kasus sejumlah 32 balita (64,0%) dan pada 

kelompok kontrol sejumlah 9 balita (18,0%). Balita yang  mempunyai 

pola makan baik pada kelompok kasus sejumlah 18 balita (36,0%) dan 

pada kelompok kontrol sejumlah 41 balita (82,0%). Dari data distribusi ini 

terlihat bahwa sebagian besar pola makan pada balita pada kelompok 

kasus adalah tidak baik dengan persentase 64,0%, sedangkan pola makan 

balita pada kelompok kontrol termasuk dalam kategori baik dengan 

persentase 82,0%.  



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik 5 di bawah ini : 
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Grafik 5 
Distribusi Pola Makan Balita 

 
4.2.2 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat pada penelitian tentang hubungan antara tingkat 

pengetahuan gizi ibu, pola makan balita dengan status gizi balita adalah 

sebagai berikut : 

4.2.2.1 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu dengan Pola 

Makan Balita 

Tabel 12. 
Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu dengan Pola Makan Balita 

 
Pengetahuan 

Gizi Ibu Pola Makan Total p  
value 

CC OR 

 Tidak 
Baik 

(%) Baik (%) Jumlah (%)    

Kurang Baik  
Baik 

24 
17 

58,5 
41,5 

6 
53 

10,2 
89,8 

30 
70 

30,0 
70,0 

0,000 0,46 12,5 

Jumlah 41 100 59 100 100 100    
 

Tabel 12 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 

pengetahuan kurang baik dengan pola makan balitanya tidak baik 

sejumlah 24 orang (58,5%), sedangkan yang pola makan balitanya baik 



sejumlah 6 orang (10,2%). Responden yang mempunyai pengetahuan 

baik dengan pola makan balitanya tidak baik sejumlah 17 orang (41,5%), 

sedangkan yang pola makan balitanya baik sejumlah 53 orang (89,8%).  

Uji Chi square yang dilakukan terhadap pengetahuan gizi ibu 

dengan pola makan balita didapatkan p value sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ha diterima yang menyatakan bahwa 

ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan pola makan 

balita, serta diperoleh koefisisen kontingensi (CC = 0,46), artinya ada 

hubungan yang cukup kuat antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan 

pola makan balita. 

Hasil perhitungan Odd Rasio di atas, pengelompokan tingkat 

pengetahuan gizi ibu dikategorikan menjadi dua yaitu baik dan kurang 

baik. Nilai Odd Rasio yang diperoleh adalah 12,5 yang berarti bahwa 

balita yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi kurang baik 

mempunyai risiko pola makan pada balitanya tidak baik 12,5 kali lebih 

besar daripada balita yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi 

baik. 

4.2.2.2 Hubungan antara Pola Makan Balita dengan Status Gizi Balita 

Tabel 13. 
Hubungan antara Pola Makan Balita dengan Status Gizi Balita 

 
Pola Makan 

Balita Kasus Kontrol Total p 
value CC OR 

 Jumlah  % Jumlah % Jumlah %    
Tidak Baik 
Baik 

32 
18 

64,0 
36,0 

9 
41 

18,0 
82,0 

59 
41 

59,0 
41,0 

0,000 0,42 8,1 

Jumlah  50 100 50 100 100 100    
 



Uji Chi square yang dilakukan terhadap pola makan balita dengan 

status gizi balita kelompok kasus dan kontrol didapatkan p value sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ha diterima yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara pola makan balita dengan status 

gizi balita, serta diperoleh koefisisen kontingensi (CC = 0,42), artinya ada 

hubungan yang cukup kuat antara pola makan balita dengan status gizi 

balita. 

Hasil perhitungan Odd Rasio di atas, pengelompokan pola makan 

dikategorikan menjadi dua yaitu baik dan tidak baik. Nilai Odd Rasio 

yang diperoleh adalah 8,1 yang berarti bahwa balita dengan pola makan 

tidak baik  mempunyai risiko untuk mengalami status gizi kurang 8,1 kali 

lebih besar daripada balita dengan pola makan baik. 

4.2.2.3 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu dengan Status 

Gizi Balita 

Tabel 14. 
Hubungan antara Tingkat  Pengetahuan Gizi Ibu dengan Status Gizi Balita 

 
Pengetahuan 

Gizi Ibu Kasus Kontrol Total p 
value CC OR 

 Jumlah  % Jumlah % Jumlah %    
Kurang Baik 
Baik 

24 
26 

48,0 
52,0 

6 
44 

12,0 
88,0 

30 
70 

30,0 
70,0 

0,000 0,37 6,8 

Jumlah  50 100 50 100 100 100    
 

Uji Chi square yang dilakukan terhadap tingkat pengetahuan gizi 

ibu dengan status gizi balita kelompok kasus dan kontrol didapatkan p 

value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ha 

diterima yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat 



pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita, serta diperoleh koefisisen 

kontingensi (CC = 0,37), artinya ada hubungan yang lemah antara tingkat 

pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita. 

Hasil perhitungan Odd Rasio di atas, pengelompokan tingkat 

pengetahuan gizi ibu dikategorikan menjadi dua yaitu baik dan kurang 

baik. Nilai Odd Rasio yang diperoleh adalah 6,8 yang berarti bahwa balita 

yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi kurang baik mempunyai 

risiko untuk mengalami status gizi kurang 6,8 kali lebih besar daripada 

balita yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi baik. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu dengan Pola 

Makan Balita  

Berdasarkan hasil penelitian dengan 100 responden diketahui 

bahwa responden yang mempunyai pengetahuan kurang baik dengan 

pola makan balitanya tidak baik sejumlah 24 orang (58,8%), sedangkan 

yang pola makan balitanya baik sejumlah 6 orang (10,2%). Responden 

yang mempunyai pengetahuan baik dengan pola makan balitanya tidak 

baik sejumlah 17 orang (41,5%), sedangkan yang pola makan balitanya 

baik sejumlah 53 orang (89,8%).  

Dari hasil wawancara kepada responden didapatkan tingkat 

pengetahuan responden tentang gizi masih ada yang kurang. 

Pengetahuan gizi ibu yang kurang akan mempengaruhi pemilihan dan 



pemberian makanan dalam keluarga khususnya pada balita sehingga 

dapat mempengaruhi pola makan balita. 

Uji Chi square yang dilakukan terhadap pengetahuan gizi ibu 

dengan pola makan balita didapatkan p value sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ha diterima yang menyatakan bahwa 

ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan pola makan 

balita, serta diperoleh koefisisen kontingensi (CC = 0,46), artinya ada 

hubungan yang cukup kuat antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan 

pola makan balita. 

Nilai Odd Rasio yang diperoleh adalah 12,5 yang berarti bahwa 

balita yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi kurang baik 

mempunyai risiko pola makan pada balitanya tidak baik 12,5 kali lebih 

besar daripada balita yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi 

baik. 

Menurut Suhardjo (2003:11) dalam penyediaan makanan keluarga 

dalam hal ini biasanya dilakukan oleh seorang ibu, banyak yang tidak 

memanfaatkan bahan makanan yang bergizi, hal ini disebabkan salah 

satunya karena kurangnya pengetahuan akan bahan makanan yang 

bergizi. Dalam penyediaan makanan untuk keluarga khususnya bagi 

balita yang masih dalam proses pertumbuhan harus diperhatikan aspek 

gizinya sehingga kebutuhan akan zat-zat gizi yang penting bagi tubuh 

dapat terpenuhi seperti karbohidrat, protein, vitamin A dan zat besi.  



Untuk dapat menyusun menu yang adekuat, seseorang perlu 

memiliki pengetahuan mengenai bahan makanan dan zat gizi, kebutuhan 

gizi seseorang serta pengetahuan hidangan dan pengolahannya. 

(Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti, 1999 : 123). 

Apabila perilaku penyediaan makanan didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat 

langgeng. Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh 

pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 121). Dengan kelanggengan tersebut 

akan tertanam kebiasaan pola makan yang baik dalam keluarga 

khususnya pada balita. 

4.3.2 Hubungan antara Pola Makan Balita dengan Status Gizi Balita 

Berdasarkan hasil penelitian dengan 100 responden diketahui 

bahwa balita yang  mempunyai pola makan tidak baik pada kelompok 

kasus sejumlah 32 balita (64,0%) dan pada kelompok kontrol sejumlah 9 

balita (18,0%). Balita yang  mempunyai pola makan baik pada 

kelompok kasus sejumlah 18 balita (36,0%) dan pada kelompok kontrol 

sejumlah 41 balita (82,0%).  

Dari hasil wawancara kepada responden tentang recall makanan 

dan minuman yang benar-benar dikonsumsi balitanya didapatkan pola 

makan pada balita masih ada yang tidak baik. Pola makan balita yang 

tidak baik akan mempengaruhi status gizi. 



Uji Chi square yang dilakukan terhadap pola makan balita dengan 

status gizi balita kelompok kasus dan kontrol didapatkan p value sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ha diterima yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara pola makan balita dengan 

status gizi balita, serta diperoleh koefisisen kontingensi (CC = 0,42), 

artinya ada hubungan yang cukup kuat antara pola makan balita dengan 

status gizi balita. 

Nilai Odd Rasio yang diperoleh adalah 8,1 yang berarti bahwa 

balita dengan pola makan tidak baik  mempunyai risiko untuk 

mengalami status gizi kurang 8,1 kali lebih besar daripada balita dengan 

pola makan baik. 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. 

Kondisi status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat-

zat gizi yang akan digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 

terjadinya pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja 

untuk mencapai tingkat kesehatan optimal (Depkes RI, 2003 : 1). 

Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas 

hidangan. Kualitas hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang 

diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya yang 

satu terhadap yang lain (Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti, 1999 : 

70).  

 



4.3.3 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu dengan Status Gizi 

Balita 

Berdasarkan hasil penelitian dengan 100 responden diketahui 

bahwa responden yang mempunyai pengetahuan kurang baik pada 

kelompok kasus sejumlah 24 orang (48,0%), sedangkan pada kelompok 

kontrol sejumlah 6 orang (12,0%). Responden yang mempunyai 

pengetahuan baik pada kelompok kasus sejumlah 26 orang (52,0%), 

sedangkan pada kelompok kontrol sejumlah 44 orang (88,0%).  

Uji Chi square yang dilakukan terhadap tingkat pengetahuan gizi 

ibu dengan status gizi balita kelompok kasus dan kontrol didapatkan p 

value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ha 

diterima yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita, serta diperoleh koefisisen 

kontingensi (CC = 0,37), artinya ada hubungan yang lemah antara 

tingkat pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita. 

Nilai Odd Rasio yang diperoleh adalah 6,8 yang berarti bahwa 

balita yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi kurang baik 

mempunyai risiko untuk mengalami status gizi kurang 6,8 kali lebih 

besar daripada balita yang memiliki ibu pada tingkat pengetahuan gizi 

baik. 

Menurut Suhardjo (1986 : 31), suatu hal yang meyakinkan tentang 

pentingnya pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan : 1) Status 

gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan; 2) 



setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya 

mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan 

tubuh yang optimal, pemeliharaan dan energi; 3) ilmu gizi memberikan 

fakta-fakta yang perlu sehingga penduduk dapat belajar menggunakan 

pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi.  

Tingkat pengetahuan ibu tentang gizi yang tinggi dapat 

mempengaruhi pola makan balita yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi status gizi balita. Dengan pengetahuan yang baik, 

seorang ibu dapat memilih dan memberikan makan bagi balita baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas yang memenuhi angka kecukupan gizi 

bagi balita. Asupan makanan yang sesuai dengan angka kecukupan gizi 

yang dibutuhkan oleh seorang balita dapat mempengaruhi status gizi 

balita. 

4.3.4 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

Hambatan dan kelemahan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain : 

1). Daya ingat responden dalam mengingat makanan dan minuman yang 

benar-benar dikonsumsi balitanya. 

2). Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan survei rumah tangga 

untuk menentukan berat makanan. 

3).  Jumlah sampel penelitian yang sedikit karena keterbatasan peneliti 

sehingga dapat berpengaruh pada ketelitian dan hasil penelitian. 

 



BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Simpulan   

5.1.1 Ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan pola makan 

balita di wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten 

Pekalongan.  

5.1.2 Ada hubungan antara pola makan balita dengan status gizi balita di 

wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan. 

5.1.3 Ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi ibu dengan status gizi 

balita di wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten 

Pekalongan. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 

  Peningkatan pembinaan ke Puskesmas dalam menangani kasus 

gizi kurang dan buruk terutama Puskesmas yang terdapat kasus gizi 

kurang dan buruk paling tinggi. 

5.2.2 Bagi Puskesmas Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan  

  Penyuluhan tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi) untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu sehingga dalam 

penyediaan makanan dalam keluarga khususnya bagi balita dapat 

memperhatikan aspek gizinya. 



  Perlunya pemantauan status gizi pada balita secara berkala oleh 

sub bagian gizi sehingga keadaan status gizi balita dapat diketahui dan 

segera dilakukan penggulangan apabila terjadi penurunan status gizi. 

  Bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti kader PKK 

dan Karang Taruna untuk meningkatkan program penyuluhan kesehatan 

masyarakat dan program pemantauan status gizi balita.   

5.2.4 Bagi Masyarakat Terutama Kaum Ibu 

  Hendaknya para ibu mengikuti perkembangan informasi 

kesehatan khususnya menyangkut balita baik melalui kegiatan 

penyuluhan maupun dari media cetak dan elektronik. 

  Hendaknya para ibu selalu aktif mengikuti Posyandu sehingga 

dapat diketahui perkembangan status gizi balitanya. 

 

. 
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