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ABSTRAK 

 
Tysa Runingsari 
Kontribusi Unsur Social Support Dalam Mendukung Status Gizi Balita (Studi Kasus 
di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan), 
VI + 158 halaman + 7 tabel + 4 gambar + 16 lampiran 
 

Masalah gizi buruk masih menjadi prioritas pembangunan dikarenakan belum 
mencapai target MDGs 2015. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi status gizi, 
salah satu faktor adalah modal sosial. Dalam modal sosial terdapat unsur social support. 
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kontribusi unsur social support 
yang meliputi beberapa aspek dengan status gizi balita di desa Sangkanjoyo Kecamatan 
Kajen Kabupaten Pekalongan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 
pengambilan informan purposive sampling. Informan utama berjumlah 10 orang dan juga 
dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk melengkapi informan yang sudah ada. 
Teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, focus 
group discussion (FGD), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah : 

Pertama, Ada kontribusi unsur social support  yaitu dari beberapa aspek 
dalam mendukung status gizi balita di desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten 
Pekalongan. 

Kedua, Bentuk kontribusi yang diberikan adalah emosional support berupa 
kepedulian dan perhatian pada kondisi balita, instrumental support berupa bantuan uang, 
barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, informational support 
berupa informasi, saran, atau petunjuk menyangkut perawatan dan pengasuhan balita dan 
esteem support berupa ungkapan positif atau penghargaan dalam pengasuhan balita. 
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ABSTRACT 

 
Tysa Runingsari 
Contributions Elements In Support Social Support Nutritional Status (Case Study 
in Rural Sangkanjoyo Kajen District of Pekalongan),  
VI + 158 pages + 7 tables + 4 images + 16 attachments 
 
 Malnutrition still becomes a development priority due to not achieve the MDGs 
by 2015. There are various factors that can affect nutritional status, one of the them is 
social capital. There is an element of social capital, it is social support. So the purpose of 
this study was to determine the contribution of social support element which covers some 
aspects of the nutritional status of children in the village Sangkanjoyo Kajen District of 
Pekalongan.  

This study used qualitative research methods through informants purposive 
sampling techniques. The main informants were 10 people and also conducted Focus 
Group Discussion (FGD) to complement existing informants. Observation, in-depth 
interviews, focus group discussions (FGD), and study documentation were used as the 
instruments to collect the data needed. The results of this study are:  

First, There is a contribution of element of social support from some aspects in 
supporting the nutritional status of children in the village Sangkanjoyo Kajen District of 
Pekalongan.  

Second, the shape of the contribution is in the form of emotional support care and 
concern on the condition of infants, instrumental support in the form of cash grants, 
goods and services necessary for daily life, informational support in the form of 
information, advice, or instructions regarding the care and toddler care and esteem 
support in the form of positive expression or appreciation in parenting a toddler. 
 
 
Keywords : Social Support; Nutritional Status; Toddler 
Literatute : 64 (1982-2013) 
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your smile because Allah always know the best for you 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.LATAR BELAKANG MASALAH 

Masalah gizi saat ini tidak hanya ada di Indonesia akan tetapi menjadi masalah 

global yang tertuang dalam tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu 

memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem (WHO, 2012). Indonesia sendiri 

mempunyai beban ganda dari permasalahan gizi yaitu gizi buruk dan gizi lebih. 

Menurut World Health Organizations (WHO) gizi buruk dan gizi lebih sangat 

berhubungan erat dengan peningkatan risiko mortalitas dan morbiditas. Gizi buruk 

dan gizi lebih juga meningkatkan risiko penyakit infeksi dan non infeksi. Akan 

tetapi masalah yang masih menjadi prioritas saat ini adalah pengentasan kasus gizi 

buruk (WHO, 2012). 

       Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau 

nutrisinya di bawah standar. Masalah gizi buruk dan kekurangan gizi telah 

menjadi keprihatinan dunia sebab penderita gizi buruk umumnya adalah balita dan 

anak-anak yang tidak lain adalah generasi penerus bangsa. Malnutrisi yaitu gizi 

buruk atau Kurang Energi Protein (KEP) menjadi masalah yang membutuhkan 

perhatian khusus terutama di negara-negara berkembang, karena merupakan 

faktor risiko penting terjadinya kesakitan dan kematian pada ibu hamil dan balita. 

Di Indonesia KEP juga menjadi masalah kesehatan penting dan darurat di 

masyarakat terutama pada  balita dibawah lima tahun. Dalam kasus gizi buruk 

kaum wanita dan anak usia dini yang akan menanggung beban penyakitnya 
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(Krisnansari, 2010). Balita yang terkena gizi kurang atau gizi buruk akan 

mengalami gangguan kesehatan seperti, gangguan pertumbuhan, rentan terkena 

penyakit infeksi, retardasi mental, dan masih banyak lagi akibat yang ditimbulkan. 

Hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan dapat merusak 

generasi penerus sehingga dapat mempengaruhi pembangunan bangsa 

(Handayani, 2011:11). 

       Menurut penelitian kecenderungan kasus gizi buruk lebih tinggi pada 

kelompok responden yang tinggal di pedesaan daripada yang di perkotaan. 

Responden dengan tingkat Kepala Keluarga (KK) yang tidak pernah bersekolah 

juga lebih banyak terkena kasus gizi buruk atau gizi kurang daripada yang 

berpendidikan. Hal itu juga berlaku pada responden dengan KK yang 

pekerjaannya sebagai petani / nelayan / buruh (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan gizi menyatakan bahwa, status gizi 

dapat disebabkan oleh kondisi medis, status sosial ekonomi keluarga, dan faktor 

lingkungan lainnya seperti lingkungan komunitas/budaya, termasuk modal sosial 

dalam masyarakat (Suhardjo, 1992;Yayuk dkk, 2004). 

       Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi 

untuk mendapatkan sumber daya yang baru. Disini lebih menekankan pada 

potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok 

dan antar kelompok dengan perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai dan 

kepercayaan antar sesama. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh 

kepercayaan, saling pengertian, dan nilai-nilai bersama yang mengikat anggota 

kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara 
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efisien dan efektif. Unsur-unsur modal sosial adalah social support, citizenship, 

dan asosiasi (organisasi sosial) (Hasbullah, Jousairi., 2006: 5).  

       Di Indonesia dengan adanya bentuk hubungan sosial berupa gotong-royong, 

rasa kekeluargaan, dan rasa kebersamaan yang tinggi memungkinkan untuk 

berkembangnya modal sosial, khususnya yang berkaitan dengan social support. 

Dalam hal ini social support merupakan dukungan sosial / bantuan yang diberikan 

oleh masyarakat setempat dan dukungan dari lingkungan sosialnya dalam rangka 

mendukung status gizi balita. Dalam unsur social support terdapat beberapa aspek 

yaitu dukungan dari masyarakat yang dilihat dari dukungan keluarga, tetangga, 

teman-teman, pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pejabat pemerintah, amal 

(luar pemerintah), norma, nilai dan kepercayaan yang antara satu dengan yang lain 

saling berhubungan. Dalam interaksi di masyarakat diperlukan kerjasama untuk 

membangun suatu pola timbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun di 

atas kepercayaan yang ditopang dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang 

positif dan kuat, khususnya untuk tujuan mendapatkan status gizi yang baik 

(Hasbullah, Jousairi., 2006: 9). 

       Indonesia menempati urutan kelima dalam kasus gizi buruk. Jumlah kasus 

balita gizi buruk yang dilaporkan dari tahun 2006 sampai 2008 cenderung 

menurun, akan tetapi pada tahun 2009 jumlah kasus balita gizi buruk meningkat 

dibandingkan tahun 2008 yaitu dari 41.064 kasus (2008) menjadi 56.941 kasus 

(2009) sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 jumlah kasus gizi buruk yang 

dilaporkan kembali turun menjadi 43.616 kasus dan 40.412 kasus. Data statistik 

menunjukkan ada penurunan prevalensi gizi kurang (dari 14,8 % pada tahun 2005 
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menjadi 13,0 % pada tahun 2011) dan gizi buruk (9,7 % pada tahun 2005 menjadi 

4,9 % pada tahun 2010) yang berarti secara nasional prevalensi gizi buruk dan gizi 

kurang pada tahun 2010 sebesar 17,9 % (WNPG, 2012). Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar 2013 (RISKESDAS) menunjukan bahwa prevalensi gizi buruk 

dan gizi kurang tahun 2013 meningkat menjadi 19,6 % yang terdiri dari 5,7 % gizi 

buruk dan 13,9 % gizi kurang. 

       Data ini menggambarkan bahwa persoalan gizi masih harus menjadi prioritas 

pembangunan dikarenakan belum mencapai target (target Millenium Development 

Goals (MDG’s) 2015 yaitu 15,5 %) (WNPG, 2012). Meskipun Jawa Tengah tidak 

berada pada peringkat tiga besar kasus gizi buruk. Namun Jawa Tengah telah 

masuk pada peringkat 5 besar kasus gizi buruk (1.597 kasus). Dari laporan 34 

kabupaten/kota di Jawa Tengah jumlah tertinggi adalah Kabupaten Pekalongan 

(129 kasus) (Depkes RI,  2011). 

       Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pekalongan tahun 2010 adalah 

sebanyak 42 kasus (0,08%) dan Bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 701 kasus 

(1,29%) dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 54.450 balita (Dinkes 

Pekalongan, 2011: 21). Untuk tahun 2011 sendiri kasus baru yang muncul 

sebanyak 138 kasus (0,19 %), menjadikan jumlah seluruh kasus yang masih 

tersisa di 2010 (62 kasus /0, 08 %) dan digabungkan pada tahun 2011 menjadi 200 

kasus (0,27%) (Dinkes Jawa Tengah, 2011). 

       Di Kabupaten Pekalongan terdapat 19 Kecamatan, salah satu kecamatan yang 

terdapat kasus gizi kurang dan gizi buruk yang cukup tinggi adalah Kecamatan 

Kajen.Wilayah Kecamatan Kajen dibagi dalam 10 desa dan 1 kelurahan. Dari 10 
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desa dan 1 kelurahan tersebut terdapat beberapa kasus gizi kurang dan gizi buruk 

yang tersebar hampir di seluruh desa dan kelurahan. Desa dengan kasus gizi 

kurang dan gizi buruk tertinggi adalah desa Sambiroto dengan 14 kasus gizi 

kurang dan 2 kasus gizi buruk. Akan tetapi terdapat desa yang jumlah gizi baiknya 

cukup tinggi dari jumlah balita yang ada, yaitu desa Sangkanjoyo. Terdapat 92 

balita yang status gizinya baik dari 114 jumlah balita yang ada dan tidak terdapat 

kasus gizi kurang maupun buruk di desa tersebut (Profil Puskesmas Kajen I, 

2012). Jika diamati lingkungan dari 10 desa dan 1 kelurahan tersebut 

masyarakatnya bersifat homogen atau hampir sama dari segi pendapatan, 

pendidikan maupun pekerjaannya. Sehingga yang perlu diamati adalah bagaimana 

kontribusi modal sosial khususnya dalam social support dengan status gizi balita 

di desa Sangkanjoyo. 

 

1.2.RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut  yang terdiri dari :  

1.2.1. Desa di kecamatan Kajen dengan status gizi baik adalah desa Sangkanjoyo 

dengan jumlah 92 balita yang berstatus gizi baik dari 114 balita yang ada. 

Dalam desa tersebut tidak terdapat kasus gizi kurang maupun kasus gizi 

buruk seperti yang terjadi di beberapa desa lain di wilayah kecamatan 

Kajen.  

1.2.2. Akibat yang ditimbulkan dari kasus gizi kurang dan buruk yang berupa 

gangguan pertumbuhan, rentan terhadap penyakit infeksi dan retardasi 

mental. 
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1.2.3. Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi di Indonesia adalah 

modal sosial. Dalam modal sosial terdapat unsur social support yang juga 

berpengaruh terhadap status gizi sehingga permasalahan dalam penelitian 

ini adalah : 

1) Adakah kontribusi unsur social support dengan status gizi balita? 

2) Bagaimana bentuk kontribusi dari unsur social support dalam modal 

sosial terhadap status gizi balita?  

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

       Mengetahui apakah ada kontribusi modal sosial khususnya dalam social 

support yang meliputi beberapa aspek dengan status gizi balita di Desa 

Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1) Mendapatkan gambaran social support  yang ada di Desa Sangkanjoyo 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

2) Mendapatkan gambaran prevalensi status gizi balita di Desa 

Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

3) Mengetahui kontribusi social support dengan status gizi balita yang 

ada di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

4) Mengetahui bentuk kontribusi dari social support dalam mendukung 

status gizi balita di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan. 

 



7 
 

 
 

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Bagi Masyarakat 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

yang berkaitan dengan social support dan status gizi. Masyarakat mengetahui 

pentingnya gizi sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan untuk kesejahteraan 

hidup. 

1.4.2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 

       Dapat memberikan gambaran keadaan status gizi di wilayah Kabupaten 

Pekalongan sehingga dapat mencari pemecahan dalam setiap masalah yang 

terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat 

kebijakan dan program-program yang berhubungan dengan status gizi yang ada di 

Kabupaten Pekalongan. 

1.4.3. Bagi lembaga penelitian perguruan tinggi (khususnya UNNES) 

       Dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang penelitian untuk mendukung 

pengembangan tri dharma perguruan tinggi dan mengembangkan hasilnya bagi 

pembangunan bangsa. 

1.4.4. Bagi peneliti 

       Penelitian ini menjadikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam 

berperan aktif membantu pemerintah meningkatkan pembangunan bangsa. 
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1.5.KEASLIAN PENELITIAN  

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti/
Tahun 

dan 
Tempat 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Social 
Support and 
Infant 
Malnutrition: 
A Case–
Control 
Study in An 
Urban Area 
of 
Southeastern 
Brazil 

De Maria 
et. al/ 
1997, 
Botucatu, 
Brazil 

Case-
control  

Variabel 
bebas : 
dukungan 
sosial 
Variabel 
terikat : 
Status Gizi 
kurang 

Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa 
menerima dukungan 
ekonomi merupakan 
modulator risiko 
yang efisien untuk 
malnutrisi di 
kalangan anak- 
anak berpenghasilan 
rendah. Dan 
menunjukkan bahwa 
tidak adanya 
pasangan hidup 
dengan ibu 
merupakan faktor 
risiko penting untuk 
gizi buruk, dengan 
diperngaruhi faktor 
dari pendapatan per 
kapita keluarga, 
sekolah ibu, dan 
jumlah anak. 

Hubungan 
Modal Sosial 
dengan 
Ketahanan 
Pangan dan 
Kesejahteraa
n Keluarga di 
Daerah 
Perdesaan 
Kabupaten 
Tanjung 

Suandi, 
dan 
Dompak 
MT 
Napitupul
u/ 2012, 
Artikel 
Seminar 
Nasional 
Agribisni
s, 
Fakultas 

cross 
sectional 
(n= 120 
rumah 
tangga) 
pada 
masyarakat 
daerah 
pedesaan  

Variabel 
bebas: 
modal sosial 
Variable 
terikat : 
ketahanan 
pangan dan 
kesejahteraa
n keluarga 

Hasil analisis 
menunjukkan bahwa 
variabel modal sosial 
(asosiasi lokal dan 
karakter masyarakat) 
baik secara langsung 
maupun tidak 
langsung tidak 
berpengaruh nyata 
terhadap ketahanan 
pangan dan 
kesejahteraan 
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Jabung Timur 

 

Pertanian 
Universit
as Jambi 

 

keluarga dengan nilai 
gamma masing-
masing adalah 1,18 
dan 2,12. 

Hubungan 
Faktor Sosial 
Budaya 
Dengan 
Status Gizi 
Anak Usia 6-
24 Bulan Di 
Kecamatan 
Medan Area 
Kota Medan 
Tahun 2007 

Hendra 
Yudi, 
2007, 
Kecamata
n Medan 
Area, 
Kota 
Medan 

Cross 
Sectional 

Variabel 
bebas : 
Faktor 
sosial 
budaya 
Variabel 
terikat : 
status gizi 

Hasil uji kai kuadrat 
diketahui bahwa 
pendidikan ibu 
(p=0,01), pekerjaan 
ibu (p=0,031) dan 
pengetahuan ibu 
(p=0,026) memiliki 
hubungan dengan 
status gizi anak usia 
6-24 bulan. 
Sedangkan 
pendidikan ayah 
(p=0,294) dan 
tradisi/kebiasaan 
(p=408) tidak 
memiliki hubungan 
dengan status gizi 
anak usia 6-24 bulan. 

Exploring 
lingkages 
between 
maternal 
social capital 
and 
children’s 
nutritional 
status in 
Andhra 
Pradesh 

Galab, S 
et.al/ 
2002, 
Young 
Lives, An 
Internasti
onal 
Study of 
Childhoo
d Poverty 

Deskriptif   Hubungan 
masyarakat yang 
lebih kuat dapat 
meningkatkan 
pengurangan 
kemiskinan. Modal 
sosialyang lebih 
tinggi dapat 
membantu untuk 
meningkatkan akses 
rumah tangga 
terhadap 
pangan,penggunaan 
layanan kesehatan 
atau pengetahuan 
tentang kepedulian 
yang tepat 
pada anak-anak 

The social 
context of 
childcare 
practices 
and child 

Katherine 
Hampshir
e et. 
al/2009,  

Anthropolo
gical study 

 Faktor pengasuhan 
anak, akses rumah 
tangga terhadap 
makanan dan 
pelayanan kesehatan 
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malnutrition 
in Niger’s 
recent 
food crisis 

berkontribusi 
terhadap kerentanan 
gizi anak di Niger. 
 

Maternal 
social capital 
and child 
nutritional 
status in four 
developing 
countries 

De Silva 
et 
al.,2007, 
Peru, 
Ethiopia, 
Vietnam, 
dan India 

Deskriptif   Perbedaan yang 
signifikan dalam 
tingkat, 
khususnya,modal 
sosial struktural 
(keanggotaan 
kelompok dan 
kewarganegaraan) 
antara 
negara.Sementara 
beberapa asosiasi 
menemukan bahwa 
langkah-langkah 
struktural modal 
sosial, dukungan dari 
individu dan 
modal sosial kognitif 
(misalnya 
kepercayaan,harmoni 
sosial) yang 
ditampilkan asosiasi 
cukup konsisten 
dengan status gizi 
anak di 
seluruh negara. 

 

       Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian lain 

sebelumnya adalah penelitian ini menganalisis kontribusi dari unsur modal sosial 

yaitu sosial support yang terdiri dari beberapa aspek dalam mendukung status gizi 

balita. 
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1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN  

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

       Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

       Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2014. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

       Bidang kajian yang diteliti termasuk dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat 

khususnya dalam status gizi balita dan modal sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.STATUS GIZI 

2.1.1. Pengertian Status Gizi 

       Status gizi diartikan sebagai keadaan yang diakibatkan oleh status 

keseimbangan  antara jumlah asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan 

(requirement) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis (pertumbuhan fisik, 

perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya) (Supariasa 

,2001: 18). Status gizi adalah status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan 

antara kebutuhan dan masukan nutrien (Beck, 2011: 1). 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi. Keadaan tersebut dapat dibedakan dengan status gizi 

kurang, baik dan lebih (Almatsier, 2001:3). Keadaan tubuh yang diakibatkan oleh 

konsumsi, penyerapan dan penggunaan makanan disebut status gizi. Susunan 

makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh, pada umumnya dapat 

menciptakan status gizi yang memuaskan (Suhardjo, 2003: 15). 

2.1.2. Penilaian Status Gizi 

       Penilaian status gizi dapat menggunakan metode penilaian secara langsung 

yang dibagi menjadi empat penilaian yaitu pemeriksaan klinis, antropometri, 

pemeriksaan biokimia, dan uji biofisik dan metode penilaian secara tidak langsung 

yang dibagi menjadi tiga yaitu  survey konsumsi makanan, statistik vital dan 

faktor ekologi (Supariasa, 2001: 18). 
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       Setiap metode penilaian status gizi mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Penilaian status gizi ini dapat saling melengkapi untuk 

menghasilkan data yang lebih akurat. Salah satu metode yang paling sering 

digunakan untuk menilai status gizi masyarakat adalah metode antropometri. 

       Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi 

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. 

Antropometri gizi secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan 

intake energy dan protein. Ketidakseimbangan itu terlihat pada pola pertumbuhan 

fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak,otot, dan jumlah air dalam tubuh. 

Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi 

antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Beberapa indeks 

antropometri yang sering digunakan yaitu : 

1. Berat Badan Menurut Umur (BB/U)  

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa 

tubuh. Berat badan merupakan parameter antropometri yang sangat labil. Dalam 

keadaan normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara 

konsumsi dan kebutuhan gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti 

pertambahan umur. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks 

BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini (Current Nutrirional 

Status). 

2. 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. 
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3. Berat badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) 

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam 

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan 

tinggi badan dengan kecepatan tertentu. 

4. Lingkar Lengan Atas Menurut Umur (LLA/U) 

Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan 

lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkolerasi dengan indeks BB/U 

maupun BB/TB. 

5. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

IMT merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang 

dewasa yang berumur diatas 18 tahun khususnya yang berkaitan dengan 

kekurangan dan kelebihan berat badan. IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, 

anak, remaja, ibu hamil dan olahragawan. Disamping itu pula IMT tidak bisa 

diterapkan pada keadaan khusus (penyakit) lainnya, seperti adanya edema, asites 

dan hepatomegali. Menurut Kemenkes RI et al. (2011) klasifikasi status gizi balita 

dapat digolongkan dalam empat kriteria yaitu sangat kurus (<-3 SD), kurus (-3 SD 

s/d <-2SD),  normal (-2 SD s/d 2 SD), gemuk (>2 SD). 

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita : 

2.1.3.1. Pendapatan Keluarga  

Menurut Suhardjo (2003: 25) dalam kehidupan sehari-hari pendapatan erat 

kaitannya dengan gaji, upah atau pendapatan lainnya yang diterima seseorang 

setelah orang itu melakukan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan 

keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi balita. 
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Jika pendapatan tinggi, jumlah dan jenis makanan lebih bervariasi. Akan tetapi 

mutu makanan tidak selalu baik dan dapat belum pasti memenuhi kebutuhan zat 

gizi. Tingkat penghasilan ikut menentukan jenis pangan yang akan dibeli, jika 

penghasilan rendah maka makanan yang bisa dibeli tidak bervariasi dan kualitas 

dan zat gizi tidak akan dipikirkan.  

2.1.3.2. Tingkat Kecukupan gizi  

Kebutuhan makanan bayi dan balita sangat berbeda. Semasa bayi kebutuhan 

makan untuk mencukupi gizi berpengaruh karena setiap unit bobot tubuh pada 

saat bayi memerlukan zat gizi esensial lebih tinggi untuk mendukung laju 

pertumbuhan yang cepat. Saat usia balita laju pertumbuhan berlangsung lebih 

lambat, tetapi kegiatan fisik meningkat. Oleh karena itu dengan pertimbangan 

besar tubuh, kebutuhan zat gizi tetap tinggi. Penyediaan makanan yang 

mengandung protein, zat kapur, dan fosfor sangat penting (Baliwati, Yayuk 

Farida, 2004: 65) 

Konsumsi zat gizi yang seimbang sesuai dengan angka kebutuhan gizi yang 

dianjurkan untuk setiap balita akan menghasilkan status gizi yang baik pada balita 

tersebut. Sedangkan bila konsumsi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh masih 

kurang dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan, maka status gizi balita 

tersebut kurang dan bisa mengakibatkan status gizinya buruk (Almatsier, 2009).  

Status gizi atau tingkat konsumsi pangan merupakan bagian terpenting dari 

status kesehatan seseorang. Tidak hanya status gizi yang mempengaruhi kesehatan 

seseorang,tetapi status kesehatan juga mempengaruhi status gizi (Suhardjo, 2003: 

33). 
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2.1.3.3. Kondisi Medis Balita 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi adalah kondisi medis 

balita. Walaupun, kebanyakan kondisi medis balitalah yang dipengaruhi oleh 

status gizi balita itu sendiri. Kondisi medis yang dimaksud adalah penyakit infeksi 

dan penyakit kronis yang diderita oleh balita. Balita yang menderita penyakit 

infeksi misalnya TBC dapat mengalami penurunan status gizi, karena penyakit ini 

dapat menurunkan nafsu makan, dan bakteri penyebab penyakit ini dapat merebut 

zat makanan yang dikonsumsi balita, sehingga balita rentan mengalami 

kekurangan gizi (Supariasa, 2001: 176; Rodgriguez, et al., 2011). 

Malnutrisi merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap 

kesakitan. Keadaan gizi yang buruk akan mempermudah seseorang untuk terkena 

penyakit terutama penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan 

memperburuk keadaan status gizi seseorang (Dep.Gizi dan Kesmas, 2007: 274). 

2.1.3.4. Sosial Budaya Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di lingkungan balita tersebut tinggal dapat 

mempengaruhi kehidupan balita. Dimana keluarga balita akan berinteraksi dengan 

kehidupan sosial di masyarakat. Interaksi di dalam masyarakat dapat menciptakan 

nilai, norma dan modal sosial untuk menjalankan aktivitas sosial. Modal sosial 

maternal yang tinggi pada seorang ibu dalam hubungan sosial di masyarakat dapat 

memberikan dampak positif bagi status gizi balita (De Silva et al., 2007). 

Dalam budaya  masyarakat, masih banyak sikap terhadap pantangan makanan, 

tahayul, tabu dalam masyarakat yang menyebabkan konsumsi makanan menjadi 

rendah. Peralatan petani yang masih bersifat tradisional juga turut mempengaruhi 
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produksi pangan, sehingga konsumsi  zat gizi keluarga rendah (Supariasa, 2001: 

177). 

Faktor sosial budaya yang mempengaruhi sikap terhadap makanan diantaranya 

adalah pembagian makanan dalam keluarga. Secara tradisional, di beberapa 

daerah ayah mempunyai prioritas utama atas jumlah dan jenis makanan tertentu 

dalam keluarga. Setelah kepala keluarga, anak pria dimulai dari yang tertua 

dilayani, biasanya wanita, anak wanita dan anak yang masih kecil boleh makan 

bersama anggota keluarga pria, tetapi di beberapa lingkungan budaya, mereka 

makan terpisah pada meja lain. Biasanya ayah (kepala keluarga) yang diutamakan, 

baru kemudian anggota keluarga yang lain. Padahal anak-anak membutuhkan 

asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhannya baik dari fisik 

maupun psikologis serta kecerdasan otaknya. (Budiyanto, M., 2002 : 10) 

2.1.3.5. Faktor Lingkungan (Sanitasi Lingkungan) 

Faktor sanitasi lingkungan sosial berkaitan erat dengan kehidupan kesehatan 

balita. Sanitasi yang buruk akan menyebabkan balita rentan terkena penyakit 

infeksi seperti penyakit TBC, ISPA, kecacingan, dan penyakit infeksi 

gastrointestinal. Penyakit infeksi yang diderita balita dalam jangka waktu lama 

atau menahun akan menyebabkan penurunan status gizi balita, yang akhirnya akan 

mengakibatkan status gizi buruk (Pongon et al., 2006; Trimanto, 2006; Kamiya, 

2011). 

2.1.3.6. Pendidikan Keluarga 

Keluarga yang paling berperan dalam pengasuhan balita adalah ibu. Konsumsi 

gizi pada usia balita sangat dipengaruhi oleh pemberian asupan gizi oleh ibunya. 
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Jika ibu berpendidikan tinggi akan mempunyai pengetahuan tentang bagaimana 

memberikan asupan gizi yang baik pada anaknya. Sehingga pendidikan ibu 

berhubungan positif dengan status gizi balita (Imdad et al., 2011; Trimanto, 

2006). 

Demikian juga wanita yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan, 

biasanya mempunyai anak lebih banyak dibandingkan yang berpendidikan tinggi. 

Mereka yang berpendidikan lebih rendah umumnya sulit diajak memahami 

dampak negatif dari bahaya mempunyai anak banyak, sehingga anaknya 

kekurangan kasih sayang, kurus, dan menderita penyakit infeksi (Baliwati, Yayuk 

Farida, 2004: 115). 

2.1.3.7. Tingkat Pengetahuan Ibu 

Pada keluarga dengan tingkat pengetahuan yang rendah, sering kali anak harus 

puas dengan makanan seadanya yang tidak memenuhi kebutuhan gizi balita 

karena ketidaktahuan. Pengetahuan gizi yang diperoleh ibu sangat bermanfaat, 

apabila ibu tersebut mengaplikasikan pengetahuan gizi yang dimiliki.Aspek-aspek 

dalam pengetahuan gizi meliputi pangan dan gizi untuk balita, pangan dan gizi ibu 

hamil, pemantauan pertumbuhan anak, kesehatan anak, dan pengetahuan tentang 

pengasuhan anak (Baliwati, Yayuk Farida, 2004: 117).  

2.1.3.8. Pola Asuh Balita 

Pola asuh anak berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh dalam hal 

kedekatannya dengan anak, memberikan makan, merawat kebersihan, 

memberikan kasih sayang dan sebagainya. Pola asuh berhubungan dengan 

keadaan kesehatan ibu secara fisik dan mental, status gizi, pendidikan umum, 
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pengetahuan dan keterampilan tentang mengasuh anak yang baik, peran dalam 

keluarga di masyarakat, serta adat kebiasaan keluarga dan masyarakat (BKKBN, 

2009: 23). 

2.1.3.9. Pelayanan Kesehatan 

Peran puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pelayanan 

masalah gizi dipandang penting dalam menganalisis masalah gizi, walaupun 

upaya penanganan masalah gizi dapat dilakukan sendiri pada tingkat keluarga 

maupun masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya UPGK (Usaha Perbaikan 

Gizi Keluarga) dan pemberian PMT pemulihan.UPGK (Usaha Perbaikan Gizi 

Keluarga) merupakan usaha keluarga untuk memperbaiki gizi seluruh anggotanya 

terutama golongan rawan. Usaha ini dilakukan dengan bimbingan dan dukungan 

dari berbagai sektor termasuk puskesmas. Puskesmas memberikan bimbingan dan 

bantuan teknis yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. Contohnya pelatihan 

kader kesehatan dan penyuluhan bidang gizi (Suhardjo, 2003: 55). 

2.1.3.10 Ketersediaan dan Pola Konsumsi Rumah Tangga 

Konsumsi pangan dipengaruhi oleh banyak faktor dan pemilihan jenis maupun 

banyaknya pangan yang dimakan, dapat berlainan dari masyarakat ke masyarakat 

dan dari negara ke negara (Suhardjo, 2003: 33). Salah satunya adalah ketersediaan 

pangan dan pola konsumsi rumah tangga. Ketersediaan pangan tergantung pada 

cukupnya lahan untuk menanam tanaman pangan, penduduk untuk menyediakan 

tenaga, uang untuk menyediakan modal pertanian yang diperlukan dan tenaga ahli 

dan terampil untuk membantu meningkatkan produksi dan distribusi pertanian. 

Jika semua faktor tersebut tidak dapat dipenuhi atau hanya salah satu akan 
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mempengaruhi ketersediaan pangan, sehingga dapat terjadi kekurangan (Suhardjo, 

2003: 16). 

Pola konsumsi pangan adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang 

dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Pola konsumsi 

ini dapat menunjukan tingkat keberagaman pangan masyarakat. Banyak faktor 

yang mempengaruhi pola konsumsi antara lain faktor ekonomi, sosial dan budaya. 

Children’s food consumption behavior model yang dikemukakan oleh Lund dan 

Burk (1969) bahwa konsumsi pangan anak tergantung pada adanya sikap, 

pengetahuan dan tiga motivasi utama terhadap pangan yaitu kebutuhan biologis, 

psikologis, dan sosial yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan 

sekolah. Konsumsi pangan yang beragam dapat meningkatkan mutu gizi 

konsumsi dan mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada salah satu jenis 

atau kelompok pangan, sehingga kecukupan gizi bisa terpenuhi. (Baliwati, Yayuk 

Farida, 2004: 72). 

2.2. MODAL SOSIAL 

Modal sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma 

yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam 

spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga 

kesatuan anggota masyarakat (bangsa) secara bersama-sama. Wujud dari tipologi 

modal sosial ini dapat berupa modal sosial terikat (bonding social capital) dan 

modal sosial yang membatasi (bridging social capital). Menurut Putnam, et al 

menyatakan modal sosial adalah penampilan organisasi, seperti kepercayaan, 

norma-norma (atau hal timbal balik) dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), 
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yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan menfasilitasi adanya 

koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama (Hasbullah, Jousairi., 2006: 

6). 

Fukuyama (1995) menyatakan modal sosial adalah kemampuan yang timbul 

dari adanya kepercayaan (trust) dalam sebuah komunitas. Narayan (dalam 

Suharto, 2007) menyatakan modal sosial adalah aturan-aturan, norma-norma, 

kewajiban-kewajiban, hal timbal balik dan kepercayaan yang mengikat dalam 

hubungan sosial, struktur sosial dan pengaturan-pengaturan kelembagaan 

masyarakat yang memungkinkan para anggota untuk mencapai hasil sasaran 

individu dan masyarakat mereka. 

Dari berbagai definisi modal sosial dapat disimpulkan sebagai sumber daya 

yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu 

maupun institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, 

hubungan-hubungan timbal balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan 

norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk 

koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama (Hasbullah, Jousairi., 

2006: 9). 

       Unsur – unsur dari modal sosial antara lain adalah citizenship (partisipasi, 

reciprocity, dan proaktif), asosiasi atau organisasi sosial, social support. 

Citizenship atau Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan 

dengan warga negara (UU No 12 tahun 2006). Citizenship merupakan rasa 

kewarganegaraan yang dimiliki penduduk setempat dalam masyarakat tersebut 

yang dilihat dengan adanya kependudukan untuk menyelesaikan masalah masalah 
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bersama di bidang gizi. Terdapat unsur-unsur dari citizenshipyaitu partisipasi, 

resiprocity dan proaktif. Sedangkan asosiasi atau organisasi sosial adalah 

keikutsertaan atau keterlibatan keluarga yang mempunyai balita dalam komunitas 

atau masyarakatnya. Dari ketiga unsur tersebut, unsur social support memegang 

peranan penting dalam mempengaruhi kondisi status gizi balita. 

2.2.1 SOSIAL SUPPORT 

Menurut Sarafino (dalam Purba, J.,2007: 6) social support digunakan untuk 

mengacu pada penerimaan rasa aman, peduli, penghargaan, atau bantuan yang 

diterima seseorang dari orang lain atau kelompok. Support tersebut dapat datang 

dari sumber-sumber yang berbeda, seperti dari teman, tetangga, pemerintah, atau 

organisasi. 

Social support merupakan keberadaan dukungan/ bantuan yang diberikan oleh 

masyarakat setempat dan dukungan dari lingkungan sosialnya dalam rangka 

mendukung status gizi balita yang dilihat dari beberapa aspek.  

Bentuk-bentuk dari social support menurut Sarafino (1998) : 

a. Emotional support  

Emotional support merupakan dukungan emosional, jenis dukungan ini 

merupakan ungkapan rasa empati, kepedulian dan perhatian terhadap 

individu.  

b. Instrumental support  

Pemberian dukungan yang melibatkan bantuan secara langsung seperti 

bantuan uang, barang atau jasa. Dukungan ini dapat membantu 

melaksanakan aktivitas sehari-hari.  
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c. Informational support  

Dukungan informasi yang diberikan berupa nasihat, petunjuk-petunjuk, 

atau saran kepada individu. Pemberian dukungan ini dapat membantu 

dalam menghadapi atau memecahkan masalah.  

d. Esteem support 

Esteem support merupakan dukungan penghargaan yang diungkapkan 

melalui ungkapan positif atau penghargaan yang positif pada individu, 

dorongan untuk maju atau persetujuan akan gagasan atau perasaan 

individu dan perbandingan yang positif antara individu dengan orang lain.  

2.2.1.1 Dukungan Keluarga 

       Menurut Depkes RI (1988) dalam Padila (2012 : 18) keluarga merupakan 

bagian sosial terkecil yang terdiri dari seperangkat komponen yang sangat 

tergantung dan dipengaruhi oleh struktur internal dan sistem-sistem lain. 

       Keluarga adalah suatu sistem sosial yang merupakan kelompok kecil yang 

terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan erat, saling tergantung dan 

terorganisir dalam mencapai tujuan tertentu (Padila, 2012: 18) . Menurut Goode, 

W.J. (2004: 7) , keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial, di samping 

agama yang secara resmi telah berkembang. Dukungan keluarga sangat 

dibutuhkan terutama dalam bidang kesehatan. Menurut Friedman (1998) 

dukungan keluarga adalah suatu proses hubungan antara keluarga dengan 

lingkungan sosial. Dalam penelitian Safriza (2012: 5) dukungan keluarga 

merupakan perhatian atau support yang berdampak baik dari keluarga. Adanya 

dukungan keluarga diharapkan memberikan kontribusi dalam kehidupan suatu 
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individu khususnya yang berkaitan dengan status gizi balita. Bentuk dari 

dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional , instrumental, informasi, 

dan penghargaan.  

       Ketersediaan dukungan emosional dapat membantu dalam menentukan 

pilihan untuk praktek perawatan anak, selama situasi normal atau sakit. Dukungan 

instrumental akan memudahkan seorang ibu atau pengasuh balita dalam 

melakukan tugasnya sehari-hari, seperti ketersediaan uang untuk nafkah sehari-

hari, akses ke pelayanan kesehatan dan lain-lain. Pemberian informasi tentang 

kesehatan balita, posyandu, puskesmas, atau pelayanan kesehatan lainnya untuk 

mendukung status gizi balita merupakan bentuk dukungan informasi. Dalam 

dukungan keluarga, penghargaan diberikan melalui ungkapan yang positif  seperti 

keberhasilan dalam merawat anak akan membantu ibu atau pengasuh balita 

merasa dihargai dan mampu dalam melaksanakan tugasnya (Saifah, A., 2011: 46; 

Nusi, F.,dkk, 2010: 32)  

2.2.1.2 Dukungan Tetangga 

       Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tetangga adalah orang atau rumah 

yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan. Dukungan tetangga merupakan 

keberadaan dukungan yang diberikan dari tetangga. Selain keluarga, dalam 

kehidupan sosial di masyarakat, dukungan tetangga sangat diperlukan. Dukungan 

tetangga dalam bentuk dukungan emosional adalah dengan menerima keluhan 

atau memberikan perhatian jika terjadi masalah dalam perawatan balita. 

Dukungan instrumental dari tetangga bisa berupa membantu memberikan 

pinjaman uang, memberikan makanan bila kekurangan atau mengantar ke 
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pelayanan kesehatan. Informasi tentang perawatan balita dan  kesehatan balita 

merupakan bentuk dukungan informasi. Dukungan penghargaan dari tetangga 

dapat diberikan melalui pujian dalam perawatan atau kesehatan balita. 

2.2.1.3 Dukungan Teman-Teman 

       Menurut Kail dan Neilsen (Suhita, 2005) teman dekat merupakan sumber 

dukungan sosial karena dapat memberikan rasa senang dan dukungan selama 

mengalami suatu permasalahan. Sedangkan menurut Ahmadi (1991) bahwa 

persahabatan adalah hubungan yang saling mendukung, saling memelihara, 

pemberian dalam persahabatan dapat terwujud barang atau perhatian tanpa unsur 

eksploitasi. Dalam penelitian ini, teman-teman yang dimaksud adalah teman dari 

keluarga balita. Dukungan teman adalah perhatian atau support yang diberikan 

dari teman untuk mendukung status gizi balita. Bentuk-bentuk dukungan dari 

teman dapat berupa dukungan secara emosional (perhatian, kepedulian), informasi 

(saran dalam pemilihan pelayanan kesehatan atau saran dalam praktek perawatan 

balita) , instrumental (pinjaman uang, barang ataupun jasa) dan penghargaan 

(ungkapan pujian).  

2.2.1.4 Dukungan Pemimpin Masyarakat 

       Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU no 

32 Tahun 2004). Pada suatu tatanan kehidupan sosial, peranan kepemimpinan 

mutlak diperlukan dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang dipimpinnya.  
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Pemimpin masyarakat yang dimaksud disini adalah kepala desa. Kepala desa 

merupakan orang yang memimpin suatu desa yang bertugas dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.   

        Dalam usaha pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan 

dukungan dari seorang pemimpin masyarakat (kepala desa) agar tujuan dapat 

tercapai. Dukungan yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada warganya 

dapat berupa dukungan instrumental dan dukungan informasi. Dukungan 

instrumental dapat berupa bantuan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih 

baik atau peningkatan fasilitas kesehatan dan lingkungan yang diperlukan. 

Dukungan  informasi dapat berupa saran atau informasi tentang pelayanan 

kesehatan atau yang dapat mendukung status gizi balita (Ulumiyah, I., 2011: 894). 

2.2.1.5 Dukungan Pemimpin Politik 

       Menurut kamus besar bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan 

mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar 

pemerintahan. Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan 

kepentingan baik secara sosial atau ekonomi baik moril maupun materiil 

(Philipus, Ng.,2004 : 121). Definisi lain dari partai politik menurut UU no 2 tahun 

2011 adalah kelompok yang terorganisir yang angota-anggotanya mempunyai 

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dalam suatu organisasi atau partai 

dibutuhkan suatu pemimpin, pemimpin politik disini juga berperan dalam 

pembangunan bangsa terutama dalam bidang kesehatan. Dukungan dari pemimpin 

politik dapat berupa dukungan instrumental seperti bantuan dana untuk program 

kesehatan.  
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2.2.1.6 Dukungan Pejabat Pemerintah 

       Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu yang 

menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di di 

daerah (UU No 9 tahun 2010). Dalam penelitian ini yang dimaksud pejabat 

pemerintah adalah pejabat yang menduduki pemerintahan di pusat dan daerah 

(Dinas Kesehatan di pusat dan daerah). Dukungan pejabat pemerintah sangat 

diperlukan untuk memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan 

khususnya gizi dengan membuat suatu kebijakan-kebijakan. Kebijakan untuk 

peningkatan status gizi masyarakat secara nasional adalah dengan peningkatan 

ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan 

sehat termasuk sadar gizi. Kebijakan dalam bidang gizi di daerah dengan 

memberikan intervensi pada permasalahan gizi secara langsung maupun tidak 

langsung. Intervensi secara langsung untuk balita adalah dengan promosi Air Susu 

Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT), pemberian tabur gizi (zat gizi mikro), suplementasi vitamin A, 

fortifikasi makanan, pembinaan kader posyandu  dan penanganan balita gizi 

buruk. Sedangkan untuk intervensi tidak langsung kegiatan yang dilakukan berupa 

peningkatan akses air bersih, peningkatan ketahanan dan akses pangan 

(BAPPENAS, 2013; RAN-PG 2011-2015: 39; UNICEF, 2013). Dengan 

kebijakan-kebijakan yang ada, bentuk dukungan dari pejabat pemerintah dapat 

berupa dukungan instrumental dan informasi. 

2.2.1.7 Dukungan  Amal dari Non Government Organizations (NGOs) 

       Non Government Organizations (NGOs) atau biasa disebut Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang muncul dari ranah sipil yang 
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memperjuangkan hak-hak sipil sebagai agen alternatif pembangunan (Assa’di, H., 

dkk, 2009: 243). NGOs atau lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang 

tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah 

masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup.  (UU 

No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 Ayat 12). 

       Menurut Diamond dalam Suharko (2003: 206) Non Government 

Organizations (NGOs) adalah suatu lembaga yang terorganisasi yang bersifat 

terbuka, sukarela, berdiri sendiri, swadaya setidaknya sebagian, otonom dari 

negara dan terikat oleh aturan hukum atau seperangkat aturan bersama.  

        Peranan NGOs penting untuk membangun suatu masyarakat dan bangsa. Ini 

disebabkan karena banyak pembiayaan dari perorangan, institusi dan pemerintah 

untuk masyarakat disalurkan melalui NGOs. Dukungan amal yang diberikan 

NGOs dapat membantu masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya dalam 

bidang kesehatan dan ekonomi. Kegiatan NGOs dalam amal diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, dan lain-lain. Dalam bidang 

gizi, kegiatan yang dilakukan lembaga ini adalah perbaikan gizi untuk mengurangi 

kasus gizi buruk. Selain itu, NGOs biasanya bekerja sama dengan pemerintah 

untuk membantu program-program pemerintah agar dapat tepat sasaran. 

Dukungan yang diberikan adalah dukungan instrumental (program perbaikan 

gizi). 

2.2.1.8 Norma Sosial 

       Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku 

yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan 
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aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu 

entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstusionalisasi dan 

mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang 

menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan kolektif 

tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya 

dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan 

sosial. Konfigurasi norma yang tumbuh di tengah masyarakat juga akan 

menentukan apakah norma tersebut akan memperkuat kerekatan hubungan antar 

individu dan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat 

(Habullah, Jousairi, 2006: 13). 

       Norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di 

masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang 

sesuai dan diterima sehingga setiap warga masyarakat harus menaatinya 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001; Liliweri, 2002). 

2.2.1.9 Nilai-Nilai 

       Nilai adalah suatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting 

oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya nilai harmoni, prestasi, kerja keras, 

kompetisi dan lainnya merupakan contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam 

kehidupan masyarakat. Nilai senantiasa memiliki kandungan konsekuensi yang 

ambivalen. Nilai harmoni misalnya, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai 

pemicu keindahan dan kerukunan hubungan sosial yang tercipta, tetapi di sisi lain 

dipercaya pula untuk senantiasa menghasilkan suatu kenyataan yang menghalangi 

kompetisi dan produktivitas. Pada kelompok masyarakat yang mengutamakan 
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nilai-nilai harmoni biasanya akan senantiasa ditandai oleh suatu suasana yang 

rukun, indah, namun tertutama dalam kaitannya dengan diskusi pemecahan 

masalah misalnya, tidak produktif. Jika suatu kelompok memberi bobot tinggi 

pada nilai-nilai kompetisi, pencapaian, keterusterangan, dan kejujuran maka 

kelompok masyarakat tersebut cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju 

dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghindari 

keterusterangan, kompetisi dan pencapaian (Habullah, Jousairi, 2006 :14). 

2.2.1.10 Trust (Kepercayaan) 

       Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk 

mengambil resiko dalam hubungan sosialnya didasari oleh perasaan yakin bahwa 

yanglain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa 

bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang 

lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, Robert D, 

1993, 1995, dan 2002). Trust adalah sikap saling mempercayai di masyarakat 

yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan 

memberikan kontribusi dalam peningkatan modal sosial (Fukuyama, 1995, 2002).  

       Berbagai tindakan kolektif yang di dasari dengan rasa saling mempercayai 

yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam 

bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama 

(Habullah, Jousairi, 2006: 11). Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan 

bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata (misalnya kepercayaan 

terhadap makhluk halus), sesuatu yang dipercayai (misalnya rakyat kepada para 

pemimpinnya), harapan dan keyakinan misalnya pada kejujuran dan kebaikan 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001). 
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2.3 KERANGKA TEORI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori  

Sumber: Modifikasi dari UNICEF,1990; Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, 
2006-2010; Supariasa, 2001; De Silva et al, 2007 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1.ALUR PIKIR 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    Gambar 3.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian 

       Keterkaitan antara unsur social support dengan asupan gizi, pekerjaan, 

pendidikan, dan pendapatan menunjukan suatu hubungan bahwa kondisi social 

support  di masyarakat dapat mempengaruhi asupan gizi, pekerjaan, pendidikan 

dan pendapatan sehingga berujung pada status gizi baik atau buruk. 
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3.2. FOKUS PENELITIAN 

Fokus pada penelitian ini berupa aspek modal sosial khususnya pada social 

support yang terdiri dari dukungan keluarga, tetangga, teman-teman, pemimpin 

masyarakat, pemimpin politik, pejabat pemerintah, amal dari Non Government 

Organizations (NGOs), norma, nilai-nilai, dan kepercayaan dalam mendukung  

status gizi balita di masyarakat. 

3.3. JENIS RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan 

berupa data primer dan data sekunder, sehingga instrumen dalam penelitian ini 

adalah penulis sendiri, pedoman observasi, wawancara, focus group discussion 

(FGD),  food recall konsumsi, dan instrument pendukung berupa dokumen yang 

terkait. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Moleong, Lexy J. (2010: 6) penelitian kualitatif 

merupakan penelitian untuk memahami fenomena yang dialami subjek, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Pengertian tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana 

peneliti ingin memahami fenomena yang terjadi pada kontribusi unsur social 

support dalam mendukung status gizi balita. Selain itu, fokus permasalahan yang 

kompleks menyebabkan penelitian ini lebih tepat apabila menggunakan metode 
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kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan personal sehingga informasi yang 

diperoleh lebih mendalam. 

3.4. SUMBER INFORMASI 

3.4.1 Data Primer 

Sumber data primer atau data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-

lain. Pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan observasi, 

wawancara, focus group discussion (FGD), dan food recall  konsumsi kepada 

informan.  

Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber 

informasi dari penelitian ini adalah 10 informan yang terdiri dari kepala desa, staf 

puskesmas bidang gizi, bidan desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, serta 5 

informan dari keluarga balita yang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut 

: 

       Untuk kepala desa, staf puskesmas bidang gizi, bidan desa, kader posyandu 

dan tokoh masyarakat adalah yang masih aktif atau yang dinilai mengetahui 

keadaan daerah penelitian. Sedangkan untuk informan dari keluarga balita 

mempunyai syarat-syarat: 

a. Keluarga yang mempunyai balita yang berumur 1 sampai 5 tahun dan 

bertempat tinggal di daerah penelitian sejak balita tersebut lahir sampai 

dengan penelitian ini berlangsung. 

b. Informan keluarga balita dapat terdiri dari Bapak/ Ibu/ Nenek/ Kakek / 

pembantu atau pengasuh balita. 
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c. Informan keluarga balita ditentukan berdasarkan rekomendasi dari bidan desa 

dan kader posyandu yang sangat mengetahui keadaan balita di wilayah 

kerjanya. 

Sumber informasi untuk food recall konsumsi adalah 5 informan dari keluarga 

balita yang merupakan informan yang sama dari wawancara mendalam. Food 

recall konsumsi digunakan untuk melengkapi pembahasan mengenai asupan gizi 

balita, yaitu untuk melihat angka kecukupan gizi, tingkat kecukupan energi dan 

tingkat kecukupan protein.  

Focus Group Discussion (FGD) dalam penelitian ini dilakukan pada informan 

yang berbeda dari informan untuk wawancara mendalam. Tujuan dari FGD ini 

adalah untuk melengkapi data agar lebih akurat dan bisa juga digunakan untuk 

keabsahan data.  

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder atau data pendukung digunakan sebagai pelengkap dan 

penunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah : 

1) Data status gizi balita dengan menggunakan antropometri berdasarkan berat 

badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang diperoleh dari posyandu atau bidan 

desa.  

2) Data pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan dengan cara studi dokumentasi 

yang diperoleh dari kantor kepala desa Sangkanjoyo. 

3.5. INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

3.5.1. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan berupa : 
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1) Observasi, dilakukan untuk mengamati aspek modal sosial yaitu social 

support yang dilihat dari dukungan keluarga, tetangga, teman-teman, 

pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pejabat pemerintah, Non 

Government Organizations (NGOs), norma, nilai-nilai, dan trust 

(kepercayaan). Observasi juga mengamati langsung pola asuh gizi anak 

terutama bagi balitanya dan pengamatan keadaan status gizi balita.  

2) Wawancara, difokuskan pada aspek modal sosial yaitu social support yang 

dilihat dari dukungan keluarga, tetangga, teman-teman, pemimpin masyarakat, 

pemimpin politik, pejabat pemerintah, Non Government Organizations 

(NGOs), norma, nilai-nilai, dan trust (kepercayaan). Selain itu juga dilakukan 

pengembangan berdasarkan hasil pengamatan serta memungkinkan untuk 

muncul fokus baru dalam perjalanan pengambilan data di lapangan.  

3) Focus Group Discussion (FGD), dilakukan terhadap dua kelompok, yaitu : (a) 

kelompok pengarah / penanggung jawab bidang kesehatan / kader kesehatan, 

yang terdiri dari perangkat desa (1 orang), wakil dari puskesmas Kajen (1 

orang), kader kesehatan (2 orang), tokoh masyarakat (2 orang) (b) kelompok 

keluarga balita yang berjumlah 7 orang.  

4) Studi dokumentasi, diperlukan untuk mendapatkan informasi secara 

menyeluruh atau maksimal. Studi dokumentasi yang diambil berupa tulisan 

dan foto-foto, laporan-laporan tertulis dari Kelurahan, Posyandu, dan laporan 

tentang gizi dari Puskesmas. Dapat digunakan untuk mendapatkan data 

kuantitatif yang berupa hasil pemantauan pemeriksaan status gizi, pendidikan 

ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak maupun data kuantitatif 

yang berkaitan dengan modal sosial. Pengisian food recall dilakukan pada 
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informan keluarga balita yang berjumlah 5 informan dari keluarga balita 

selama 3 hari berturut-turut.  

3.5.2. Instrumen Penelitian 

       Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah manusianya yaitu 

peneliti. Peneliti sekaligus menjadi perencana, pelaksana pengumpulan data, 

analisi, penafsir data, dan pelapor hasil penelitiannya (Moleong LJ, 2010: 168). 

Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah panduan focus group 

discussion (FGD), panduan wawancara dan alat perekam. 

3.5.2.1 Panduan Focus Group Discussion (FGD) 

       Panduan focus group discussion  (FGD) digunakan agar FGD yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan dapat dijadikan pedoman umum 

FGD. Panduan FGD berisi mengenai bagaimana diskusi berlangsung dan 

permasalahan yang akan dibahas. Panduan ini digunakan untuk mengingatkan 

jalanya diskusi sekaligus sebagai daftar pengecek bahwa semua aspek yang 

relevan telah ditanyakan dan dibahas 

3.5.2.2 Panduan Wawancara Mendalam 

       Panduan wawancara mendalam digunakan agar wawancara yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan dapat dijadikan pedoman 

umumwawancara. Panduan wawancara mendalam berisi hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian tanpa menentukan urutan pertanyaan karena akan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. Panduan ini digunakan 

untuk mengingatkan sekaligus sebagai daftar pengecek bahwa semua aspek yang 

relevan telah ditanyakan dan dibahas. 
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3.5.2.3 Alat Perekam 

       Alat perekam memiliki cukup banyak keuntungan, antara lain dapat diamati 

dan didengar berulang kali sehingga hal-hal yang masih diragukan dalam 

penafsiran datanya langsung dapat dicek, dapat dianalisis kembali oleh peneliti 

lainnya dan memberikan dasar yang kuat. Namun, kelemahan dari alat perekam 

adalah memakan waktu, biaya, dan situasi di lapangan penelitian yang terganggu 

(Moleong LJ, 2010: 180). 

3.6. PROSEDUR PENELITIAN 

Dilakukan observasi untuk mengetahui kondisi di lapangan, kemudian 

menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Jumlah sampel sebanyak 10 

informan, yang terdiri dari kepala desa, staf puskesmas bidang gizi, bidan desa, 

kader posyandu, tokoh masyarakat, dan 5 informan dari keluarga balita. Setelah 

didapatkan sampel yang akan diteliti kemudian dilakukan wawancara untuk 

memperoleh informasi. Setelah melakukan wawancara, kemudian dilakukan focus 

group discussion (FGD) dengan informan yang berbeda dari informan 

wawancara. Tujuan dari focus group discussion (FGD) ini selain untuk mendapat 

informasi yang lebih akurat, juga untuk keabsahan data.  

3.7. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA  

Keabsahan data, diusahakan dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Mengadakan pengamatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung 

sampai didapatkan data jenuh 

b. Menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi 

c. Mengadakan diskusi dengan pakar yaitu dosen pembimbing 
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d. Selalu melakukan check atas hasil pengamatan dan wawancara yang 

didapat kepada beberapa informan lainnya 

e. Analisa kasus negatif adalah mencari data yang berbeda atau bahkan 

bertentangan dengan data yang kebanyakan telah ditemukan, untuk 

mendapatkan kesimpulan yang lebih dari data-data yang ditemukan. 

 

3.8. TEKNIK ANALISA DATA 

       Analisis data menurut Palton yang dikutip Moleong, Lexy J. (2010: 280) 

adalah proses mengatur  urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola 

kategori dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawaancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, Lexy J., 2010: 247). 

Secara rinci, proses analisis data meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa catatan hasil wawancara, 

Focus Group Discussion (FGD), observasi, dokumen, gambar, dan rekaman 

suara untuk diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan. Bila setelah 

diperiksa ternyata data yang dibutuhkan belum lengkap maka dapat dilakukan 

pengumpulan data kembali untuk melengkapi data yang dibutuhkan. 

Pengumpulan data memudahkan dalam melakukan tahap berikutnya. 

2. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil 

observasi, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Bagian 

ini dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data di lapangan dimana 
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dalam pengumpulan tersebut, peneliti , memperoleh data mengenai social 

support (data utama) melalui wawancara mendalam dan focus group 

discussion (FGD). 

3. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. Dengan langkah atau proses mengurangi atau membuang yang tidak 

perlu seperti membuang data yang bertele-tele, memfokuskan data yang 

diperoleh dari observasi, dokumentasi, wawancara dan focus group discussion 

(FGD). 

4. Penyajian data. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dikemukakan dalam 

bentuk narasi (kalimat) dengan dilengkapi gambar, tabel, grafik, maupun 

diagram yang memudahkan pembaca untuk memahaminya. 

5. Menarik kesimpulan. Setelah serentetan tahap di atas dilalui kemudian penulis 

menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada 

pemahaman terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan 

kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca dan mengacu pada pokok 

permasalahan yang diteliti Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini yaitu mencakup : 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Struktur Pengolahan Data (Moleong, Lexy J., 2010: 247) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM DESA PENELITIAN 

Desa Sangkanjoyo merupakan salah satu desa yang ada di wilayah 

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan batas administratif sebagai 

berikut : 

Batas utara : Desa Kalipancur dan Bukur,  Kecamatan Bojong 

Batas Selatan : Desa Kebonagung 

Batas Timur : Desa Salit 

Batas Barat : Desa Kutorejo dan Jagung 

Luas desa Sangkanjoyo mencapai  187.998 ha/m2 atau 1,8 km2 yang terbagi 

atas 3 dusun dan 10 RT. Jumlah penduduk desa Sangkanjoyo tahun 2013 

sebanyak 635 KK dengan 2.369 jiwa, yang terdiri dari 1.226 jiwa penduduk laki-

laki dan 1.143 jiwa penduduk perempuan. Rata-rata setiap keluarga di desa 

Sangkanjoyo memiliki 4 anggota keluarga. 

 Penduduk di Desa Sangkanjoyo berjumlah 2.369 jiwa, jumlah penduduk 

berusia balita (0-5 tahun) sebanyak 142 jiwa. Berdasarkan tingkat pendidikan, 

sebanyak 163 tidak/ belum pernah sekolah, 216 jiwa belum tamat SD, 426 jiwa 

tidak tamat SD, 332 jiwa tamat SD, 348 jiwa tamat SMP, 251 jiwa tamat SMA, 36 

jiwa tamat perguruan tinggi atau universitas. Mata pencaharian penduduk yang 

utama di desa Sangkanjoyo antara lain petani sendiri (26,21 %), buruh tani (15,37 

%), buruh industri (8,65 %), pedagang (5,10 %), buruh bangunan (4,85 %), 

pengusaha (4,29 %), pengangkutan (3,23 %), pensiunan (2, 73 %), pegawai negeri 
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(Sipil / ABRI) (1,68 %), dan lain-lain (27, 83 %). Total jumlah angkatan kerja 

tahun 2013 bagi usia 10 tahun ke atas adalah 1.606 jiwa dan jumlah pengangguran 

sebanyak 347 jiwa. Sebagian besar penduduk desa Sangkanjoyo memeluk agama 

Islam, ada yang Kristen.  

4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Karakteristik Informan 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Informan Utama 

Informan 
ke- Nama Usia 

(th) Alamat Pendidi
kan Pekerjaan 

Lama 
Bekerja 

(th) 

Informan 
1 

Wachosyiya 44 Kajen D3 Staff 
puskesmas 
bidang gizi 

10 

Informan 
2 

Suko 
Margiono 

52  Sangkanjoyo SLTA Kepala Desa 1 th 

Informan 
3 

Nur hayati 42  Sangkanjoyo D3 Bidan Desa 12 th 

Informan 
4 

Susi 
Setyawati 

30 Sangkanjoyo SLTA Kader 
Posyandu 

8 th 

Informan 
5 

Rohani 47 Sangkanjoyo SLTA Tokoh 
Masyarakat 

10 th 

      Ket. 

Informan 
6 

Casmiyah 35 Sankanjoyo 
RW 1 

SLTA Keluarga balita Ibu 
Rumah 
Tangga 

Informan  
7 

Ibu 
Warsutirah 

60 Sangkanjoyo 
RW 3 

SD Keluarga balita Ibu 
Rumah 
Tangga 

Informan 
8 

Cuci 
Rahayu 

38 Sangkanjoyo 
RW 2 

SLTA Keluarga balita Ibu 
Rumah 
Tangga 

Informan 
9 

Rismanah 35 Sangkanjoyo 
RW 2 

SLTA Keluarga balita Ibu 
Rumah 
Tangga 

Informan 
10 

Siti 
Wahyunings
ih 

21 Sankanjoyo 
RW 1 

SLTA Keluarga balita Ibu 
Rumah 
Tangga 

 

Sumber: Data Primer 
 
Tabel 4.2 Gambaran Umum Informan FGD Kelompok 1 

Informan 
ke- Nama Usia 

(th) Alamat Pendidikan Pekerjaan 

Informan 
1 

Rusmiyati 45 Sangkanjoyo S1 Perangkat Desa 
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Infoman 
2 

Tuti 
Rukayah 

44 Sangkanjoyo SLTA Kader 
Kesehatan 

Informan 
3 

Rubangniah 43 Sangkanjoyo SLTA Kader 
Kesehatan 

Informan 
4 

Siti 
Mubarokah 

42 Sangkanjoyo SLTA Tokoh 
masyarakat 

Informan 
5 

Mulyasaroh 32 Sangkanjoyo SLTA Tokoh 
masyarakat 

 

Sumber: Data Primer 
 
Tabel 4.3 Gambaran Umum Informan FGD Kelompok 2 (Keluarga Balita) 

Informan 
ke- Nama  Usia 

(th) 
Usia  
(th) Alamat Pendi

dikan Pekerjaan 

 Ibu Anak Ibu Anak    
Informan 

1 
Rinda Cahya Ayu 

Lestari 
32 1 th 2 

bulan 
Sangkanjoyo 
RW 1 

SD Buruh Tani 

Infoman 
2 

Rayem Falza Nur 
Azka 

38 2 th 1 
bulan 

Sangkanjoyo 
RW 1 

SD Petani 

Informan 
3 

Enik M. Afnan 
Oktorofif 

30 2 th 4 
bulan 

Sangkanjoyo 
RW 1 

SLTA Ibu Rumah 
Tangga 

Informan 
4 

Sumarni Rista 
Mahamam 

30 3 th 1 
bulan 

Sangkanjoyo 
RW 1 

SD Buruh  

Informan 
5 

Tri A. Eko Wahyu 
Utomo 

33 3 th 9 
bulan 

Sangkanjoyo 
RW 1 

SLTA Ibu Rumah 
Tangga 

Informan 
6 

Sudarsih Sila Mariska 39 4 
tahun 

Sangkanjoyo 
RW 1 

SMP Ibu Rumah 
Tangga 

 

Sumber: Data Primer 

Tabel 4.4 Gambaran Umum Informan Food Recall Konsumsi (Keluarga 
Balita) 
Informan 

ke- Nama Nama Usia 
(th) 

Usia 
(th) Pendapatan Pendidikan 

 Ibu Anak Ibu Anak   
Informan 

1 Casmiyah Rendian
syah 

35 1 th 11 
bulan 2 juta / bulan SLTA 

Infoman 
2 Warsutirah 

Bagas 
Adiyas 

Nugraha
nto 

60 4 th 1 juta / bulan SD 

Informan 
3 

Cuci 
Rahayu 

M.Firda
usi 

Nuzula 
38 1, 4 2 juta / bulan SLTA 

Informan 
4 Rismanah 

Iswi 
Rismaya

ni 
35 3 th 11 

bln 2 juta / bulan SLTA 

Informan 
5 

Siti 
Wahyunin

gsih 

Denis 
Ibnu 

Zulfikar 
21 3 th 5 

bln 1 juta/ bulan SLTA 

Sumber : Data Primer 
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4.3 STATUS GIZI BALITA  

4.3.1 Status gizi balita di Desa Sangkanjoyo 

 Sepuluh informan, seluruh informan (100%) memberikan penjelasan 

bahwa status gizi yang ada di desa Sangkanjoyo adalah baik. Berikut pernyataan 

beberapa informan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Status gizi dalam Keluarga Balita  

       Sebanyak 10 informan, 5 informan merupakan keluarga balita, seluruh 

informan keluarga balita tersebut (100 %) menjawab status gizi balita yang ada  

dalam keluarga mereka adalah baik. Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

“Untuk sangkanjoyo bagus semua, untuk desa lain di wilayah kerja puskesmas 
Kajen I masih ada yang gizi buruk itu desa Sambiroto dan Tanjungsari 
dikarenakan cacat bawaan.”  

Wachosyiya (43 th ) Staf Puskesmas Kajen I 

“Bagus, yang gizi kurang sudah tidak ada, penimbangan selalu dilakukan” 

Suko Margiono (52 th) Kepala Desa 

“Status gizi balitanya di desa Sangkanjoyo baik semua mbak.”  

Nur Hayati (42 th ) Bidan Desa 

“Gizinya baik semua.”  

Susi Setyawati (30 th ) Kader Posyandu 

“Balita disini gizinya baik semua.”  

Rohani (47 th ) Tokoh Masyarakat 

“Gizinya adek ya baik mbak, pernah ikut lomba balita sehat juga kemaren.”  

Casmiyah (35 th )  
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4.4 PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI KESEHATAN DI DESA 

SANGKANJOYO 

Perkumpulan / paguyuban atau organisasi yang ada di Desa Sangkanjoyo ini 

yang bergerak dalam bidang kesehatan khususnya masalah gizi adalah posyandu 

dan PKK. Seperti pernyataan informan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ya baik, saya timbang ke posyandu rutin, sehat.”  

Cuci Rahayu (38 th )  

“Normal mbak, gizinya baik.”  

Warsutirah (60 th )  

“Baik mbak, beratnya naik kemaren pas posyandu mbak.”  

Rismanah (35 th )  

“Iya baik.”  

Siti Wahyuningsih (21 th )  

“Di sini perkumpulannya untuk pemantauan gizi balita melalui posyandu, di 
luar itu untuk penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan biasanya di acara 
PKK, perkumpulan rutin rukun tetangga, arisan, dan saat pertemuan-
pertemuan desa lainnya.”  

Nur Hayati  (42 th ) Bidan Desa 

“Organisasi kesehatan biasanya PKK mbak, disitu kegiatannya ada posyandu, 
paud, arisan, dan lain-lain” 

Wachosyiya  (44 th ) Staff Puskesmas Kajen I 

“Posyandu jalan dengan baik. Ada PKK yang juga sering memberikan 
penyuluhan. Arisan tiap rukun tetangga atau juga ada bkb yaitu bina keluarga 
balita tapi merupakan bagian dari PKK dan sudah tidak jalan lagi sekarang.”  

Susi Setyawati (30 th ) Kader Posyandu 
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Lima informan keluarga balita, seluruhnya (100%) mengikuti posyandu 

untuk memantau gizi balita. Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh informan dari keluarga balita (100%) memberi penjelasan bahwa 

mereka menerima penyuluhan tentang gizi balita dari Bidan dan kader di kegiatan 

posyandu dan PKK. Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

 

 

 
Tidak ada perkumpulan atau organisasi lain di luar posyandu dan PKK 

yang memantau tentang kesehatan khususnya gizi balita. Berikut pernyataan 

informan : 

 

 

 

“Ya saya nimbang ke posyandu rutin mbak.”  

Casmiyah  (35 th )  

“Pernah mbak, dari posyandu atau saat acara PKK. Ya dari bu bidan.”  

Cuci Rahayu  (38 th )  

“Iya pernah, ya biasanya bu bidan atau kadernya. Kadang juga saat PKK ada 
dari puskesmas mbak.” 

Casmiyah  (35 th )  

“Perkumpulan disini itu cuma posyandu, PKK atau arisan .” 

Suci Setyawati (30 th )Kader Posyandu  

“Iya saya nimbang di posyandu, bulan ini naik timbangannya.”  

Rismanah  (35 th )  

“Status gizinya baik dilihat dari KMS itu mbak, kalau nimbang di posyandu 
kan selalu bawa KMS.”  

Siti Wahyuningsih (21 th )  
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4.5 BENTUK KONTRIBUSI PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI 

KESEHATAN DI DESA SANGKANJOYO  

       Kegiatan posyandu sangat berperan dalam mendukung status gizi balita di 

Desa Sangkanjoyo. Berikut pernyataan informan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 KONTRIBUSI UNSUR SOCIAL SUPPORT  

4.6.1 Dukungan Keluarga 

4.6.1.1 Emotional support 

Berdasarkan hasil penelitian, 5 informan yang merupakan informan dari 

keluarga balita (100%) memberikan penjelasan bahwa mereka mendapat 

emotional support dari keluarga, seperti ungkapan rasa kepedulian baik saat 

keadaan sulit maupun bahagia. Berikut penjelasan informan : 

 

“Kalo perkumpulan khusus tentang balita ya posyandu itu, selain itu biasanya 
ada penyuluhan yang diberikan saat acara PKK, arisan rutin, perkumpulan 
kelompok tani, dan lainnya. Tapi penyuluhan ya secara umum tentang 
kesehatan.” 

Rohani  (47th ) Tokoh Masyarakat 

“Dengan ada posyandu, balita akan terpantau kesehatannya, terutama dalam 
gizinya.” 

Rohani  (47th ) Tokoh Masyarakat 

“Di posyandu ini kan ada 5 meja ya mbak, hampir semua jalan kok mbak, 
kadang penimbangan dan daftar jadi satu, biar lebih cepat mbak.” 

Suci Setyawati (30 th )Kader Posyandu 

“Iya dengan posyandu ini, balita yang ada di desa ini bisa mendapatkan 
imunisasi lengkap, PMT, penyuluhan dan tumbuh kembang balita dapat 
terkontrol.” 

Nur Hayati (42th ) Bidan Desa 
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4.6.1.2 Instrumental support 

Menurut 5 informan yang merupakan keluarga balita, seluruhnya (100%) 

mengatakan bahwa dalam menerima bantuan berupa barang, uang atau jasa adalah 

dari keluarga. Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

“Ya keluarga sangat mendukung dalam pengasuhan bagas mbak, apalagi 
ibunya sudah meninggal. Jadi ya saya (neneknya), ayahnya dan keluarga yang 
lain yang mengasuh bagas, saling bantu gitu.” 

Warsutirah  (60 th )  

“Pasti keluarga peduli mbak, apalagi kemaren dedek habis ikut lomba balita 
itu tidak menang, ya sodara kasih tau saya, jangan kecewa gitu, sebagai 
pengalaman.” 

Casmiyah  (35th )  

“Ya kalo bantuan kayak gitu pasti keluarga yang pertama mbak. Kan ya 
ayahnya kerja juga untuk keluarga, biaya hidup, makan dan sehari hari.” 

Cuci Rahayu   (38th )  

“Seperti kemaren hamil anak pertama kan masih takut saya mbak, ya ibu 
bilang gak usah takut, harus kuat sekarang sudah mau jadi ibu, banyak belajar 
dari ibu yang sudah pengalaman.” 

Siti Wahyuningsih  (21th )  

“Kalau emosi itu ya dari suami saya mbak, saling menguatkan untuk 
membesarkan anak.” 

Cuci Rahayu  (38th )  

“Secara emosi itu secara mental ya mbak?, kalau itu kadang dari bulik atau 
sodara saat anak sakit atau sedang ada masalah, ya cerita lalu dikasih tahu biar 
lebih sabar.” 

Rismanah  (35th )  
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4.6.1.3 Informational support 

Informan keluarga balita yang berjumlah 5 orang,  1 informan (20 %) 

memberikan penjelasan bahwa untuk pemberian informasi, petunjuk atau nasihat 

lebih banyak diperoleh dari keluarga. Berikut pernyataan informan : 

 

 

  

Sedangkan 4 informan lain (80%) menyatakan mereka lebih banyak 

mendapat informasi, saran atau petunjuk dari tetangga atau bidan desa. Seperti 

kutipan berikut : 

 

 

 

“Saya biasanya dikasih nasihat dari ibu untuk masalah ngurus anak, kalo 
informasi kayak posyandu ya ada dari tetangga, tapi biasanya ibu yang 
mengingatkan .” 

Siti Wahyuningsih (21 th )  

“Dari tetangga biasanya, ya saya disini sudah rumah tangga sendiri, bapak 
(suami) kan kerja, anak pertama kuliah, yang kedua juga masi sekolah. Jadi ya 
untuk informasi kayak ke posyandu gitu ya biasanya dari tetangga sekitar ini.” 

Casmiyah (35 th )  

“Untuk kebutuhan dicukupi dari keluarga, kalau ada kesulitan keuangan ya 
pinjam dengan sodara.” 

Casmiyah (35th )  

“Ya Alhamdulillah, kebutuhan dapat terpenuhi dengan gaji suami. Kalau saat 
ada kesulitan ya minta tolong ke sodara terdekat, pinjam dulu atau dikasih.” 

Rismanah (38th )  

“Yang pasti ya kebutuhan keluarga dari penghasilan suami, jika kurang baru 
pinjam ibu. Biasanya ibu masih membantu ya kayak kasih mainan.” 

Siti Wahyuningsih (21th )  

“Kebutuhan Bagas ya dari ayahnya mbak, kalau sodara hanya bantu kadang 
seperti ngantar ke sekolah. Tante juga suka kasih uang jajan.” 

Warsutirah (60 th )  
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4.6.1.4 Esteem support  

Informan dari keluarga balita yang berjumlah 5 orang, menyatakan bahwa 

pemberian ungkapan positif atau penghargaan yang diberikan dari keluarga hanya 

pada 1 informan (20%). Berikut penyataan informan : 

 

 

 

 
Sedangkan 1 informan lain (20%) memberikan penjelasan bahwa untuk 

esteem support atau dalam pemberian penghargaan atau ungkapan positif 

diperoleh dari tetangga bukan dari keluarga. Seperti pernyataan berikut : 

 

 

Sementara 3 informan lain (60%), memberikan penjelasan bahwa selama 

ini tidak mendapat ungkapan positif atau penghargaan baik dari keluarga maupun 

tetangga. Berikut penyataan informan : 

“Ya biasa dari kumpul-kumpul ibu-ibu disini, ya tetangga sekitar sini mbak. 
Kalo ada informasi baru ya saling memberi tau, kayak ada posyandu, bantuan-
bantuan, ya kayak gitu mbak.”      Rismanah (35 th)  

“.....biasanya dari ibu, ya saya kan ini baru anak pertama jadi belum begitu 
pengalaman, masih tanya-tanya ke ibu. Ibu bantu saya, ngajari saya biar bisa 
ngurus sendiri.” 

Siti Wahyuningsih (21 th )  

“Kemaren itu mbak, waktu mau ikut lomba, katanya anak saya gizinya baik 
dan aktif  dari anak lain jadi bisa ikut lomba.” 

Casmiyah (35 th )  

“Kalau info-info gitu biasanya tetangga sini mbak, ada kegiatan 
posyandu,PKK atau arisan. Dari bu bidan biasanya kasih saran atau petunjuk 
saat penyuluhan di posyandu”              

Cuci Rahayu (38 th)  

“Informasinya dari tetangga sekitar sini, ada kumpulan berangkat sama-sama.” 

Warsutirah (60 th)  



51 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
4.6.2 Dukungan Tetangga 

4.6.2.1 Emotional support  

Sepuluh informan dalam penelitian ini, 3 informan (30%) memberi 

penjelasan bahwa emotional support yang diberikan dari tetangga sudah cukup 

baik. Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

 

Sedangkan 5 informan lain yang merupakan keluarga balita, seluruhnya 

(50%) memberikan penjelasan bahwa untuk kepedulian tetangga sangat tinggi. 

Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

 

“selama ini belum ada mbak, ya biasa saja.”  

Cuci Rahayu (38 th )  

“Sepertinya belum pernah dengar mbak yang seperti itu, saya juga sudah tua 
mbak…. (tertawa).”  

Warsutirah (60 th )  

“Disini saling peduli mbak, kalo ada yang sakit ya dijenguk.”  

Casmiyah (35 th )  

“Kalo disini kedekatan antar tetangga itu dekat mbak, ya sudah seperti 
keluarga, ibu-ibu disini sering kumpul, ngobrol.” 

Warsutirah (60 th )  

“Kalau menurut pengamatan saya sudah baik ya mbak, saling membantu.”  

Suko Margiono (52 th ) Kepala desa  

“Ya sudah baik mbak, kedekatan antar tetangga sangat baik disini.”  

Rohani  (47 th ) Tokoh masyarkat  

“Tidak tahu saya mbak, sepertinya belum.”  

Rismanah (35 th )  
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 Menurut 2 informan lain (20%) yaitu ibu Nur Hayati selaku bidan desa 

dan ibu kader posyandu di desa Sangkanjoyo, kepedulian warga di desa ini sangat 

tinggi, gotong royong dan saling membantu untuk menyelesaikan masalah juga 

sangat baik. Berikut penuturan ibu bidan dan kader : 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.2 Instrumental support 

Pemberian dukungan yang melibatkan bantuan secara langsung seperti 

bantuan uang, barang atau jasa yang diperoleh dari tetangga ini dirasakan oleh 5 

informan (50%) yang merupakan informan keluarga balita. Berikut penuturan 

informan :  

 

 

 

 

 

 

 

“Disini gotong royong dan kepedulian antar warga sangat baik mbak, desanya 
juga termasuk kecil, jadi lebih mudah mengaturnya.” 

Nur Hayati  (42 th ) Bidan Desa  

“Untuk kedekatan antar warga disini baik mbak, kepeduliannya juga, jadi 
mudah diajak kerjasama gitu mbak. Kami sering ikut lomba dan itu harus 
melibatkan warga mbak, kalo tidak saling membantu tidak bisa jalan mbak.” 

Susi Setyawati (30 th ) Kader posyandu  

“Kalo uang dan barang belum pernah ada yang bantu mbak, tapi kalo bantuan 
tenaga ya biasa mbak, kayak ini sekarang mau acara ulang tahun bagas mbak, 
ya bantu-bantu masak.” 

 Warsutirah (60 th )  

“Dari tetangga belum pernah ada mbak selama ini, ya kalo ada kesulitan uang 
ya usaha sendiri mbak atau dari keluarga ada yang bantu pinjamkan.” 

  
Casmiyah (35 th )  

“Saling cerita gitu mbak, misal ada masalah dengan anak.” 

Rismanah (35 th )  



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.3 Informational support 

Dukungan informasi yang diberikan dari tetangga berupa nasihat, petunjuk 

atau saran kepada individu ini dirasakan oleh seluruh informan (100%). Berikut 

penjelasan informan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ya dari tetangga sekitar sini mbak, kalo ada info posyandu, PKK atau mau 
ada lomba.” 

Cuci Rahayu (38 th )  

“O..ya pasti tetangga kasih tau, kalau ada apa-apa biasanya tetangga yang 
kasih tau, misal besok posyandu ya diingatkan.” 

Warsutirah  (60 th )  

“Kalau barang biasanya makanan itu, kalo anak-anak  lagi main sama-sama ya 
dikasih makanan, kadang tukar-tukaran kue, ya kalo pas lagi lebih.” 

Rismanah (35 th )  

“Saling beri makanan kalau ada lebih biasanya, uang si selama ini belum 
pernah pinjam ya saya.” 

Siti Wahyuningsih (21 th )  

“Bantuin masak biasanya mbak, kalau ada acara. Pernah itu dibantu diantar ke 
rumah sakit.” 

Cuci Rahayu (38 th )  

“Iya dari tetangga, kalau lagi kumpul ada info apa biasanya diceritakan, 
tentang kesehatan, biasanya cerita anak sakit dikasih obat apa.” 

Rismanah  (35 th )  

“Kalau informasi posyandu atau PKK dari tetangga, tapi kalau soal ngurus 
anak banyak dari ibu.” 

Siti Wahyuningsih (21 th )  
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4.6.2.4 Esteem support 

       Sebanyak 10 informan, 4 informan (40%) memberikan penjelasan bahwa, 

belum pernah mendengar ungkapan positif atau penghargaan dari tetangga 

mereka. Berikut kutipan salah satu informan : 

  

 

 

 

 

Satu informan (10%) mengaku pernah mendengar ungkapan positif atau 

penghargaan dari tetangga. Berikut penjelasan informan : 

 

 

 

Sedangkan 5 informan lain (50%), menyatakan bahwa tidak mengetahui 

mengenai esteem support dari tetangga untuk mendukung status gizi balita. 

Berikut pernyataan informan : 

 

 

4.6.3 Dukungan Teman-teman 

4.6.3.1 Emotional support 

Dari 10 informan, 3 informan (30%) memberi penjelasan bahwa mereka 

tidak mengetahui emotional support yang diberikan dari teman-teman. Berikut  

penuturan salah satu informan : 

 

“Kalo dari tetangga belum pernah dengar itu....” 

Siti Wahyuningsih (21 th) 

“Ya biasa saja mbak. Tidak ada apa tadi mbak, pujian? Penghargaan?”  

Rismanah (35 th )  

“Kemaren itu mbak, waktu mau ikut lomba, katanya anak saya gizinya baik 
dan aktif  dari anak lain jadi bisa ikut lomba.” 

Casmiyah (35 th )  

“Saya tidak tau itu,...” 

Suko Margiono (52 th )Kepala desa  
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Dua informan lain (20%) memberikan penjelasan bahwa mereka 

memberikan emotional support pada individu. Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan 5 informan lain (50%) mendapat perhatian dan kepedulian dari 

teman-teman mereka. Ada 3 informan yang menganggap teman adalah sama 

dengan tetangga mereka. Berikut penyataan informan : 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu 2 informan lain menjelaskan bahwa teman berbeda dari 

tetangga mereka. Berikut penuturan informan : 

 

 

“Ya teman saya ya tetangga saya itu mbak, ya ibu-ibu sekitar sini, kami saling 
peduli lah mbak.” 

Casmiyah (35 th )  
 

“Itu juga saya kurang paham mbak.” 

Rohani  (47 th )Tokoh masyarakat  

“Saya pasti memberikan itu mbak, ya kalau tidak saat posyandu ya saat ada 
yang priksa ke sini, ya saya juga punya kewajiban untuk itu mbak.” 

Nur Hayati  (42 th )Bidan desa  

“Ya saya walau sebagai kader kan juga teman dari ibu-ibu disini mbak, jadi 
pasti saya kasih dukungan moral lah istilahnya....” 

Susi Setyawati (30 th )kader posyandu  

“Ya jika ada masalah biasanya ditanya ada masalah apa, bisa bantu begitu 
mbak.”        

         Cuci Rahayu (38 th )  

“Tetangga ya teman juga mbak, secara emosi dekat lah mbak, saling bantu 
kalau ada masalah.” 

Rismanah (35 th )  

“Kalau saya, karena sudah tua ya sudah jarang temannya, ada satu, ya 
mengerti keadaan saya yang rawat cucu sendiri, paling bilang sabar nanti 
dibalas sing kuwoso.” 

Warsutirah (60 th )  
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4.6.3.2 Instrumental support 

Sepuluh informan, 5 informan (50%) memberi penjelasan bahwa mereka 

tidak mengetahui instrumental support yang diberikan dari teman-teman. Berikut 

penuturan salah satu informan : 

 

 

Tiga informan lain (30%) memberikan penjelasan bahwa mereka 

memberikan instrumental support pada individu. Teman dari 3 informan disini 

sama dengan tetangga mereka. Berikut penuturan informan : 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan 2 informan lain (20%) mengaku tidak mendapat instrumental 

support yang berupa uang, barang atau jasa dari teman mereka. Menurut 2 

informan ini teman dan tetangga itu berbeda. Berikut beberapa penyataan 

informan : 

“Waa kalau di desa Sangkanjoyo saya tidak tahu ya mbak.” 
 

Wachosyiya (43 th ) Staf Puskesmas Kajen I 
 

“Ya selama ini kalau uang dan barang si tidak ya mbak, kalau bantu-bantu ada 
acara itu ya iya...” 

Casmiyah  (35 th )  
 

“Ya saling bantu mbak, kalau ada acara..biasalah mbak.” 
 

Cuci Rahayu (38 th )  

“Kalau uang si belum pernah mbak, tapi kalau misal ada hajatan ya saya 
bantuin mbak.” 

Rismanah (35 th )  
 

“Teman-teman saya yang dekat di luar desa ini mbak, kadang suka main 
kesini, kalau tidak ya masih hubungan lewat telepon, saling kasih semangat.” 

Siti Wahyuningsih (21 th )  
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4.6.3.3 Informational support 

Dari 10 informan, 5 informan (50%) mengaku tidak mengetahui secara 

pasti tentang dukungan informasi yang diberikan dari teman-teman berupa 

nasihat, petunjuk atau saran kepada individu. Tiga informan lain (30%) 

memberikan penjelasan bahwa mereka mendapat dukungan informasi dari teman 

mereka yang juga merupakan tetangga mereka. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

Sedangkan 2 informan lain (20%) memberikan penjelasan bahwa teman 

dan tetangga itu adalah orang yang berbeda, untuk teman tidak memberikan 

dukungan informasi. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 

“Dari teman si tidak ada ya mbak..” 
 

Siti Wahyuningsih (21 th )  
 

“Belum pernah ada, belum...” 
 

Warsutirah (60 th )  
 

“Ya iya, kan tadi sudah...ya tetangga sama teman itu sama mbak, .” 
 

Cuci Rahayu (38 th) 

“Kalau teman saya? Tidak..teman saya diumur segini siapa?? Sudah jarang 
mbak.” 

Warsutirah (60 th) 

“Tetangga sebelah ini temen saya SD dulu, ya biasa mbak kasih informasi 
jadwal posyandu, arisan, atau PKK.” 

Casmiyah (35 th) 

“Sama dengan tadi mbak, tetangga saya juga temen sendiri, ke posyandu 
berangkat sama-sama, ada acara PKK, kondangan, arisan ya saling 
mengingatkan.” 

Rismanah (35 th) 
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4.6.3.4 Esteem Support 

Sebanyak 10 informan, 5 informan (50%) memberikan penjelasan bahwa, 

tidak mengetahui secara pasti mengenai ungkapan positif atau penghargaan. 

Berikut kutipan informan : 

  
 
 
 
 
 

 

Satu informan (10%) mengaku pernah mendengar ungkapan positif atau 

penghargaan dari teman yang juga merupakan tetangga. Berikut penjelasan 

informan : 

 
 
 
 

Sedangkan 4 informan lain (40%), menyatakan bahwa tidak pernah 

mendengar mengenai esteem support dari teman untuk mendukung status gizi 

balita. Berikut salah satu pernyataan informan : 

 

 
 

 
4.6.4 Dukungan Pemimpin masyarakat 

4.6.4.1 Emotional support 

“Itu juga saya kurang tahu mbak.” 
Suko Margiono (52 th) Kepala desa 

 

“Apalagi itu, wong yang soal pinjam meminjam saya juga tidak tahu, ya 
mungkin ada.”  

Rohani (47 th )Tokoh masyarakat  

“Kemaren itu mbak, waktu mau ikut lomba, katanya anak saya gizinya baik 
dan aktif  dari anak lain jadi bisa ikut lomba.” 

Casmiyah (35 th )  

“Itu seperti apa?...seperti tidak itu mbak, belum pernah dengar..  
 

Cuci Rahayu (38 th )  
 

“Teman-teman saya rata-rata bukan orang sini mbak, tidak kasih itu.” 
 

Siti Wahyuningsih (21 th) 



59 
 

 

Seluruh informan yang berjumlah 10 informan (100%) menyatakan bahwa 

pemimpin masyarakat tidak memberikan dukungan emosional secara langsung. 

Berikut pernyataan informan : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.4.2 Instrumental support 

Dari 10 informan, seluruh informan (100%) menyatakan bahwa pemimpin 

masyarakat memberikan bantuan instrumental berupa barang. Berikut pernyataan 

informan : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.4.3 Informational support   

Sebanyak 10 informan, seluruh informan (100%) menyatakan bahwa  

“Saya mendukung, ya misal ada bantuan, persetujuan untuk melakukan 
kegiatan yang positif, atau rujukan ke rumah sakit.” 
 

Suko Margiono (52 th) Kepala desa 

“Kepala desa yang sekarang kan masih baru mbak, ya selama ini untuk 
dukungan ke kesehatan ya mendukung mbak, tapi kalo secara emosional saya 
rasa belum ada ya.” 
 

Nur Hayati  (42 th) Bidan desa 
 

“Biasanya bantuan yang diberikan dari desa melalui ADD (Akomodasi Dana 
Desa) yang dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat berupa PMT untuk  
kegiatan posyandu tiap bulannya.” 
 

Nur Hayati  (42 th) Bidan desa 
 

“Kalau dari desa ya biasanya PMT itu saat posyandu.” 
 

Susi  Setyawati (30 th) Kader posyandu 
 

“Dari desa ada dana desa itu mbak, biasanya bantuan yang diberikan berupa 
makanan saat posyandu” 

Rohani (47 th) Tokoh Masyarakat 
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pemimpin masyarakat memberikan bantuan informational atau informasi kepada 

warganya. Berikut pernyataan informan : 

 

 

 

 
 
 
 
4.6.4.4 Esteem support 

Dukungan penghargaan melalui ungkapan postif kepada individu 

diberikan pemimpin masyarakat kepada 1 informan (10%). Beikut kutipan 

informan : 

 
 
 

 
 
 
Sedangkan 9 informan lain (90%) memberi penjelasan bahwa mereka 

tidak mendapat dukungan penghargaan (esteem suppport) dari pemimpin 

masyarakat. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
4.6.5 Dukungan Pemimpin politik 

4.6.5.1 Emotional support 

“Ya kalo ada info dari puskesmas atau dinas biasanya ke desa dulu mbak, 
melalui kepala desa nanti diteruskan oleh kader atau bidan untuk 
disebarluaskan kepada warga.” 

Susi  Setyawati (30 th) Kader posyandu 
 

“Iya kemaren waktu disuruh ikut lomba balita sehat itu ya dikasih tau dari 
desa.” 

Casmiyah  (35 th)  

“o..itu waktu rapat pkk, waktu kemaren desa mau ikut lomba, ya pak kades 
memberi semacam dorongan agar desa kita ini bisa menang lagi seperti tahun-
tahun sebelumnya, kerja keras dan kerjasama dari perangkat, kader dan 
warga.” 

Susi Setyawati (30 th) Kader posyandu  
 

“Kalo kades selama ini belum pernah dengar ya mbak, karena baru juga ya.” 
 

Rohani (47 th)  Tokoh  masyarakat   

“belum mbak, belum pernah dengar.” 
Cuci Rahayu  (38 th)   
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Sepuluh informan, seluruhnya (100%) tidak mendapat emotional support. 

Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.5.2 Instrumental support 

Dukungan secara langsung seperti bantuan uang, barang maupun jasa yang 

khusus untuk bidang kesehatan yaitu untuk gizi balita menurut 10 informan, 5 

informan (50%) memberikan penjelasan bahwa belum pernah diberikan bantuan 

oleh pemimpin politik. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sedangkan 5 informan lain (50%) yang merupakan informan keluarga 

balita, memberi penjelasan bahwa mereka tidak mengetahui untuk bantuan dari 

pemimpin politik. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 

“Tidak, belum pernah ada.” 
 

Suko Margiono  (52 th) Kepala desa   

“Belum pernah ada.” 
 

Rohani   (47 th) Tokoh masyarakat   
 

“Kalau untuk bidang kesehatan, belum pernah dikasih bantuan, paling untuk 
bantuan bencana.” 
 

Suko Margiono  (52 th) Kepala desa   

“Selama ini belum pernah ada dari politik memberi bantuan yang khusus 
untuk gizi balita ya mbak.” 
 

Nur Hayati  (42 th) Bidan desa   
 

“Kalau itu saya tidak tau mbak, bu kader atau pak kades mungkin tahu mbak.” 
 

Rismanah  (35 th)  
 

“wah saya tidak tahu itu, desa yang mengurusi mbak.” 
 

Warsutirah (60 th)  
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4.6.5.3 Informational support 

Seluruh informan yang berjumlah 10 informan (100%) memberikan 

penjelasan bahwa belum pernah ada pemimpin politik yang memberikan bantuan 

atau dukungan informasi yang berupa saran, nasihat, dan petunjuk-petunjuk. 

Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.5.4 Esteem support 

Dari 10 informan, 5 informan (50 %) memberikan penjelasan bahwa 

pemimpin politik belum pernah memberi esteem support. Berikut salah satu 

pernyataan informan : 

 
 
 

Sedangkan 5 informan lain (50%)  yang merupakan informan keluarga 

balita menyatakan tidak mengetahui pemimpin politik dalam memberikan 

dukungan penghargaan (esteem support). Berikut pernyataan informan : 

 
 
 

“Selama ini belum ya mbak.” 
 

Suko Margiono (52 th) Kepala desa  
 

“Belum pernah mbak.” 
 

Rohani (47 th) Tokoh masyarakat  
 

“Sepertinya belum pernah ada mbak, kalo kayak kemaren bagi-bagi selebaran 
itu mbak, untuk pemilu.” 
 

Casmiyah (35 th)  
 

“Belum ada itu mbak.” 
Suko Margiono (52 th)  

 

“kalau politik saya tidak tahu mbak.” 
 

Siti Wahyuningsih  (21 th)  
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4.6.6 Dukungan Pejabat pemerintah 

4.6.6.1 Emotional support 

Sebanyak 10 informan, 2 informan (20%) memberikan penjelasan bahwa 

dukungan emosi diberikan oleh pejabat pemerintah yaitu kepala puskesmas. 

Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedangkan 8 informan lain (80%) menyatakan bahwa belum pernah 

mendapat dukungan emosi dari penjabat pemerintah. Berikut pernyataan informan 

: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.6.2 Instrumental support 

       Dari 10 informan, seluruh informan (100%) memberikan penjelasan bahwa 

ada bantuan yang diberikan oleh pejabat baik pusat maupun daerah.  

“tidak tahu itu mbak.” 
 

Rismanah  (35 th)  
 

“Saat lomba desa kemaren, pastinya Bapak Kepala Puskesmas hadir untuk 
diskusi atau rapat, ya memberi dukungan pasti mbak.” 
 

Suko Margiono  (52 th) Kepala Desa  

“....Iya waktu kemaren mau lomba desa itu mbak, pak kepala puskesmas 
berkata “saya dukung bu, tidak usah mikir yang lain dulu, fokus pada lomba 
ini .” 
 

Nur Hayati (35 th) Bidan Desa  
 

“Belum pernah mbak, jarang bertemu juga.” 
 

Rohani  (47 th) Tokoh masyarakat  
 

“Tidak, belum pernah.” 
 

Cuci Rahayu  (38 th)  
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Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dari 5 informan yang merupakan informan keluarga balita, 3 informan (60 

%) memberikan penjelasan bahwa mereka pernah mendapat instrumental support 

berupa uang. Berikut pernyataan informan : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedangkan untuk 2 informan lain (40 %) mengaku belum pernah 

mendapat instrumental support dari pemerintah. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 

“Ya ada bantuan dari dinas itu melalui puskesmas biasanya mbak, untuk yang 
gizi buruk atau kurang, berupa makanan tambahan atau suplemen. Dan ada 
juga bantuan berupa dana.” 
 

Suko Margiono  (52 th) Kepala Desa  
 

“...kan ada program dari dinas biasanya mbak, na itu pasti dari sana ada 
bantuan yang diberikan, macam-macam ada untuk yang balita atau gizi itu 
PMT, untuk yang ibu hamil KEK, tumbuh kembang anak....” 
 

Nur Hayati  (42 th) Bidan desa  
 

“Saya pernah dapat bantuan dari pemerintah itu bantuan untuk keluarga sehat 
berupa uang 1 juta, tapi dikasihnya 4 kali mbak .” 

Casmiyah  (35 th)  
 

“Bantuan dari pemerintah itu dana BLSM kemaren mbak, sebesar 100 ribu .” 
 

Cuci Rahayu  (38 th)  

“Ya pernah dapet bantuan itu dari pemerintah dari BKH sebesar 650 ribu .” 
 

Rismanah  (35 th)  

“Kalau bantuan dari pemerintah belum pernah dapet.” 
 

Warsutirah  (60 th)  
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4.6.6.3 Informational support 

Dari 10 informan, seluruh informan (100%) memberikan penjelasan 

bahwa penjabat pemerintah memberikan informational support. Berikut 

pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.6.4 Esteem support  

Dari 10 informan, 2 informan (20%) memberikan penjelasan bahwa untuk 

dukungan penghargaan pernah diberikan dari dinas ke pihak desa saat desa 

memenangkan lomba. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sedangkan 8 informan lain (80%), menyatakan bahwa belum pernah 

mendapat ungkapan penghargaan (esteem support) dari pejabat pemerintah. 

“Belum, belum pernah menerima.” 
 

Siti Wahyuningsih  (21 th)  
 

“Ya ada, saat sedang ada kegiatan pertemuan desa itu, kadang ada dari dinas 
datang kasih info atau penyuluhan.” 

 
Nur Hayati  (42 th) Bidan desa  

“Iya ada mbak, biasanya dari puskemas ada yang datang kasih penyuluhan.” 
 

Warsutirah  (60 th)  
 

“Kemaren sebelum kepala desa diganti itu pernah menerima penghargaan dari 
dinas saat memenangkan lomba desa dan saat menang lomba sebagai 
posyandu terbaik .” 

 
Nur Hayati  (42 th) Bidan desa  

 

“Ungkapan penghargaan itu saat menang lomba posyandu se-kecamatan, ya 
dapet piala juga.” 

Susi Setyawati (30 th) Kader posyandu 
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Berikut pernyataan informan : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.7 Dukungan Non Goverment Organizations (NGOs) 

4.6.7.1 Emotional support 

Dari 10 informan, 5 informan (50%) memberikan penjelasan bahwa belum 

pernah ada LSM atau organisasi di luar pemerintah yang memberikan dukungan 

emosi. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sedangkan 5 informan lain (50%) yang merupakan keluarga balita 

menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya dukungan emosi. Berikut pernyataan 

informan : 

 

 
 
 
 

“Kalau untuk saya dan selama saya menjabat sebagai kepala desa ini, belum 
pernah mendapat, karena ya itu saya masih baru disini, dan lomba desa juga 
baru kemaren dinilai.” 

 
Suko Margiono  (52 th) Kepala desa  

 

“Belum pernah itu mbak, la saya ibu rumah tangga, ketemu sama pejabat saja 
tidak mbak.” 

 
Casmiyah (35 th)  

“Belum pernah ada kalau dari LSM.” 
 

Suko Margiono  (52 th) Kepala Desa  

“Saya kira belum ada ya mbak kalau di luar pemerintah atau semacam LSM.” 
 

Nur Hayati (35 th) Bidan Desa  
 

“Kalau itu tidak tahu mbak saya.” 
         Cuci Rahayu (38 th)  

 

“wah saya tidak tahu.” 
Siti Wahyuningsih  (21 th)  
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4.6.7.2 Instrumental support 

Sebanyak 10 informan, seluruh informan (100%) memberikan penjelasan 

bahwa belum pernah ada bantuan atau dukungan yang diberikan oleh NGOs (Non 

Goverment Organizations). Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
4.6.7.3 Informational support 

Sepuluh informan, seluruh informan (100%) menyatakan bahwa belum 

pernah ada informational support yang diberikan dari NGOs (Non Goverment 

Organizations). Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.7.4 Esteem support  

Dari 10 informan, semua informan (100%) memberikan penjelasan bahwa 

untuk esteem support belum pernah diberikan dari NGOs (Non Goverment 

Organizations). Berikut pernyataan informan : 

 
 

 

“Belum pernah ada bantuan.” 
Suko Margiono  (52 th) Kepala Desa  

 

“saya kira belum pernah ada ya mbak.” 
Rohani  (47 th) Tokoh masyarakat  

 

“Tidak, belum pernah ada itu mbak selama ini.” 
 

Nur Hayati  (42 th) Bidan desa  

“Tidak ada, ya dari bidan atau kader atau tetangga sekitar itu mbak.” 
 

Casmiyah (35 th)  
 

“Apalagi itu mbak, bantuan aja tidak ada itu.” 
 

Susi Setyawati (30 th) Kader posyandu 

“sepertinya tidak ada mbak, selain dari pemerintah.” 
Rismanah (35 th)  
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4.6.8 NILAI-NILAI 

Sejunlah 10 informan, seluruh informan (100%) memberikan penjelasan 

bahwa masyarakat desa Sangkanjoyo menggunakan pengobatan medis untuk 

menyembuhkan sakitnya . Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sebanyak 10 informan, seluruh informan  (100%) memberikan penjelasan 

bahwa nilai anak dalam keluarga sebagai generasi penerus dan anugerah dari 

Tuhan. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.6.9 NORMA 

Sepuluh informan, seluruh informan (100%) memberikan penjelasan 

bahwa sudah mengikuti peraturan yang ada. Berikut pernyataan informan : 

 

“Setahu saya belum pernah ada mbak.” 
 

Warsutirah (60 th)  

“Ada mbak kalau zaman dulu masih suka ke dukun bayi kalau mau lahiran, 
tapi sekarang sudah ke saya atau dokter, kunjungan posyandu juga yang 
dulunya sepi jadi ramai sekarang, sudah semakin sadar.” 

Nur Hayati  (42 th) Bidan desa  
 

“Ya kalau sakit  biasanya anak saya tak bawa ke bu Nur, bidan disini” 
 

Siti Wahyuningsih  (21 th)  
 

“Anak kan titipan mbak, jadi ya harus dijaga baik-baik, nanti juga insyaallah 
berkahnya ada .” 

Cuci Rahayu  (38 th)  

“Saya berumah tangga kan juga ingin punya anak mbak, tapi ya 2 cukup 
mbak, yang pertama juga belum selesai sekolahnya...” 

 
Casmiyah  (38 th)  
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Dari 5 informan yang merupakan informan keluarga balita, seluruh 

informan (100%) memberikan penjelasan bahwa anak lebih banyak makan sambil 

bermain dan berjalan-jalan di sekitar rumah daripada duduk di rumah.  Berikut 

pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.10 TRUST (KEPERCAYAAN) 

Sebanyak 10 informan, seluruh informan (100%) memberikan penjelasan 

bahwa di desa Sangkanjoyo tidak ada trust atau kepercayaan yang dianut oleh 

warga. Berikut pernyataan informan : 

“Ya kalau makan pasti 3 kali sehari, kadang lebih mbak ini, ada jajanan atau 
susu biasanya terus-terusan mbak. Sudah 4 sehat 5 sempurna ada vitamin 
tambah nafsu makan juga, ” 

 
Cuci Rahayu  (38 th)  

 

“.Ini anak saya masi ASI mbak, ya pasti dikasih makan tambahan mbak, sudah 
lewat 6 bulan kan boleh..” 

 
Siti Wahyuningsih  (21 th)  

“Waa kalau dedek aktif mbak, lari-lari jadi susah kalau sambil duduk 
makannya, malah tidak habis..” 

Casmiyah  (35 th)  

“Ya kan biasanya disambi jalan-jalan mbak, ben keslimur..sambil makan 
sambil main.” 

Rismanah  (35 th)  

“Menurut saya pengasuhan balita disini sudah baik ya mbak, ibu-ibu sudah 
cukup memahami mengenai pengetahuan gizi balita .” 

 
Nur Hayati  (42 th) Bidan desa  

 

“Sebenarnya tidak baik itu mbak makan sambil lari-lari, ya bagusnya duduk. ” 
 

Cuci Rahayu  (38 th)  
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4.11HASIL FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) 

4.11.1 Kelompok pengarah/ penanggung jawab bidang kesehatan  

Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada kelompok pengarah/ 

penanggung jawab bidang kesehatan yang terdiri dari perangkat desa, wakil dari 

puskesmas Kajen, kader kesehatan dan pemuka masyarakat ini Forum Group 

Discussion (FGD) yang dilakukan pada :  

hari, tanggal : Rabu, 30 April 2014 

waktu  : 12.00 WIB 

tempat  : Balai Desa Sangkanjoyo 

Diskusi ini memaparkan tentang social support, untuk mendapatkan 

informasi atau masukan tentang social support yang terdiri dari dukungan 

pemimpin masyarakat, dukungan pemimpin politik, dukungan pejabat pemerintah, 

dukungan amal dari NGOs (Non Goverment Organizations), nilai-nilai, norma 

dan trust atau kepercayaan di desa Sangkanjoyo. Berikut hasil dari diskusi : 

1. Bagaimana dukungan yang ada di sekitar balita / di masyarakat dalam 

meningkatkan status gizi dilihat dari : 

1.1 Dukungan pemimpin masyarakat 

“Kalau kepercayaan tidak ada lagi di sini...mungkin itu tiap panen suka ada 
syukuran mbak.” 

Suko Margiono (52 th) Kepala desa  

“Untuk pantangan terhadap makanan sudah tidak ada.” 
 

Nur Hayati  (42 th) Bidan desa  
 

“Sudah tidak ada mbak.” 
 

Casmiyah  (35 th) 
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Menurut 5 informan yang hadir dalam acara diskusi, seluruh informan 

(100%) memberi penjelasan bahwa pemimpin masyarakat sangat mendukung 

program maupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi 

balita. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Dukungan pemimpin politk 

Dari 5 informan yang mengikuti diskusi, 3 informan (60%) memberi 

penjelasan bahwa tidak ada dukungan dari pemimpin politik. Berikut 

pernyataan informan : 

 
 
 
 

“Ya tentunya kan desa pasti juga mempunyai program untuk memajukan 
desa terutama dalam bidang kesehatan khususnya gizi balita, na pak kades 
yang baru ini juga sangat mendukung berbagai program tersebut, misal 
mengikuti lomba posyandu, balita sehat, jika ada balita yang gizi kurang 
atau buruk langsung koordinasi dengan puskesmas dan bidan.” 

 
Rusmiyati (45 th) Perangkat desa 

 

“Untuk masalah gizi balita di Sangkanjoyo ini, Alhamdulillah sudah baik 
semua, tentunya juga tidak lepas dari dukungan bapak kepala desa dan 
semua pihak, jadi disini saling mendukung saling terkait, semuanya bantu 
membantu jika ada masalah, contoh kemaren ada bayi yang gizi kurang itu 
karena memang ada penyakit tapi itu sudah bias diatasi, sekarang sudah 
masa pemulihan.” 

 
Tuti (44 th) Kader Posyandu 

“Ya benar, melengkapi mbak tuti ya, pak kades itu tidak hanya mendukung 
bagian kesehatan saja, tetapi juga segala aspek yang ada di desa ini, jadi 
gimana biar desanya semakin maju dan berkembang. Seperti bias dilihat 
dari segi lingkungan disini sudah baik ya, tertib, jadi tidak hanya satu 
pihak tapi kerja keras bersama.” 

 
Siti (42 th) Tokoh masyarakat 

“Ya setahu saya selama ini belum ada bantuan yang diberikan dari partai 
ataupun pemimpin politik.” 
 

Rusmiyati (45 th) Perangkat desa 
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       Sedangkan 2 informan lain (40%) menyatakan tidak tahu mengenai 

dukungan pemimpin politik untuk mendukung status gizi. Berikut pernyataan 

informan : 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
1.3 Dukungan pejabat pemerintah 

Dari 5 informan, semua informan (100%) memberi penjelasan bahwa 

dukungan pejabat pemerintah sangat baik untuk mendukung status gizi. 

Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Belum ada ya, ya paling kemaren pemilu biasa bagi-bagi selebaran, tapi 
untuk bantuan ke desa apalagi untuk gizi belum ada.” 

 
Siti (42 th) Tokoh masyarakat 

 

“Ya sama, belum ada, seharusnya mungkin bisa ngasih bantuan tapi ya 
bukan untuk kesehatan, mungkin bantu aspal jalan atau lingkungan.” 

 
Mulyasaroh (32 th) Tokoh masyarakat 

 

“Wah,...saya tidak tahu kalau itu, mungkin bu Rusmiyati tahu, kan selaku 
perangkat.” 

 
Tuti (44 th) Kader Posyandu 

 

“Sama mbak, saya juga tidak tahu..hehe.” 
 

Rubangniah (43 th) Kader Posyandu 

“Ya selama ini, cukup banyak bantuan yang mengalir ke desa ini ya mbak, 
kita juga sering ditunjuk ikut lomba dan Alhamdulillah banyak 
memenangkan perlombaan ya.” 

      Rusmiyati (45 th) Perangkat desa 

“Iya tidak hanya dari kesehatan saja pemerintah membantu mbak, 
pembangunan desa juga pernah dapet bantuan.” 

       
           Siti  (42 th) Tokoh masyarakat 
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1.4 Dukungan amal dari (Non Goverment Organizations) 

Menurut 5 informan yang mengikuti diskusi, seluruh informan (100%) 

menyatakan bahwa belum pernah ada dukungan dari Non Goverment 

Organizations (NGOs) atau LSM yang diberikan ke desa Sangkanjoyo. 

Berikut pernyataan informan : 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Ceritakan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyarakat, nilai anak yang ada di masyarakat atau 

bapak / ibu rasakan. (Nilai adalah gagasan mengenai apakah pengalaman 

berarti atau tidak berarti). Dapat berupa pertanyaan yang mengarah pada 

bagaimana nilai anak bagi orang tuanya dan perilaku apa yang mendukung 

nilai-nilai tersebut. 

Hasil diskusi  

Nilai yang ada di desa Sangkanjoyo seperti dalam kunjungan ke pelayanan 

kesehatan. Dengan kemajuan zaman, pengobatan pun sudah semakin maju, 

sehingga warga desa ikut menyadari pentingnya kesehatan untuk hidup 

mereka. Pengobatan yang dilakukan sudah menggunakan pengobatan medis 

“Kalau saya sebagai kader, menurut saya sudah baik ya, misal ada acara 
pertemuan kader, ada dana untuk transport kader.” 

       
             Tuti (44 th) Kader posyandu 

“belum, belum ada selama ini....” 
       
     Rusmiyati (45 th) Perangkat desa 

“Kalau setahu saya si belum pernah ada ya....” 
       
            Siti (42 th) Tokoh masyarakat 
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bukan dukun atau mantri. Kunjungan ke posyandu sudah mulai banyak dan 

sudah menyadari pentingnya gizi bagi balita. Nilai anak dalam keluarga 

sebagai penerus keturunan dan berkah yang diberikan Tuhan.  

3. Ceritakan mengenai norma-norma yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyarakat atau yang biasa bapak /ibu lakukan 

(norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 

masyarakat, dipakai sebagai panduan,tatanan dan pengendali tingkah laku 

yang sesuai dan diterima, sehingga setiap warga masyarakat harus 

mentaatinya). 

Hasil diskusi  

 Norma atau aturan mengenai kesehatan, makanan, dan pengobatan yang 

benar sudah diterapkan di desa Sangkanjoyo. Asupan makanan 3 kali sehari 

dengan menu 4 sehat 5 sempurna juga sudah diterapkan. Warga juga 

menyadari pentingnya susu untuk pertumbuhan balita. Pemberian ASI dan 

imunisasi sudah sesuai aturan yang ada. Makan yang benar sambil duduk. 

4. Ceritakan tentang kepercayaan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan 

dukungan sosial yang mendukung status gizi balita. 

Hasil diskusi 

Dari diskusi yang sudah dilakukan, tidak ada kepercayaan di masyarakat 

yang berkaitan dengan status gizi balita. Kepercayaan yang ada dari warga ke 

bidan, kader, tokoh masyarakat dan kepala desa. Warga lebih mempercayai 

bidan desa daripada petugas dinas kesehatan. Kader dan tokoh masyarakat 

membantu memberikan solusi jika ada warga yang mengalami masalah 

khususnya dalam bidang kesehatan. Untuk kepala desa, dari dulu sangat 
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dihormati, akan tetapi dikarenakan saat ini kepala desa baru menjabat selama 

1 tahun sehingga belum terlihat peran dari kepala desa ke warga atau 

kepercayaan lebih dari warga ke kepala desa dibandingkan bidan, kader atau 

tokoh masyarakat yang lebih lama masa jabatannya.  

4.11.2 Kelompok keluarga balita  

Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada kelompok keluarga 

balita yang terdiri dari 6 orang ini Forum Group Discussion (FGD) yang 

dilakukan pada :  

hari, tanggal : Jumat, 6 Mei 2014 

waktu  : 10.00 WIB 

tempat  : rumah kader (saat posyandu) 

Diskusi ini memaparkan tentang social support, untuk mendapatkan 

informasi atau masukan tentang social support yang terdiri dari dukungan 

keluarga, dukungan tetangga, dukungan teman-teman, nilai-nilai, norma dan trust 

atau kepercayaan di desa Sangkanjoyo. Berikut hasil dari diskusi : 

1. Bagaimana dukungan yang ada di sekitar balita / di masyarakat dalam 

meningkatkan status gizi dilihat dari : 

1.1 Dukungan keluarga 

Menurut 6 informan yang hadir dalam acara diskusi, seluruh informan 

(100%) memberi penjelasan bahwa keluarga memberikan dukungan penuh 

untuk meningkatkan status gizi. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 

 
 

 

“Iya pasti mendukung lah mbak, keluarga yang pertama kalau ada apa-
apa.” 

 
Rinda (32 th)  
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1.2 Dukungan tetangga 

Sejumlah 6 informan yang mengikuti diskusi, seluruh informan (100%) 

memberi penjelasan bahwa mendapatkan dukungan dari tetangga. Berikut 

pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3 Dukungan teman-teman 

Sebanyak 6 informan, 4 informan (66,6%) memberi penjelasan bahwa 

dukungan teman-teman sama dengan dukungan tetangga, dikarenakan teman 

mereka merupakan tetangga mereka. Berikut pernyataan informan : 

 
 
 
 
 
 
 

“Iya sudah tentu mbak, siapa lagi kalau bukan keluarga yang ngasuh...” 
Enik (30 th)  

“Iya mendukung, la ini ke posyandu rutin mbak, kan juga untuk anak.” 
 

Tri A.(33 th)  
 

“Ya kasih tau kalau ada posyandu kayak gini, saling cerita kalau lagi ada 
masalah, namanya juga hidup bertetangga mbak.” 

Tri A. (33 th)  
 

“Biasa mbak ngobrol, kumpul-kumpul kalau ada info apa gitu, saling tukar 
makanan kalau ada, kalau ada yang butuh bantuan ya dibantu.” 

Sumarni (30th)  
 

“Kalau ada tetangga sakit ya dijenguk bareng-bareng mbak.” 
 

Sudarsih (39 th)  

“Kalau saya ya teman yang paling dekat ya tonggo itu mbak. Kasih 
makanan kalau lagi lebih.” 

Rayem (38 th)  

“Iya saya juga sama, dukungannya ya saling bantuin, kasih informasi, 
saling tukar informasi buat anak lah mbak.” 

           Enik (30 th)  
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Sedangkan 2 informan lain (33, 3%) tidak memberikan pendapatnya untuk 

dukungan teman-teman. 

2. Ceritakan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyaraka, nilai anak yang ada di masyarakat atau 

bapak / ibu rasakan. (Nilai adalah gagasan mengenai apakah pengalaman 

berarti atau tidak berarti). Dapat berupa pertanyaan yang mengarah pada 

bagaimana nilai anak bagi orang tuanya dan perilaku apa yang mendukung 

nilai-nilai tersebut. 

Hasil diskusi 

Hasil diskusi tidak jauh berbeda dengan FGD yang dilakukan pada 

kelompok pertama. Informan dari keluarga balita memberikan penjelasan 

bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan, makanan dan pengobatan 

sangat penting bagi pertumbuhan balita. Anak merupakan tanggung jawab 

orang tua yang wajib dijaga agar nantinya dapat menjadi generasi penerus baik 

dalam keluarga maupun masyarakat. Pengobatan yang dilakukan tidak lagi ke 

dukun melainkan ke puskesmas atau bidan desa.  

3. Ceritakan mengenai norma-norma yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyarakat atau yang biasa bapak /ibu lakukan 

(norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 

masyarakat, dipakai sebagai panduan,tatanan dan pengendali tingkah laku 

“Ya kalau ada masalah ditanyain, karena kan sebagai tetangga pasti sudah 
dekat dan ya sudah seperti teman sendiri.” 

       
             Sudarsih (39 th)  
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yang sesuai dan diterima, sehingga setiap warga masyarakat harus 

mentaatinya). 

Hasil diskusi 

Norma-norma yang berkaitan pola asuh balita. Norma yang ada di desa 

Sangkanjoyo adalah balita yang makan sambil berdiri dan bermain akan lebih 

banyak menyerap makanannya daripada duduk diam. Sebaiknya makan itu 

sambil duduk.  

4. Ceritakan tentang kepercayaan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan 

dukungan sosial yang mendukung status gizi balita. 

Hasil diskusi 

Menurut hasil diskusi, tidak ada kepercayaan yang dianut di desa 

Sangkanjoyo. Warga sangat mempercayai bidan desa.  

 
4.12HASIL FOOD RECALL KONSUMSI 

Tabel 4.1 Data pola konsumsi makanan balita informan 

No Nama informan 
AKG 

(energi) 
K.kal 

TKE 
(%) 

AKG 
(protein) 

Gram 

TKP 
(%) 

1 M.Firdausi Nuzula  1019,3 90,6 34 130,7 
2 Rendiansyah 1493,9 132,7 37,9 145,7 
3 Denis Ibnu Zulfikar  1278 113,6 37,3 143,4 
4 Iswi Rismayani 1250 111,1 44,1 169,6 
5 Bagas Adiyas 

Nugrahanto 
1458,8 91,2 21,4 61,1 

 Rata-rata 1358,3 (normal) 31,5 (normal) 
Sumber : Data primer 

 

 

 

 



 
 

79 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 STATUS GIZI BALITA 

Status gizi balita ini diukur dengan menggunakan metode antopometri yaitu 

dengan  indeks berat badan menurut umur atau  berat badan menurut tinggi badan. 

Berdasarkan hasil penelitian, status gizi balita di desa Sangkanjoyo adalah baik 

dan tidak didapatkan balita dengan status gizi buruk (lihat gambar 5.1). 

Gambar 5.1 : Grafik status gizi balita Desa Sangkanjoyo, Kecamatan Kajen,    
Kabupaten Pekalongan, bulan April 2014 

 
 Sumber : Posyandu Desa Sangkanjoyo 
 

Informan keluarga balita dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, seluruh 

informan (100%) menyatakan status gizi balita mereka adalah baik. Indeks yang 

digunakan untuk mengukur status gizi balita dalam penelitian ini adalah berat 

badan menurut tinggi badan. Status gizi balita tersebut sesuai dengan hasil dari 

penimbangan posyandu dan data KMS yang dimiliki oleh setiap keluarga balita.  
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Tabel 5.1 Status Gizi Balita Dalam Keluarga  

No Nama Balita Umur 
(th) 

Berat 
Badan 
(BB) 

Tinggi 
Badan 
(TB) 

Ket. 

1 Rendiansyah 1,11 10,5 kg 89 cm Baik 
2 M.Firdausi Nuzula 1,4 8,5 kg 80 cm Baik  
3 Iswi Rismayani 3,11 15 kg 103 cm Baik  
4 Denis Ibnu Zulfikar 3,5 14,5 kg 96 cm Baik 
5 Bagas Adiyas 

Nugrahanto 
4 16 kg 100 cm Baik  

Sumber : Posyandu Desa Sangkanjoyo 

Hasil dari food recall konsumsi pada balita di Desa Sangkanjoyo menunjukan 

bahwa Tingkat Kecukupan Energi (TKE) dan Tingkat Kecukupaan Protein (TKP) 

termasuk dalam kriteria normal (Tabel 4.1 Data pola konsumsi makanan balita 

informan) 

5.2 PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI KESEHATAN DI DESA 

SANGKANJOYO  

 Perkumpulan atau organisasi merupakan kelompok sosial. Kelompok sosial 

adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya 

hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan 

timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling 

menolong. Kelompok sosial juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. 

(Soekanto, Soerjono, 2006: 104 ) 

Desa Sangkanjoyo sendiri mempunyai beberapa perkumpulan atau 

organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkumpulan atau organisasi 

kesehatan yang berkontribusi dalam status gizi balita adalah PKK dan posyandu. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. 
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 Kelompok asosiasi yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran 

jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. 

Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak, dan 

komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Posyandu dan PKK 

merupakan kelompok asosiasi dikarenakan memiliki ikatan organisasi formal 

yang ditandai dengan terbentuknya struktur organisasi dan berada di bawah 

pengawasan kepala desa dan juga pemerintah.  

5.3 BENTUK KONTRIBUSI PERKUMPULAN ATAU ORGANISASI 

KESEHATAN DI DESA SANGKANJOYO  

Kegiatan Posyandu adalah perwujudan dari peran serta  masyarakat dalam 

menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. Dalam kegiatan posyandu 

masyarakat mempunyai peran pokok dalam upaya menjaga dan meningkatkan 

kesehatan, sedangkan peran petugas kesehatan adalah membantu upaya yang pada 

dasarnya merupakan kegiatan masyarakat sendiri. Sasaran posyandu adalah balita, 

ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur. Kegiatan posyandu 

diselenggarakan sekali dalam sebulan selama kurang lebih 3 jam pada tempat 

yang mudah didatangi masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat sendiri 

(Handayani, O.W., 2011: 57). 

Pelaksanaan kegiatan posyandu terdiri dari 5 program utama yaitu 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare 

yang dilakukan dengan sistem 5 meja, yaitu : 

Meja I  : Pendaftaran 

Meja II  : Penimbangan bayi dan balita 

Meja III : Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat) 
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Meja IV : Penyuluhan perorangan yang meliputi : 

a. Penyuluhan balita berdasarkan hasil penimbangan berat 

badannya, naik atau tidak naik, diikuti dengan pemberian 

makanan tambahan, oralit, dan vitamin A. 

b. Penyuluhan ibu hamil dengan resiko tinggi , diikuti dengan 

pemberian tablet besi. 

c. Penyuluhan PUS agar menjadi peserta KB lestari, diikuti 

dengan pemberian kondom. 

Meja V : Pelayanan oleh tenaga professional yang meliputi pelayanan KIA,  

imunisasi, dan pengobatan serta pelayanan lain yang sesuai dengan 

kebutuhan setempat (Handayani, O.W., 2011: 58). 

Berdasarkan hasil penelitian, posyandu di desa Sangkanjoyo sudah 

melakukan kegiatan posyandu sesuai program dan sesuai dengan sistem yaitu 

sistem 5 meja. Posyandu di desa Sangkajoyo masuk dalam tingkat posyandu 

mandiri (warna biru) dikarenakan sudah melakukan kegiatan secara teratur, 

cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan mempunyai 

dana sehat yang telah menjangkau lebih dari 50% KK. Dana sehat di desa 

Sangkanjoyo yaitu ADD (Akomodasi Dana Desa). Terbukti juga dengan dapat 

memenangkan lomba posyandu tingkat kecamatan. Sehingga dengan bagusnya 

posyandu ini dapat mempengaruhi status gizi balita yang ada di desa.  

5.4 KONTRIBUSI UNSUR SOCIAL SUPPORT  

5.4.1 Dukungan Keluarga 

Menurut Depkes RI (1988) dalam Padila (2012 : 18) Keluarga merupakan 

bagian sosial terkecil yang terdiri dari seperangkat komponen yang sangat 
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tergantung dan dipengaruhi oleh struktur internal dan sistem-sistem lain. Terdapat 

4 bentuk dari social support yaitu emotional support, instrumental support, 

informational support, dan esteem support. Emotional support merupakan 

dukungan emosional, bentuk dukungan ini berupa ungkapan rasa empati, 

kepedulian dan perhatian terhadap individu. Instrumental support merupakan 

pemberian dukungan yang melibatkan bantuan secara langsung seperti bantuan 

uang, barang atau jasa. Dukungan ini dapat membantu melaksanakan aktivitas 

sehari-hari. Sedangkan untuk informational support merupakan dukungan 

informasi yang diberikan berupa nasihat, petunjuk-petunjuk, atau saran kepada 

individu. Pemberian dukungan ini dapat membantu dalam menghadapi atau 

memecahkan masalah. Esteem spport merupakan dukungan penghargaan yang 

diungkapkan melalui ungkapan positif atau penghargaan yang positif pada 

individu, dorongan untuk maju atau persetujuan akan gagasan atau perasaan 

individu dan perbandingan yang positif antara individu dengan orang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara, dukungan keluarga dilihat dari 4 jenis 

dukungan yaitu emotional support, instrumental support, informational support, 

dan esteem support yang ada di desa Sangkanjoyo dikatakan ada yang 

berkontribusi  dan ada yang tidak berkontribusi dalam pemenuhan gizi balita. Dari 

5 informan yang merupakan keluarga balita, seluruhnya (100%) mendapat 

emotional support dan instrumental support dari keluarga mereka untuk 

mendukung status gizi balita. Dukungan tersebut berupa kebutuhan balita sehari-

hari dari makanan, pakaian, pendidikan, maupun saat balita mengalami sakit yang 

diberikan dari keluarga.  Dukungan tersebut akan mempengaruhi status gizi balita 

menjadi gizi baik. Hal ini sesuai dengan penelitian De Maria (2005: 385) yang 
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menyebutkan bahwa ketersediaan social support terutama dukungan untuk 

pinjaman uang dan tidak adanya pasangan hidup terkait dengan kejadian gizi 

buruk. Hasil focus group discussion (FGD) juga menunjukan bahwa emotional 

support dan instrumental support dalam keluarga berkontribusi dalam mendukung 

status gizi balita. 

Sedikit berbeda untuk informational support dan esteem support dalam 

keluarga balita, dari 5 informan keluarga balita, hanya 1 informan (20%) yang 

mendapat informational support dari keluarga. Sedangkan untuk esteem support, 

dari 5 kelurga balita hanya 1 informan yang pernah mendapat esteem support dari 

keluarga. Penelitian tersebut menunjukan bahwa untuk jenis informational 

support dan esteem support  masih kurangnya dukungan yang diberikan dari 

keluarga. Sehingga keluarga dikatakan belum berperan maksimal untuk 

mendukung status gizi balita. Berbeda pada penelitian Saifah, A. (2011:109) 

bahwa keluarga berperan dalam perilaku gizi sehat pada anggota keluarga 

termasuk anak. Walaupun masih kurangnya beberapa bentuk social support, tetapi 

dari hasil penimbangan di posyandu dibuktikan dengan data Kartu Menuju Sehat 

(KMS) dari masing-masing balita informan menunjukan status gizi balita tersebut 

adalah baik. Hasil food recall konsumsi juga menunjukan bahwa Tingkat 

Kecukupan Energi (TKE) dan Tingkat Kecukupaan Protein (TKP) termasuk 

dalam kriteria normal (Tabel 4.1 Data pola konsumsi makanan balita informan). 

5.4.2 Dukungan Tetangga 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tetangga adalah orang atau rumah 

yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan. Dukungan tetangga merupakan 

keberadaan dukungan yang diberikan dari tetangga. Terdapat 4 bentuk dari social 
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support yaitu emotional support, instrumental support, informational support, dan 

esteem support.  

Menurut penelitian yang dilakukan pada 5 infoman yang merupakan 

informan dari keluarga balita di desa Sangkanjoyo, bentuk emotional support, 

instrumental support dan informational support sudah dirasakan dengan baik 

dalam kehidupan bertetangga. Menurut salah satu informan, hubungan kedekatan 

antar tetangga sangat baik. Seperti pada penelitian Handayani, O.W. (2011: 151) 

bahwa kebanyakan tetangga mempunyai rasa ikatan keluarga, sistem gotong 

royong, dan saling tolong – menolong yang terjalin sangat dekat di masyarakat 

sehingga mempengaruhi pola asuh gizi balita. Bentuk dukungan yang diberikan 

seperti kepedulian jika ada yang sakit akan dijenguk, mendapatkan dukungan 

berupa barang atau jasa seperti pemberian makanan saat anak bermain bersama 

dan bantuan tenaga saat ada hajatan seperti acara ulang tahun anak dan saling 

mengingatkan bila ada kegiatan posyandu dan PKK. Bentuk dukungan seperti 

pinjaman uang tidak didapatkan dari tetangga, dikarenakan pendapatan rata-rata di 

desa Sangkanjoyo yang mencapai 1,5 juta - 2 juta per bulan menjadikan 

masyarakatnya cukup dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jika mengalami 

kesulitan keuangan maka lebih memilih meminjam kepada keluarga. 

Bentuk esteem support merupakan bentuk dukungan yang paling kurang 

diberikan dari tetangga di desa Sangkanjoyo, hal ini dikarenakan mereka (100%) 

informan tidak mengetahui esteem support tersebut dan pengaruhnya bagi 

keluarga terutama balita. Hasil focus group discussion (FGD) juga menunjukan 

lebih banyak dukungan yang didapatkan dari tetangga dalam bentuk emotional 
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support, instrumental support dan informational support. Sedangkan bentuk 

esteem support masih kurang dipahami oleh para peserta FGD.  

5.4.3 Dukungan Teman-teman 

Dalam penelitian ini, teman-teman yang dimaksud adalah teman dari 

keluarga balita. Menurut Kail dan Neilsen (Suhita, 2005) teman dekat merupakan 

sumber dukungan sosial karena dapat memberikan rasa senang dan dukungan 

selama mengalami suatu permasalahan. Dilihat dari bentuk dukungan sosial, 

bentuk emotional support merupakan jenis dukungan yang dirasakan oleh 5 

informan keluarga balita dari teman-teman mereka. Seperti dalam perawatan dan 

pengasuhan anak. Dari 5 informan keluarga balita, 3 informan menyatakan bahwa 

teman adalah orang yang sama dengan tetangga mereka, sedangkan 2 informan 

lain memberikan penjelasan bahwa teman berbeda dari tetangga mereka. Untuk 

instrumental support dan informational support ada yang mendapatkan dukungan 

tersebut dan ada pula yang tidak mendapatkan.  

Teman yang sekaligus tetangga mereka lebih memberikan dukungan baik 

emotional, instrumental, informational maupun esteem support dibandingkan 

dengan teman yang bukan merupakan tetangga. Instrumental support dan  

informational support diberikan oleh teman-teman mereka. Seperti jika terdapat 

informasi untuk posyandu atau informasi mengenai sarana dan prasarana 

kesehatan, tetangga cenderung akan membagikan informasi tersebut kepada 

tetangga lain yang juga merupakan teman mereka untuk tumbuh kembang anak. 

Hal ini akan berpengaruh pada status gizi balita. Bentuk esteem support 

merupakan dukungan yang paling jarang dirasakan oleh keluarga balita di desa 

Sangkanjoyo. Hasil focus group discussion (FGD) menunjukan bahwa teman 
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yang merupakan tetangga mereka akan memberikan dukungan dalam bentuk 

emotional support, instrumental support dan informational support. Hasil 

penelitian di desa Sangkanjoyo tentang social support yang dilihat dari dukungan 

teman-teman menunjukan bahwa beberapa bentuk dukungan dari teman-teman 

dapat mempengaruhi status gizi balita. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Saifah, A. (2011: 119) bahwa teman sebaya tidak 

berpengaruh pada perilaku gizi anak.  

5.4.4 Dukungan Pemimpin masyarakat 

Pada suatu tatanan kehidupan sosial, peranan kepemimpinan mutlak 

diperlukan dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang dipimpinnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemimpin masyarakat yang dalam penelitian ini 

adalah kepala desa Sangkanjoyo berkontribusi memberikan dukungan sosial 

kepada masyarakatnya terutama yang mempunyai balita. Bentuk dukungan sosial 

yang diberikan oleh pemimpin adalah instrumental support dan informational 

support. Instrumental support merupakan pemberian dukungan yang melibatkan 

bantuan secara langsung seperti bantuan uang, barang atau jasa. Dari 10 informan, 

seluruh informan (100%) memberikan penjelasan bahwa  instrumental support 

berupa barang yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) dari akomodasi dana 

desa (ADD). Informational support merupakan dukungan informasi yang 

diberikan berupa nasihat, petunjuk-petunjuk, atau saran kepada individu. 

Pemberian dukungan ini dapat membantu dalam menghadapi atau memecahkan 

masalah. Dari 10 informan, seluruh informan (100%) menerima informasi dari 

kepala desa seperti informasi saat ada lomba balita sehat, lomba desa, lomba 

posyandu, informasi tentang pelayanan kesehatan atau informasi dari puskesmas 
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maupun dinas.  Seperti pada penelitian Ulumiyah, I. (2011: 894) bahwa peran 

pemerintah desa khususnya kepala desa sangat penting dalam memberdayakan 

masyarakat demi meningkatkan kemajuan desa dalam segala bidang. Pemerintah 

desa khususnya kepala desa berperan sebagai pembina dalam berbagai bidang, 

salah satunya bidang kesehatan yaitu mendukung kegiatan posyandu. Hasil focus 

group discussion (FGD) pada kelompok pengarah atau penanggung jawab bidang 

kesehatan juga menjelaskan bahwa pemimpin masyarakat sangat mendukung 

program maupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita.   

Sedangkan untuk emotional support dan esteem support, pemimpin di desa 

Sangkanjoyo belum berperan banyak dalam memberikan dukungan ini. Menurut 

penelitian yang dilakukan pada 10 informan di desa Sangkanjoyo, seluruhnya 

(100%) memberikan penjelasan bahwa pemimpin masyarakat tidak memberikan 

dukungan emosional secara langsung seperti penuturan kepala desa, saat ada yang 

sakit, kepala desa menunjukan perhatian dan kepeduliannya dengan memberikan 

bantuan dalam administrasi untuk rujukan ke rumah sakit atau jika ada kegiatan, 

maka kepala desa akan datang. Sedangkan esteem support hanya ada 1 informan 

yang mendapatkan dari pemimpin masyarakat, sehingga bentuk dukungan ini 

yang paling tidak berkontribusi dalam status gizi balita. 

5.4.5 Dukungan Pemimpin politik 

Dalam suatu organisasi atau partai dibutuhkan suatu pemimpin, pemimpin 

politik disini juga berperan dalam pembangunan bangsa terutama dalam bidang 

kesehatan. Salah satu fungsi partai politik adalah partisipasi politik, yang  dapat 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum (ekonomi, 

pendidikan, kesehatan dan yang lain) dan dapat ikut menentukan pemimpinan 
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pemerintah (Yudhi, I.P., 2011: 33). Terdapat 4 bentuk dukungan yang dapat 

diberikan oleh pemimpin politik yaitu emotional support yang merupakan 

dukungan emosional, bentuk dukungan ini berupa ungkapan rasa empati, 

kepedulian dan perhatian terhadap individu, instrumental support yang  

merupakan pemberian dukungan yang melibatkan bantuan secara langsung seperti 

bantuan uang, barang atau jasa,  informational support yang merupakan dukungan 

informasi yang diberikan berupa nasihat, petunjuk-petunjuk, atau saran kepada 

individu, dan   esteem spport yang merupakan dukungan penghargaan yang 

diungkapkan melalui ungkapan positif atau penghargaan yang positif pada 

individu, dorongan untuk maju atau persetujuan akan gagasan atau perasaan 

individu dan perbandingan yang positif antara individu dengan orang lain.  

Dalam dukungan sosialnya di desa Sangkanjoyo ini pemimpin politik belum 

banyak memberikan dukungan terutama untuk bidang kesehatan khususnya gizi 

balita.  Dari 10 informan, seluruh informan (100%) menyatakan tidak pernah ada 

dan tidak mengetahui bentuk social support yang diberikan oleh pemimpin politik 

di desa Sangkanjoyo.  Hasil tersebut juga diperkuat dengan hasil focus group 

discussion (FGD) yaitu tidak ada bentuk dukungan yang diberikan oleh pemimpin 

politik di desa Sangkanjoyo. Sehingga dari dukungan pemimpin politik tidak ada 

kontribusi social support dalam mendukung status gizi balita di desa 

Sangkanjoyo.  

5.4.6 Dukungan Pejabat pemerintah 

Menurut UU no 9 tahun 2010, pejabat pemerintah adalah pejabat yang 

menduduki jabatan tertentu yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan 

baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah memberikan dukungannya dalam 



90 
 

 

bentuk kebijakan-kebijakan. Dalam bidang kesehatan khususnya gizi secara 

nasional dengan peningkatan ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan 

pangan, perilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi. Kebijakan dalam 

bidang gizi di daerah dengan memberikan intervensi pada permasalahan gizi 

secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi secara langsung untuk balita 

adalah dengan promosi ASI (Air Susu Ibu) dan MP-ASI (Makanan Pendamping 

ASI), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian tabur gizi (zat gizi 

mikro), suplementasi vitamin A, fortifikasi makanan, pembinaan kader posyandu  

dan penanganan balita gizi buruk. Sedangkan untuk intervensi tidak langsung 

kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan akses air bersih, peningkatan 

ketahanan dan akses pangan (BAPPENAS, 2013; RAN-PG 2011-2015: 39; 

UNICEF, 2013).  

Dalam penelitian di desa Sangkanjoyo, dukungan sosial yang diberikan 

pejabat pemerintah adalah instrumental support dan informational support.  

Menurut penuturan petugas gizi Puskesmas Kajen I, menyebutkan bahwa pihak 

puskesmas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh dinas untuk bidang 

kesehatan khususnya gizi balita. Kebijakan yang sudah diterapkan antara lain 

pemberian bantuan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk gizi 

kurang, bantuan operasional kesehatan untuk gizi buruk, pemberian tabur gizi 

yaitu dengan tambahan mineral, pembinaan kader posyandu, dan PMT 

(Pemberian Makanan Tambahan) penyuluhan. Hal ini sudah sesuai dengan 

kebijakan daerah untuk program gizi sehingga masyarakat di desa Sangkanjoyo 

bisa terbebas dari gizi buruk. Bentuk informational support dari pejabat 

pemerintah berupa informasi-informasi mengenai kesehatan yang diberikan oleh 
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petugas puskesmas atau informasi mengenai lomba kesehatan yang akan 

diadakan.  

Akan tetapi untuk bentuk emotional support dan esteem support, dari 10 

informan, 8 informan (80 %) menjelaskan bahwa pejabat pemerintah baik daerah 

maupun dinas masih belum dapat memberikan dukungan tersebut secara 

maksimal.  

5.4.7 Dukungan Non Government Organozations (NGOs) 

Non Government Organozations (NGOs) adalah suatu lembaga yang 

terorganisasi yang bersifat terbuka, sukarela, berdiri sendiri, swadaya setidaknya 

sebagian, otonom dari negara dan terikat oleh aturan hukum atau seperangkat 

aturan bersama (Suharko, 2003: 206). Peran Non Government Organozations 

(NGOs) penting untuk membangun suatu bangsa, terutama bangsa yang 

mengalami krisis atau permasalahan. Indonesia sendiri juga terbentuk berbagai 

badan amal atau organisasi swadaya masyarakat yang berperan untuk membantu 

masyarakat yang mengalami kesulitan atau permasalahan di berbagai bidang. 

Terdapat 4 bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh NGOs yaitu emotional 

support yang merupakan dukungan emosional, bentuk dukungan ini berupa 

ungkapan rasa empati, kepedulian dan perhatian terhadap individu, instrumental 

support yang  merupakan pemberian dukungan yang melibatkan bantuan secara 

langsung seperti bantuan uang, barang atau jasa,  informational support yang 

merupakan dukungan informasi yang diberikan berupa nasihat, petunjuk-petunjuk, 

atau saran kepada individu, dan   esteem spport yang merupakan dukungan 

penghargaan yang diungkapkan melalui ungkapan positif atau penghargaan yang 

positif pada individu, dorongan untuk maju atau persetujuan akan gagasan atau 
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perasaan individu dan perbandingan yang positif antara individu dengan orang 

lain. 

Daerah Kabupaten Pekalongan, khususnya wilayah kajen sendiri juga masih 

jarang NGOs atau LSM yang mau memberikan bantuannya untuk program 

perbaikan status gizi. Menurut kepala desa Sangkanjoyo, bantuan yang diberikan 

biasanya untuk bidang lingkungan, bencana alam, atau pembangunan desa. 

Sampai penelitian ini berlangsung belum ada NGOs yang berperan dalam 

memberikan bantuan atau dukungannya untuk bidang kesehatan khususnya gizi 

balita. Semua informan (100%) menyatakan tidak pernah ada bentuk social 

support yang diberikan dari NGOs atau badan amal di desa Sangkanjoyo dalam 

bidang kesehatan khususnya gizi balita. Menurut penuturan salah satu informan, 

tidak adanya bantuan dalam bidang kesehatan khususnya gizi balita dari badan 

amal atau NGOs dikarenakan di desa Sangkanjoyo sudah terbebas dari gizi buruk 

maupun gizi kurang, dan bila ada maka akan dibantu dari pihak pemerintah. Hasil 

ini juga dipekuat dengan hasil focus group discussion (FGD) yang menjelaskan 

bahwa belum pernah ada dukungan dari NGOs yang diberikan di desa 

Sangkanjoyo. Sehingga semua bentuk social support tidak berkontribusi dalam 

mendukung status gizi balita yang dilihat dari dukungan NGOs.  

Berbeda hal nya dengan penelitian yang dilakukan di Niger dimana 

merupakan negara yang berada di bawah garis kemiskinan dan kelaparan. Dalam 

penelitian tersebut ada suatu badan atau organisasi dunia yang membantu 

berperan mengatasi masalah kelaparan atau krisis pangan di negara tersebut. 

Badan tersebut adalah WFP (World Food Council) merupakan badan PBB yang 

dibawah FAO. WFP bertujuan untuk mengatasi kelaparan dan meningkatkan 
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pembangunan ekonomi masyarakat miskin di negara-negara miskin. Peran dari 

WFP ini adalah dengan memberikan bantuan pangan dan logistik untuk 

masyarakat di Niger yang mengalami krisis pangan (Ndaru, Herjuno dan Intan 

Defrina, 2005: 51). 

5.4.8 Nilai-nilai 

Nilai adalah suatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting 

oleh anggota kelompok masyarakat, misalnya nilai harmoni, prestasi, kerja keras, 

kompetisi dan lainnya merupakan contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam 

kehidupan masyarakat (Habullah, Jousairi, 2006 :14). Walaupun nilai-nilai 

berfungsi sebagai pedoman hidup manusia di masyarakat tetapi sebagai konsep, 

suatu nilai itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 

dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Biasanya nilai di suatu 

daerah dengan daerah lain berbeda-beda (Handayani, O.W., 2011: 142). 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai yang ada di desa Sangkanjoyo adalah 

mengenai pemeriksaan kesehatan yang dahulu jika sakit akan pergi ke dukun atau 

orang pintar, akan tetapi sekarang sudah pergi ke bidan atau dokter.  

Pada proses persalinan sekarang tidak lagi mengandalkan dukun bayi, tetapi 

sudah menemui bidan. Dukun bayi hanya membantu pada perawatan bayi setelah 

lahir seperti untuk memijat bayi atau memandikan. Menurut bidan desa, 

pergeseran nilai juga terjadi pada kunjungan ke posyandu, yang dahulu masih 

jarang ibu dan balita yang pergi ke posyandu, akan tetapi sekarang sudah banyak 

yang menyadari pentingnya posyandu untuk memantau gizi balita mereka. Selain 

itu nilai lain adalah nilai anak yang dahulu dikatakan banyak anak banyak rejeki, 

sekarang mulai ditinggalkan. Sekarang warga desa menganggap bahwa banyak 
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anak justru akan membebani keluarga, dikarenakan akan banyak pengeluaran 

sehingga warga memilih mempunyai 2 sampai 3 anak saja. Menurut hasil 

wawancara, ada informan yang menyebutkan bahwa nilai anak dalam keluarga 

dan masyarakat adalah sebagai generasi penerus dan merupakan anugerah dari 

Tuhan. Informan lain menyebutkan bahwa nilai anak dalam keluarga mereka 

sangat penting, karena dalam berumah tangga salah satu tujuannya adalah 

mempunyai keturunan. Seperti pada penelitian Ade, Aditya (2011: 1) dikatakan 

bahwa nilai anak di dalam keluarga sangat beragam tergantung bagaimana orang 

tua melihatnya, dapat dilihat dari sisi ekonomi dan non ekonomi. Semakin rendah 

tingkat pendidikan maka nilai anak adalah bernilai ekonomi yaitu anak dapat 

membantu pekerjaan orang tua dan membahagiakan orang tua dikemudian hari, 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka nilai anak adalah sebagai tanggung jawab 

orang tua untuk membesarkan dan membimbing serta membantu anak sampai 

anak mampu membangun hidupnya sendiri kelak, tanpa mengharap apapun dari 

seorang anak.  

5.4.9 Norma 

       Norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan 

diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma sosial 

akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh 

dalam masyarakat (Habullah, Jousairi, 2006: 13). Norma yang ada adalah dalam 

pola asuh memberikan makanan pada balita. Menurut wawancara dengan keluarga 

balita, balita akan lebih banyak menyerap makanan yang diberikan saat diberikan 

sambil bermain atau berjalan-jalan di sekitar rumah daripada duduk di dalam 

rumah. Hal ini berbeda dari yang seharusnya yaitu saat makan harus duduk dan 
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tidak boleh sambil berdiri. Menurut hasil focus group discussion (FGD) dengan 

kelompok pengarah atau penanggung jawab bidang kesehatan, menjelaskan 

bahwa seharusnya makan itu sambil duduk dan itu harusnya diajarkan sejak dini. 

Sehingga menurut kader kesehatan, paud merupakan tempat yang baik untuk 

mengajarkan anak cara makan yang baik dan benar.  

5.4.10 Trust (Kepercayaan) 

       Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai 

itu benar atau nyata (misalnya kepercayaan terhadap makhluk halus), sesuatu yang 

dipercayai (misalnya rakyat kepada para pemimpinnya), harapan dan keyakinan 

misalnya pada kejujuran dan kebaikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

2001).  

Menurut hasil wawancara, kepercayaan di desa Sangkanjoyo terhadap 

makhluk halus atau pantangan makanan sudah tidak ada. Akan tetapi menurut 

hasil focus group discussion (FGD), kepercayaan justru timbul dari warga desa 

pada bidan, kader, tokoh masyarakat dan kepala desa. Warga akan lebih 

mendengarkan saat diberikan nasihat dari bidan, kader, tokoh masyarakat dan 

kepala desa daripada nasihat dari dinas kesehatan atau petugas puskesmas. 

Kepercayaan yang paling kuat dan berpengaruh adalah dari warga ke bidan desa. 

Hal ini dikarenakan bidan desa sudah bertugas hampir 12 tahun di desa 

Sangkanjoyo, sehingga tidak hanya warga desa Sangkanjoyo yang sering berobat 

ke bidan tersebut, tetapi warga di luar desa juga sering berkunjung di jam praktek. 

Kepercayaan lain yang dianggap berpengaruh adalah dari warga ke kader dan 

tokoh masyarakat. Akan tetapi tidak seperti bidan yang dapat menyembuhkan bila 

sakit, kader dan tokoh masyarakat lebih berperan pada pemberian informasi dan 
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nasihat jika warga mengalami masalah khususnya di bidang kesehatan. Warga 

desa Sangkanjoyo juga sangat menghormati pimpinan mereka, akan tetapi 

dikarenakan masa jabatan kepala desa yang baru 1 tahun sehingga belum banyak 

menarik kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut akan mempengaruhi 

status gizi balita baik secara langsung maupun tidak langsung, karena ibu-ibu dari 

balita itu akan mendengarkan nasihat untuk kesehatan balita mereka.  

5.5 HASIL FOOD RECALL KONSUMSI  

Makanan pokok balita di atas satu tahun adalah nasi, sayur, lauk pauk, buah 

dan susu. Berdasarkan data pengamatan food recall didapat bahwa lauk paling 

sering diberikan. Pemberian sayur juga diberikan tetapi tidak lebih banyak dari 

lauk. Pola konsumsi makanan balita informan mempunyai Angka Kecukupan Gizi 

protein berkisar antara 21,4 gram sampai dengan 44,1 gram dengan rata-rata 

adalah 31,5 gram. Tingkat kecukupan protein (TKP) berkisar antara 61,1 %  

sampai dengan 169,6 % dengan rata-rata 130,1 % yang termasuk dalam kriteria 

normal. Konsumsi protein balita berasal dari susu, ikan, daging, tahu, temped dan 

telur. TKP yang tinggi berasal dari telur dan susu. Angka Kecukupan Gizi energi 

(AKG energi) berkisar 1019,3 gram sampai dengan 1493,9 gram dengan rata-rata 

adalah 1358,3 gram. Tingkat kecukupan energy (TKE) berkisar antara 90,6 % 

sampai dengan 132, 7 % dengan rata-rata 107,8 % yang termasuk dalam kriteria 

normal. Data tersebut menggambarkan bahwa kecukupan energi dan protein 

sudah baik. 

5.6 HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

5.6.1 Hambatan Penelitian 
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       Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa hambatan yang 

mempengaruhi kelancaran penelitian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: 

1. Dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan peneliti, sebagian 

informan kurang begitu memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan, 

sehingga peneliti perlu menjelaskan kembali maksud dari pertanyaan tersebut. 

2. Pada saat wawancara berlangsung, ada beberapa informan yang sedang 

mengasuh anak mereka, sehingga wawancara sedikit tergganggu karena 

informan sedikit kebingungan antara menjawab pertanyaan dengan mengasuh 

anak mereka dan ada beberapa jawaban informan yang keluar dari konteks 

masalah penelitian yang membuat peneliti mengalami kebingungan. Hal ini 

diatasi dengan peneliti mendatangi informan tidak hanya sekali tetapi berulang 

kali sampai cukup mendapatkan informasi dan memberikan penjelasan 

mengenai tujuan dari wawancara yang dilakukan yaitu untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan, sedangkan untuk data diluar konteks masalah penelitian 

dapat dibicarakan setelah wawancara selesai. 

5.6.2 Kelemahan Penelitian 

       Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Informan utama (kepala puskesmas) tidak bersedia untuk diwawancarai dan 

mengalihkan kepada petugas gizi di puskesmas sehingga peneliti tidak 

mengetahui informasi dari sudut pandang kepala puskesmas.  

2. Saat focus group disscusion (FGD) berlangsung ada peserta yang tidak dapat 

hadir sehingga mengurangi informasi yang seharusnya bisa didapatkan oleh 

peneliti.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 SIMPULAN 

       Berdasarkan penelitian mengenai kontribusi unsur social support dalam 

mendukung status gizi balita di desa Sangkanjoyo, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan: 

1. Pada wilayah kecamatan Kajen yang hampir seluruh desa terdapat kasus gizi 

buruk dan gizi kurang, ada desa Sangkanjoyo yang terbebas dari gizi buruk 

dan gizi kurang. Balita di desa Sangkanjoyo berstatus gizi baik dikarenakan 

adanya kontribusi social support.   

2. Kontribusi unsur social support dalam mendukung status gizi balita dilihat 

dari beberapa aspek yaitu dukungan keluarga, dukungan tetangga, dukungan 

teman-teman, dukungan pemimpin masyarakat, dukungan pemimpin politik, 

dukungan pejabat pemerintah, Non Government Organizations (NGOs), nilai, 

norma,  dan kepercayaan (trust). Jenis dukungan yang diberikan adalah 

emotional support berupa kepedulian dan perhatian pada kondisi balita, 

instrumental support berupa bantuan uang, barang dan jasa yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, informational support berupa 

informasi, nasihat, saran atau petunjuk menyangkut perawatan dan 

pengasuhan balita, dan esteem support berupa ungkapan positif atau 

penghargaan dalam pengasuhan balita.  

3. Aspek dari social support yang berkontribusi dalam mendukung status gizi 

balita adalah dari dukungan keluarga, dukungan tetangga, dukungan teman-

teman, dukungan pemimpin masyarakat, dukungan pejabat pemerintah, nilai, 
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norma, dan kepercayaan (trust). Sedangkan aspek yang tidak berkontribusi 

dalam mendukung status gizi balita adalah dari dukungan pemimpin politik 

dan Non Government Organizations (NGOs).  

6.2 SARAN 

       Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat 

diberikan antara lain:. 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 

       Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa ada kontribusi unsur  social support  

dalam mendukung status gizi balita, maka diharapkan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pekalongan dapat melihat dari sudut pandang lain dalam penentuan 

status gizi di masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

       Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan status gizi balita yang baik ini 

agar tidak mengarah ke gizi lebih.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Kepada peneliti selanjutnya diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai 

modal sosial dilihat dari unsur  asosiasi atau organisasi sosial khususnya dalam 

bidang kesehatan.  
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Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI 

Kontribusi Unsur Social Support Dalam Mendukung Status Gizi Balita  

(Di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) 

 

Hal yang Diamati Hasil Pengamatan 

Dukungan sosial  

1. Dukungan keluarga 
a. Emosional support 

 
b. instrumental support 

 
c. informatif support  

 
d. esteem support 

 

 

2. Dukungan tetangga 
a. Emosional support 

 
b. instrumental support 

 
c. informatif support  

 
d. esteem support 

 

 

3. Dukungan teman-teman 
a. Emosional support 

 
b. instrumental support 

 
c. informatif support  

 
d. esteem support 

 

 

4. Dukungan pemimpin masyarakat 
a. Instrumental support 
 
b. Informatif support 
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5. Dukungan pemimpin politik 

a. Instrumental support 
 

 

6. Dukungan pemimpin pemerintah 
a. Instrumental support 

 
b. Informatif support 

 

 

7. Dukungan amal dari NGOs (Non 
Government organizations) 
a. Instrumental support 

 

 

8. Nilai-nilai  

9. Norma-norma  

10. Kepercayaan  

Status gizi  

1. Mengamati postur dari balita 

berkaitan dengan status gizinya 

 

2. Makanan yang dikonsumsi balita   
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Lampiran 7 

PANDUAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

Kontribusi Unsur Social Support Dalam Mendukung Status Gizi Balita  

(Di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) 

Kelompok 1 

FGD ini digunakan untuk :1. Mendapatkan data yang lebih lengkap, dan 

2. Membantu mengambil kesimpulan dari data-data 
yang telah didapat sebelumnya. 

Pemandu   : Peneliti 

Peserta  : Kelompok 1 : Wakil Puskesmas, Kader Kesehatan,   
   Tokoh masyarakat. 
 

Tempat  : Balai Desa  atau Puskesmas atau menyesuaikan  
   dengan hasil kesepakatan. 

Naskah FGD  

Ucapan Salam 

Pemandu ( moderator ) menjelaskan tujuan FGD saat ini 

Tujuan pertemuan saat ini untuk mendapatkan informasi, masukan tentang sosial 

support yang berkaitan dengan status gizi. Dalam hal ini terdiri dari : 

1. Dukungan pemimpin masyarakat (instrumental dan informatif support) 

2. Dukungan pemimpin politik (instrumental support) 

3. Dukungan pejabat pemerintah (instrumental dan  informatif support) 

4. Dukungan amal dari NGOs (non Government organizations) (instrumental 

support) 

5. Nilai, norma, kepercayaan di masyarakat  

Perlu juga di sampaikan dan ditekankan pada peserta bahwa acara ini independen, 

bagi peserta untuk menyampaikan pendapatnya tanpa ada tekanan dan subyektif 
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kontrol. Adanya rekaman berupa video dan voice recorder dimaksud bahwa 

pikiran, pendapat, gagasan Bapak/Ibu diperlukan dalam rangka penyusunan 

laporan kegiatan dan proses evaluasi. 

Pertanyaan-pertanyaan 

1. Bagaimana dukungan yang ada di sekitar balita / di masyarakat dalam 

meningkatkan status gizi (dari siapa dan seperti apa bentuknya) 

2. Ceritakan tentang kepercayaan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan 

dukungan sosial yang mendukung status gizi balita 

3. Ceritakan mengenai norma-norma yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyarakat atau yang biasa bapak /ibu lakukan 

(norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 

masyarakat, dipakai sebagai panduan,tatanan dan pengendali tingkah laku 

yang sesuai dan diterima, sehingga setiap warga masyarakat harus 

mentaatinya) 

4. Ceritakan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyaraka, nilai anak yang ada di masyarakat atau 

bapak / ibu rasakan. (Nilai adalah gagasan mengenai apakah pengalaman 

berarti atau tidak berarti). Dapat berupa pertanyaan yang mengarah pada 

bagaimana nilai anak bagi orang tuanya dan perilaku apa yang mendukung 

nilai-nilai tersebut. 

Catatan : Materi pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil yang 

ditemukan dilapangan berdasarkan data dan hasil observasi dan wawancara. 

Penutup 

Moderator mengucapkan terimakasih kepada para peserta FGD atas 

partisipasinya.  
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PANDUAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

Kontribusi Unsur Social Support Dalam Mendukung Status Gizi Balita  

(Di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) 

Kelompok 2 

FGD ini digunakan untuk :1. Mendapatkan data yang lebih lengkap, dan 

2. Membantu mengambil kesimpulan dari data-data 
yang telah didapat sebelumnya. 

Pemandu   : Peneliti 

Peserta  : Kelompok 2 : Keluarga Balita 
    

Tempat  : Balai Desa  atau Puskesmas atau menyesuaikan  
   dengan hasil kesepakatan. 

Naskah FGD  

Ucapan Salam 

Pemandu ( moderator ) menjelaskan tujuan FGD saat ini 

Tujuan pertemuan saat ini untuk mendapatkan informasi, masukan tentang sosial 

support yang berkaitan dengan status gizi. Dalam hal ini terdiri dari : 

1.Dukungan keluarga (emosional, instrumental, informatif, dan esteem support) 

2.Dukungan tetangga (emosional, instrumental, informatif, dan esteem support) 

3.Dukungan teman-teman (emosional, instrumental, informatif, dan esteem 

support) 

4.Nilai, norma, trust di masyarakat 

Perlu juga di sampaikan dan ditekankan pada peserta bahwa acara ini 

independen, bagi peserta untuk menyampaikan pendapatnya tanpa ada tekanan 

dan subyektif kontrol. Adanya rekaman berupa video dan voice recorder 

dimaksud bahwa pikiran, pendapat, gagasan Bapak/Ibu diperlukan dalam rangka 

penyusunan laporan kegiatan dan proses evaluasi. 
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Pertanyaan-pertanyaan 

1. Bagaimana dukungan yang ada di sekitar balita / di masyarakat dalam 

meningkatkan status gizi (dari siapa dan seperti apa bentuknya) 

2. Ceritakan tentang kepercayaan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan 

dukungan sosial yang mendukung status gizi balita 

3. Ceritakan mengenai norma-norma yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyarakat atau yang biasa bapak /ibu lakukan 

(norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 

masyarakat, dipakai sebagai panduan,tatanan dan pengendali tingkah laku 

yang sesuai dan diterima, sehingga setiap warga masyarakat harus 

mentaatinya) 

4. Ceritakan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan, makanan, 

pengobatan yang ada di masyaraka, nilai anak yang ada di masyarakat atau 

bapak / ibu rasakan. (Nilai adalah gagasan mengenai apakah pengalaman 

berarti atau tidak berarti). Dapat berupa pertanyaan yang mengarah pada 

bagaimana nilai anak bagi orang tuanya dan perilaku apa yang mendukung 

nilai-nilai tersebut. 

Catatan : Materi pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil yang 

ditemukan dilapangan berdasarkan data dan hasil observasi dan wawancara. 

Penutup 

Moderator mengucapkan terimakasih kepada para peserta FGD atas 

partisipasinya.  
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Lampiran 8 
 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

Kontribusi Unsur Social Support Dalam Mendukung Status Gizi Balita  

(Di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) 

 

A. Pertanyaan untuk Kepala Puskesmas 

1. Bagaimana keadaan status gizi di wilayah kerja puskesmas ini? 

2. Salah satu desa yang masuk wilayah kerja puskesmas ini adalah desa 

Sangkanjoyo, bagaimana dengan status gizi balita di desa tersebut?  

3. Di Desa Sangkanjoyo, apa ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli 

tentang gizi balita?  

4. Bagaimana bentuk kontribusi perkumpulan atau paguyuban yang peduli 

tentang gizi balita dalam mendukung status gizi balita yang ada di desa 

tersebut?  

5. Bagaimana bapak / ibu berperan dalam mendukung status gizi balita ? 

6. Kebijakan apa yang diterapkan untuk mendukung status gizi balita? 

7. Apakah pernah ada bantuan dari  luar pemerintah untuk mendukung 

program kesehatan khususnya masalah gizi balita? 

8. Bagaimana nilai, norma, dan kepercayaan yang ada di desa Sangkanjoyo? 
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B. Pertanyaan untuk Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa 

1. Bagaimana kondisi balita di desa Sangkanjoyo? 

2. Bagaimana kondisi sosial masyarakat di desa ini? 

3. Di Desa Sangkanjoyo, apa ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli 

tentang gizi balita?  

4. Bagaimana bentuk kontribusi perkumpulan atau paguyuban yang peduli 

tentang gizi balita dalam mendukung status gizi balita yang ada di desa 

tersebut?  

5. Bagaimana bapak / ibu berperan dalam mendukung status gizi balita ? 

6. Bagaimana kontribusi unsur social support dalam mendukung status gizi 

balita? 

7. Bagaimana program pemerintah mengenai gizi balita untuk desa ini? 

8. Apakah pernah ada bantuan dari luar pemerintah untuk program gizi 

balita di desa ini? 

9. Adakah kepercayaan atau budaya, nilai dan norma yang berhubungan 

dengan kesehatan yang masih dianut dan dijalankan di desa ini? Seperti 

apa?  

 

C. Pertanyaan untuk Bidan Desa dan Kader Posyandu 

1. Bagaimana dengan status gizi balita di desa Sangkanjoyo? 

2. Apa ada perkumpulan atau paguyuban yang peduli tentang gizi balita?  
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3. Bagaimana bentuk kontribusi perkumpulan atau paguyuban yang peduli 

tentang gizi balita dalam mendukung status gizi balita yang ada di desa 

tersebut?  

4. Bagaimana ibu berperan dalam mendukung status gizi balita ? 

5. Menurut ibu, bagaimana perawatan atau pengasuhan balita di desa ini?  

6. Bagaimana kontribusi unsur social support dalam mendukung status gizi 

balita? 

7. Adakah pantangan bagi balita terhadap makanan yang dikonsumsi yang 

berlaku didesa ini secara turun temurun? (misalnya tidak boleh makan 

telur, daging, sayur dll) 

8. Apakah pantangan-pantangan makan tersebut masih dipegang teguh oleh 

masyarakat?  

9. Adakah kebijakan dari pemerintah dalam program gizi di desa ini? 

10. Adakah kepercayaan atau budaya, nilai dan norma yang berhubungan 

dengan kesehatan yang masih dianut dan dijalankan di desa ini? Seperti 

apa?  

D. Pertanyaan untuk keluarga balita  

1. Apakah ada kelompok-kelompok yang peduli tentang gizi balita? 

2. Kalau ada, berapa jumlahnya, bentuk kepeduliannya seperti apa? 

3. Apakah bapak/ibu pernah menerima penyuluhan mengenai gizi balita? 

Dari siapa?  

4. Apa bapak/ibu mengerti mengenai status gizi balita? 

5. Bagaimana status gizi balita dalam keluarga bapak/ ibu? 



120 
 

 
 

6. Berapa penghasilan keluarga bapak / ibu per bulan? 

7. Berapa jumlah anggota keluarga ? 

8. Bagaimana bapak / ibu berperan dalam mendukung status gizi balita ? 

9. Apakah ada upaya khusus dalam pengasuhan balita dalam keluarga bapak 

/ ibu ? 

10. Apakah bapak/ibu pernah menerima bantuan dalam mendukung status 

gizi balita? Dari siapa, berupa apa? 

11. Kebiasaan apa saja yang ada dalam keluarga untuk mendukung status gizi 

balitanya? 

12. Bila dalam keluarga terdapat masalah kesehatan khususnya pada balita 

bapak/ ibu apakah ada pihak luar yang membantu? Bagaimana dukungan 

tetangga mengenai hal ini? 

13. Bila selain tetangga, oleh siapa dan bagaimana bentuk bantuan tersebut? 

14. Apakah ada anjuran khusus dari bu bidan atau kader dalam perawatan gizi 

balita bapak / ibu? 

15. Apa saja program gizi dari pemerintah yang pernah dilaksanakan di desa 

ini? 
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Lampiran 9 
 

FOOD RECALL KONSUMSI 

 

Tanggal wawancara : ............... 

No responden  : ............... 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama balita  :  

Umur   : 

Berat badan  : ......kg 

Jenis kelamin  : 1. Laki-laki 

       2. Perempuan 

Alamat   :   

Nama Ibu/Ayah : 

 

Hari 
Waktu 
Makan 

Nama Masakan 
Bahan makanan 

Jenis 
Banyaknya 

URT g 
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Lampiran 10 
DOKUMENTASI 

 

 

 
Gambar 2. Wawancara dengan Informan Keluarga Balita 

Gambar 1. Wawancara dengan Bidan Desa 
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Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Desa 

Gambar 3. Wawancara dengan Staf Puskesmas 
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Gambar 6. FGD Kelompok 2 

Gambar 5. FGD Kelompok 1 
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Lampiran 11 
 

REKAPITULASI WAKTU WAWANCARA 

 

No Informan Hari/ tanggal 
Wawancara Waktu Tempat 

1 Wachosiya (staff 
puskesmas bid. gizi) 

Sabtu, 19 April 2014 08.00 Puskesmas 
Kajen I 

2 
Suko Margiono 
(Kepala Desa 
Sangkanjoyo) 

Rabu, 16 April 2014 11.00-
12.00 

Kantor Kepala 
Desa 
Sangkanjoyo 

3 Rohani (Tokoh 
Masyarakat) 

Rabu , 30 April 2014 11.00-
12.00 

Warung milik 
Pak Rohani 

4 Susi Setyawati 
(Kader Kesehatan) 

Rabu, 16 April 2014 13.00-
14.00 

Balai Desa 
Sangkanjoyo 

5 Nur Hayati (Bidan 
Desa) 

Jumat, 18 April 2014 8.00-9.30 Rumah bidan 

6 Casmiyah (ibu 
balita) 

Senin, 14 April 2014 – 
Rabu, 16 April 2014 

09.00 Rumah Bu 
Casmiyah 

7 Siti Wahyuningsih 
(ibu balita) 

Kamis, 17 April 2014 
– Sabtu, 19 April 2014 

08.00 Rumah Bu 
Siti 

8 
Rismanah (ibu 
balita) 

Minggu, 20 April 
2014 – Selasa, 22 
April 2014 

11.00 Rumah Bu 
Rismanah 

9 
Cuci Rahayu (ibu 
balita) 

Minggu, 20 April 
2014 – Selasa, 22 
April 2014 

08.00 Rumah Bu 
Cuci 

10 Warsutirah (nenek 
balita) 

Rabu, 23 April 2014 – 
Jumat, 25 April 2014 

13.00 Rumah Bu 
Warsutirah 

Sumber : Data Primer  
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Lampiran 12 
 

HASIL OBSERVASI 

Kontribusi Unsur Social Support Dalam Mendukung Status Gizi Balita  

(Di Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) 

 

Hal yang Diamati Hasil Pengamatan 

Dukungan sosial  

11. Dukungan keluarga 
e. Emosional support 

 
f. instrumental support 

 
g. informatif support  

 
h. esteem support 

 

Bentuk dukungan yang terlihat nyata 
adalah instrumental support (berupa 
barang, uang dan jasa) dan informatif 
support  (informasi, nasihat atau 
saran). Bentuk dukungan emosional 
support dan esteem support  belum 
dapat berkontribusi secara masksimal 
 

12. Dukungan tetangga 
e. Emosional support 

 
f. instrumental support 

 
g. informatif support  

 
h. esteem support 

 

Bentuk dukungan yang paling 
berkontribusi adalah informatif 
support  (informasi, nasihat atau 
saran). Bentuk dukungan emosional 
support , instrumental support  
dan esteem support  belum dapat 
berkontribusi secara masksimal 

13. Dukungan teman-teman 
e. Emosional support 

 
f. instrumental support 

 
g. informatif support  

 
h. esteem support 

 

Bentuk dukungan yang paling 
berkontribusi adalah informatif 
support  (informasi, nasihat atau 
saran). Bentuk dukungan emosional 
support , instrumental support  
dan esteem support  belum dapat 
berkontribusi secara masksimal 

14. Dukungan pemimpin masyarakat 
c. Instrumental support 
 

Bentuk dukungan yang terlihat nyata 
adalah instrumental support (berupa 
barang, uang dan jasa) dan informatif 
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d. Informatif support 
 

support  (informasi, nasihat atau 
saran). Bentuk dukungan emosional 
support dan esteem support  belum 
dapat berkontribusi secara masksimal 
 

15. Dukungan pemimpin politik 
b. Instrumental support 

 

Semua bentuk dukungan tidak 
berkontribusi dalam mendukung status 
gizi balita. 

16. Dukungan pemimpin pemerintah 
c. Instrumental support 

 
d. Informatif support 

 

Bentuk dukungan instrumental 
support (berupa barang, uang dan jasa) 
dan informatif support  (informasi, 
nasihat atau saran) sangat 
berkontribusi dalam mendukung status 
gizi balita. 

17. Dukungan amal dari NGOs (Non 
Government organizations) 
b. Instrumental support 

 

Semua bentuk dukungan tidak 
berkontribusi dalam mendukung status 
gizi balita. 

18. Nilai-nilai Nilai-nilai yang ada adalah tentang 
pemeriksaan dari dukun menjadi 
pemeriksaan medis, mempunyai 2 -3 
anak, dan anak merupakan generasi 
penerus.  

19. Norma-norma Norma-norma dalam pengasuhan dan 
pemberian makanan pada balita. 

20. Kepercayaan Tidak ada kepercayaan atau pantangan 
yang mempengaruhi status gizi balita. 
Kepercayaan yang ada dari warga ke 
bidan, kader, tokoh masyarakat dan 
kepala desa.  

Status gizi  

3. Mengamati postur dari balita 

berkaitan dengan status gizinya 

Status gizi balita baik, aktif, sehat, 
pertumbuhan dan perkembangan 
sesuai umur.   

4. Makanan yang dikonsumsi balita  Makanan yang dikonsumsi rata-rata 
sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna 
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Lampiran 13 
 

HASIL WAWANCARA 

No Pertanyaan Hasil wawancara 
1 Data informan Informan 1  : Staff Puskesmas 

konsultan bidang gizi 
Nama : Wachosyiya 
Umur  : 44 tahun 
Pendidikan : D3 Gizi 
Tanggal wawancara : 19 April 2014  

2 Keadaaan status gizi di wilayah 
puskesmas 

Hasil wawancara menurut kolsultan 
gizi puskesmas kajen I, status gizi di 
wilayah puskesmas kajen I adalah baik 
untuk tahun 2013-2014 ini. Tapi masi 
ada desa yang gizi kurang karena cacat 
bawaan yaitu di desa Sambiroto dan 
Tanjungsari. Walau tahun 2012 hanya 
desa Kebonagung dan Sangkanjoyo 
yang bebas gizi buruk dan gizi kurang. 
Di tahun 2013-2014 ini hampir semua 
desa sudah tidak ada yang gizi kurang 
maupun buruk kecuali desa Sambiroto 
dan Tanjungsari. Semua kasus sudah 
ditangani dengan baik. 

 
3 Keadaan status gizi di desa 

Sangkanjoyo 
Sangkanjoyo sendiri merupakan desa 
yang maju dalam berbagai bidang. 
Terutama kesehatan balitanya, sering 
mengikuti lomba balita sehat dan 
pernah menjuarai. Lomba posyandu 
dan lomba-lomba desa yang lain. 
Partisipasi dan dukungan dari berbagai 
lapisan masyarakat sangat baik 
sehingga dapat memajukan desa 
Sangkanjoyo.  
 

4 Perkumpulan yang di desa 
sangkanjoyo 

organisasi PKK dengan kegiatan 
posyandu, paud, arisan, dll 
 

5 Bentuk kontribusi perkumpulan 
tersebut 

dengan kegiatan rutin posyandu yaitu 
KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Pencegahan 
diare,ISPA,TBC, partisipasi 
masyarakat sangat baik. Kegiatan 
berjalan dengan baik, kader cukup baik 



130 
 

 
 

dalam berperan. Terdapat penyuluhan-
penyuluhan di kala rapat PKK atau 
arisan, kadang pihak puskesmas juga 
diundang untuk mengisi.  
 

6 Kondisi sosial masyarakat di 
Sangkanjoyo 

masyarakatnya mudah diatur sehingga 
sering menang dalam lomba, 
kepedulian antar sesama cukup baik, 
termasuk desa dengan penataan yang 
baik. Banyak kegiatan yang berjalan di 
desa tersebut. 

7 Peran dari informan dalam 
mendukung status gizi balita 

sebagai konsultan gizi, merekap 
penimbangan se wilayah kajen, jika 
ada balita yang masuk dalam kategori 
BGM atau gizi kurang-buruk langsung 
mendatangi ke lokasi dan diberikan 
bantuan yang sudah disediakan dari 
pemerintah. Kadang ikut dalam acara 
desa untuk memberikan penyuluhan. 
 

8 Kontribusi unsur social support  
 

a. Keluarga : Tidak begitu 
mengetahui, tetapi percaya bahwa 
pasti keluarga menjadi pihak 
pertama yang selalu mendukung 
gizi balita dengan baik.  

b. Tetangga : Kepedulian di desa 
Sangkanjoyo sangat baik, jadi bisa 
dikatakan kedekatan antar tetangga 
juga baik. Untuk dukungan 
informasi juga disebarkan dengan 
baik, selebihnya tidak begitu 
mengetahui. 

c. Teman-teman : Tidak begitu 
mengetahui dengan pasti 
bagaimana teman-teman 
mendukung untuk status gizi balita 

d. Pemimpin masyarakat : belum 
begitu mengetahui, karena baru 
dilantik kepala desa Sangkanjoyo. 
Tetapi pasti mendukung, namun 
tidak secara langsung. Biasanya 
desa sudah punya program untuk 
kesehatan atau ada bantuan dari 
puskesmas atau dinas kesehatan. 

9 Kebijakan yang diterapkan dalam 
mendukung status gizi balita :  

a. PMT sasaran diberikan pada 
keluarga miskin (AKIN) 
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 berupa roti atau biskuit 
b. MP-ASI untuk balita usia 1-2 

tahun jika gizi kurang 
c. Bantuan operasional kesehatan 

: 5 rb per hari selama 30 hari 
untuk yang gizi buruk dengan 
acuan parameter BB/TB 
diberikan 1 tahun sekali. 

d. PMT penyuluhan : 1 th sekali 
berupa dana 100 ribu setiap 
posyandu 

e. Tambahan mineral : formula 75 
untuk yang gizi buruk (ada 
minyak, mentega dan gula 
pasir) 

f. Imunisasi lengkap kerjasama 
dengan bidan desa 

10 Bantuan dari luar pemerintah 
untuk mendukung status gizi 

tidak ada, seharusnya bisa melalui 
PNPM tetapi dana susah untuk cair 

11 Dukungan dari pemerintah  sudah baik, dengan banyak 
memberikan bantuan tetapi kadang 
respon dari masyarakat untuk 
mengikuti dan melaksanakan yang 
diupayakan pemerintah dalam 
memperbaiki status gizi masih kurang. 

12 Kepercayaan, nilai dan norma  untuk kepercayaan saya rasa sudah 
tidak ada yang menyimpang, untuk 
nilai dan norma saya kurang tahu 
untuk daerah sangkanjoyo. Pastinya 
ada norma yang tertulis maupun tidak 
tertulis, tetapi secara rinci saya tidak 
tahu yang berhubungan dengan gizi 
balita. 

 

No Pertanyaan Hasil wawancara 
1 Data informan Informan 2 : Kepala Desa 

Sangkanjoyo 
Nama : Suko Margiono 
Umur  : 52 tahun 
Masa jabatan : 1 th 
Pendidikan terakhir : SLTA 
 
Informan 3 : Tokoh masyarakat 
Nama : Rohani 
Umur : 47 tahun 
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Pendidikan terakhir : SLTA 
Jabatan : Ketua RW 1 

2 Keadaan status gizi di desa 
Sangkanjoyo  

Status gizi balita adalah baik. Tidak 
ada yang gizi kurang atau buruk. 

 
3 Perkumpulan yang di desa 

sangkanjoyo  
Perkumpulan khusus gizi balita adalah 
PKK dan posyandu, diluar untuk gizi 
balita ada perkumpulan arisan dan 
kelompok tani. 
 

4 Bentuk kontribusi perkumpulan 
tersebut 

Memantau status gizi balita, PMT, 
imunisasi, penimbangan, penyuluhan, 
kemaren juga ikut lomba posyandu 
dan balita sehat, untuk lomba 
posyandu, lomba untuk balita sehat 
dan lomba desa yang melibatkan 
banyak bidang. 

5 Kondisi sosial masyarakat di 
Sangkanjoyo 

Kondisi sosial baik, adaptasi lancar, 
kompak, sering mengikuti lomba, 
sering menjuarai lomba, banyak juga 
perkumpulan di luar yang untuk 
kesehatan, seperti perkumpulan tani, 
arisan ibu-ibu RT, ada perkumpulan 
yasinan, dll. Saling peduli dan tolong 
menolong untuk menyelesaikan 
masalah. 
 

6 Peran dari informan dalam 
mendukung status gizi balita 

Peran kades mendukung setiap 
kegiatan yang dilakukan atau ada 
bantuan atau rujukan ke rumah sakit. 
Datang untuk melihat kegiatan yang 
berlangsung seperti acara PKK. Kalau 
ada informasi langsung diserbarkan ke 
masyarakat. Sebagai kepala desa pasti 
mendukung baik secara emosi atau 
materiil. 
Peran tokoh masayarakat disini 
mendukung setiap kegiatan, 
memberikan saran atau nasihat dengan 
mengarahkan ke arah yang lebih baik. 
Mendukung setiap kegiatan yang 
positif dan memberikan saran jika 
diperlukan 

7 Kontribusi unsur social support  
 

a. Keluarga : Tidak begitu 
mengetahui bagaimana bentuk 
kontribusinya, tapi pasti ada 
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dukungan.  
b. Tetangga : Biasanya warga saling 

membantu saat ada masalah atau 
hajatan. Kedekatan antar tetangga 
sangat baik. Tapi tidak mengetahui 
secara detail untuk jenis dukungan 
lain. 

c. Teman-teman : Tidak begitu 
mengetahui dengan pasti 
bagaimana teman-teman 
mendukung untuk status gizi 
balita.  

d. Pemimpin masyarakat : Menurut 
tokoh masyarakat, kepala desa 
mendukung dengan baik. Secara 
detail tidak mengetahui pasti, 
hanya mungkin membantu 
memberikan saran, informasi dan 
meneruskan bantuan jika ada. 

8 Kebijakan yang diterapkan dalam 
mendukung status gizi balita  
 

Sesuai kebijakan dari pemerintah, 
kami membentuk posyandu dan di situ 
diberikan imunisasi, PMT, atau 
bantuan yang lain untuk kesehatan 
balita. Programnya berjalan lancar. 
Ada bantuan  dana dari Akomodasi 
Dana Desa (ADD) untuk gizi atau 
lainnya. Kepala puskesmas Kajen 
sangat mendukung untuk kemajuan 
desa, seperti saat lomba kemaren juga 
datang ke desa untuk melihat 
bagaimana persiapan dan turut 
membantu dan member saran serta 
dukungan secara mental. 

9 Bantuan dari luar pemerintah untuk 
mendukung status gizi 

Selama ini belum ada bantuan untuk 
program gizi, bantuan biasanya untuk 
bencana atau lingkungan, dari partai 
atau LSM juga tidak ada 

10 Dukungan dari pemerintah Dukungan dari pemerintah sangat 
besar, sering memberikan bantuan 
untuk pembangunan, lingkungan atau 
untuk kemajuan desa. Untuk 
instrumental, pemerintah memberikan 
bantuan kesehatan melalui puskesmas. 
Dukungan secara emosi tidak 
mengetahui. 

11 Kepercayaan, nilai dan norma nilai-nilai masi dijunjung tinggi dan 
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norma juga dipatuhi, nilai disini 
seperti kerukunan dalam bertetangga, 
nilai anak sendiri sudah sangat 
penting, ya anak sebagai generasi 
penerus bangsa, pastinya setiap rumah 
tangga ingin punya keturunan, tetapi 
sudah tidak seperti dulu yang 
memiliki banyak ada, kebanyakan 
disini anaknya sudah 2 atau 3. Untuk 
norma sendiri, ya bertingkah yang 
sewajarnya, sopan santunya. Disini 
untuk lingkungan kami jaga betul, 
peraturan untuk tidak membuang 
sampah di sepanjang jalan masuk desa 
ini atau disembarang tempat sudah 
mulai dilaksanakan dan dipatuhi. 
Untuk kepercayaan sudah tidak ada di 
sini, tapi kalau untuk mitos makanan 
itu tergantung individunya, kadang 
masih ada yang percaya misal saat 
hamil tidak boleh makan mangga 
muda, ya mitos dari keluargannya. 
Tetapi kebanyakan sudah tidak 
percaya mitos-mitos. Pendapatan rata-
rata warga desa 1,5 – 2 juta per bulan 
Terdapat acara adat jika sudah tiba 
musim panen, biasanya hasil panen 
dibawa ke balai desa dan diadakan 
doa bersama sebagai ucapan syukur 
atas hasil panen yang didapatkan. 

 

No Pertanyaan Hasil wawancara 
1 Data informan Informan 4 : Kader Kesehatan atau 

posyandu 
Nama : Susi Setyawati 
Umur : 30 tahun 
Pendidikan terakhir : SLTA 
 
Informan 5 : Bidan Desa   
Nama : Nur Hayati 
Umur :42 tahun 
Pendidikan terakhir : D3 

2 Keadaan status gizi di desa 
Sangkanjoyo  

Gizinya baik semua. Masyarakat disini 
sudah sadar akan pentingnya 
kesehatan balita mereka. Pengasuhan 
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dan perawatannya sudah bagus. 
3 Perkumpulan yang di desa 

sangkanjoyo  
Posyandu jalan dengan baik. Ada PKK 
yang juga sering memberikan 
penyuluhan. Arisan tiap rukun 
tetangga atau juga ada bkb yaitu bina 
keluarga balita tapi merupakan bagian 
dari PKK. Dalam rapat PKK atau 
arisan atau perkumpulan lain juga 
sering diberikan penyuluhan tentang 
kesehatan, sehingga tidak hanya di 
posyandu ibu-ibu dapat menerima 
informasi dan menambah 
pengetahuan. 

4 Bentuk kontribusi perkumpulan 
tersebut 

Posyandu dijalankan dengan baik 
sesuai aturan yang ada yaitu 5 meja. 
Imunisasi juga diberikan sesuai umur. 
PKK sebagai tempat membagi ilmu 
untuk para ibu-ibu di desa 
Sangkanjoyo. 
Dengan posyandu ini, balita yang ada 
di desa bisa mendapatkan imunisasi 
lengkap sesuai umur, PMT baik yang 
untuk gizi normal, kurang atau buruk. 
Tetapi di Sangkanjoyo tidak ada yang 
gizi buruk sehingga PMT yang 
diberikan juga seperti kacang hijau, 
biskuit, agar-agar sesuai kreativitas 
dari kader yang sudah paham tentang 
gizi balita. Ada penyuluhan dan 
dengan posyandu bisa mengontrol 
status gizi balita dengan melihat berat 
badan dan tinggi badannya setiap 
bulan. 

5 Kondisi sosial masyarakat di 
Sangkanjoyo 

Kondisi sosial sangat baik, rukun dan 
erat antar warga. Banyak kegiatan 
yang dilakukan di luar bidang 
kesehatan, contoh pertanian dan  
lingkungan. Bila ada orang sakit 
dijenguk bersama-sama. 
Orang-orang disini mudah diatur, 
salah satunya mungkin karena wilayah 
desa yang menjadi satu dan tidak 
terlalu luas. Jadi orang-orang merasa 
saling memiliki dan bertanggung 
jawab untuk kemajuan desa. 

6 Kontribusi unsur social support  a. Keluarga : Dukungan keluarga 
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 baik. Ibu-ibu sudah punya 
pengetahuan gizi yang cukup 
walaupun pendidikan mereka 
masih ada yang rendah.Dukungan 
secara rinci tidak mengetahui.  

b. Tetangga : Untuk kedekatan antar 
warga disini baik mbak, 
kepeduliannya juga, jadi mudah 
diajak kerjasama gitu mbak. 
Informasi saat ada orang sakit juga 
langsung menyebar dan para 
tetangga akan berbondong-
bondong menengok. Kami sering 
ikut lomba dan itu harus 
melibatkan warga mbak, kalo tidak 
saling membantu tidak bisa jalan 
mbak. Kalau instrumental kayak 
uang, barang tidak mengetahui. 
Kalau saya sebagai tetangga iya 
pasti kasih bantuan tenaga jika ada 
hajatan dan kasih informasi. 

c. Teman-teman : Sebagai tetangga 
dan teman juga memberikan 
dukungan moral. Untuk material 
biasanya yang diberikan adalah 
jasa dan informasi tentang 
kesehatan.  

d. Pemimpin masyarakat : Kepala 
desa mendukung sepenuhnya 
untuk meningkatkan gizi balita. 
Baik secara moral maupun 
material. Material yang diberikan 
berupa pemberian makanan 
tambahn (PMT) dari ADD 
(Akomodasi Dana Desa) yang 
dikumpulkan secara swadaya oleh 
masyarakat. Juga pada informasi-
informasi terbaru selalu disebarkan 
untuk warganya.  

 
7 Peran dari informan dalam 

mendukung status gizi balita 
Sebagai kader kesehatan bertugas 
untuk memberikan informasi tentang 
kesehatan. Aktif dalam posyandu 
seperti membantu penimbangan, 
mencatat laporan dan member 
penyuluhan serta dalam PKK atau 
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kegiatan lain. 
Sebagai bidan adalah membantu 
persalinan, imunisasi, pemeriksaan di 
posyandu atau di puskesmas. 
Memberikan penyuluhan dan kalau 
bidan desa itu hampir semua warga 
jika sakit ke saya dahulu. Tidak hanya 
desa sini,warga desa lain juga sering 
berobat ke sini. 

8 Kebijakan yang diterapkan dalam 
mendukung status gizi balita  
 

Pemberian PMT, imunisasi dasar 
lengkap, bantuan untuk gizi buruk, 
vitamin A, bantuan untuk ibu 
hamil,tumbuh kembang anak, lansia 
dan untuk kader ada dana untuk 
transportasi kader bila dikirim untuk 
menerima pelatihan penyuluhan. 

9 Bantuan dari luar pemerintah untuk 
mendukung status gizi 

Selama ini belum ada bantuan dari 
luar untuk kesehatan khususnya gizi 
balita. LSM dan partai politik. 

10 Dukungan dari pemerintah Dari pemerintah biasanya dana untuk 
kesehatan dan posyandu. Informasi 
juga ada saat ada lomba-lomba. 

11 Kepercayaan, nilai dan norma Nilai-nilai untuk kesehatan dijunjung 
tinggi, seperti nilai pengobatan yang 
saat ini sudah bergeser dari sering 
pergi ke dukun atau tidak mau ke 
dokter, sekarang sudah pergi ke bidan, 
puskesmas atau dokter bila sakit. 
Kebanyakan di desa ini mempunyai 2 
anak. Sudah mulai menyadari 
pentingnya anak dalam keluarga, tidak 
lagi banyak anak banyak rejeki. 
Perawatan dan pengasuhan anak juga 
bagus, terbukti dengan bebas gizi 
buruk. Tidak ada pantangan dan 
kepercayaan. Norma-norma seperti 
pola pengasuhan anak yang baik, 
norma untuk kebersihan lingkungan.  
 

 

No Pertanyaan Hasil wawancara 
1 Data informan Informan 6 Keluarga balita 

Nama Balita  : Rendiansyah 
Umur balita : 1 Th 11 Bulan 
Tgl Lahir  : 23 Mei 2012 
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BB / TB  : 10,3 Kg / 89 Cm 
Nama ibu  : Casmiyah , Bapak 
Suradi 
Umur  ibu : 35 tahun 
Pendidikan terakhir : SLTA 
Pendapatan keluarga : 2 Juta / Bulan 
Pekerjaan ibu: Ibu Rumah Tangga 
 
Informan 7 keluarga balita 
Nama ibu  : Cuci Rahayu (38 th) 
Pendidikan terakhir : SLTA 
Pendapatan : 2 juta/ bulan 
Pekerjaan ibu : ibu rumah tangga 
Nama balita : M. Firdaus Nuzula 
Umur balita  : 1 tahun 4 bulan 
Tgl lahir  : 31 Desember 2012 
 
Informan 8 keluarga balita 
Nama balita  : Iswi Rismayani 
Umur balita : 3 tahun 11 bulan 
 BB / TB : 15 kg / 103 cm 
Tanggal lahir  : 7 Mei 2010 
Nama ibu : Rismanah (35 th) 
Pendidikan terakhir : SLTA 
Pekerjaan ibu   : Ibu Rumah Tangga 
 
Informan 9 keluarga balita 
Nama balita  : Denis Ibnu Zulfikar 
Umur balita : 3 tahun 5 bulan 
 BB / TB : 14, 5 kg / 96 cm 
Tanggal lahir  : 2 September 2011 
Nama ibu : Siti Wahyuningsih 
(21 th) 
Pendidikan terakhir : SLTA 
Pekerjaan ibu   : Ibu Rumah Tangga 
 
Informan 10 keluarga balita 
Nama balita  : Bagas Adiyas 
Nugroho 
Umur balita : 3 tahun 5 bulan 
 BB / TB : 16kg / 100 cm 
Tanggal lahir  : 25 April 2010 
Nama ibu : Warsutirah (Nenek) 
(60 th) 
Pendidikan terakhir : SD 
Pendapatan keluarga: 1 Juta / Bulan 
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Pekerjaan       : Tidak bekerja 
2 Kelompok yang peduli gizi  Di desa Sangkanjoyo untuk 

perkumpulan yang peduli tentang gizi  
balita yaitu posyandu dan PKK. Selain 
itu tidak ada 

3 Pernah menerima penyuluhan  Pernah menerima penyuluhan melalui 
posyandu atau saat pkk dari bidan 
maupun kader.  
 

4 Status gizi balita Status gizi balita baik 
 

5 Penghasilan per bulan dan jumlah 
anggota keluarga  
 

Informan 6 : 2 juta/ bulan (ayah yang 
bekerja) dan  4 ( ibu, bapak, anak 
perempuan dan Rendi) 
Informan 7 : 2 juta/ bulan   dan 6, 
anaknya 3 orang. 
Informan 8 : 2 juta / bulan dan 4 
orang 
Informan 9 : 1 juta / bulan dan 3 
orang 
Informan 10 : 1 juta (ayah yang 
bekerja) dan 3 ( ayah, anak, nenek) 
ibu sudah meninggal 

6 Peran keluarga Mengasuh, merawat, dan mencukupi 
kebutuhan keluarga terutama untuk 
balita. Dukungan emosi dan 
instrumental diberikan penuh dari 
keluarga. Dukungan informasi ada 
yang dari keluarga dan ada yang tidak 
mendapatkan dari keluarga. Dukungan 
penghargaan tidak berkontribusi. 

7 Dukungan tetangga  Dukungan emosi, informasi, 
instrumental ada yang mendapatkan 
dan ada yang tidak mendapatkan dari 
tetangga. Dukungan penghargaan 
tidak berkontribusi secara maksimal 

8 Dukungan teman-teman  Dukungan emosi, informasi, 
instrumental ada yang mendapatkan 
dan ada yang tidak mendapatkan dari 
tetangga. Karena ada yang teman dan 
tetangga itu orang yang sama.  
Dukungan penghargaan tidak 
berkontribusi secara maksimal  

9 Upaya khusus dalam pengasuhan  Tidak ada, pengasuhan diberikan 
multivitamin seperti vitamin untuk 
daya tahan tubuh dan penambah nafsu 
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makan jika anak sulit makan.  
10 Dukungan yang didapat  Keluarga yang paling berpengaruh 

dalam semua jenis dukungan 
11 Kebiasaan khusus  Tidak ada kebiasaaan khusus, ya 

diberikan makanan seperti pada 
umumnya.  
 

12 Bila kesulitan atau ada masalah  Yang pertama membantu keluarga. 
Saat sakit dibawa ke dokter atau 
bidan.  
 

13 Anjuran khusus untuk balita 
(Rendi)  

Tidak ada 
 

14 Program gizi yang diketahui  Tidak begitu mengetahui program 
gizi, hanya mengikuti saja.  
 

15 Dukungan dari pemerintah  Pernah mendapat bantuan berupa uang 
ada yang 1 juta, 100 ribu, 650 ribu 
untuk kebutuhan balita dan ada yang 
belum pernah mendapat bantuan dana. 
 

16 Dukungan dari luar pemerintah  Belum pernah ada untuk balita. 
 

17 Kepercayaan, nilai dan norma  Sudah tidak ada kepercayaan. Nilai-
nilai seperti untuk kesehatan itu sangat 
penting bagi balita. Makan sudah 3 
kali sehari bahkan lebih dan dengan 
menu 4 sehat 5 sempurna. Pengobatan 
ke bidan desa atau dokter. Nilai akan 
sebagai penerus, karena dari berumah 
tangga itu ingin mempunyai anak. 
Cukup 2 anak saja, terlalu banyak 
akan repot dan biaya hidup juga tidak 
ada. Imunisasi lengkap, kunjungan 
posyandu setiap bulan. Norma dalam 
pemberian makan anak seharusnya 
sambil duduk tetapi banyak anak yang 
susah makan bila tidak sambil 
bermain. 
 

 

 
 
 
 



141 
 

 
 

Lampiran 14 
 

DATA KELUARGA BALITA DENGAN STATUS GIZI BAIK 

DI DESA SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN  

KABUPATEN PEKALONGAN 

BULAN APRIL TAHUN 2014 

No Nama balita Pendidikan 
ibu Pekerjaan ibu Pendapatan 

keluarga 
1 M. Sulton Keyzan SLTA Buruh tani 1,5 juta/ bln 
2 Alfin Nur Fadlan SD Buruh tani 1,1 juta/ bln 
3 Danis Aktar SD Buruh migran 1,1 juta/ bln 
4 Rozaki Kusuma SMP Buruh migran 1,2 juta/ bln 
5 Ibrahim Maulana SMP Buruh migran 1,2 juta/ bln 
6 Faiq Ramadhan SLTA Buruh tani  1,5 juta/ bln 
7 Alfatah Rifqi SLTA Petani 1,5 juta/ bln 
8 Ilham Calistiyo SLTA Petani 1,5 juta/ bln 
9 Doni Kurniawan SLTA Ibu rumah tangga 2 juta/ bln 
10 Bilal SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
11 Keyla Fierza SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
12 Cantika Anisa  SD Pedagang  1,5 juta/ bln 
13 Cahya Ayu Lestari SD Buruh tani 1,5 juta/ bln 
14 Akila Putri Jelita SLTA Buruh tani 1,8 juta/ bln 
15 Linka Khalishah SD Buruh tani 1,5 juta/ bln 
16 Sandrina Az Zahra SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
17 Salwa Janah Wibowo SMP Buruh migran 1 juta/ bln 
18 M. Afnan Oktorofif SLTA Ibu Rumah tangga 1 juta / bln 
19 M.Zaky Arifudin SMP Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
20 Irzad Ardan Saputra SLTA Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
21 Wahyu Wildan Pradita SLTA Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
22 Teguh Sugiharto SLTA Buruh tani 1 juta/ bln 
23 Nia Salsabila SD Buruh tani 1 juta/ bln 
24 Hilmatul Alya SD Petani 2 juta/ bln 
25 Sayidah Labibah SD Petani 2 juta/ bln 
26 Zaskia Sabila Hadi SD Petani  1,5 juta/ bln 
27 Meyza Aulia Rahma SMP Buruh tani 1,1 juta/ bln 
28 Falza Nur Azka SD Petani  1,5 juta/ bln 
29 Rista Mahamam SD Buruh petani  1,5 juta/ bln 
30 Siti Rahmadani SD Petani 1,5 juta/ bln 
31 Naveza Dara Kaloza SMP Petani 1,1 juta/ bln 
32 Natasya Gotardo  SLTA Buruh tani 1 juta/ bln 

33 Izam Nazarul Tidak lulus 
SD 

Ibu rumah tangga 900 ribu/ 
bln 
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34 Akbar Nugroho D2 Ibu rumah tangga 1,8 juta/ bln 
35 Erlangga Wirayuda SMP Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
36 Eko Wahyu Utomo SLTA Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
37 Rayhan SLTA Pedagang 2 juta/ bln 
38 Ispar SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
39 Rosyid SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
40 Sila Mariska SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
41 Sesa Febi Amelia SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
42 Nabela Ayu SD Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
43 Daffa  SLTA Buruh tani 1,1 juta/ bln 
44 Rafan Aza S1 PNS 2 juta/ bln 
45 Rendiansyah SLTA Ibu rumah tangga 2 juta/ bln 
46 Riski Aulia Y. SLTA Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
47 Ahmeda Y. SLTA Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
48 Havis Ari W. SMP Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
49 Fibri Hari Arza  SD Petani  2,1 juta/ bln 
50 Fadila Arini SD Petani 1,5 juta/ bln 
51 Sakti SD Buruh tani 1,1 juta/ bln 
52 Meiroh SD Buruh tani 1,1 juta/ bln 
53 Tamara S1 Buruh migran 2,1 juta/ bln 
54 Salsabilah D1 Buruh migran 1,2 juta/ bln 
55 Difanu SLTA Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
56 Wismoyo SD Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
57 M.Firdaus SD Ibu rumah tangga 2 juta/ bln 
58 Mitahul Jannah SLTA Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
59 Safa Natasa SMP Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
60 Benis I. SLTA Buruh tani 1 juta/ bln 
61 Muktazam SD Buruh migran 1 juta/ bln 
62 Chika SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
63 Lukman B. SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
64 Davian SD Ibu rumah tangga 1,2 juta/ bln 

65 Citra M. Tidak lulus 
SD 

Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 

66 M. Gofurul SLTA Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
67 Gazza  D1 Petani  1,5 juta/ bln 
68 Bagas Adiyas N. SD Ibu rumah tangga 1 juta/ bulan 
69 Harindita  SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
70 Nadia S. SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
71 Dimas SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
72 Anwar H. SD Ibu rumah tangga 1,3 juta/ bln 
73 Andrean B. SMP Ibu rumah tangga 1,3 juta/ bln 
74 Ismi R. SLTA Petani  2 juta/ bln 
75 Nindi SD Petani 1,5 juta/ bln 
76 Bintang SD Buruh tani 1 juta/ bln 
77 Suci P. SD Buruh tani 1 juta/ bln 
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78 Amel SD Buruh migran 1,3 juta/ bln 
79 Nur Munawaroh SLTA Buruh migran 2 juta/ bln 
80 Rama  SMP Ibu rumah tangga 2 juta/ bln 
81 Fadli SLTA Ibu rumah tangga 2 juta/ bln 
82 Anis SD Ibu rumah tangga 1juta/ bln 
83 Widi Rusdianto SD Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
84 Nafiza SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
85 Tiara S. SD Petani 2,1 juta/ bln 
86 M.Azis SMP Petani 1,3 juta/ bln 
87 Kayla N. E. D1 Petani 1,5 juta/ bln 
88 Rini Septi R. S1 PNS 2  juta/ bln 
89 Fitri S. SLTA Petani  1,1 juta/ bln 
90 Sabrina R.N SLTA Petani 1 juta/ bln 
91 Hanif A. SD Peternak 2 juta/ bln 
92 Difar H. SD Petani 2 juta/ bln 
93 Alex SMP Buruh migran 2 juta/ bln 
94 Yanuardi SMP Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
95 Tofik Widayat SLTA Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
96 Astri Marsela SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
97 Pratiwi SD Ibu rumah tangga 1,3 juta/ bln 
98 Aat Prasetyo SD Buruh tani 1,1 juta/ bln 
99 Rangga Fiko SD Ibu rumah tangga 2 juta/ bln 

100 Ceriko Saputra SMP Ibu rumah tangga 2 juta/ bln 
101 Ananda Azizah SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
102 Alifah Zulva SLTA Buruh migran 1,1 juta/ bln 
103 Astuti SMP Petani 1,1 juta/ bln 
104 Rindiyani SD Petani  1,1 juta/ bln 
105 Nurahmawati SD Ibu rumah tangga 1,1 juta/ bln 
106 Asril Ilham SD Ibu rumah tangga 1,2 juta/ bln 
107 Nunik Safitri SD Ibu rumah tangga 1,2 juta/ bln 
108 Agrian Alkalan SD Ibu rumah tangga 1,2 juta/ bln 
109 Alan Yulianto SMP Ibu rumah tangga 1,3 juta/ bln 
110 Zanuar Alva SMP Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
111 Dinda Kirana SD Petani  2 juta/ bln 
112 Prima Sugiarto SD Petani 2 juta/ bln 
113 Rifka Dila SD Petani 2 juta/ bln 
114 Rehan SD Petani 2 juta/ bln 
115 Lulu Agata SD Buruh migran 1,5 juta/ bln 
116 Adina Mei SLTA Buruh migran 1,5 juta/ bln 
117 Muhamad SLTA Buruh migran 1,5 juta/ bln 
118 Ibnu Muzaki SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
119 Aliyah SD Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
120 Candra SD Petani  2 juta/ bln 
121 Kansa Sabrina SD Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
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122 Aira Nesa SMP Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
123 Setyawan SMP Ibu rumah tangga 1,5 juta/ bln 
124 Ela Dwioka SMP Ibu rumah tangga 1,2 juta/ bln 
125 Hatsah Asya SD Petani  2 juta/ bln 
126 Afita Sari SMP Petani  2,1 juta/ bln 
127 Tri Nuralifah SD Petani  2 juta/ bln 
128 M.Firdausi Nuzula SLTA Ibu rumah tangga 2 juta/ bulan 
129 Iswi Rismayani SLTA Ibu rumah tangga 2 juta/ bulan 
130 Denis Ibnu Zulfikar SLTA Ibu rumah tangga 1 juta/ bulan 
131 Gaitsa Adlina SD Ibu rumah tangga 1 juta/ bulan 
132 Ahmad Ubaidillah SD Buruh 1,5 jt/ bln 
133 Iftitah Nurfadila SD Pedagang 2 juta/bln 
134 Zahwa Arsya Ardila S1 PNS 2 juta/bln 
135 Abimanyu S1 PNS 2 juta/ bln 
136 Cetta Zavira Early D4 PNS 1,5 juta/ bln 
137 Agus Setiabudi SMP Buruh  1,1 jt/ bln 
138 Naila  S1 PNS 2,5 jt / bln 
139 Ayu S1 PNS 2 juta/ bln 
140 Yudha  SLTA Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
141 Cindy Cantika Sari SLTA Ibu rumah tangga 1 juta/ bln 
142 Ainun  S1 Ibu rumah tangga 1,5 jt/ bln 
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Lampiran 15 
 

DAFTAR NAMA BALITA DENGAN BERAT BADAN DAN TINGGI 

BADAN DI DESA SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN 

KABUPATEN PEKALONGAN 

BULAN APRIL TAHUN 2014 

 

No Nama Balita Umur Balita Berat Badan 
(kg) 

Tinggi Badan 
(cm) 

1 M. Sulton Keyzan 8 bulan 7,9 70 
2 Alfin Nur Fadlan 1 th 2 bln 8,2 76 
3 Danis Aktar 11 bulan 10,2 75 
4 Rozaki Kusuma 1 tahun 9 77 
5 Ibrahim Maulana 1 th 6 bulan 11,6 81 
6 Faiq Ramadhan 1 th 8 bulan 9,7 79 
7 Alfatah Rifqi R.  1 th 9 bulan 11,9 82 
8 Ilham Calistiyo 2 th 1 bulan 10,9 90 
9 Doni Kurniawan 2 th 1 bulan 11,9 91 

10 Bilal 2 tahun  10 84 
11 Keyla Fierza 6 bulan 8 70 
12 Cantika Anisa  5 bulan 6,6 65 
13 Cahya Ayu Lestari 1 th 2 bln 8,3 74 
14 Akila Putri Jelita 1 th 2 bln 8,5 75 
15 Linka Khalishah 1 tahun 8,3 73 
16 Sandrina Az Zahra 8 bulan 8 73 
17 Salwa Janah Wibowo 1 th 2 bln 9,2 76 
18 M. Afnan Oktorofif 2 th 4 bulan 13,4 89 
19 M.Zaky Arifudin 2 th 5 bulan 12,7 90 
20 Irzad Ardan Saputra 2 th 10 bulan 13,3 92 
21 Wahyu Wildan Pradita 2 th 10 bulan 12,3 92 
22 Teguh Sugiharto 2 th 5 bulan 12 89 
23 Nia Salsabila 10 bulan 7,3 71 
24 Hilmatul Alya 1 th 6 bulan 10 80 
25 Sayidah Labibah 1 tahun 9,3 74 
26 Zaskia Sabila Hadi 1 th 2 bulan 10,3 75 
27 Meyza Aulia Rahma 1 th 6 bulan 10,2 80 
28 Falza Nur Azka 2 th 1 bulan 13,2 90 
29 Rista Mahamam 3 th 1 bulan 13,5 94 
30 Siti Rahmadani 3 tahun 13,2 93 
31 Naveza Dara Kaloza 3 th 1 bulan 13 94 
32 Natasya Gotardo  2 th 3 bulan 12,1 90 
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33 Izam Nazarul 3 th 6 bulan 14,4 96 
34 Akbar Nugroho 3 th 5 bulan 15 98 
35 Erlangga Wirayuda 3 th 5 bulan 15,1 99 
36 Eko Wahyu Utomo 3 th 9 bulan 14,6 98 
37 Rayhan 3 th 3 bulan 15,6 99 
38 Ispar 3 th 1 bulan 13,9 97 
39 Rosyid 3 tahun 12,9 94 
40 Sila Mariska 4 tahun 15 99 
41 Sesa Febi Amelia 4 th 2 bulan 15,9 102 
42 Nabela Ayu 4 th 1 bulan 15,6 101 
43 Daffa  1 th 4 bulan 12,4 81 
44 Rafan Aza 1 th 5 bulan 10,3 79 
45 Rendiansyah 1 th 11 bulan 10,5 89 
46 Riski Aulia Y. 1 th 9 bulan 13 83 
47 Ahmeda Y. 1 th 9 bulan 12 83 
48 Havis Ari W. 1 th 7 bulan 10 81 
49 Fibri Hari Arza  1 th 2 bulan 10,1 75 
50 Fadila Arini 1 th 1 bulan 9,8 74 
51 Sakti 1 tahun 9 73 
52 Meiroh 1 tahun 10 75 
53 Tamara 8 bulan 9,1 73 
54 Salsabilah 2 tahun 12,6 88 
55 Difanu 2 th 4 bulan 12,3 89 
56 Wismoyo 2 th 5 bulan  13 91 
57 M.Firdaus 2 th 5 bulan 12,9 90 
58 Mitahul Jannah 2 th 6 bulan 13,5 91 
59 Safa Natasa 2 th 5 bulan 12,1 89 
60 Benis I. 2 th 5 bulan 12,1 89 
61 Muktazam 2 th 6 bulan 11,3 88 
62 Chika 2 th 5 bulan 11,3 88 
63 Lukman B. 2 th 5 bulan  11,6 90 
64 Davian 3 th 1 bulan 13,1 94 
65 Citra M. 2 th 11 bulan 11,3 89 
66 M. Gofurul 3 th 9 bulan 12,5 97 
67 Gazza  3 th 9 bulan 13,7 99 
68 Bagas Adiyas N. 4 tahun 16 100 
69 Harindita  4 th 5 bulan 16,5 105 
70 Nadia S. 4 th 3 bulan 15,6 101 
71 Dimas 4 th 3 bulan 15,3 102 
72 Anwar H. 5 tahun 20,3 113 
73 Andrean B. 5 tahun 20 113 
74 Ismi R. 5 tahun 19,3 112 
75 Nindi 5 tahun 16,6 109 
76 Bintang 5 tahun  18,7 110 
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77 Suci P. 5 tahun 19 110 
78 Amel 5 tahun 14,9 106 
79 Nur Munawaroh 5 tahun 16,3 108 
80 Rama  5 tahun 20,3 111 
81 Fadli 4 th 3 bulan 19,2 108 
82 Anis 4 th 1 bulan  16,9 105 
83 Widi Rusdianto 8 bulan 8,1 72 
84 Nafiza 3 th 4 bulan 12,6 94 
85 Tiara S. 3 th 8 bulan 12,8 99 
86 M.Azis 3 th 11 bulan 15,0 99 
87 Kayla N. E. 5 tahun 16,3 106 
88 Rini Septi R. 4 th 7 bulan 20,3 110 
89 Fitri S. 4 th 7 bulan 20,3 110 
90 Sabrina R.N 4 th 5 bulan 20 110 
91 Hanif A. 4 th 9 bulan 20,5 112 
92 Difar H. 5 tahun 20,3 112 
93 Alex 4 th 10 bulan 20,3 113 
94 Yanuardi 9 bulan 8,7 71 
95 Tofik Widayat 9 bulan 7,7 70 
96 Astri Marsela 11 bulan 8,9 76 
97 Pratiwi 11 bulan 8,9 75 
98 Aat Prasetyo 11 bulan 9,0 76 
99 Rangga Fiko 1 tahun 9,3 76 
100 Ceriko Saputra 1 tahun 9 75 
101 Ananda Azizah 1 th 1 bulan 9,9 76 
102 Alifah Zulva 1 th 1 bulan 8,9 73 
103 Astuti 1 th 1 bulan 9,8 75 
104 Rindiyani 1 th 2 bulan 10 76 
105 Nurahmawati 1 th 2 bulan 10,2 76 
106 Asril Ilham 1 th 7 bulan 10,9 82 
107 Nunik Safitri 1 th 7 bulan 10,8 81 
108 Agrian Alkalan 1 th 7 bulan 10,3 82 
109 Alan Yulianto 2 tahun 11,6 87 
110 Zanuar Alva 1 th 8 bulan 10,9 82 
111 Dinda Kirana 2 th 1 bulan 11,1 86 
112 Prima Sugiarto 2 th 2 bulan 11,3 89 
113 Rifka Dila 1 th 11 bulan 11,2 88 
114 Rehan 2 th 2 bulan 12,4 87 
115 Lulu Agata 2 th 3 bulan 12,3 88 
116 Adina Mei 2 th 6 bulan 12,8 94 
117 Muhamad 2 th 7 bulan 12,5 94 
118 Ibnu Muzaki 2 th 7 bulan 12,7 94 
119 Aliyah 2 th 8 bulan 12,8 95 
120 Candra 2 th 11 bulan 13,0 94 
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121 Kansa Sabrina 3 tahun 13,2 92 
122 Aira Nesa 3 tahun 13,1 92 
123 Setyawan 3 th 2 bulan 14,3 96 
124 Ela Dwioka 3 th 3 bulan 14,1 94 
125 Hatsah Asya 3 th 3 bulan 15,1 95 
126 Afita Sari 3 th 4 bulan 16,3 96 
127 Tri Nuralifah 3 th 3 bulan 15 95 
128 M.Firdausi Nuzula 1 th 4 bulan 8,5 80 
129 Iswi Rismayani 3 th 11 bulan 15 103 
130 Denis Ibnu Zulfikar 3 th 5 bulan 14,5 96 
131 Gaitsa Adlina 1 th 10 bulan 11 86 
132 Ahmad Ubaidillah 1 th 11 bulan 11,3 88 
133 Iftitah Nurfadila 1 th 11 bulan 11,2 87 
134 Zahwa Arsya Ardila 1 th 12 bulan 12,1 89 
135 Abimanyu 4 tahun 16 106 
136 Cetta Zavira Early 3 th 2 bln 11,6 92 
137 Agus Setiabudi 5 tahun 16,6 110 
138 Naila  3 th 6 bln 15 95 
139 Ayu 1 th 5 bln 10,5 81 
140 Yudha  4 tahun 16,3 100 
141 Cindy Cantika Sari 4 tahun 15,6 101 
142 Ainun  3 tahun 13 92 
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Lampiran 16 

FOOD RECALL KONSUMSI 

(khusus untuk anak 1-5 tahun) 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama balita  : Denis Ibnu Zulfikar  

Umur   : 31 bulan (2, 7 tahun ) 

Berat badan  : .14,5 kg 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat   :  Sangkanjoyo RT  RW  

Nama Ibu/Ayah : Siti Wahyuningsih (21 th) 

Tanggal wawancara : 17 April 2014 -19 April 2014 

 

Hari Waktu 
Makan Nama Masakan 

Bahan makanan 

Jenis Banyaknya 
URT G 

1 Pagi Nasi  1 centong 50 
  Telor  Rebus 1 butir 57 
  Susu indomilk  1 botol 240 ml 
 Siang Nasi  1 centong 50 
  Oseng tempe  2 sdm 20 
  Susu  indomilk 1 botol 240 ml 

  Papaya  1 potong 
sedang 100 

  Bakso  1 mangkuk 
sedang 100 

 Malam Susu  indomilk 1 botol 240 ml 
      

2 Pagi Nasi  1 centong 50 
  Ati  ayam 3 potong 90 

  Air putih  1 gelas 
belimbing 240 ml 

 Siang Nasi  1 centong 50 

  Tempe bacem 1 potong 
sedang 25 

  Susu  indomilk 1 botol 240 ml 
 Malam Nasi  1 centong 50 
  Tempe  bacem 1 potong 25 
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sedang 
  Kecap  1 sdm 10 ml 
  Susu  indomilk 1 botol 240 ml 
      

3 Pagi Nasi  1 centong 50 

  Sop bayam  1 sendok 
sayur 40 

  Telur  dadar 1 butir 60 
  Susu indomilk  240 ml 
 Siang Roti roma sachet  2 buah 30 
  Susu  indomilk  240 ml 
  Nasi  ½ centong 25 
  Sop bayam  1 sdm 10 ml 
  Martabak mini  1 buah 30 
 Malam Nasi  1 centong 50 

  Ayam  goreng 1 potong 
sedang 50 

  Susu  indomilk  240 ml 
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FOOD RECALL KONSUMSI 

(khusus untuk anak 1-5 tahun) 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama balita  : Rendiansyah Ragil Saputra  

Umur   : 1 tahun 11 bulan 

Berat badan  : .10,5 kg 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat   :  Sangkanjoyo RT  RW  

Nama Ibu/Ayah : Casmiyah (35 th) - Suradi 

Tanggal wawancara : 14 April 2014 -16 April 2014 

 

Hari Waktu 
Makan Nama Masakan 

Bahan makanan 

Jenis Banyaknya 
URT G 

1 Pagi Nasi  1 centong 50 
  Srundeng  2 sdm  20 
 Siang Nasi  1 centong 50 
  Pindang  goreng 1 ekor 50 
  Kecap  1 sdm 10 ml 
  Air putih  1 gelas 

belimbing 
240 ml 

  Ciki   1 bungkus 15 
  Permen  1 bungkus 25 
 Malam Nasi  1 centong 50 
  Telur  dadar 1 butir 60 
  Kecap  1 sdm 10 ml 
      

2 Pagi Nasi goreng  1 centong 50 
  Krupuk  1 buah 15 
  Telur  dadar 1 butir 60 
 Siang Nasi   1 centong 50 
  Telur  puyuh 4 butir 40 
  Oseng-oseng 

kacang 
 1 sdm 10 ml 

      
 Malam Nasi   1 centong 50 
  Oseng kacang  2 sdm 20 
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  Kecap  1 sdm 10 
      

3 Pagi Bubur   1 piring 
kecil 

100 

  Martabak  1 potong 
kecil 

30 

  Nasi  1 centong 50 
  Kuning Telur   1 butir 30 
 Siang Nasi  1 centong 50 
  Telur dadar  1 butir 60 
  Biskuit roma  3 biji 45 
  Air putih  1 gls 

belimbing 
240 ml 

 Malam Nasi  1 centong 50 
  Kecap  1 sdm 10 ml 
  Sate ayam 3 tusuk 135 
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FOOD RECALL KONSUMSI 

(khusus untuk anak 1-5 tahun) 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama balita  : Iswi Riswayani  

Umur   : 3 tahun 11 bulan 

Berat badan  : 15 kg 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat   :  Sangkanjoyo RT  RW  

Nama Ibu/Ayah : Rismanah (35 th) 

Tanggal wawancara : 20 April 2014 -22 April 2014 

 

Hari Waktu 
Makan Nama Masakan 

Bahan makanan 

Jenis Banyaknya 
URT G 

1 Pagi Nasi  1 centong 50 
  Pindang  goreng 1 ekor 50 
  Susu  bendera 

bubuk 
 240 ml 

 Siang Nasi   1 centong 50 
  Tempe  goreng 1 potong 

sedang 
25 

  Sayur bayam  2 sdm 20 
  melon  1 potong 

kecil 
75 

 Malam Susu  bendera 
bubuk 

 240 ml 

      
2 Pagi Nasi  1 centong 50 

  Telor  ceplok 1 butir 60 
 Siang Nasi   1 centong 50 
  Tempe  goreng 1 potong 

sedang 
25 

  Sayur daun ketela   2 sdm 20 
  Pindang  goreng 1 ekor 50 
  Tahu  goreng 1 potong 

sedang 
50 

  Susu  bendera  240 ml 
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bubuk 
 Malam Roti basah / bolu  1 potong 

sedang 
50 

  Susu  bendera 
bubuk 

 240 ml 

      
3 Pagi Nasi   1 centong 50 

  Sayur bening  2 sdm 20 
  Tahu  goreng 1 potong 

sedang 
50 

 Siang Nasi   1 centong 50 
  Telur  dadar ½ potong  30 
  Susu  bendera 

bubuk 
 240 ml 

 Malam Nasi   1 centong 50 
  Tahu  goreng 1 potong 

sedang 
50 

  Sayur bening  2 sdm 20 
  Susu  bendera 

bubuk 
 240 ml 
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FOOD RECALL KONSUMSI 

(khusus untuk anak 1-5 tahun) 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama balita  : M.Firdausi Nuzula 

Umur   : 1 tahun 4 bulan 

Berat badan  : . 8,5 kg 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat   :  Sangkanjoyo RT  RW  

Nama Ibu/Ayah : Cuci Rahayu (38 th) 

Tanggal wawancara : 20 April 2014 -22 April 2014 

 

Hari Waktu 
Makan Nama Masakan 

Bahan makanan 

Jenis Banyaknya 
URT G 

1 Pagi Nasi  1 centong 50 
  Sayur daun 

singkong 
 2 sdm 20 

  Telur  dadar 1 butir 60 
  Air putih    
  Duku  3 biji 30 
  Papaya  1 potong 

kecil 
100 

 Siang bakso  1 mangkuk 
sedang 

100 

 Malam Susu  Bendera 
bubuk 

 240 ml 

      
2 Pagi  Susu  Bendera  

bubuk 
 240 ml 

  bubur nasi 1 mangkuk 
kecil 

100 

  Susu  Bendera 
bubuk 

 240 ml 

  pepaya  1 potong 
kecil 

100 

 Siang Nasi  1 centong 50 
  Tumis kacang  1 sdm 10 ml 
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  Air putih  1 gls 
belimbing 

240 ml 

  Roti kering  2 biji 30 
 Malam Susu  Bendera 

bubuk 
 240 ml 

      
3 Pagi Nasi  ½ centong 25 

  Sayur sop wortel  1 sdm 10 
  Susu bendera  240  ml  
  Roti kering  1 biji 15 
 Siang Nasi  1 centong 50 
  Pindang  goreng ½ potong 25 
 Malam Susu  Bendera 

bubuk 
 240 ml 

  Roti basah / bolu 
kukis 

 1 potong 50 
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FOOD RECALL KONSUMSI 

(khusus untuk anak 1-5 tahun) 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama balita  : Bagas Adiyas Nugrahanto 

Umur   : 4 tahun 

Berat badan  : . 16 kg 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Alamat   :  Sangkanjoyo RT  RW  

Nama Ibu/Ayah : Warsutirah (60 th) 

Tanggal wawancara : 23 April 2014 -25 April 2014 

Hari Waktu 
Makan Nama Masakan 

Bahan makanan 

Jenis Banyaknya 
URT G 

1 Pagi Nasi  1 centong 50 
  Telur  dadar 1 butir 60 
  Susu  nutrilon  240 ml 
 Siang Nasi   1 centong 50 
  Ayam  goreng 1 potong 

sedang 
50 

  Sayur bayam   2 sdm 20 
  Papaya   1 potong 

sedang 
100 

  Air putih  1 gelas 
belimbing 

240 ml 

 Malam Nasi   1 centong 50 
  Sayur sop  2 sdm 20 
  Roti marie  2 biji 30 
  Susu  nutrilon  240 ml 
      

2 Pagi Nasi  1 centong 50 
  Telor  ceplok 1 butir 60 
 Siang Nasi   1 centong 50 
  Tempe  goreng 1 potong 

sedang 
25 

  Sayur kacang 
panjang  

 2 sdm 20 

  Air putih  1 gelas 
belimbing  
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  Biskuit roma  1 sachet 30 
 Malam Nasi   1 centong 50 
  Sayur bening  2 sdm 20 
  Melon  1 potong 

sedang 
75 

  Susu  nutrilon   240 ml 
      

3 Pagi Bubur ayam  1 mangkuk 
kecil 

100 

  Susu  nutrilon  240 ml 
 Siang Nasi   1 centong 50 
  Telur dadar   1 potong  60 
  Sayur sop wortel  2 sdm 20 
  Pisang   1 buah 25 
 Malam Susu  nutrilon  240 ml 
  Biskuat coklat  3 biji 60 
 

 


