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Anak balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan 

yang pesat, sehingga memerlukan zat gizi yang tinggi setiap kg Berat Badannya. 
Pendapatan suatu keluarga merupakan salah satu unsur yang dapat 
memperngaruhi status gizi. Hal ini menyangkut daya beli keluarga untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi makan. Masa balita sangat tergantung pada Ibu 
atau pengasuhnya sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sangat 
tergantung pada pola asuh gizinya. Penelitian ini mengungkap permasalahan 
tentang adanya hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi anak 
balita dan  hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di 
Kelurahan Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak tahun 2005. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga 
dengan status gizi anak balita dan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
gizi dengan status gizi anak balita di Kelurahan Betokan Kecamatan Demak 
Kabupaten Demak tahun 2005. 

Jenis penelitian bersifat eksplanatory research (penelitian penjelasan). Sifat 
penelitiannya adalah survey deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 202 anak balita dengan sampel sebanyak 47 anak balita. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 47 responden mengenai hubungan 
pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita yaitu pendapatan keluarga 
relatif sedang sebesar 55,3% dan anak memiliki status gizi normal sebesar 
72,3%,hubungan pola asuh gizi dengan status gizi yaitu 65,8% memiliki pola asuh 
gizi baik dan memiliki status gizi normal sebesar 72,3%. Dari hasil pembahasan 
dapat ditemukan bahwa hubungan antara pendapatan dan status gizi dari data 
tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan dengan pendapatan yang 
tinggi dan sedang mempunyai status gizi baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji 
chi squer sebesar 5,577 dengan signifikan 1% diperoleh nilai kritik sebesar 13,28 
yang berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dengan status gizi. Dari data 
tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan antara pola asuh gizi dengan 
status gizi ditunjukkan dari hasil uji chi square sebesar 18,379 dengan signifikan 
1% diperoleh nilai kritik sebesar 9,21 yang berarti ada hubungan antara pola asuh 
gizi dengan status gizi anak balita 

Saran yang dapat diberikan yaitu ibu sebagai pengatur keuangan hendaknya 
dapat mengalokasikan pendapatan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan 
pangan dengan baik, pola asuh gizi anak salah satunya adalah praktik pemberian 
makan pada anak sehingga ibu harus tetap memperhatikan makanan anak 
balitanya karena kebutuhan tubuh akan zat gizi dapat dicukupi atau tidak 
tergantung dari pangan yang dikonsumsi. Dan hendaknya berat badan anak balita 
ditimbang setiap bulannya secara rutin, hal ini dikarenakan untuk memantau 
pertumbuhan anak balita tersebut. 
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