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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
A. Latar Belakang 

Masa balita adalah masa yang membutuhkan perhatian lebih dari 

orang tua. Perhatian harus diberikan pada pertumbuhan dan perkembangan 

balita, status gizi sampai pada kebutuhan akan imunisasi. Dewasa ini orang 

tua dan tenaga kesehatan sangat fokus terhadap kondisi balita (Marimbi, 

2010). Anak usia di bawah lima tahun (balita) merupakan kelompok usia 

yang rentan terhadap gizi dan kesehatan. Pada masa ini daya tahan tubuh 

anak masih belum kuat, sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Selain itu, 

anak juga sering mempunyai kebiasaan makan yang buruk yaitu anak sering 

tidak mau makan atau nafsu makan menurun, sehingga menyebabkan 

status gizinya menurun dan tumbuh kembang anak terganggu (Soetjiningsih, 

1998; Pudjiadi, 2005). 

Masa balita ini perkembangan kemampuan bahasa, kreativitas, 

kesadaran sosial dan emosional berjalan sangat cepat dan merupakan 

landasan perkembangan berikutnya. Perkembangan moral serta dasar-

dasar kepribadian juga dibentuk pada masa ini. Pada perkembangan anak 

terdapat masa kritis, dimana diperlukan rangsangan yang berguna agar 

potensi berkembang sehingga perlu mendapat perhatian dari orang tua. 

Perkembangan psiko-sosial sangat dipengaruhi lingkungan dan interaksi 

antara anak dengan orang tuanya atau orang dewasa lainnya. 

Perkembangan anak akan optimal bila interaksi sosial diusahakan sesuai 

kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangannya, bahkan sejak bayi 



2 

masih di dalam kandungan. Pada lingkungan yang tidak mendukung akan 

menghambat perkembangan anak (Soetjiningsih, 1998).     

Perkembangan dan pertumbuhan balita dapat diamati secara cermat 

dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) balita. Kartu menuju sehat 

tahun 2004 berfungsi sebagai alat bantu pemantauan gerak pertumbuhan, 

bukan menilai status gizi. Berbeda dengan KMS yang diedarkan 

Departemen Kesehatan RI sebelum tahun 2000, garis merah pada KMS 

versi tahun 2000 bukan merupakan pertanda gizi buruk, melainkan garis 

kewaspadaan terhadap kejadian Bawah Garis Merah (BGM) pada balita. 

KMS  bukan sekedar alat petugas kesehatan, tetapi juga sebagai media 

komunikasi dan pendidikan para ibu (Arisman 2004). KMS juga berisi pesan- 

pesan penyuluhan tentang penanggulangan diare, makanan anak, 

pemberian vitamin A dan imunisasi (Pudjiadi, 2005). 

Status gizi anak balita merupakan hal penting yang harus diketahui 

oleh orang tua. Kekurangan gizi dapat mempengaruhi perkembangan otak 

anak. Data Survei Konsumsi Rumah Tangga (SKRT) tentang status gizi 

balita tahun 2007 memperlihatkan empat juta balita Indonesia kekurangan 

gizi, tujuh ratus ribu diantaranya mengalami gizi buruk. Ditinjau dari tinggi 

badan, sebanyak 25,8% anak balita Indonesia pendek. Ukuran tubuh yang 

pendek merupakan salah satu tanda kurang gizi yang berkepanjangan 

(Marimbi, 2010). Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007 

menunjukkan bahwa sebanyak 74,5% (sekitar 15 juta) balita pernah 

ditimbang minimal satu kali selama 6 bulan terakhir, 60,9% diantaranya 

ditimbang lebih dari 4 kali. Sebanyak 65% (sekitar 12 juta) balita memiliki 

KMS. 
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 Penyebab munculnya kasus gizi buruk dapat terjadi secara langsung 

dan tidak langsung, faktor langsung adalah konsumsi makanan yang tidak 

seimbang dan infeksi. Faktor ini erat kaitannya dengan kurangnya 

ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, pola pengasuhan yang buruk 

dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Faktor tidak langsung adalah 

pengetahuan yang rendah tentang pentingnya pemeliharaan gizi sejak masa 

bayi bahkan ibu hamil, rendahnya tingkat pendapatan keluarga sangat 

terkait dengan belum optimalnya pemberdayaan keluarga atau masyarakat 

untuk ikut aktif terlibat dalam program pangan dan gizi, keadaan sosial 

budaya masyarakat yang berperan dalam proses terjadinya masalah gizi, 

ketersediaan pangan, dan lama pendidikan. Pada dasarnya, makanan 

memegang peranan penting dalam penentuan status gizi anak balita 

(Budiyanto, 2002; Suhardjo, 2002). 

 Hasil penelitian Mastari, 2009 menunjukkan dari total 100 

responden, 9 diantaranya memiliki pengetahuan yang baik dalam membaca 

grafik pertumbuhan KMS. Sementara itu, 91 responden lainnya memiliki 

pengetahuan yang kurang baik. Dari 9 responden dengan pengetahuan 

membaca grafik pertumbuhan yang baik 88,9% diantaranya memiliki status 

gizi balita yang baik sementara itu, dari 91 responden dengan pengetahuan 

kurang baik, 28,6% diantaranya memiliki status gizi balita yang tidak baik 

(Mastari,2009). 

Pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan penerimaan 

informasi gizi, dengan pendidikan gizi diharapkan orang bisa memahami 

pentingnya makanan bergizi, sehingga mampu bersikap dan bertindak 

mengikuti norma-norma gizi (Suharjo,2002). Bila pendidikan individu atau 
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keluarga baik, akan mempengaruhi pengetahuan tentang makanan yang 

bergizi dan tidak, sehingga mempengaruhi pola asuh dan status gizi 

(Supariasa, 2002). 

Kurangnya pengetahuan dan salah persepsi tentang kebutuhan 

pangan dan nilai pangan umum dijumpai pada lapisan keluarga dan 

masyarakat. Kemiskinan dan kekurangan persediaan pangan yang bergizi 

merupakan faktor penting dalam masalah kurang gizi. Gangguan gizi dapat 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang gizi terutama di 

lingkungan keluarga atau kurangnya kemampuan untuk menerapkan 

informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Suhardjo, 2002). 

Tingkat pengetahuan ibu akan mempengaruhi penimbangan balita 

setiap bulan di posyandu, padahal penimbangan anak balita merupakan 

salah satu cara untuk memantau perkembangan keadaan gizi masyarakat 

(Marimbi, 2010). Jumlah seluruh balita di Kabupaten Boyolali pada tahun 

2009 sebesar 74.006 anak dengan jumlah balita yang datang untuk 

ditimbang sebanyak 81,51 %. Berdasarkan hasil pengukuran status gizi 

menurut BB/TB diketahui bahwa dari jumlah balita yang ditimbang tersebut 

sebanyak 83,27 % diantaranya berstatus gizi baik (naik timbangan berat 

badanya), balita kurang gizi sebesar 1,77 % terdiri dari 1,76 % Bawah Garis 

Merah (BGM)  dan 0,01 % balita gizi buruk. 

Data tahunan Puskesmas Ampel, 2010 menunjukkan jumlah 

keseluruhan balita yang berada di Wilayah Puskesmas Ampel I, Kabupaten 

Boyolali tahun 2010 sebanyak 4.146 balita. Jumlah balita yang BGM (Bawah 

Garis Merah) sebanyak 16 balita, status gizi buruk berjumlah 1 balita, untuk 

status gizi kurang sebanyak 78 balita. Pada tahun 2010 di Desa Selodoko, 
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Kecamatan Ampel terdapat balita sebanyak 217 balita, balita BGM 2,3%, 

sedangkan balita dengan status gizi kurang sebanyak 1,4%, balita dengan 

status gizi buruk sebanyak 0,5%. Jumlah keseluruhan balita di Desa 

Selodoko dibagi menjadi 7 posyandu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji 

“Hubungan Lama Pendidikan dan Pegetahuan Ibu Tentang KMS dengan 

Status Gizi Balita di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten 

Boyolali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut dapat 

diambil rumusan masalah: ”Apakah ada hubungan antara lama pendidikan 

dan pengetahuan ibu tentang KMS dengan status gizi balita di Desa 

Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan lama 

pendidikan dan pengetahuan ibu tentang KMS dengan status gizi balita 

di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan lama pendidikan ibu. 

b. Mendiskripsikan pengetahuan ibu tentang KMS 

c. Mendiskripsikan status gizi balita berdasarkan indeks berat badan 

menurut tinggi badan (BB/TB). 

d. Menganalisis hubungan lama pendidikan ibu dengan status gizi balita. 
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e. Menganalisis hubungan pengetahuan ibu tentang KMS dengan status 

gizi balita. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan 

informasi bagi Dinas Kesehatan setempat dalam upaya meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang  Kartu Menuju Sehat (KMS). 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi 

terutama untuk para ibu-ibu yang memiliki anak balita tentang pentingnya 

pendidikan dan pengetahuan ibu tentang KMS terhadap status gizi anak 

balitanya. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang hubungan lama pendidikan dan pengetahuan ibu tentang KMS 

dengan status gizi balita 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai hubungan lama pendidikan dan pengetahuan ibu tentang KMS 

dengan status gizi balita. 

 

 

 




