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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa berkaitan erat dengan 

kualitas sumber daya manusia yang baik. Menciptakan sumber daya 

manusia yang bermutu perlu ditata sejak dini yaitu dengan memperhatikan 

kesehatan anak-anak, khususnya anak balita. Derajat kesehatan yang tinggi 

dalam pembangunan dapat mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan 

produktif. Salah satu unsur penting dari kesehatan adalah masalah gizi 

(Soekirman, 2000). 

Saat ini, Indonesia menghadapi masalah gizi ganda yaitu gizi kurang 

dan gizi lebih. Gizi kurang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya 

ketersediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan atau sanitasi, 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan 

kesehatan serta adanya daerah miskin gizi yaitu yodium. Gizi lebih 

disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu 

disertai kurangnya pengetahuan tentang menu seimbang dan kesehatan. 

Dalam hal ini, masalah gizi banyak terjadi pada anak balita (Almatsier, 2009). 

Masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

mempengaruhi secara kompleks. Di tingkat rumah tangga, keadaan gizi 

dipengaruhi oleh : kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan 
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dalam jumlah dan jenis yang cukup, perilaku keluarga dalam hal memilih, 

mengolah dan membagi makanan antar anggota keluarga, memberikan 

perhatian dan kasih sayang dalam mengasuh anak atau pola asuh dan 

memanfaatkan fasilitas kesehatan dan gizi yang tersedia, terjangkau dan 

memadai (Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas dan lain-lain), 

tersedianya pelayanan kesehatan dan gizi yang terjangkau dan berkualitas 

serta kemampuan dan pengetahuan keluarga dalam hal kebersihan pribadi 

dan lingkungan (Soekirman, 2000). 

Pola asuh anak merupakan interaksi antara orang tua dengan anak, 

dimana dalam interaksi tersebut terdapat tindakan-tindakan penyediaan 

waktu, perhatian dan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan fisik, mental 

dan sosial anak (Azwar, 2004). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

semakin baik pola asuh semakin baik status gizi dan ada hubungan antara 

pola asuh dan status gizi (Amin, 2003, Razak, 2006, Asrar, 2009 dan Razali, 

2009). 

Manurut HL Blum dalam Notoatmodjo (2003) dari hasil penelitiannya 

di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil cukup 

besar terhadap kesehatan termasuk status gizi, kemudian disusul perilaku 

pada urutan kedua dan pelayanan kesehatan di urutan ketiga. Sikap dan 

perilaku ibu dalam hal perawatan dan perlindungan anak, prakter menyusui 

dan pemberian MP-ASI, pengasuhan psikososial, penyiapan makanan, 

kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, praktek kesehatan di rumah dan 

pelayanan kesehatan, semuanya sangat berpengaruh pada tumbuh 
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kembang anak (Soekirman, 2000). Perilaku kesehatan adalah suatu respon 

seseorang terhadap stimulus atau obyek yang berkaitan dengan sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman serta 

lingkungan (Notoatmodjo, 2007). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

perilaku ibu dalam pemberian ASI dan pemberian makanan pada balita 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan status gizi anak balita (Vazir, 

2002, Lartey et al, 2007, Umapathi et al, 2007). 

Dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat yang salah 

satunya dengan perbaikan gizi masyarakat, Menteri Kesehatan telah 

menerbitkan strategi melalui Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Keluarga sadar 

gizi (kadarzi) adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah dan 

mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga disebut kadarzi 

apabila telah berperilaku gizi yang baik yang dicirikan minimal dengan 

menimbang berat badan secara teratur, memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja 

kepada bayi sejak lahir sampai umur enam bulan (ASI eksklusif), makan 

beraneka ragam, menggunakan garam beryodium dan minum suplemen gizi 

sesuai anjuran. Dengan menerapkan perilaku kadarzi, suatu keluarga 

diharapkan dapat menanggulangi masalah gizi anggota keluarganya 

termasuk mencegah dan mengatasi masalah gizi anak balita serta dapat 

memobilisasi masyarakat dalam memperbaiki status gizi dan kesehatan, 

termasuk status gizi anak balita (Depkes RI, 2007). 

Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010 telah 

menetapkan target kegiatan Program Perbaikan Gizi yaitu prevalensi gizi 
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kurang paling banyak 3%, prevalensi gizi buruk paling banyak 1% dan 

cakupan Kadarzi sebesar 80%. Berdasarkan laporan hasil kegiatan Program 

Perbaikan Gizi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010 diketahui prevalensi 

balita penderita gizi kurang adalah 3,52%, gizi buruk 1,1% dan cakupan 

Kadarzi 71,28%. Puskesmas Nguntoronadi merupakan instansi pemerintah 

yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Wonogiri. Hasil kegiatan Program Perbaikan Gizi Puskesmas 

Nguntoronadi I pada tahun 2010 adalah : prevalensi balita dengan gizi 

kurang sebesar 8,83%, balita dengan gizi buruk sebesar 1,83%. Cakupan 

balita dengan gizi kurang dan gizi buruk di Puskesmas Nguntoronadi I masih 

di atas target Standar Pelayanan Minimal serta di atas cakupan Kabupaten. 

Cakupan Kadarzi sebesar 23%, masih jauh di bawah target Standar 

Pelayanan Minimal dan merupakan cakupan terendah di Kabupaten 

Wonogiri (Laporan Tahunan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan 

Kabupaten Wonogiri, 2010) 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pola asuh dan perilaku kadarzi dengan status gizi anak balita di wilayah kerja 

Puskesmas Nguntoronadi I. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara pola asuh dan perilaku 

kadarzi dengan status gizi anak balita di wilayah kerja Puskesmas 

Nguntoronadi I. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan antara pola asuh dan perilaku 

kadarzi dengan status gizi anak balita di wilayah kerja Puskesmas 

Nguntoronadi I. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan pola asuh pada anak balita di wilayah kerja 

Puskesmas Nguntoronadi I 

b. Untuk mendeskripsikan perilaku kadarzi di wilayah kerja Puskesmas 

Nguntoronadi I 

c. Untuk mendeskripsikan status gizi anak balita di wilayah kerja 

Puskesmas Nguntoronadi I 

d. Untuk menganalisis hubungan antara pola asuh dan status gizi pada 

anak balita di wilayah kerja Puskesmas Nguntoronadi I 

e. Untuk menganalisis hubungan antara perilaku kadarzi dengan status 

gizi anak balita di wilayah kerja Puskesmas Nguntoronadi I 
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D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan masyarakat 

terutama tentang pola asuh, perilaku Kadarzi dan status gizi anak balita. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi mengenai pola asuh dan perilaku Kadarzi dalam hubungannya 

dengan status gizi anak balita sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penanggulangan masalah gizi khususnya pada 

anak balita dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Nguntoronadi 

I pada tahun 2011. Penelitian dibatasi pada hubungan antara pola asuh dan 

perilaku Kadarzi dengan status gizi anak balita. 


