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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan individu yang memiliki karakteristik yang unik. 

Setiap anak akan terus mengalami suatu proses tumbuh kembang yang sangat 

bergantung pada proses kelahiran, perawatan, dan pola pemberian makan. 

Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat 

sehingga sering di istilahkan dengan periode emas dan periode kritis. Periode 

emas dapat diwujudkan apabila bayi dan anak mendapatkan asupan gizi yang 

sesuai untuk tumbuh kembang yang optimal (Depkes RI, 2006). Perhatian 

terhadap anak tidak terbatas pada perhatian berupa kasih sayang saja, tetapi 

perhatian yang menyeluruh menyangkut kebutuhan anak dalam bertumbuh 

dan berkembang. Perhatian ini dilakukan untuk menghindari dampak yang 

terjadi pada anak dalam bertumbuh berkembang misalnya, dampak sosial, 

psikologi maupun masalah kesehatannya (Waluyo, 2003).  

Anak pada usia dini (usia antara 0-3 tahun) merupakan masa yang 

paling kritis bagi perkembangan mentalnya yang meliputi perkembangan 

intelegensi, kepribadian, dan perilaku sosialnya. Pengalaman awal anak 

(bulan-bulan dan tahun-tahun pertama) sangat menentukan kualitas 

kehidupan di kemudian hari, karena perkembangan otak sebelum umur 1 

tahun sangatlah pesat dan intensif, sedangkan maturasi otak sesudah bayi 

lahir sampai usia 2 tahun. Adapun pertumbuhan fisiknya ditentukan pada 

masa 2 tahun pertama, jika anak pada masa 2 tahun pertamanya mengalami 

kurang gizi, maka pada waktu besarnya akan sering menderita sakit serta 

memiliki tinggi badan yang lebih pendek 7-11 cm dari anak yang gizinya 

normal (UNICEF, 2001).  

Disisi lain anak dalam proses tumbuh kembang sangat tergantung pada 

lingkungan sekitarnya. Peran orang tua terutama Ibu sangat besar dalam 

mengasuh anak dalam proses tumbuh kembangnya, sebagaimana tugas wanita 
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yang utama dalam hidupnya yaitu melahirkan, menyusui, dan segala aktivitas 

yang berkaitan dengan pengasuhan anak, dan pekerjaan-pekerjaan yang dapat 

diselesaikan di sekitar rumah (Sumiarni, 2004). 

Menyusui adalah proses alamiah. Berjuta-juta Ibu diseluruh dunia 

berhasil menyusui bayinya tanpa pernah membaca buku tentang Air Susu Ibu 

(ASI). Bahkan Ibu yang buta huruf pun dapat menyusui anaknya dengan cara 

yang paling sehat. Namun, seringkali Ibu-ibu kurang mendapatkan informasi 

tentang asi bahkan seringkali mendapat informasi yang salah tentang manfaat 

ASI bagi bayi (Roesli, 2000). Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan 

alamiah pertama dan paling utama bagi bayi yang lahir, karena ASI dapat 

memenuhi kebutuhan bayi akan energi dan zat gizi bayi selama 4-6 bulan 

pertama (Baskoro, 2008). 

Makanan memegang peranan yang penting dalam tumbuh kembang 

anak. Karena anak sedang tumbuh, kebutuhannya terhadap gizi berbeda 

dengan orang dewasa. Kekurangan makanan bergizi menyebabkan retardasi 

pertumbuhan anak. Oleh karena gangguan pertumbuhan yang disebabkan 

kurangnya gizi pada anak akan menyebabkan gangguan dalam perkembangan 

kesehatan pada anak (Soetjiningsih, 1994). Banyak keuntungan yang 

didapatkan dari pemberian ASI pada bayi. Oleh karena itu, WHO dan 

UNICEF 2002 menetapkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Seiring 

dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka semakin banyak zat gizi 

yang diperlukan. Kandungan gizi pada ASI setelah usia 6 bulan, hanya dapat 

memenuhi 60-70 % kebutuhan bayi. 

Masalah gizi adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan 

perorangan dan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya 

kebutuhan akan zat gizi yang diperoleh dari makanan (Soekirman, 2000). 

Dari data Depkes 2005-2006, jumlah anak balita yang terkena gizi buruk 

melonjak dari 1,8juta (2005) menjadi 2,3 juta (2006). Di Jawa Tengah, angka 

kejadian gizi buruk mengalami kenaikkan dari tahun ketahun. Padatahun 

2005 sebesar 1,03 % dari jumlah penduduk, naik menjadi 2,10 % pada tahun 

2006, dan pada tahun 2007 menjadi 3,48 %. Sedangkan kasus gizi kurang 
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pada tahun 2005 sebanyak 9,87 % dari jumlah balita di Jateng, naik menjadi 

14,8 % pada tahun 2007. 

Meningkatnya masalah gizi berkaitan erat dengan asupan makanan, 

terutama pola pemberian ASI dan MP ASI (Sururi, 2006). Penyebab 

timbulnya masalah gizi adalah multifactorial sehingga pendekatan 

penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor yang terkait 

(Supariasaet al, 2002). Untuk memperbaiki masalah gizi, Indonesia 

melakukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional 

dibidang Kesehatan, antara lain dengan perbaikan kesehatan gizi pada bayi 

dan anak. Sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan 

dan pencegahan gizi buruk, bertumpu pada perubahan perilaku dengan cara 

mewujudkan keluarga sadar gizi melalui pemberian ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan (Depkes RI, 2006). 

Dalam rangka mewujudkan program keluarga sadar gizi, peran orang 

tua terutama Ibu mempunyai konstribusi yang cukup besar. Pengetahuan Ibu 

tentang pemberian ASI yang tepat sangatlah berperan, sebab dengan 

pengetahuan yang baik tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI), maka Ibu akan 

mampu menyusun menu yang baik bagi anak sesuai dengan kebutuhan 

gizinya. Diharapkan masalah gizi yang terus meningkat secara perlahan akan 

menurun dan dapat diatasi dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui apakah 

terdapat hubungan tingkat pengetahuan Ibu tentang pemberian ASI dengan 

status gizi anak usia 0-24 bulan di Pemukiman Kumuh Kelurahan Gilingan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan tingkat pengetahuan Ibu tentang pemberian ASI 

dengan status gizi anak usia 0-24 bulan di Pemukiman Kumuh Kelurahan 

Gilingan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan Ibu tentang pemberian ASI 

dengan status gizi anak usia 0-24 bulan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan Ibu tentang pemberian ASI  anak 

usia 0-24 bulan di Pemukiman Kumuh Kelurahan Gilingan Surakarta. 

b. Mengetahui status gizi anak usia 0-24 bulan di Pemukiman Kumuh 

Kelurahan Gilingan. 

c. Mengetahui hubungan  tingkat pengetahuan Ibu tentang pemberian 

ASI dengan status gizianakusia 0-24 bulan. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi dan wawasan mengenai pentingnya pemberian 

ASI (Air Susu Ibu) terhadap status gizi anak usia 0-24 bulan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan Ibu tentang praktik 

pemberian ASI (Air Susu Ibu) secara baik, tepat, dan dapat memenuhi 

kubutuhan gizi anak. 

b. Diharapkan dapat memberikan informasi tingkat pengetahuan Ibu 

tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) sehingga dapat menjadi 

masukan bagi Puskesmas setempat untuk memberikan penyuluhan 

lebih lanjut mengenai pemberian Air Susu Ibu yang benar dalam 

rangka untuk meningkatkan status gizi pada anak. 

 


