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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan 

sesuai dengan tahap perkembangan. Sebagai individu yang unik anak 

memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya sesuai 

dengan usia tumbuh kembang. Kebutuhan tersebut dapat meliputi kebutuhan 

fisiologi seperti kebutuhan nutrisi dan cairan, aktivitas, eliminasi, istirahat, 

tidur dan lain-lain. Selain kebutuhan fisiologis tersebut, anak juga sebagai 

individu yang juga membutuhkan kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual. 

(Hidayat, 2008).  

Ibu adalah primary care yang mempunyai keterlibatan langsung dalam 

perawatan dan pemberian makan pada balita, oleh karena itu ibu memiliki 

peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan anak. Dalam 

pemberian nutrisi, ibu berperan merencanakan variasi makanan, menyediakan 

daftar menu yang diperlukan anak dan keluarga, serta mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi yang diperlukan anak.(Sodikin, 2011). 

Kebiasaan pemberian makanan yang benar sangat penting untuk 

keberlangsungan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta gizi bayi dan 

anak. Gizi merupakan salah satu faktor lingkungan dan merupakan penunjang 

agar proses tumbuh kembang tersebut dapat berjalan dengan memuaskan. Hal 

ini berarti pemberian makanan yang berkualitas dan kuantitasnya baik 
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menunjang tumbuh kembang, sehingga bayi dapat tumbuh normal dan sehat 

serta terbebas dari penyakit. (Mitayani & Sartika. W, 2010). Pengetahuan ibu 

tentang kebutuhan gizi, cara pemberian makan, dan jadwal pemberian makan 

anak balita sangat berperan dalam menentukan status gizi anak salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencukupi kebutuhan lahir dan 

batin anak-anaknya (Dahlia & Ruslianti, 2008). 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010) Jumlah balita 

di indonesia yang mengalami berat badan turun mencapai 17,9%. Yang terdiri 

dari 13,% gizi kurang dan gizi buruk 4,9%. Prevalensi Status gizi balita di 

Jawa Tengah yang mengalami kekurangan gizi sebesar 15,7% dengan 

prevalensi gizi kurang 12,4% dan gizi buruk 3,3%. (RAD MDGs Jawa 

Tengah, 2011).  

Hasil data yang diperoleh dari puskesmas selama 1 bulan terakhir anak 

toddler se Kartosuro berjumlah 3128 anak. Yang mengalami gizi baik 

berjumlah 2681 (85,70%), gizi kurang 104 (3,32%), gizi buruk 80 (2,55%). Di 

desa Gonilan anak toddler berjumlah 167 anak. Yang mengalami gizi baik 

berjumlah 137 (82,03%), gizi kurang 21 (12,57%), gizi buruk 1 (0,59%). 

Keadaan ini mencerminkan bahwa gizi kurang dan gizi buruk sangat tinggi, 

Sehingga menggambarkan bahwa adanya masalah tentang status gizi pada 

anak toddler se kartasuro dan khususnya di desa gonilan. Salah satu penyebab 

masih adanya status gizi kurang dan buruk adalah ibu tidak tahu tentang gizi 

sehingga ibu kurang memperhatikan pola makan anaknya. Ada ibu yang 

mengatakan anaknya susah makan dan jarang membawa anaknya ke 
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posyandu. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan 10 ibu di 

desa gonilan, 5 diantaranya kurang mengerti tentang pengetahuan pemberian 

nutrisi ditandai dengan ibu mengatakan bahwa makanan yang diberikan setiap 

hari sudah memenuhi kecukupan gizi anak meski pada dasarnya ibu tidak 

mengerti tentang nutrisi dan ibu mengatakan yang penting anaknya sehat. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti ingin 

mengetahui apakah ada Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Pemberian Nutrisi 

terhadap Status Gizi Anak Toddler Di Desa Gonilan. 

B. Perumusan Masalah 

Dengan mengacu permasalahan diatas, maka Peneliti ingin mengetahui 

apakah ada Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Nutrisi Terhadap 

Status Gizi Anak Todler Di Desa Gonilan.? 

C.  Tujuan Penelitian  

  1. Tujuan Umum 

Mengetahui Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang   Pemberian 

Nutrisi Terhadap Status Gizi Anak Toddler Di Desa Gonilan. 

     2. Tujuan Khusus 

a.) Untuk Mengetahui Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian Nutrisi Pada 

Anak Todler. 

b.)  Untuk Mengetahui Status Gizi Anak Todler Di Desa Gonilan. 

c.) Untuk Menganalisa Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian 

Nutrisi Terhadap Status Gizi Anak Todler. 
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D. Manfaat Penelitian 

       1. Bagi tempat penelitian  

Memberikan informasi dan wawasan mengenai pentingnya nutrisi terhadap 

status gizi anak toddler. 

       2. Bagi ibu-ibu 

Untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian nutrisi 

bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta memantau perkembangan 

berat badan anak melalui KMS. 

       3. Bagi Peniliti 

Menambah dan memperluas pengetahuan peneliti tentang pemberian nutrisi 

pada anak. 

E. Keaslian Penelitian 

       1. Morani (2008) dengan judul Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Makanan 

Bergizi Dengan Status Gizi Balita di Kecamatan Kotapanon Kabupaten 

Madina. Teknik sampel yang digunakan adalah Claster Sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang 

makanan bergizi terhadap status gizi balita di kecamatan kotapanon 

kabupaten madina. 

       2. Anggraini (2008) dengan judul Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu 

tentang Makanan Bergizi Dengan Status Gizi Balita Usia 1-3 Tahun Di 

Desa Lencoh Wilayah Kerja Puskesmas Selo Boyolali. Teknik sampel yang 

digunakan dengan Proportional Random Sampling. Hasil penelitian ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang makanan bergizi dengan 
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status gizi balita usia 1-3 tahun di desa lencoh wilayah kerja puskesmas 

Boyolali.  

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel, variabel bebas 

penelitian adalah Pengetahuan Ibu tentang Pemberian Nutrisi, variable 

terikat adalah Status Gizi Anak Toddler dan tempat penelitian yaitu di desa 

Gonilan. 

 


