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Berat badan anak merupakan hal yang penting untuk selalu diamati dan diperhatikan 
dalam pertumbuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak lahir sehingga 
pemantauan pertumbuhan dimulai sejak dini. Terjadinya masalah pertumbuhan 
kependekan, berat kurang dan obesitas dalam kunjungan ke posyandu berkurang 
dikarenakan status pendidikan dan jenis pekerjaan orang tua. Di Desa Mayang ada 14 
anak yang aktif penimbangan selama 3 bulan terakhir tidak mengalami kenaikan berat 
badan. Berdasarkan observasi  anak yang tidak teratur ke posyandu badannya gemuk, 
sedangkan yang teratur ke posyandu badan anak tidak terlalu gemuk. Status pendidikan 
ibu rata-rata SMA, sedangkan status pekerjaan ibu rata-rata bekerja sebagai buruh dan 
tidak bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Berat Badan 
Anak Usia Toddler Ditinjau dari Pendidikan Dan Pekerjaan Ibu Dalam Kunjungan Ke 
Posyandu Balita Desa Mayang Wilayah Kerja Puskesmas Gatak. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode Deskriptif dan dengan pendekatan 
Cross Sectional. Sample penelitian sebanyak 83 anak ditentukan menggunakan 
Proposional Random Sampling. Instrumen penelitian  berupa timbangan, dan ceklist 
untuk mencatat pendidikan, pekerjaan dan kunjungan anak. Teknik analisis 
menggunakan Deskriptif Persentase. Hasil penelitian menunjukkan berat badan anak 
ditinjau dari pendidikan ibu lulus SMA berat badan normal 30.1% dan berat badan kurang 
15.7% . Semakin tinggi pendidikan ibu belum tentu pengetauan tinggi.  Ibu yang tidak 
bekerja berat badan normal 33.7% dan berat badan kurang 21.7%, ibu yang tidak bekerja 
mempunyai banyak waktu dalam mengasuh anak, akan tetapi apabila ibu tidak bekerja 
pendapatan tidak ada sehingga pengaruh terhadapa berat badan. Kunjungan Posyandu 
berat badan normal 38.6%, karena di Posyandu ibu mendapat pengetahuan, motivasi 
dan pendidikan kesehatan sehingga berat badan anak terkontrol. 
 
Kata kunci: Berat badan, Anak Toddler, Pendidikan, Pekerjaan, kunjungan, Posyandu 

Balita. 
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Abstract 

Children weight is the important thing to always observed and concerned in children 
development. The children’s growth and development are started since they born, thus 
monitoring of children growth is began early. The problem of shortness growth, lack of 
weight and obesity within the visitation to Posyandu decreased is caused status of 
mother’s education and profession. At Mayang, there is 14 children who are active to 
weigh for 3 months latest do not experience increasing weight. Based on the observation, 
children who are not regular go to Posyandu, the body is fat, while they who regular go to 
Posyandu, the body is not too fat. Average of mother education status is SMA, while 
mother profession status is as laborer and not working. The objective of this research is 
to know the description of children’s weight age toddler viewed from mother education 
and profession status within visitation to the Posyandu of under-five children at Mayang of 
the work-area Puskesmas at Gatak. This research is quantitative research with 
descriptive method and cross-sectional approach. The sample of research is as many as 
83 children determined by using proportional random sampling. The research instruments 
are scales and check-list to note the education, profession, and children attending. The 
technique analysis uses descriptive percentage. The result of research indicates children 
weight viewed from the education of mother graduated of SMA, normal weight is 30,1% 
and lack-weight is 15,7%. The higher of mother education is not definite yet mother has 
high knowledge. Mother who not work, the normal weight is 33,7% and the lack-weight is 
21,7%, Mother who not works has many times to bring up their children, but mother who 
not work does not get income, so it influences to children weight. The visitation to 
Posyandu, normal weight is 38,6% because at Posyandu, mother get knowledge, 
motivation and education about healthy, so children weight can be controlled. 

Key words: weight, toddler, education, profession, visitation, the under-five children 
Posyandu. 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 

Masa balita khususnya dibawah 
dua tahun merupakan masa 
pertumbuhan dan perkembangan yang 
paling pesat dibandingkan dengan 
kelompok umur lainnya. Pertumbuhan 
berat anak dimulai sejak lahir sampai 
anak berumur delapan belas tahun dan 
dipengaruhi beberapa faktor yang secara 

garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 
dua, yaitu faktor genetik dan non genetik, 
seperti lingkungan, nutrisi, dan penyakit. 
(Cahyadi, 2011). 

Pertumbuhan dan perkembangan 
dimulai sejak lahir sehingga pemantauan 
pertumbuhan dimulai sejak dini.  Setiap 
anak mengikuti pola umum pertumbuhan 
berat badan di mana besar dan laju 
pertumbuhannya bisa saja berbeda. 
Intervensi kesehatan dan gizi harus 
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diberikan secara optimal pada periode ini 
untuk menjamin kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak. (Yuliana,2006).  

Kemenkes RI (2010) pemantauan 
pertumbuhan berat badan anak balita 6-
59 bulan yang tidak pernah di pantau 
pertumbuhan berat badan selama enam 
bulan terakhir tertinggi di Sulawesi 
Tenggara (56,1%) dan terendah di DI 
Yogyakarta (2,5%).  Selain itu terjadinya 
masalah pertumbuhan kependekan, berat 
kurang dan obesitas, dalam kunjungan ke 
posyandu berkurang dikarenakan status 
pendidikan dan jenis pekerjaan orang 
tua.  

Semakin tinggi pendidikan orangtua 
maka semakin orangtua memperhatikan 
pemantauan berat badan anak. 
Pendidikan orangtua yang tinggi lebih 
mudah menerima informasi berkaitan 
dengan masalah-masalah pertumbuhan 
pada anak balita. (Kemenkes RI, 2010).  

Sedangkan untuk pekerjaan 
orangtua, apabila dalam  keluarga yang 
memadai akan menunjang tubuh 
kembang anak, karena orang tua dapat 
menyediakan semua kebutuhan anak 
baik yang primer maupun yang 
sekunder.(Nasriyah, 2007) 

Pemantauan berat badan dapat 
dilakukan oleh masyarakat melalui 
kegiatan posyandu dan oleh guru di 
sekolah. Sehingga, pengetahuan tentang 
deteksi dini pertumbuhan dan 
perkembangan anak perlu dimiliki oleh 
orang tua, guru, dan masyarakat.  

Untuk  mengetahui interpretasi 
kurva pertumbuhan,  menurut World 
Health Organization (WHO) dengan 
menggunakan buku standar NCHS yang 
paling tepat untuk menilai status gizi 
pada pertumbuhan. ( Wafi 2010).  

Berdasarkan hasil survei 
pendahuluan yang diperoleh dari 
Puskesmas Gatak di Posyandu Desa 
Mayang. Dari data di Puskesmas Desa 
Mayang ada 14 anak yang aktif dalam 
penimbangan balita selama 3 bulan 
terakhir tidak mengalami kenaikan berat 

badan. Selain itu berdasarkan observasi  
beberapa anak yang tidak teratur ke 
posyandu badannya gemuk, sedangkan 
yang teratur ke posyandu badan anak 
tidak terlalu gemuk. Kondisi sosial 
ekonomi dari segi status pendidikan ibu 
rata-rata SMA. Sedangkan status 
pekerjaan ibu di Posyandu rata-rata 
bekerja sebagai buruh dan tidak bekerja.  

Setelah mempelajari masalah 
tersebut di atas, penulis merasa tertarik 
untuk mengadakan studi lebih lanjut 
mengenai Gambaran Berat Badan Anak 
Usia Toddler ditinjau dari Pendidikan dan 
Pekerjaan Ibu dalam Kunjungan Ke 
Posyandu Balita Desa Mayang Wilayah 
Kerja Puskesmas Gatak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Gambaran Berat Badan 
Anak Usia Toddler ditinjau dari 
Pendidikan dan Pekerjaan Ibu dalam 
Kunjungan Ke Posyandu Balita Desa 
Mayang Wilayah Kerja Puskesmas 
Gatak. 
LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Anak Usia Toddler 

Anak toddler adalah anak  usia 
bemain yang berumur 1 – 3 tahun 
(Wong, 2004).  

2. Berat Badan  anak  
Berat badan merupakan 

antropometri yang terpenting pada 
masa bayi dan balita. Berat badan 
adalah hasil peningkatan semua 
jaringan pada tubuh. Selain itu berat 
badan merupakan indicator yang 
paling baik untuk mengetahui status 
gizi dan tumbuh kembang anak. 
(Soetjiningsih, 2002) 

Menurut Nursalam (2005) Selain 
berat badan parameter pertumbuhan 
yang digunakan untuk pedoman 
deteksi tumbuh kembang balita 
adalah TB,  lingkar kepala dan lingkar 
lengan. Antropometri yang mudah 
dilakukan di lapangan. Dari beberapa 
ukuran antropometri, yang paling 
digunakan untuk menentukan 
keadaan pertumbuhan anak adalah : 
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a. Tinggi badan  
b. Lingkar Kepala 
c. Lingkar Lengan atas 

Sebagai patokan sebelum 
digunakan di lapangan atau 
puskesmas untuk menentukan status 
gizi anak dan pertumbuhan anak yaitu 
dengan menggunakan kurva 
pertumbuhan (growth chart) atau 
grafik NCHS sebagai  pedoman baku. 
(Chamidah, 2009) 
a. Grafik Pertumbuhan (Growth 

Chart) 
Saat ini Indonesia belum memiliki 
parameter standar baku 
pertumbuhan anak. Indonesia 
menggunakan standar kurva 
NCHS/WHO (National Center for 
Health Statistic/Health World 
Health Organization) sebagai 
parameter pertumbuhan 
anak.(Cahyadi, 2011) 
Clinical Growth Charts  (2011) 
menjelaskan untuk mengetahui 
pertumbuhan anak itu normal 
maka oleh CDC dan NCHS 
dibuatlah Grafik pertumbuhan 
(Growth Chart). Growth Chart 
memiliki klasifikasi berdasarkan 
berat, tinggi berdasarkan umur 
dan jenis kelamin, antar lain 
seperti berikut ini: 
1. Berat menurut umur, laki-laki, 

Usia : 0 – 36 Bulan 
2. Berat menurut umur, 

perempuan, Usia : 0 – 36 
Bulan 

3. Berat menurut umur, laki-laki, 
usia : 2 – 20 tahun 

4. Berat menurut umur, 
perempuan, usia : 2 – 20 
tahun 

5. Badan menurut umur, laki-laki, 
usia 0 – 36 bulan 

6. Badan menurut umur, 
perempuan, usia : 0 – 36 
bulan 

b. Faktor – faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan 
berat badan adalah : 
1) Faktor dalam:  

a). Ras/etnik atau bangsa, 
b).Keluarga/genetik/keturuna
n, c). Umur, d). Jenis 
kelamin. 

2) Faktor luar:  
a). Gizi (pada saat ibu hamil), 
dan gizi masa pertumbuhan, 
b). R acun/zat kimia dan 
radiasi . c). Kekurangan 
hormon d). Penyakit Infeksi, 
e). Sosio-ekonomi yang 
kurang. berdasarkan 
pendapatan dan pekerjaan 
orangtua. f). Lingkungan 
pengasuhan. g). Stimulasi / 
rangsangan. h) pendidikan 
dan pengetahuan ibu.  i) 
Jumlah anggota keluarga.  

3. Pendidikan ibu 
Pendidikan adalah usaha 

manusia untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan potensi-potensi 
pembawaan baik jasmani maupun 
rohani sesuai dengan nilai-nilai yang 
ada di dalam masyarakat dan 
kebudayaan. (Ihsan, 2010) 

Penyebab gangguan status 
gizi adalah kurang karena kurangnya 
perhatian orangtua pada anak 
tentang masalah pertumbuhan, hal ini 
disebabkan karena pendidikan dan 
pengetahuan yang kurang. Sifat masa 
bodoh dan curiga dapat 
menyebabkan gizi kurang yang 
berpengaruh pada pertumbuhan 
walaupun anak makan dengan cukup. 
(Yunida, 2005). 

4. Pekerjaan Ibu 
Seorang ibu memegang 

peranan penting dalam mengasuh 
dan memperhatikan tumbuh kembang 
pada anak. Selain bekerja diluar 
rumah, peran seorang ibu tidak lepas 
dari kodratnya sebagai ibu rumah 
tangga. Dan dituntut untuk 
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bertanggung jawab mengurusi suami 
dan anak-anak. Sehingga 
kemungkinan berhasil ibu berperan 
ganda sebagai ibu rumah tangga dan 
ibu yeng bekerja. (Yunida, 2005) 

Seorang ibu yang bekerja di 
luar rumah mempunyai resiko tidak 
dapat langsung menyiapkan dan 
memberi makanan keluarga dan 
anak-anaknya, karena waktunya 
tersita oleh pekerjaan. Jadi seorang 
ibu yang bekerja di luar rumah 
hendaknya dapat membagi waktu 
dengan baik antara pekerjaan dan 
tugas penyelenggaraan makanan 
keluarga (Miller, 2009). 

 
5. Kunjungan Posyandu 

Kunjungan Posyandu adalah 
berkunjung balita ke posyandu dalam 
pemantauan berat badan anak pada 
umur 0-59 bulan selama enam bulan 
terakhir yang dikelompokkan menjadi 
“tidak pernah berkunjung selama 
enam bulan terakhir”, 1-3 kali yang 
berarti “tidak teratur”, dan 4-6 kali 
yang diartikan sebagai “teratur”. 
(Kemenkes RI, 2010) 

 
 

Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

METODELOGI PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, dan merupakan metode 
penelitian   metode studi deskriptif yang 
menggunakan pendekatan Cross 
Sectional.  

 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
anak usia toddler di Posyandu Desa 
Mayang yang berjumlah 103 

Sampel penelitian ini yaitu anak usia 
toodler yang Anak sehat, tinggal di desa 
Mayang, Anak memiliki KMS, Pendidikan 
orangtua SMA Sederajat, Pekerjaan 
orangtua sebagai buruh dan yang tidak 
bekerja. 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa lembar ceklist dan 
timbangan berat badan. 
Analisis Data  
Analisis deskriptif persentase digunakan 
untuk mengetahui gambaran berat badan 
anak usia toddler ditinjau dari pendidikan 
dan pekerjaan ibu dalam kunjungan ke 
posyandu balita Desa Mayang Wilayah 
Kerja Puskesmas Gatak. Pada penelitian 
ini sebelum analisis data, dilakukan untuk 
mengetahui frekuensi berat badan, 
pendidikan, pekerjaan, kunjungan 
posyandu. 
 
HASIL PENELITIAN  
A. Karakteristik responden 
1. Jenis kelamin 

Tabel 1.  Distribusi responden 
berdasarkan jenis kelamin  

Jenis kelamin 

Frekuensi  
Persentase 

(%) 

Laki-laki 43 51.8 

Perempuan 40 48.2 

Total 83 100.0 

Tabel 1 data banyak responden yang 
berjenis kelamin laki-laki 

 Berat 

Badan 
 

 Ras/etnik atau bangsa, 

 Keluarga/genetik/keturunan 

 Gizi masa pertumbuhan  

 R acun/zat kimia dan radiasi 

 Kekurangan hormon  

 Penyakit Infeksi, 

 Sosio-ekonomi.(pendapatan) 

 Lingkungan pengasuhan 

 Jumlah anggota keluarga 

Pekerjaan 

Ibu 

Pendidikan 

Ibu 

Kurang 

Normal 

Lebih 
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sebesar (51,8%), sedangkan 
yang berjenis kelamin 
perempuan (48.2%). 

2. Umur  
Tabel 2.  Distribusi responden 

berdasarkan umur  

Umur (bulan) 
Frekuensi  

Persentase 
(%) 

13-24 Bulan 32 38.6 

25-36  Bulan 51 61.4 

Total 83 100.0 

Tabel 2. diperoleh hasil umur anak 
13-24 bulan (38.6%), 
sedangkan anak usia 25-36 
bulan (61.4%),  

 
3. Berat badan anak 

Tabel 3.  Distribusi hasil 
penimbangan berat badan   

Berat badan 
Frekuensi  

Persentase 
(%) 

Kurang (<5
th)

 31 37.3 

Normal (5
th
-95

th)
 48 57.8 

Lebih (>95
th
) 4 4.8 

Total 83 100.0 

Tabel  3  diketahui  responden berat 
badan kurang ada 37.3% , berat 
badan lebih 4.8%, dan berat 
badan normal 57.8%. 

 
4. Pendidikan ibu 

Tabel 4.  Distribusi ibu  berdasarkan 
pendidikan ibu  

Jenis kelamin 
Frekuensi  

Persentase 
(%) 

SD 12 14.5 

SMP 30 36.1 

SMA 41 49.4 

Total 83 100.0 

Tabel  4. pendidikan ibu yang 
berpendidikan SD ada (14.5%), 
SMP (36.1%), SMA 49.4%),  

 
5. Pekerjaan Ibu 

Tabel 5.  Distribusi responden 
berdasarkan pekerjaan ibu  

 

Jenis kelamin 
Frekuensi  

Persentase 
(%) 

Bekerja 36 43.4 

Tidak 
Bekerja 

47 56.6 

Total 83 100.0 

Tabel 5. hasil pekerjaan ibu yang 
tidak bekerja sebesar (56.6%), 
sedangkan ibu yang bekerja 
sebesar (43.4%) 

 
6. kunjungan ke posyandu 

Tabel 6. Distribusi kunjungan ke 
posyandu  

Kunjungan 
Frekuensi  

Persentase 
(%) 

Teratur 56 67.5 

Tidak teratur 27 32.5 

Total 83 100.0 

Table 6 menunjukan kunjungan yang 
teratur ke posyandu (67.5%), 
sedangkan yang tidak teratur 
datang ke posyandu (32.5%). 

 
B. Analisis  Deskriptif 

1. Tabel 7 Tabulasi silang Pendidikan 
Ibu dengan Berat badan Anak 

  
Pendidikan 
Ibu 

Berat Badan 

Total   

Kurang 
(<5

th
) 

Normal  
(5

th
-95

th
) 

Lebih 
(>95

th
) 

N % n % n % n % 

SD 6 7.2 6 7.2 0 0 12 14.5 

SMP 12 14.5 17 20.5 1 1.2 30 36.1 

SMA 13 15.7 25 30.1 3 3.6 41 49.4 

Total 31 37.3 48 57.8 4 4.8 83 100 

 
Tabel 7 Sebagian besar pendidikan 

SMA dengan berat badan normal 
(30.1%) dan berat badan lebih 
(3.6%). Sedangkan pendidikan SD 
berat badan normal (7.2%) dan 
berat badan kurang (7.2%).  
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2. Tabel 8 Tabulasi silang Pekerjaan 

Ibu dengan Berat badan Anak 
 

  
Pekerjaan 
Ibu 

Berat Badan 

Total   

Kurang 
(<5

th
) 

Normal  
(5

th
-95

th
) 

Lebih 
(>95

th
) 

N % n % n % n % 

Bekja 13 15.7 20 24.1 3 3.6 36 43.4 

Tidak 
Bekrja 

18 21.7 28 33.7 1 1.2 47 56.6 

         

Total 31 37.3 48 57.8 4 4.8 83 100 

 
Tabel 8 diperoleh ibu bekerja berat 

badan 24.4%) dan berat badan 
lebih (3.6%). Ibu yang tidak bekerja 
berat badan normal (33.7%) dan 
berat badan lebih (1.2%).  

 
3. Tabel 9. Tabulasi silang Kunjungan 

Posyandu dengan Pertumbuhan : 
Berat badan Anak    

 
  

Kunjungan 
Posyandu 

Berat Badan 

Total   

Kurang 
(<5

th
) 

Normal  
(5

th
-95

th
) 

Lebih 
(>95

th
) 

N % n % n % n % 

Teratur 21 25.3 32 38.6 3 3.6 56 67.5 

Tidak 
Teratur 

10 12.0 16 19.3 1 1.2 27 32.5 

         

Total 31 37.3 48 57.8 4 4.8 83 100 

 
Tabel 9 Responden yang teratur ke 

Posyandu berat badan normal 
38.6%, sedangkan yang tidak 
teratur berat badan normal 19.3%. 

 
PEMBAHASAN 

Kategori dalam penelitian ini 
berdasarkan grafik NCHS (National 
Center for Health Statistics) dengan 
persentil. Apabila berat badan normal 
apabila berada di persentil 5th-95th, untuk 
berat badan kurang apabila berada di 
persentil <5th, dan berat badan lebih 
apabila berada di persentil >95th. 

Pengukuran berat badan dilakukan di 
Posyandu balita desa Mayang, yang 
digunakan untuk mengetahui gambaran 
pertumbuhan anak berdasarkan grafik 
NCHS (National Center for Health 
Statistics).  

Berdasarkan hasil penelitian sebagian 
besar reponden pertumbuhan dalam 
pengukuran berat badan anak dalam 
kategori normal normal yaitu 57.8%, 
berat badan yang dalam kategori kurang 
yaitu 37.3% dan berat badan dalam 
kategori lebih yaitu 4.8%.  Perubahan 
berat badan dapat berubah dalam waktu 
yang singkat yang disebabkan oleh 
kekurangan atau kelebihan gizi. (Yunida, 
2005). 

Berdasarkan hasil penelitian jenis 
kelamin anak toddler di Posyandu balita 
Desa Mayang diperoleh anak dengan 
jenis kelamin laki-laki 51.8%, sedangkan 
anak dengan jenis kelamin perempuan 
48.2%. Dan dari hasil penelitian Berat 
badan anak kurang lebih banyak anak 
laki-laki 21.7%, sedangkan perempuan 
15.7%. Kecepatan laju pertumbuhan 
lebih cepat anak perempuan dari pada 
anak laki-laki dalam usia balita. Akan 
tetapi pertumbuhan anak perempuan 
lebih cepat berhenti dari pada laki-laki. 
(Soetjingsih, 2002) 

Berdasarkan hasil penelitian umur 
anak toddler di Posyandu Balita Desa 
Mayang diperoleh usia anak 24 - 36 
bulan  sebanyak 54 reponden (65,1%) 
sedangkan usia anak 13 - 23 bulan ada 
29 responden (34.9%). Hal ini 
menunjukkan pada umur 1-2 tahun 
merupakan keadaan rawan gizi. 
Umumnya kekurangan gizi terjadi pada 
balita, karena pada umur tersebut anak 
mengalami pertumbuhan yang pesat dan 
termasuk kelompok yang rentan gizi, 
karena pada masa itu merupakan masa 
peralihan antara saat disapih dan mulai 
mengikuti pola makan orang dewasa. 
(Adisasmito, 2007). 
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Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa dari 83 responden 
yang teratur berkunjung ke Posyandu 
berat badan dalam kategori normal 
sebanyak 32 responden (38.6%) . 
Kunjungan anak ke Posyandu anak 
mendapatkan pengetahuan tumbuh 
kembang anak, motivasi dari kader dan 
petugas kesehatan, Setiap kunjungan ke 
Posyandu ibu mendapatkan pendidikan 
kesehatan dari kader Posyandu, Bidan 
Desa dan petugas kesehatan lain 
mengenai pencegahan masalah 
gangguan tumbuh kembang pada anak 
balita 

Anak diberikan makanan tambahan 
seperti bubur kacang ijo, pisang, sayur 
sup, jeruk, dll. Salah satu upaya yang 
dilakukan pemerintah adalah dengan 
mengadakan program pemberian 
makanan tambahan Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) balita. Dengan adanya  
(PMT) diharapkan anak memperoleh  gizi 
yang cukup sehingga berat badan anak 
dapat terkontrol dengan baik.  

 Selain itu berdasarkan hasil 
penelitian terdapat anak yang teratur ke 
Posyandu berat badan kategori kurang 
sebanyak 21 responden (25.3%). 
Kunjungan anak bukan termasuk faktor 
yang mempengaruhi berat badan anak, 
adapun faktor yang mempengaruhi berat 
badan anak balita karena faktor 
pendidikan, pekerjaan/ pendapatan. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Yunida 
(2005) terdapat hubungan antara status 
ekonomi pendidikan dan pekerjaan ibu 
dengan berat badan anak. 

Hasil penelitian pendidikan ibu 
menunjukan sebagian besar 
berpendidikan lulus SMA dengan rata-
rata berat badan anak dalam kategori 
normal sebanyak 25 responden (30.1%) 
dan berat badan lebih sebanyak 3 
responden (3.6%). Dengan tingkat 
pendidikan yang tinggi dapat memenuhi 
kebutuhan gizi pada bayi. Pendidikan 

masyarakat sangat berpengaruh pada 
pengetahuan masyarakat dalam 
menentukan keragaman makanan yang 
dikonsumsi sehingga pada akhirnya akan 
berpengaruh pada status gizi. Pendidikan 
orang tua, baik suami maupun istri, 
merupakan salah satu unsur penting 
yang ikut menentukan keadaan gizi anak. 
(Miller, 2009).  

Selain itu berdasarkan hasil penelitian 
ibu dengan pendidikan SMA berat badan 
kurang sebanyak 13 responden (25.7%). 
Pendidikan ibu berhubungan dengan 
pengetahuan terhadap konsumsi pangan 
yang yang berpengaruh terhadap berat 
badan anak. Pendidikan yang tinggi tidak 
selalu membuat pengetahuan tinggi, 
sebaliknya pendidikan rendah tidak selalu 
membuat pengetahuan rendah. Seorang 
ibu yang hanya lulusan SD belum tentu 
pengetahuan rendah dari pada ibu 
lulusan SMA. Karena sekalipun 
pendidikan rendah, apabila ibu selalu 
membaca, mendapatkan pendidikan 
kesehatan mengenai masalah 
pertumbuhan khususnya berat badan 
maka pengetahuan tentang tumbuh 
kembang dan status gizi akan baik. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Astuti 
(2011). 

Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh ibu yang tidak bekerja 
responden dengan berat badan normal 
28 responden (33.7%). Status pekerjaan 
dari ibu yang menjadi ibu rumah tangga / 
tidak bekerja, maka ibu akan mempunyai 
waktu yang lebih untuk memberikan 
perhatian kepada anaknya dan selalu 
mendampingi tumbuh kembang anak. Ibu 
Rumah Tangga mempunyai banyak 
waktu untuk mengasuh anak sehingga 
anak tercukupi kebutuhan secara fisik 
dan psikologisnya. Seorang anak usia 0-
5 tahun masih sangat bergantung pada 
ibunya, hal ini disebabkan usia 0-5 tahun 
belum dapat melakukan kegiatan 
pribadinya seperti makan, mandi, belajar 
dan sebagainya. Mereka masih perlu 
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bantuan dari orang tua dalam melakukan 
pekerjaan tersebut. Perhatian ibu kepada 
anak yang diasuh oleh ibunya sendiri 
tidak kepada orang lain misalnya 
pembantu maka status gizinya dapat 
terjaga dengan baik.  

Selain itu ibu yang tidak bekerja 
terdapat 18 responden (21.7%) anak 
dengan berat badan kurang, Ibu yang 
tidak bekerja dapat sepenuhnya 
mengasuh anak. Ibu yang bekerja akan 
memperoleh penghasilan tetap, 
sedangkan ibu yang tidak bekerja tidak 
mempunyai penghasilan tetap. Selain 
pekerjaan, pendapatan salah satu faktor 
yang berpengaruh pada tumbuh 
kembang anak. Hasil ini sesuai dengan 
penelitian Nasution (2009) dalam 
penelitian ini menjelaskan apabila 
pekerjaan orangtua anak dikategorikan 
pekerjaan tetap maka penghasilan setiap 
bulan dapat berpengaruh dalam 
pertumbuhan dan status gizi anak yang 
berpengaruh terhadap berat badan anak.  

Keterbatasan Penelitian 

1. Populasi dalam penelitian adalah 
anak usia toddler, bukan keseluruhan 
anak balita. 

2. Dalam penelitian ini mendiskripsikan 
gambaran berat badan  sedangkan 
tinggi badan, lingkar kepala, lingkar 
lengan tidak diteliti. 

3. Peneliti hanya ingin mengetahui 
gambaran pertumbuhan berat badan 
saja yang dilihat dari segi pendidikan, 
pekerjaan, dalam kunjungan anak ke 
Posyandu. sedangkan faktor- faktor 
lain seperti status ekonomi 
(pendapatan keluarga),  status gizi 
anak tidak dimasukan dalam 
penelitian.   

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 
peneliti mengambil kesimpulan : 

1. Hasil penelitian pendidikan ibu 
Pendidikan ibu lulus SMA berat 
badan kategori normal sebanyak 
(30.1%) dan berat badan dalam 
kategori kurus 15.7%. Semakin tinggi 
pendidikan belum tentu berat badan 
akan normal. Apabila pendidikan ibu 
rendah, tetapi bila ibu sering 
memperoleh pengetahuan tentang 
tumbuh kembang maka berat badan 
anak akan baik. 

2. Ibu yang tidak bekerja berat badan 
kategori normal (33.7%) dan berat 
badan dalam kategori kurus (21.7%). 
Ibu yang tidak bekerja lebih benyak 
waktu untuk mengontrol berat badan 
anak. Tetapi apabila ibu tidak 
bekerja akan mempengaruhi sumber 
pendapatan yang berpengaruh pada 
asupan gizi anak yang kurang 
sehingga pengaruhnya pada berat 
badan anak. 

3. Ibu yang teratur ke Posyandu berat 
badan kategori normal (38.6%) dan 
berat badan dalam kategori kurus 
(25.3%). Ibu yang teratur posyandu 
akan mendapatkan motivasi dari 
kader, pendidikan kesehatan untuk 
mementau tumbuh kembang pada 
anak, pemberian PMT. Selain itu 
kunjungan posyandu tidak 
berpengaruh pada berat anak, yang 
berpengaruh pada berat anak dapat 
dilihat dari status ekonomi orangtua 
anak, dan berdampak pada berat 
badan anak usia toddler. 

Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan yang 

diambil peneliti menyarankan pada 
peneliti lain adalah sebagai berikut  : 

1. Peneliti memberikan saran kepada 
peneliti lain untuk mengembangkan 
variabel penelitian,  di luar variabel 
pertumbuhan seperti perkembangan 
anak yang ditinjau dari pendapatan 
keluarga. 

2. Dalam pemantauan pertumbuhan 
anak antropometri yang digunakan  
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bukan hanya berat badan , 
diharapkan peneliti lain dapat 
melakukan pengukuran antropometri 
seperti tinggi badan, lingkar lengan, 
lingkar kepala.  

3. Selain pendidikan, pekerjaan, dan 
pertumbuhan, diharapkan peneliti 
lain dapat menggambarkan seperti 
jumlah anggota keluarga, peran 
kader Posyandu, dan kinerja di 
Posyandu. 
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