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ABSTRAK 

 

Muslih Setia Ardi Cahyana, J500090034, 2012. Hubungan Antara Kualitas 

Hidup Ibu dengan Status Gizi Anak Usia 6-12 Tahun di SDN Rejodani Sariharjo 

Ngaglik Sleman. 

Latar Belakang. Di dalam mencapai status gizi anak yang optimal, maka peran 

seorang ibu penting bagi seorang anak sehingga dengan mengupayakan kualitas 

hidup ibu untuk menuju status gizi yang baik akan meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) menjadi lebih maksimal. Kualitas hidup penting oleh 

karena semakin meningkatnya mekanistik di bidang kedokteran hanya peduli 

dengan pemberantasan penyakit dan gejalanya saja tanpa memperhatikan kualitas 

hidup seseorang yang menekankan pada aspek kesehatan dan kesejahteraan 

seseorang untuk menuju hidup yang lebih baik. 

Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi square. 

Hasil. Proporsi anak dengan status gizi baik lebih banyak pada ibu dengan 

kualitas hidup baik dibandingkan dengan ibu yang mempunyai kualitas hidup 

tidak baik ( 42,67 % vs 18,67 % dengan p = 0,016 ; p < 0,05), sehingga Ho ditolak 

H1 diterima yang artinya terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dengan 

status gizi anak usia 6-12 tahun 

Kesimpulan. penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kualitas hidup ibu dan status gizi anak usia 6-12 tahun di SDN 

Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 

Kata kunci. Kualitas hidup ibu, status gizi anak usia 6-12 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Muslih Setia Ardi Cahyana, J500090034, 2012. The Relation Between Mother’s 

Quality of Life with Nutritional Status of Children Ages 6-12 Years in SDN 

Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 

Background. In achieving optimal nutritional status of children, the role of a 

mother is important for a child so that the mother's quality of life to reach a good 

nutritional status will improve the quality of human resources (HR) to get more 

maximal. Quality of life is important because of the increasing mechanistic in 

medicine is only concerned with the eradication of the disease and its symptoms 

without regard to a person’s quality of life that emphasis on aspects of health and 

well-being to get a better life. 

Methods. This study uses a cross sectional observational study. The statistical test 

used is the Chi square test. 

Results. The proportion of children with good nutritional status in mothers with 

more good quality of life compared with mothers who did not have a good quality 

of life (42.67% vs. 18.67% with p = 0.016, p <0.05), so that H0 is rejected H1 

accepted which means that there is a relationship between quality of life of 

mothers with nutritional status of children aged 6-12 years. 

Conclusion. This study concludes that there is a significant relationship between 

quality of life of mothers and nutritional status of children aged 6-12 years at SDN 

Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 

Keywords. Mother's quality of life, nutritional status of children aged 6-12 years. 
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PENDAHULUAN 

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat 

(Supariasa, 2012). Namun masalah gizi bukan hanya berdampak pada 

kesehatan saja, akan tetapi berdampak pula pada pembangunan sumber daya 

manusia yang berkualitas dimasa yang akan datang (Sari, 2010). 

Dalam upaya meningkatkan perbaikan gizi masyarakat di Indonesia dapat 

dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas 

hidup ibu, dimana kualitas hidup ini menurut The World Health Organitation 

Quality Of Life – Abbreviated (WHOQOL) – BREF (Sutikno, 2011).  

United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dimana IPM ini adalah untuk 

menggambarkan kualitas hidup manusia. Sejak krisis ekonomi, IPM Indonesia 

tahun 1999 menjadi 64,3 dan peringkatnya turun menjadi urutan ke-110. Pada 

tahun 1995-2005 IPM Indonesia meningkat rata-rata sebesar 0,93% tiap 

tahunnya. Namun pada tahun 1995-2001 peringkatnya cenderung turun. Pada 

periode tahun 2001-2005 peringkatnya naik lagi menjadi urutan ke-107. 

Namun pada periode 2006-2011, IPM Indonesia turun peringkat lagi dengan 

IPM sebesar 61,3 pada tahun 2010. (Sekretariat Wakil Presiden Republik 

Indonesia, 2011; Kamaluddin, 2009). 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup di 

Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu butuh 

peningkatan kualitas hidup, khususnya ibu untuk membangun status gizi anak 

yang baik.  

 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan RI (2010) 

menyebutkan secara nasional prevalensi kurus pada kelompok anak 6-12 

tahun adalah 12,2 % terdiri dari 4,6 % sangat kurus dan 7,6 % kurus dan 13-15 

tahun adalah sekitar 11 %, sedangkan pada kelompok anak 16-18 tahun adalah 

8,9 %. Di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) prevalensi status gizi pada umur 

6-12 tahun menurut indeks masa tubuh (IMT) di bagi umur adalah sangat 

kurus 2,7 %, kurus 5,6 %, normal 83,5 % dan gemuk 7,8 % (Balitbang 

Kemenkes RI, 2010) 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin meneliti 

tentang hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi pada anak usia 

6 sampai 12 tahun di SDN Rejodani  Sariharjo Ngaglik Sleman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

kualitas hidup ibu dengan status gizi pada anak usia 6 sampai 12 tahun di SDN 

Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kualitas Hidup Ibu 

a. Definisi kualitas hidup 

      Kualitas hidup menurut World Health Organization (WHO) yang 

dikutip oleh Skevington, Lotfy, dan O’Connell (2004) adalah persepsi 

individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan 

sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, 

harapan, standar yang ditetapkan, dan perhatian seseorang. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas hidup 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup menurut Ghozally 

(2005) diantaranya mengenali diri sendiri, adaptasi, merasakan 

penderitaan orang lain, perasaan kasih dan sayang, bersikap optimis, 

mengembangkan sikap empati. 

c. Ruang Lingkup 

Secara umum terdapat empat bidang (domains) yang dipakai untuk 

mengukur kualitas hidup berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh 

WHO, bidang tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kesehatan fisik (physical health) 

2) Kesehatan psikologis (psychological health) : 

3) Hubungan sosial (social relationship) : 

4) Lingkungan (environment) : 

d. Pengukuran 

      Pengukuran kualitas hidup menggunakan standar kuesioner WHOQOL 

– BREF. 

2. Status Gizi Anak Usia 6-12 Tahun 

a. Pengertian Status Gizi 

      Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan 

dan penggunaan zat-zat gizi, dibedakan atas gizi buruk, kurang, baik, dan 

lebih (Almatsier, 2010). 

b. Pengertian Anak Usia 6-12 tahun 

      Anak usia 6 – 12 tahun disebut sebagai masa anak-anak atau masa 

laten, mempunyai tantangan baru. Perkembangan dan pertumbuhan 

kesehatan membutuhkan peningkatan pemisahan dari orang tua dan 

kemampuan menemukan penerimaan dalam kelompok yang sepadan serta 

merundingkan tantangan-tantangan yang berada di dunia luar (Nelson, 

2000). 

c. Gizi yang dibutuhkan Anak Usia 6-12 tahun 

      Menurut waryana (2010) Gizi merupakan unsur yang penting dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi, mengingat zat gizi berfungsi menghasilkan 

energi, membangun dan memilihara jaringan, serta mengatur proses-proses 

kehidupan dalam tubuh, selain itu gizi berhubungan  dengan 



 

 

 

perkembangan otak, kemampuan belajar dan produktivitas kerja. Zat gizi 

yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan 

mineral. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak 

Menurut waryana (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

terdiri atas : 

1) Faktor langsung 

a) Asupan makanan  

b) Penyakit infeksi 

2) Faktor tidak langsung 

a) Ketahanan pangan  

b) Pola pengasuhan anak  

c) Pelayanan kesehatan dan Kesehatan lingkungan  

e. Peranan gizi 

      Menurut waryana (2010), peranan gizi bagi anak sekolah terdiri 

beberapa aspek yaitu: 

1) Aspek gizi dalam pertumbuhan fisik 

2) Aspek gizi dalam pertumbuhan otak dan kecerdasan 

3) Aspek gizi dalam produktifitas kerja 

4) Aspek gizi dan daya tahan tubuh terhadap infeksi 

f. Kebutuhan dasar anak 

Menurut Tanuwidjaya (2008) kebutuhan dasar anak untuk tumbuh 

kembang secara garis besar dikelompokkan kedalam 3 kelompok, yaitu : 

1) Kebutuhan fisik biomedis (ASUH) 

Yaitu kebutuhan akan nutrisi yang adekuat dan seimbang. 

2) Kebutuhan akan kasih sayang atau emosi (ASIH) 

Yaitu kebutuhan terhadap emosi, meliputi : kasih sayang orang tua, 

rasa aman harga diri, mandiri dan dorongan 

3) Kebutuhan latihan atau rangsangan/bermain (ASAH) 

Merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak yaitu pendidikan 

dan pelatihan. 

g. Penilaian status gizi anak 

1) Penilaian status gizi secara langsung 

a) Antropometri 

     Menurut Balitbang Kemenkes RI (2010), status gizi anak umur 

6-18 tahun dikelompokan menjadi tiga kelompok umur yaitu 6-12 

tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator status gizi yang 

digunakan untuk kelompok umur ini didasarkan pada pengukuran 

Indeks Massa Tubuh menurut umur (IMT/U). Indeks massa tubuh 

anak dihitung berdasarkan rumus berikut: 

         Berat badan (kg) 

                    IMT =     



 

 

 

Tinggi badan (m)x Tinggi badan (m) 

 

Dengan menggunakan baku antropometri anak 5-19 tahun WHO 

(2007) dihitung nilai Z_score dan IMT/U masing-masing anak. 

Selanjutnya berdasarkan nilai Z_score ini status gizi anak 

dikategorikan sebagai berikut: 

Berdasarkan indikator IMT/U: 

Tabel 1. Kategori Status Gizi Anak berdasarkan Nilai Z-Skor 

Nilai Z-Skor 

(Standar deviasi) 

Kategori 

Z ≥ +2SD Gizi lebih 

+2SD > Z ≥ -2SD Gizi baik 

-2SD > Z ≥ -3SD Gizi kurang 

< - 3SD Gizi buruk 

              (WHO, 2007) 

 

b) Klinis  

Pemeriksaan klinis didasarkan atas perubahan-perubahan yang 

terjadi dan dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi.  

(Supariasa, 2012). 

c) Biokimia 

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan 

spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada 

berbagai macam jaringan tubuh (Supariasa, 2012). 

d) Biofisik 

Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode penentuan 

status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat 

perubahan struktur dari jaringan (Supariasa, 2012). 

2) Penilaian status gizi secara tidak langsung 

a) Survei Konsumsi Makanan 

b) Statistik Vital 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan 

cross-sectional. Studi cross sectional adalah mengukur variabel dependen dan 

variabel independen secara bersamaan dalam satu waktu (Chandra, 2008), yang 

berlokasi di SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman yang dilaksanakan pada 

bulan Juli – Agustus 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang 

memiliki anak berusia 6-12 tahun yang ada di SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik 



 

 

 

Sleman. Sampel penelitian adalah sebagian dari ibu yang memiliki anak berusia 6-

12 tahun yang ada di SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. Sampel diambil 

dengan menggunakan teknik simple random sampling. Total jumlah sampel 

minimal 75. Kriteria restriksi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kriteria inklusi 

a. Anak usia 6-12 tahun 

b. Ibu yang memiliki anak usia 6-12 tahun 

c. Ibu dan anak tinggal serumah 

d. Ibu dan anak dalam keadaan sehat 

e. Bersedia menjadi subjek penelitian 

2. Kriteria eksklusi 

a. Orangtua bercerai 

b. Subjek tidak hadir dalam penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel bebas : kualitas hidup ibu 

2. Variabel terikat dalam : status gizi anak usia 6-12 tahun di SDN Rejodani 

Sariharjo Ngaglik Sleman. 

Kualitas hidup adalah istilah yang sering digunakan dalam berkomunikasi  

yang berhubungan dengan kesehatan (Aragaki& Silva, 2011). Skala 

pengukuran variabel penelitiannya ordinal. 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi, dibedakan atas gizi buruk, kurang, baik, dan lebih 

(Almatsier, 2010). Skala pengukuran variabel penelitiannya ordinal. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian 

Penelitian mengenai hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status 

gizi anak usia 6-12 tahun dilaksanakan pada periode Juli 2012 – Agustus 

2012 di SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. Di dapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Distribusi responden berdasar kualitas hidupdan status gizi anak usia 

6-12 tahun. 

Kualitas 

Hidup Ibu 

Status Gizi Anak Jumlah 

Keseluruhan 
Baik Tidak Baik 

Jml % Jml % jml % 

Baik  32 42,67 12 16 44 58,67 

Tidak Baik 14 18,67 17 22,67 31 41,33 

Jumlah 46 61,33 29 38,67 75 100 

       Sumber : data primer 



 

 

 

 Tabel 1, menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang mempunyai kualitas 

hidup baik memiliki anak berstatus gizi yang baik sebanyak 32 responden 

(42,67%) dan yang berstatus gizi tidak baik sebanyak 12 responden (16%)  

sedangkan ibu yang mempunyai kualitas hidup tidak baik memiliki anak 

berstatus gizi baik sebanyak 14 responden (18,67%) dan yang berstatus gizi 

tidak baik sebanyak 17 responden (22,67). 

      Tabel 2. Uji Chi Square 

Variabel Frekuensi Prosentase 

(%) 

df x
2 

p 

Kualitas hidup Ibu   1 5,825 0,016 

Baik  44 58,7    

Tidak baik 31 41,3    

Total 75 100    

Status gizi      

Baik 46 61,3    

Tidak baik 29 38,7    

Total  75 100    

      Sumber : data primer 

 Data dari hasil analisis tabel 6 di atas dilakukan uji analisa data Chi 

Square dengan menggunakan program komputer SPSS 17.0 for Windows 

diperoleh nilai x
2 

sebesar 5,825 dan p value sebesar 0,016 dengan taraf 

signifikan (α) 0,05. Oleh karena itu p value< 0,05 (α) maka dinyatakan Ho 

ditolak, sehingga H1 diterima yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara kualitas hidup ibu dengan status gizi anak usia 6-12 tahun di SDN 

Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 

Pembahasan 

 Penelitian yang berjudul hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status 

gizi anak usia 6-12 tahun dilaksanakan pada periode Juli 2012 – Agustus 

2012 di SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman.Jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional.(Notoadmojo, 2010) 

 Penelitian ini menggunakan populasi sebagai sampel dari semua anak SD 

usia 6-12 tahun yang memenuhi kriteria restriksi dan berada di SDN Rejodani 

Sariharjo Ngaglik Sleman. Metode yang digunakan di dalam pengambilan 

sampel adalah metode Simple Random Samplingyaitu dimana pemilihan 

subjek adalah secara acak, jadi setiap anggota populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel dan memenuhi kriteria 

restriksi yang ditentukan oleh peneliti (Arief, 2010). Dalam penelitian ini 

besar sampel yang dipakai untuk tiap kelompok sesuai dari perhitungan yaitu 

sebesar 75 responden. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan 75 responden dapat diketahui bahwa 

responden dengan kualitas hidup ibu yang baik, diperoleh anak yang memiliki 

status gizi baik 32 anak (42,67%) dan status gizi tidak baik 12 anak (16%), 

sedangkan responden dengan kualitas hidup ibu tidak baik, jumlah anak yang 

memiliki status gizi baik 14 anak (18,67%) dan status gizi tidak baik 17 anak 

(22,67%). 



 

 

 

Berdasarkan deskripsi penelitian di atas dapat di lihat proporsi anak 

dengan status gizi baik lebih banyak pada kelompok ibu dengan kualitas 

hidup yang baik dibandingkan dengan kelompok ibu dengan kualitas hidup 

tidak baik ( 42,67 % vs 18,67 % dengan p = 0,016 ; p < 0,05) 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya di kota Porto Alegre 

Brazil yang dilakukan oleh Feijo et al (2011) dengan metodecase control 

yang menyatakan bahwa secara umum ibu yang memiliki kualitas hidup 

rendah atau tidak baik ada pengaruh sebesar 5,4 kali anak-anaknya beresiko 

mengalami gizi buruk. Di bidang lingkungan, untuk setiap anak yang ibunya 

memiliki kualitas hidup rendah ada kemungkinan 2,9 kali anak-anaknya 

beresiko mengalami gizi buruk. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hayashida et al (2006), mengenai 

kualitas hidup pada ibu yang merawat bayi menyimpulkan bahwa untuk 

mencapai nilai terbaik dalam kondisi psikologi, fungsi, dan kontrol atau 

tumbuh kembang anak, diperlukan kualitas hidup ibu yang baik pula. Salah 

satucaranyaadalahdenganmemperhatikansertameningkatkaninteraksiantaraibu

dananak, karena ibu sangat berpengaruh dalam pembentukan generasi 

mendatang (Fall, 2009). 

Dari hasil uji chi square pada 75 responden kualitas hidup ibu terhadap 

status gizi anaknya diperoleh asymp. Significancy 0,016< 0,05 sehingga H1 

diterima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas hidup 

ibu dengan status gizi anak usia 6-12 tahun.Dengan begitu dapat diasumsikan 

jika kualitas hidup ibu semakin baik, maka status gizi anaknya akan semakin 

baik pula. Sebaliknya, semakin kualitas hidup ibu tidak baik, maka akan 

semakin tidak baik pula status gizi anaknya. 

 Dari deskripsi analisis di atas,diperoleh kesimpulan terdapat hubungan 

yang signifikan antarakualitas hidup ibu dengan status gizi anak usia 6- 12 

tahun. Hal ini dapat di jelaskan dengan teori-teori sebelumnya,bahwa status 

gizi di pengaruhi oleh kualitas hidup ibunya, dimana  ibu mempunyai peranan 

yang penting atau fungsi penting untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan 

nutrisi untuk anak maupun keluarganya sehingga dapat mencapai status gizi 

yang baik. Studi di Srilanka, menunjukkan bahwa tingginya kasus gizi buruk 

dan perkembangan anak balita yang buruk di negara tersebut salah satunya 

disebabkan oleh peranan ibu yang dilatar belakangi oleh pendidikan, 

pengetahuan dan pengaturan rumah tanggadan kedekatannya terhadap anak-

anaknya (Ekanayake, et al., 2002).Maka dari itu, kualitas hidup orang tua, 

khususnya ibu mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak salah satunya dengan asupan gizi yang baik untuk 

menuju status gizi yang optimal sehingga akan tercapai manusia yang 

mempunyai sumber daya manusia (SDM) berkualitas (Sari, 2010). 

 Di dalam penelitian ini, meskipun hasil yang diperoleh sesuai dengan 

penelitian terdahulu, namun masih terdapat kelemahan, antara lain  peneliti 

tidak mengetahui kegiatan sehari-hari dari ibu, peneliti tidak mengetahui ada 



 

 

 

tidaknya konflik dalam rumah tangga, sehingga masih sulit untuk 

mengendalikan semua faktor yang mempengaruhi kualitas hidup ibu, 

kemudian metode cross sectional mempunyai tingkat kesimpulan korelasi 

yang lemah, dibandingkan dengan metode cohort yang mempunyai tingkat 

korelasi yang kuat, keterbatasan besar sampel,single center dan bahasa seperti 

kesulitan dalam berbahasa Indonesia. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, makadapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dan status gizi anak usia 6-12 tahun di 

SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi ibu, untuk meningkatkan kualitas hidup : 

a. Optimis dalam menghadapi semua permasalahan dalam kehidupan. 

b. Mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan dimanapun tempatnya. 

c. Empati atau peduli terhadap orang lain yang sedang menghadapi suatu 

masalah dalam kehidupan agar dapat mengambil hikmahnya. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

a. Apabila tertarik untuk meneliti tema yang sama dengan penelitian ini 

hendaknya memperhatikan metode penelitian dengan menggunakan 

metode cohort. 

b. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal disarankan supaya penelitian 

ini dilakukan lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyakdan 

menggunakan biodata responden yang lebih lengkap agar mengetahui 

karakteristik responden yang lebih lengkap. 
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