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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak usia dibawah 5 tahun adalah masa kritis dengan pertumbuhan 

cepat baik pertumbuhan fisik dan otak yang merupakan kelompok paling 

sering menderita kekurangan gizi, juga merupakan salah satu masalah gizi 

utama yang paling banyak dijumpai di indonesia. Usia toddler dan usia balita 

adalah kelompok yang sama-sama paling  rentan terhadap suatu penyakit gizi 

seperti anemia dan KKP/ kurang kalori dan protein (Vera, 2004). 

 Asupan gizi merupakan pemenuhan kebutuh gizi yang diperlukan oleh 

tubuh seseorang. Untuk memperoleh status gizi yang baik, maka asupan gizi 

dan pengeluarannya harus seimbang. Bila terdapat anak dengan kurang gizi 

pertumbuhannya akan lambat. Sedangkan jika terdapat anak dengan kelebihan 

gizi mengakibatkan kegemukan atau obesitas (Proverawati, 2011). 

Kualitas sumber daya manusia pada suatu negara tergantung pada 

derajat kesehatan dan salah satu faktornya adalah status gizi penduduk. 

Indonesia merupakan negara dengan permasalahan gizi yang masih tinggi. 

Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007 menunjukkan angka rata-

rata nasional gizi kurang dan buruk sebesar 18,4%, penyakit yang paling 

sering terjadi pada kelompok balita pendek dan sangat pendek 36,8% 

sedangkan untuk penyakit yang paling sering terjadi pada kelompok balita 
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dengan gizi lebih pada balita adalah 4,3% (Depkes RI, 2008). Faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap memburuknya keadaan gizi, antara lain: pola 

asuh, penyakit infeksi, dan konsumsi makanan yang kurang yang akan 

berdampak pada kematian (Adisasmito, 2008).  

Penyakit yang paling sering terjadi pada kelompok balita dengan gizi 

buruk dan gizi kurang sejak tahun 1989 - 2010 menunjukkan angka 

penurunan. Dalam profil pencapaian target Millennium Development Goals 

(MDGs) tahun 2010 di provinsi jawa tengah menunjukkan prevalensi angka 

kematian balita (AKBA) mencapai 32% balita dengan kurang gizi 16%, balita 

dengan gizi buruk 4% dan balita dengan gizi kurang 12%. Artinya 

kemungkinan besar sasaran MDGs tahun 2015 sebesar 15,5% untuk gizi 

kurang dan 3,6% untuk gizi buruk dapat tercapai (Depkes 2010). 

Profil kesehatan kota Surakarta pada tahun 2011 terdapat jumlah balita 

sebanyak 39.870, dari jumlah tersebut yang ditimbang sebanyak 28.999 

(72,73%) balita. Untuk balita dengan gizi kurang masih terdapat 5,78% 

(1.676), balita dengan gizi lebih sebanyak 1,74% (505). Angka capaian balita 

yang ditimbang dan naik berat badannya masih dibawah target Standar 

Pelayanan Minimal yang sebesar 85%, sehingga gizi pada balita harus 

mendapat perhatian khusus. Apabila timbul balita dengan gizi buruk akan 

terjadi gangguan pertumbuhan fisik dan mental anak, penurunan tingkat 

kecerdasan, dan rentan terhadap berbagai penyakit (Dinkes, 2012). 
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Hasil penelitian Setiaji (2012) tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan 

dan Sikap Ibu Tentang Gizi Dengan Status Gizi Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan gizi dari 

seorang ibu akan membentuk sikap terhadap status gizi anak. Pengetahuan 

dan sikap yang baik akan menjadikan anak memperoleh asupan gizi yang baik 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya. 

Puskesmas Pajang Surakarta merupakan puskesmas yang membawahi 

38 posyandu yang terletak di 4 kelurahan (Pajang, Sondakan, Laweyan dan 

Karangasem) dengan 1788 ibu yang mempunyai anak usia toddler. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

februari 2013 di Puskesmas Pajang Surakarta diperoleh dari petugas 

kesehatan, bahwa masih banyak ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang 

kurang, informasi tersebut juga diperkuat dengan adanya status gizi pada usia 

toddler yang termasuk dalam kelompok balita yang rentan terhadap 

kekurangan gizi. Berdasarkan laporan dari petugas gizi, untuk usia toddler (1-

3 tahun) pada tahun 2012 masih terdapat anak dengan gizi kurang yaitu 

sebanyak 20 anak dan yang berada pada BGM (bawah garis merah) sebanyak 

4 anak, sedangkan pada tahun 2013 sampai bulan februari terdapat gizi kurang 

sebanyak 9 anak, dan yang berada pada bawah garis merah sebanyak 3 anak. 

Hasil wawancara terhadap 5 orang ibu yang mempunyai anak usia 

toddler di wilayah kerja puskesmas pajang, 4 diantaranya mengatakan kurang 

memahami mengenai pengetahuan gizi yang baik dan tepat untuk anak usia 
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toddler, terutama mengenai komposisi makanan pendamping ASI (Air Susu 

Ibu) dan cara pengolahannya yang tepat. Sehingga ibu-ibu disini lebih suka 

untuk membeli makanan siap saji seperti bubur instan karena dianggap lebih 

mudah, praktis dan menghemat waktu. Terdapat juga kebiasaan anak yang 

sulit makan jika terdapat menu sayur dan juga anak yang cepat bosan terhadap 

menu yang di berikan oleh ibu, di tempat ini juga belum ada penyuluhan 

mengenai asupan gizi pada anak usia Toddler. 

Adisasmito (2008) kesehatan orang tua dan kurangnya pengetahuan, 

khususnya ibu merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan gizi 

pada balita. Pengetahuan ibu terhadap gizi anak dipengaruhi oleh banyak 

faktor, selain pendidikan juga frekuensi kontak, faktor lingkungan sosial dan 

dengan media massa juga dapat mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki 

seseorang terutama terhadap gizi. 

Yani dkk (2011) ketergantungan anak pada seorang ibunya akan 

berpengaruh terhadap status gizi anak, sebab status gizi anak yang selalu 

dekat dengan ibunya akan lebih mudah dipantau, sedangkan anak yang tidak 

selalu berada didekat ibunya mengakibatkan asupan gizinya tidak atau kurang 

terpantau dengan baik sehingga mereka akan makan seadanya dan 

menyebabkan asupan gizi menjadi kurang. 

Atas dasar uraian di atas dan dengan melihat pentingnya kesehatan 

untuk anak usia toddler terutama di Wilayah Kerja Puskesmas Pajang 

Laweyan Surakarta, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 
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“Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu 

Mengenai Asupan Gizi Pada Usia Toddler Di Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Adakah Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Ibu Mengenai Asupan Gizi Pada Usia Toddler Di 

Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap 

pengetahuan dan sikap ibu mengenai asupan gizi pada usia toddler di 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang asupan gizi anak usia 

toddler, sebelum dan sesudah melakukan pendidikan kesehatan. 

b. Mengetahui gambaran sikap ibu dalam memberikan asupan gizi pada 

anak usia toddler, sebelum dan sesudah melakukan pendidikan 

kesehatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai penelitian secara umum, 

dan dapat member informasi yang berguna untuk peneliti lebih lanjut, 

khususnya tentang asupan gizi pada anak usia toddler. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan 

sikap ibu tentang asupan gizi yang baik pada anak usia toddler. 

b. Meningkatkan kesadaran ibu tentang pentingnya kesehatan pada usia 

toddler, terutama dalam memberikan asupan gizi yang sesuai. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Dwi & Fitriya (2011) dengan penelitian yang berjudul Hubungan tingkat 

pendidikan ibu dan tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi anak 

pra sekolah dan sekolah dasar di Kecamatan Godean. Merupakan jenis 

penelitian analitik observasional dengan rancangan croossectional, 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara pendapatan dengan status gizi pada anak. 

2. Rahmawati (2006) penelitian yang berjudul Pengaruh penyuluhan dengan 

media audio visual terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku 

ibu balita gizi kurang dan buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Propinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi 
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Eksperiment dengan rancangan pre test-post test control group design, 

dengan hasil terdapat Pengaruh penyuluhan dengan media audio visual 

terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu balita gizi 

kurang dan buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan 

Tengah.          




