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izi merupakan suatu hal 
yang esensial dalam 
menjaga keseimbangan 
metabolisme tubuh 
manusia terutama bagi 
tumbuh kembang anak 

baik sejak dalam kehamilan 
hingga usia di bawah lima tahun. 
Melalui program Scaling Up 
Nutrition (SUN) diharapkan dapat 
memperkuat komitmen dan 
rencana aksi percepatan 
perbaikan gizi, terutama 
penanganan gizi sejak 1000 hari 
dari masa kehamilan hingga anak 
usia 2 tahun (Lancet, 2013). SUN 
yang di Indonesia disebut dengan 
Gerakan Nasional Sadar Gizi 
diharapkan dapat menekan angka 
kejadian penyakit kronis di masa 
mendatangnya (Negrato dan 
Gomes, 2013). Kesadaran 
keluarga akan perilaku terhadap 
gizi juga dirasa mempengaruhi 
taraf kesehatan pada setiap 
anggota keluarganya. Keluarga 
yang menerapkan perilaku sadar 
gizi (kadarzi) dapat memberikan 
perlindungan yang optimal dalam 
hal kesehatan melalui makanan 
yang dikonsumsi. Salah satu 
akibat dari tidak tercapainya 
kesadaran akan gizi adalah 
stunting pada balita. Meskipun 
telah terjadi penurunan angka 
stunting di seluruh negara 
berkembang akan tetapi hal ini 
masih merupakan masalah 
kesehatan masyarakat yang 
utama (Onis et al., 2011). Oleh 
karena itu, perlunya kesadaran 
masyarakat khususnya pada 
tingkatan keluarga untuk dapat 
melaksanakan program tersebut 
dalam peningkatan kesehatan 
melaui penimbangan balita rutin 
di posyandu, penerapan ASI 
eksklusif, makan beraneka 
ragam, penggunaan garam 

beryodium, serta pemberian 
suplemen gizi pada balita. 
 Penimbangan rutin dapat 
dikatakan baik jika balita 
ditimbang 4 kali atau lebih dalam 
6 bulan terakhir, kurang baik jika 
ditimbang kurang dari 4 kali 
dalam 6 bulan terakhir (Depkes 
RI, 2007b). Penerapan ASI 
eksklusif dikatakan baik jika ibu 
memberikan ASI minimal 6 bulan 
setelah kelahiran kepada bayinya, 
dan tidak baik bila tidak diberikan 
minimal 6 bulan setelah kelahiran 
(Depkes RI, 2007b). Konsumsi 
makan dapat dikatakan beragam 
jika mengkonsumsi lauk hewani 
dan sayuran setiap hari, dan 
dikatakan kurang jika tidak 
mengkonsumsi lauk hewani dan 
sayuran dalam sehari. (Depkes 
RI, 2007b). Penggunaan garam 
dapur dikatakan baik jika 
menggunakan garam kotak/halus, 
dan dikatakan kurang baik jika 
menggunakan garam gresek 
(Depkes RI, 2007b). Konsumsi 
suplemen gizi dikatakan baik jika 
balita mendapat dan 
mengonsumsi kapsul vitamin A 2 
kali dalam satu tahun, dan kurang 
jika hanya 1 kali atau tidak 
mendapat dan mengonsumsi 
kapsul vitamin A (Depkes RI, 
2007b). 

 
METODE 
      Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian observasional dengan 
menggunakan desain cross 
sectional.  
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua anak balita yang 
pada bulan April 2014 berusia 13 
sampai dengan 59 bulan di 
wilayah Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten. Sedangkan, 
sampel dalam penelitian ini 
adalah anak balita yang 
bertempat tinggal di wilayah 

G 



Kecamatan Wonosari Kabupaten 
Klaten yang memenuhi kriteria 
inklusi  yaitu dalam keadaan 
sehat, bertempat tinggal menetap 
dan bersama orang tuanya, 
bersedia menjadi subjek 
penelitian, serta kriteria eksklusi 
bahwa pada saat pengambilan 
data balita menderita sakit parah, 
dan pindah rumah sebelum 
pengambilan data selesai. 
Penelitian ini menggunakan ibu 
sebagai responden, yang 
mengasuh balita, dan bertempat 
tinggal menetap, serta bersedia 
menjadi responden. 
 Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara Simple 
Random Sampling. Dalam 
menentukan sampel anak balita, 
terlebih dahulu dibuat daftar 
nama anak balita stunting yang 
ada di wilayah Kelurahan 
Sidowarno Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten yang 
merupakan keseluruhan populasi. 
Daftar nama anak balita diberi 
nomor urut. Kemudian sampel 
dipilih secara acak menggunakan 
tabel random sehingga dapat 
memenuhi jumlah sampel yang 
diperlukan. Dari hasil perhitungan 
ditemukan sampel sebesar 45 
sampel, sehingga peneliti akan 
menggunakan sampel balita 
stunting sebesar 50 sampel hasil 
penambahan 10% sebagai lost to 
follow up. 
       Alat ukur status gizi balita 
adalah menggunakan dacin atau 
timbangan injak untuk mengukur 
berat badan balita, serta 
mikrotoise atau baby board untuk 

mengukur tinggi badan balita. 
Sedangkan, untuk mengukur 
perilaku kadarzi menggunakan 
kuesioner kadarzi Dinas 
Kesehatan Klaten 2012, dari 78 
pertanyaan yang ada hanya 
digunakan 14 pertanyaan yang 

termasuk ke dalam kriteria 
perilaku kadarzi dalam penelitian 
ini. 
 Pengolahan data meliputi 
editing, coding, entry data, 
cleaning, dan tabulasi. Editing 
dilakukan melalui pemantauan 
kelengkapan data meliputi data 
karakteristik, data antropometri, 
dan jawaban dari kuesioner 
perilaku kadarzi. Coding 

dimaksudkan untuk 
mempermudah pengolahan data 
dan proses selanjutnya melalui 
pengklasifikasian data perilaku 
kadarzi dan status gizi anak 
balita. Coding perilaku kadarzi 
menggunakan SK Menteri 
Kesehatan RI No. 747/Menkes 
/SK/VI/2007 (Depkes RI, 2007a), 
dengan berperilaku kadarzi baik 
jika ≥80% dan kurang jika <80%. 
Status gizi anak balita yang 
digunakan adalah status gizi  
dengan indeks TB/U berdasarkan 
SK Menteri Kesehatan RI No. 
920/Menkes/SK/VII/2002 (Depkes 
RI, 2002), dengan status gizi 
normal/ no stunting jika z-skor ≥-
2SD, dan status gizi pendek/ 
stunting jika z-skor <-2SD. Entry 

data dilakukan dengan 
memasukkan data karakteristik 
sampel, karakteristik responden, 
perilaku kadarzi serta status gizi 
balita ke komputer dengan 
aplikasi SPSS versi 17.0.       
Cleaning dilakukan dengan cara 
melihat kelengkapan data 
kebenaran data perilaku kadarzi, 
dan status gizi balita.  Tabulasi 
dilakukan dengan 
mengelompokkan data sesuai 
variabel yang diteliti dengan 
menyajikan tabel dan grafik, 
meliputi data karakteristik sampel, 
karakteristik responden, data 
perilaku kadarzi, dan status gizi 
balita stunting.  



 Analisis data perilaku kadarzi 
dan status gizi balita berdasarkan 
TB/U akan diuji terlebih dahulu 
untuk mengetahui jenis data 
apakah berdistribusi normal atau 
tidak normal. Uji kenormalan data 
menggunakan Kolmogorov-
Smirnov test, dengan tingkat 
signifikan 0,05 atau 5%. 
      Analisis mengenai hubungan 
dari perilaku kadarzi dengan 
kejadian stunting di desa 
Sidowarno Kecamatan Klaten 
Kabupaten Klaten menggunakan 
Pearson Product Moment jika 
data normal atau Rank Spearman 
jika data tidak normal melalui 
software SPSS 17.0 dan akan 
disimpulkan berdasarkan nilai p 
value Ho diterima jika nilai p value 
≥0,05 dan Ho ditolak jika nilai p 
value <0,05. Nilai r (Correlation 
Coefficient):  tidak berkolerasi jika 

nilai r = 0; korelasi sangat rendah 
jika nilai r = 0,01-0,20; korelasi 
rendah jika nilai r = 0,21-0,40; 
korelasi agak rendah jika r = 0,41-
0,60; korelasi cukup jika r = 0,61-
0,80; korelasi tinggi jika r = 0,81-
0,99; korelasi sangat tinggi jika r 
= 1 (Usman et al., 2000).  
 
HASIL 
Karakteristik Sampel Dan 
Responden  

 

 Anak balita dengan umur 24 
sampai dengan 59 bulan 
menempati porsi yang lebih 
banyak dibandingkan anak balita 
dengan umur 13 sampai dengan 
23 bulan. Pengkategorian umur 
anak balita adalah berdasarkan 
dari masa penyapihan. Umur 13 
hingga 23 bulan merupakan masa 
anak balita mulai menggantikan 
kebutuhan ASI (Air susu Ibu) 
dengan susu formula, sedangkan 
pada umur 24 hingga 59 bulan 
sudah meninggalkan ASI dan 
telah mengkonsumsi susu dari 
susu formula saja. 
 Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dipaparkan pada tabel 
di atas, dapat disimpulkan bahwa 
anak balita dengan jenis kelamin 
laki-laki mempunyai jumlah lebih 
banyak daripada anak balita 
dengan jenis kelamin perempuan. 
 Pada penelitian ini 
pengateorikan umur responden 
menjadi tiga golongan umur 
reproduksi responden yaitu <20 
tahun,  20 sampai dengan 35 
tahun, dan >35 tahun (Kristianto, 
et al., 2012). Ibu dengan 
kelompok umur >35 tahun  
sejumlah 54 orang menempati 
porsi terbanyak. Ada 46 orang 
responden pada kelompok umur 
20-35 tahun dan tidak ada 
responden pada kelompok umur 
<20 tahun.  
 Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dipaparkan pada tabel 
di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Sarjana adalah pendidikan 
terakhir ibu tertinggi dan SD 
sebagai pendidikan terakhir ibu 
terendah. Pendidikan terakhir ibu 
dengan jumlah paling banyak 
adalah SMP dan Diploma sebagai 
pendidikan terakhir ibu dengan 
jumlah paling sedikit dalam 
penelitian ini. 
 



Perilaku Kadarzi 
 Perilaku kadarzi dalam 
penelitian ini menghasilkan data 
interval dan nominal. Data interval 
perilaku kadarzi merupakan 
penjumlahan dari total skor 
indikator perilaku kadarzi, 
sedangkan data nominal 
diperoleh melalui pengkategorian 
selanjutnya. Jumlah skor dari 14 
pertanyaan jika terjawab 100% 
sesuai dengan perilaku kadarzi 
akan menghasilkan skor sebesar 
17,94% dengan rincian skor tiap 
item sesuai dengan rancangan 
instrumen perilaku kadarzi.  
Analisis dari skor perilaku kadarzi 
menghasilkan nilai-nilai statistik 
sebagai berikut, mean 9,42; 

standar deviasi 6,12; minimum 
2,56; dan maksimum 17,94. 
 Berdasarkan coding dari SK 
Menteri Kesehatan RI No.747 
/Menkes/SK/VI/2007, dikatakan 
perilaku kadarzi baik jika ≥80% 
dari total skor yaitu ≥14,35% dan 
<14,35% (<80%) sebagai perilaku 
kadarzi kurang.  

 
 Perilaku kadarzi yang 
diterapkan dengan baik 
mempunyai persentase lebih 
rendah daripada perilaku kadarzi 
yang kurang baik yaitu 36%, 
seperti pada tabel 2. Hasil ini 
masih jauh di bawah target dari 
Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia yang menetapkan 
bahwa target nasional untuk 
keluarga yang berperilaku sadar 
gizi dengan baik adalah sebesar 
80%. 
 Analisis deskriptif data 
kadarzi dilakukan melalui 

penilaian rata-rata tertimbang dari 
14 item pertanyaan yang 
berkaitan dengan kadarzi. 
 Rutin tidaknya balita 
menimbang di posyandu dilihat  
melalui jumlah kehadiran balita 
mengikuti kegiatan posyandu tiap 
bulannya. Dikatakan rutin dengan 
memilih pilihan jawaban nomer 1 
jika dalam 6 kali penimbangan 
balita dapat mengikuti posyandu 
≥4 kali kehadiran, atau ≥8 kali 
kehadiran dalam 12 kali 
penimbangan (satu tahun). 
Sedangkan, dikatakan tidak rutin 
jika dalam 6 kali penimbangan 
balita hanya dapat mengikuti 
posyandu <4 kali kehadiran, atau 
<8 kali kehadiran dalam 12 kali 
penimbangan dengan memilih 
jawaban nomer 2. Penimbangan 
rutin di posyandu mempunyai 
porsi yang lebih besar daripada 
yang tidak rutin, akan tetapi perlu 
ditingkatkan karena masih berada 
di bawah target nasional yaitu 
sebesar 80%. 
 Penilaian ASI eksklusif dari 
rata-rata tertimbang melalui 2 
pertanyaan. Dikatakan 
menerapkan ASI eksklusif jika 
responden memenuhi kriteria 
pilihan jawaban nomer 1 untuk 
pertanyaan 40/45 dan pilihan 
jawaban nomer 1 untuk 
pertanyaan nomer 41/46. 
Memenuhi kriteria pilihan jawaban 
nomer 1 untuk pertanyaan 40/45 
jika setelah kelahiran bayi 
langsung diberikan ASI, dan 
memenuhi kriteria pilihan jawaban 
nomer 1 untuk pertanyaan 41/46 
jika hingga umur 6 bulan bayi 
hanya diberikan ASI saja 
terkecuali air putih dan vitamin 
atau tidak diberikan makanan 
pendamping ASI maupun susu 
formula. Berdasarkan, prevalensi 
ASI eksklusif masih berada di 



bawah target nasional yaitu 
sebesar 80%. 
 Rata-rata tertimbang dari 
indikator ini  adalah sebesar 46%. 
Penilaian rata-rata tertimbang 
makan beraneka ragam adalah 
melalui 9 pertanyaan, dengan 
pertanyaan 57 hingga 62 
mengenai konsumsi lauk hewani 
dan pertanyaan 63 hingga 65 
mengenai konsumsi sayuran. 
Dikatakan beragam jika 
mengkonsumsi lauk hewani dan 
sayuran dalam makan satu hari. 
 Target nasional untuk 
penggunaan garam beryodium 
yaitu sebesar 90% telah terlampui 
dengan hasil rata-rata tertimbang 
99%. Penilaian rata-rata 
tertimbang untuk indikator 
penggunaan garam beryodium 
melalui pertanyaan 78.  
 Pemberian suplemen gizi 
(vitamin A) dengan rata-rata 
tertimbang 100% sudah melebihi 
target nasional yaitu sebesar 
90%. Penilaian ini menggunakan 
pertanyaan 36 dengan pilihan 
jawaban nomer satu yaitu 
menerima vitamin A 2 kali dalam 
satu tahun sebagai kriteria. 
 
Status Gizi Anak Balita (TB/U) 
 Penelitian ini menggunakan 
hasil pengukuran antropometri 
dengan status gizi berdasarkan 
tinggi badan menurut umur. 
Penilaian status gizi tersebut 
menghasikan z-skor yang 
kemudian dianalisa statistik 
menghasilkan nilai mean -1,78; 
standar deviasi 1,05; minimum -
4,74; dan maksimum 0,65. 
Penentuan kategori status gizi 
tinggi badan menurut umur 
menggunakan SK Menteri 
Kesehatan RI No.920/Menkes 
/SK/VII/2002 (Depkes RI, 2002).  
Berdasarkan hasil perhitungan 
besar sampel, penelitian ini 

menggunakan 50 anak balita 
stunting. Selain itu, peneliti 
tambahkan anak balita dengan 
status gizi normal untuk 
mempermudah proses 
pengolahan data. Persentase 
anak balita yang mempunyai 
status gizi stunting adalah sama 
dengan anak balita yang 
mempunyai status gizi normal 
sebagai pembanding dalam 
penelitian ini yaitu 50%.  
 
Indikator Perilaku Kadarzi 
dengan Stunting pada Balita 
 Balita stunting yang 
melakukan penimbangan rutin di 
posyandu lebih banyak yaitu 
52,9% dibandingkan dengan 
balita stunting yang tidak 
melakukan penimbangan rutin di 
posyandu. Hal ini selaras dengan 
hasil penelitian dari Hariyadi 
(2010), Ulfani, et al (2011), dan 
Asdhany (2012) yang 
menyatakan bahwa semakin 
banyak jumlah balita yang 
melakukan penimbangan rutin 
tidak memperkecil jumlah balita 
stunting. 
 Jumlah balita stunting yang 

diberikan ASI eksklusif lebih 
rendah dari balita stunting yang 
tidak diberikan ASI eksklusif yaitu 
sebesar 45,9%. Oleh karena 
jumlah balita stunting yang tidak 
menerapkan ASI eksklusif lebih 
tinggi daripada balita stunting 
yang menerapkan ASI eksklusif, 

untuk kedepannya penerapan ASI 
Eksklusif diharapkan dapat terus 
ditingkatkan untuk menekan 
angka kejadian stunting yang 

ada. 
 Jumlah balita stunting yang 
makan beragam lebih kecil 
daripada balita stunting yang 
makan tidak beragam yaitu 
52,3%. Makan beraneka ragam 
diartikan dengan mengonsumsi 



makanan yang mengandung 
karbohidrat, protein, lemak, serat, 
vitamin dan mineral secara 
kuantitas maupun kualitasnya 
yang sangat diperlukan untuk 
menjamin keseimbangan zat-zat 
gizi di dalam tubuh sesuai dengan 
pendapat dari Hariyadi (2010). 
 Jenis garam yang digunakan 
keluarga di wilayah penelitian 
adalah garak kotak, garam halus 
berlabel yodium, dan garam 
gresek. Hanya ada 1 dari seluruh 
balita stunting yang 
menggunakan garam yang belum 
beryodium (garam gresek). 
 Pemberian suplemen gizi 
yaitu melalui vitamin A telah 
diterima oleh seluruh balita 
stunting. Suplemen vitamin A 
diberikan oleh pemerintah dua 
kali dalam setahun yaitu setiap 
bulan Februari dan Agustus. 
 
Perilaku Kadarzi dengan 
Stunting pada Balita 
 Hasil penelitian menyatakan 
bahwa pada balita stunting yang 
menerapkan perilaku kadarzi 
dengan baik mempunyai porsi 
yang lebih kecil dibandingkan 
dengan yang menerapkan 
perilaku kadarzi kurang baik.  
 Berdasarkan analisis 
kenormalan data, data skor 
perilaku kadarzi berdistribusi 
normal (p value = 0,00) dan data 
status gizi balita menurut TB/U 
berdistribusi tidak normal (p value 

= 0,447). Oleh karena itu, uji 
korelasi bivariat menggunakan 
Rank Spearman dan didapatkan 
nilai p value adalah 0,00. Hal ini 

menandakan adanya hubungan 
yang signifikan antara perilaku 
kadarzi dengan balita stunting 
karena mempunyai nilai p value < 
0,05. Semakin tinggi perilaku 
kadarzi yang diterapkan dengan 
baik, maka semakin rendah 

angka balita dengan status gizi 
stunting begitu juga sebaliknya. 
Hasil penelitian ini sama dengan 
hasil penelitian dari Hariyadi dan 
Ekawati (2011) serta Utami 
(2012) yang menyatakan adanya 
hubungan perilaku kadarzi 
dengan status gizi pada balita. 
Selain itu, didapatkan nilai r 
adalah sebesar 0,396 yang 
menandakan bahwa korelasi 
diantara kedua variabel adalah 
rendah. 
 
Kesimpulan 

1. Prevalensi perilaku keluarga 
sadar gizi (Kadarzi) dengan 
kategori baik di Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten 
adalah sebesar 36%. 

2. Prevalensi dari indikator 
perilku keluarga sadar gizi di 
Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten adalah 
sebagai berikut, 
penimbangan balita rutin 
sebesar 70%, ASI eksklusif 
60%, makan beraneka ragam 
46%, penggunaan garam 
beryodium 99%, dan 
pemberian suplemen vitamin 
A dosisi tinggi 100%. 

3. Ada hubungan antara 
perilaku kadarzi dengan 
kejadian stunting pada balita 

di Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten dan 
terdapat korelasi yang 
rendah antara kedua 
variabel. 
 

Saran 
1. Perlunya penelitian-penelitian 

baru mengenai faktor-faktor 
lain yang berhubungan 
dengan stunting pada balita. 

2. Perlunya observasi sebagai 
penyerta tiap item 
pertanyaan pada kuesioner 
ketika proses penelitian 



terhadap variabel perilaku 
kadarzi, serta uji khusus 
(seperti iodine test untuk uji 

garam beryodium). 
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