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ABSTRACT  

 

THE CORRELATION BETWEEN HOUSEWIVES’ KNOWLEDGE AND 
BEHAVIOR ON NUTRITION AWARENESS AND NUTRITION STATUS OF 
UNDER-FIVE INFANTS IN SINDANGRASA VILLAGE, DISTRICT OF CIAMIS, 
REGENCY OF CIAMIS   
Introduction: According to the result of survey, which was conducted by Ciamis 
Community Health Center in Sindangrasa Village; 0.76% of all under-five infants 
had severe malnutrition, 15.56% of all under-five infants had moderate 
malnutrition, 0.90% of all under-five infants had excessive nutritional condition, 
and 82.78% of all under-five infants had good nutritional condition. The status of 
nutrition on under-five infants is an important factor to decrease their mortality 
rate. 

Purpose of Research: Examining the correlation between housewives’ 
knowledge and behavior on nutrition awareness and nutrition status of under-five 
infants in Sindangrasa Village, District of Ciamis, Regency of Ciamis. 

Research Method: This research is an observational research with “cross 
sectional” design. The researcher used 169 respondents sample, and the data 
was collected by using questionnaires, which covered the knowledge and 
behavior on nutrition awareness. The researcher also used correlation of 
Pearson product moment to examine the housewives’ knowledge and behavior 
on nutrition awareness and status of nutrition. 

Result of Research: 52,7% of all housewives respondents had adequate 
knowledge on nutrition awareness, 60,9% of all housewives respondents had 
good behavior on nutrition awareness, and 17.2% of all housewives respondents 
had poor behavior on nutrition awareness. While 3.6% of all under-five infants 
had severe inadequate body weight, 23.0% of all under-five infants had 
inadequate body weight, 66.9% of all under-five infants had normal body weight, 
and 6.5% of all under-five infants had excessive body weight. 

Conclusion: There was a correlation between housewives’ knowledge on 
nutrition awareness and nutrition status, while there was also a correlation 
between housewives’ behavior on nutrition awareness and nutrition status.  

Keywords: Knowledge, Behavior, Nutrition Awareness, Nutrition Status 
References: 30: 1995-2014 
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PENDAHULUAN 

Setiap manusia mengalami 
siklus kehidupan mulai dari dalam 
kandungan (janin), berkembang 
menjadi bayi, tumbuh menjadi anak, 
kemudian menjadi dewasa, dan 
pada siklus akhir akan menjadi tua 
(usia  lanjut). Siklus manusia 
tersebut sangat di pengaruhi oleh 
konsumsi asupan zat gizi yang 
diperolehnya (Istiono  dkk,  2009). 
Siklus kehidupan awal yang dimulai 
dari dalam kandungan (janin) 
bergantung kepada kesehatan ibu. 
Pihak ibu juga harus memperhatikan 
asupan zat gizi demi pertumbuhan 
bayi di dalam kandungannya. 
Apabila kesehatan ibu dalam 
keadaan baik ditunjang dengan 
asupan zat gizi yang baik, 
pertumbuhan bayi juga akan baik. 
Sebaliknya, apabila kesehatan ibu 
tidak baik asupan gizi tidak baik, hal 
itu dapat berdampak kepada 
permasalahan bayi pada periode 
kehidupannya selanjutnya (Devi, 
2010). 

Permasalahan gizi yang terjadi 
di Indonesia sampai saat ini terdapat 
empat masalah, yaitu masalah 
kurang energi protein, masalah 
kurang vitamin A, masalah anemia 
zat gizi, dan masalah gangguan 
akibat kekurangan yodium. Solusi 
dalam mengatasi permasalahan 
tersebut yaitu dengan melakukan 
perbaikan program gizi (Istiono dkk, 
2009). Prevalensi nasional masalah 
gizi tahun 2010 pada balita yaitu 
balita yang termasuk kategori kurus 
7,3% dan balita yang termasuk 
kategori sangat  kurus 6%. Menurut 
Riskesdas, di Provinsi Jawa Barat 
pada tahun 2010 mempunyai 
prevalensi balita kurus sebesar 6,4% 
dan prevalensi balita sangat kurus 
sebesar 4,6%. 

Status gizi pada balita 
merupakan faktor penting dalam 
upaya menurunkan angka kematian 
balita. Program gizi yang dilakukan 
oleh Dinkes Ciamis pada tahun 2012 
masih ditemukan adanya gizi buruk 
dan gizi kurang akan tetapi 
mengalami penurunan dibandingkan 
tahun sebelumnya (Dinkes 
Kabupaten Ciamis, 2012). Status 
gizi berdasarkan indikator BB/TB, 
prevalensi sangat kurus dikalangan 
balita di Provinsi Jawa Barat adalah 
4,6% sedangkan nasional prevalensi 
sangat kurus sebesar 6%. Apabila 
dibandingkan dengan Provinsi di 
Jawa-Bali, prevalensi sangat kurus 
di Jawa Barat urutan ke-3 setelah 
Provinsi DI Yogyakarta (2,6%) dan 
DKI Jakarta (4,4%) (Dinkes Provinsi 
Jawa Barat, 2012). Berdasarkan 
survey pendahuluan dari laporan 
hasil bulan penimbangan balita 
tahun 2014 di Kelurahan 
Sindangrasa, balita dengan status 
gizi buruk sebesar 0,76%, gizi 
kurang sebesar 15,56%, gizi lebih 
sebesar 0,90% dan balita dengan 
status gizi baik sebesar 82,78% 
(Puskesmas Ciamis, 2014). 

UNICEF (1998) dalam Devi 
(2010) berpendapat bahwa kurang 
gizi cenderung disebabkan oleh 
beberapa faktor yang dapat 
diketahui melalui penyebab secara 
langsung, penyebab secara tidak 
langsung, pokok permasalahan, dan 
akar masalah. Faktor-faktor 
penyebab secara langsung yaitu 
adanya infeksi dan makanan yang 
tidak seimbang. Faktor-faktor 
penyebab tidak langsung yaitu pola 
asuh anak, ketahanan pangan dan 
pelayanan kesehatan serta 
kesehatan lingkungan. Akar masalah 
dari faktor gizi kurang yaitu tingkat 
kemiskinan dan ketidakpastian 
kondisi sosial politik. 
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Menurut Sediaoetama (2000) 
dikutip dari Munawarah (2006) 
mengemukakan bahwa seorang 
anak kecil khususnya balita 
memperoleh makanan yang 
langsung disediakan oleh ibunya, 
tanpa bisa memilih atau mengambil 
sendiri makanan yang disukainya. 
Oleh karena itu para ibu harus 
memahami dengan jelas makanan 
apa yang baik dikonsumsi untuk 
anak balitanya. Ibu merupakan 
sosok wanita yang paling dekat 
dengan anak sehingga ibu harus 
mempunyai pengetahuan mengenai 
asupan gizi yang cukup bagi anak 
balitanya. Pengetahuan yang harus 
dipahami ibu yaitu kebutuhan gizi, 
jadwal serta cara pemberian makan 
bagi balitanya, dengan demikian 
pertumbuhan dan perkembangan 
anak balitanya dapat berjalan secara 
optimal. Fenomena yang sering 
terjadi, banyak anak balita yang 
mengalami kekurangan gizi. Hal ini 
disebabkan karena pihak ibu tidak 
memiliki pengetahuan yang baik 
mengenai kebutuhan gizi yang 
diperlukan anak balitanya (Syafly, 
2011). 

Kurangnya pengetahuan ibu 
terhadap kebutuhan gizi akan 
berdampak pada perilaku keluarga 
mengenai keluarga sadar gizi. Untuk 
menjadi keluarga yang sadar gizi 
demi perbaikan gizi anak balitanya 
bukanlah sesuatu yang mudah untuk 
dilakukan. Akibatnya, pihak 
pemerintah turun tangan dalam 
upaya untuk memantau kondisi 
keluarga sadar gizi dan status gizi 
balita dengan melakukan kegiatan-
kegiatan, misalnya diberikan 
pendidikan gizi secara terus 
menerus seperti menyediakan 
informasi melalui media massa, 
membina dan menggerakkan tokoh-
tokoh masyarakat, dan mendampingi 
keluarga dengan tenaga profesional 
maupun masyarakat terlatih. Hal itu 

dilaksanakan guna mengetahui 
apakah target yang ditetapkan 
pemerintah mencapai sasaran 
(Depkes, 2007 dalam Fadliana 
2010). Program Kadarzi yang 
diselenggarakan pemerintah 
bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas konsumsi makanan 
sehingga diharapkan keluarga dapat 
mengenal, mencegah dan 
mengatasi masalah gizi yang terjadi 
terhadap setiap anggotanya. Sebuah 
keluarga dinamakan sebagai 
keluarga sadar gizi jika perilaku 
keluarga tersebut telah 
mencerminkan perilaku gizi yang 
baik sesuai dengan lima indikator 
Kadarzi. Lima indikator tersebut 
adalah menggunakan garam 
beryodium, menimbang berat badan 
secara teratur, mengkonsumsi 
makanan beranekaragam, 
memberikan ASI eksklusif, serta 
suplementasi besi dan vitamin 
sesuai anjuran. Rendahnya 
persentase pengetahuan dan 
perilaku ibu terhadap status gizi 
anak balita berkaitan dengan 
tercapai atau tidaknya program 
Kadarzi (Aryati dan Margawati, 
2012). 

Pengetahuan dan perilaku ibu 
tentang Kadarzi terhadap status gizi 
balita saat ini sudah banyak diteliti, 
dengan adanya bukti melalui 
beberapa penelitian-penelitian 
sebelumnya mengenai hal tersebut. 
Penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan oleh Aryati dan Margawati 
(2012) mengenai hubungan 
pengetahuan dan perilaku ibu buruh 
pabrik tentang Kadarzi dengan 
status gizi anak balita, dengan 
menggunakan variabel bebasnya 
adalah pengetahuan ibu tentang 
Kadarzi dan perilaku ibu tentang 
Kadarzi, sedangkan variabel 
terikatnya adalah status gizi balita. 
Dalam penelitian Aryati dan 
Margawati (2012) menyimpulkan 
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bahwa ada hubungan antara 
perilaku Kadarzi dengan status gizi 
anak balita, namun tidak terdapat 
hubungan antara pengetahuan 
Kadarzi dengan status gizi anak 
balita. 

Riyadi, dkk (2011) juga 
melakukan penelitian yang berjudul 
“Faktor-faktor yang mempengaruhi 
status gizi anak balita di Kabupaten 
Timor  Tengah Utara, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur”. Variabel bebas 
dalam penelitain ini adalah aktivitas 
produksi, sosial ekonomi, perilaku 
gizi ibu, kualitas pengasuhan, jumlah 
anggota keluarga, lingkungan fisik, 
pendidikan ibu, akses informasi, 
pengetahuan gizi ibu, pengeluaran, 
kebiasaan makan anak, perilaku 
hidup sehat, riwayat kesehatan 
anak, sedangkan variabel terikatnya 
adalah status gizi. Penelitian ini 
menggunakan setting tiga tempat 
yaitu Desa Sekon, Desa Banain, dan 
Desa Tokbesi. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa di Desa 
Sekon yang memiliki hubungan 
hanya variabel kebiasaan makan 
anak, pengeluaran, pengetahuan 
gizi ibu, akses informasi, pendidikan 
ibu, dan lingkungan fisik, di Desa 
Banain yang memiliki hubungan 
yaitu variabel aktivitas produksi, 
lingkungan fisik, sosial ekonomi, 
pengetahuan gizi ibu, perilaku gizi 
ibu, kebiasaan makan anak, kualitas 
pengasuhan, perilaku hidup sehat 
anak, dan pengeluaran, sedangkan 
di Desa Tokbesi variabel yang 
memiliki hubungan terhadap status 
gizi anak balita adalah pengetahuan 
gizi ibu, dan perilaku hidup sehat 
anak. 

Istiono, dkk (2009) melakukan 
penelitian mengenai analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi status 
gizi balita dengan variabel bebasnya 
yaitu jenis kelamin, umur balita, 
penyakit balita, pendidikan ibu, 
pekerjaan ayah, pengeluaran non 

pangan, pengeluaran pangan, 
pengeluaran kesehatan, akses 
kesehatan, higiene sanitasi 
lingkungan, pola asuh, perilaku ibu, 
dan pengetahuan ibu, sedangkan 
variabel terikatnya adalah status gizi. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa tidak ada variabel yang 
mempengaruhi status gizi.  

Purwaningrum dan Wardani 
(2012) juga melakukan penelitian 
mengenai hubungan antara asupan 
makanan dan status kesadaran gizi 
keluarga dengan status gizi balita di 
wilayah kerja Puskesmas Sewon I, 
Bantul. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah asupan 
makanan, dan  status Kadarzi, 
sedangkan variabel terikatnya 
adalah status gizi. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa variabel 
asupan makanan, dan status 
Kadarzi memiliki hubungan dengan 
status gizi balita. 

Devi (2010) melakukan 
penelitan yang berjudul “Analisis 
Faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap status gizi balita di 
Pedesaan”. Penelitian ini 
menggunakan variabel bebas yaitu 
umur anak balita, jenis kelamin 
anak, usia orang tua, tingkat 
pendidikan orang tua, pekerjaan 
orang tua, jumlah anggota keluarga, 
dan lama menyusui, sedangkan 
variabel terikatnya yaitu status  gizi. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa umur anak balita, jenis 
kelamin anak, jumlah anggota 
keluarga, tingkat pendidikan orang 
tua, dan jenis pekerjaan orang tua 
memiliki hubungan dengan status 
gizi balita, sedangkan variabel usia 
orang tua dan lama menyusui tidak 
berhubungan dengan status gizi 
balita. Penelitian ini merupakan 
replikasi dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh Aryati dan Margawati 
(2012) yang berjudul “Hubungan 
Pengetahuan dan Perilaku Ibu Buruh 
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Pabrik tentang Kadarzi (Keluarga 
Sadar Gizi) dengan Status Gizi Anak 
Balita (Studi di Kelurahan Pagersari, 
Ungaran)”. Berdasarkan latar 
belakang diatas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitan yang 
berjudul “Hubungan Pengetahuan 
dan Perilaku Ibu Rumah Tangga 
Tentang Keluarga Sadar Gizi 
(Kadarzi) dengan Status Gizi pada 
Anak Balita di Kalapajajar 
Kecamatan Ciamis Kabupaten 
Ciamis Jawa Barat”. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah observasional 
dengan desain cross sectional, 
penelitian ini mengamati subjek di 
observasi satu kali saja pada saat 
pengambilan data tentang 
pengetahuan dan perilaku ibu 
tentang keluarga sadar gizi dengan 
status gizi anak balita dalam waktu 
yang bersamaan. 

Populasi yang terdapat 
dalam penelitian ini adalah ibu-ibu 
yang memiliki anak balita usia 12-59 
bulan di Kelurahan Sindangrasa 
Kecamatan Ciamis Kabupaten 
Ciamis. Populasi balita di Kelurahan 
Sindangrasa terdapat 662 balita 

sampel penelitian sebanyak 154 
subjek dengan teknik Sistematis 
random Sampling. 

Analisis data untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara pengetahuan  ibu tentang 
Kadarzi dengan status gizi pada 
balita dan perilaku ibu tentang 
Kadarzi dengan status gizi pada 
balita, dilakukan uji kenormalan 
dengan menggunakan uji 
Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan 
uji kenormalan data tersebut 
berdistribusi normal maka digunakan 
uji statistik Pearson Product 
Moment. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pengetahuan Ibu tentang 
Keluarga Sadar Gizi 

Pengetahuan ibu dalam 
penelitian ini adalah pengetahuan 
tentang keluarga sadar gizi. 
Pengetahuan dibagi menjadi 3 
kategori yaitu kurang bila <60 dari 
total skor, cukup 60-80 dari total skor 
dan >80 dari total skor. Distribusi 
pengetahuan tentang Kadarzi pada 
ibu rumah tangga dapat dilihat pada 
tabel berikut:

 
Tabel 1. Pengetahuan Ibu tentang Kadarzi 

Pengetahuan  N % 
Kurang (< 60) 16 9,5 

Cukup (60 – 80) 64 37,9 
Baik (> 80) 89 52,7 

Total 169 100 
 

Berdasarkan tabel 1 
menunjukkan bahwa pengetahuan 
tentang Kadarzi pada ibu rumah 
tangga terbanyak adalah ibu yang 
berpengetahuan baik sebesar 
52,7%, ibu berpengetahuan cukup 
sebesar 37,9% dan ibu pengetahuan 
kurang sebesar 9,5%. 

Pengetahuan merupakan 
domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang 
(Notoatmodjo, 2007). Semakin tinggi 
pengetahuan responden tentang 
Kadarzi maka semakin besar 
kemungkinan melaksanakan 
indikator Kadarzi, yaitu meliputi 
menimbang berat badan secara 
teratur, memberikan ASI saja 
kepada bayi sejak lahir sampai umur 
6 bulan (ASI Eksklusif), makanan 
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beraneka ragam, menggunakan 
garam beryodium dan minum 
suplemen gizi TTD, kapsul Vitamin A 
dosis sesuai anjuran (Depkes RI, 
2004). 

 
Perilaku Kadarzi pada Ibu Rumah 
Tangga 

Menurut Depkes RI (2007) 
suatu keluarga disebut keluarga 

sadar gizi (Kadarzi) apabila keluarga 
tersebut memenuhi lima indikator 
yaitu menimbang berat badan 
secara teratur, memberikan ASI saja 
kepada bayi sejak lahir sampai umur 
6 bulan (ASI Eksklusif), makanan 
beraneka ragam, menggunakan 
garam beryodium dan minum 
suplemen gizi TTD, kapsul Vitamin A 
dosis sesuai anjuran.. 

 
 

Tabel  2. Perilaku Kadarzi 
Perilaku   N % 
Baik > 80 103 60,9 

Balum baik < 80 66 39,1 
Total 169 100 

 
Berdasarkan tabel 2 

menunjukkan bahwa perilaku 
tentang Kadarzi pada ibu rumah 
tangga terbanyak adalah ibu yang 
berperilaku baik sebesar 60,9% dan 
ibu yang berperilaku belum baik 
sebesar 39,1%. Dari hasil 
persentase diatas dapat disimpulkan 
bahwa perilaku ibu tentang kadarzi 
sudah sesuai dengan standar 
pencapaian program Kadarzi yaitu 
80% keluarga menjadi keluarga 
sadar gizi. 

Perilaku gizi pada keluarga 
adalah salah satu manifestasi gaya 
hidup keluarga yang dipengaruhi 
oleh faktor yaitu pendapatan, 
pendidikan, lingkungan, umur, 
pekerjaan, suku bangsa, 
kepercayaan dan agama, sikap 

tentang kesehatan serta 
pengetahuan gizi. Dalam keluarga, 
ibu berperan sangat penting karena 
ibu sangat bertanggung jawab 
penuh dalam penyediaan makanan 
bagi keluarga dan pola pengasuhan 
anak sehingga masing-masing 
individu dalam keluarga mengikuti 
perilaku gizi yang diterapkan oleh 
ibu terutama dalam konsumsi makan 
dan pengasuhan anak 
(Sediaoetama, 2006). 

 
Korelasi Pengetahuan Kadarzi 
dengan Status Gizi  

Hasil uji korelasi 
pengetahuan Kadarzi dengan status 
gizi dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 
Tabel 3. Uji Korelasi Pengetahuan Kadarzi dengan Status Gizi 

Variabel N Rata-
rata 

Std. 
Deviasi

Min Max p R 

Pengetahuan 169 79 14,1 43 100 0,000 0,382 
Z-Score 

Status Gizi 
169 -0,43 1,7 -0,02 3,36   

 
Berdasarkan tabel 3 diatas 

dapat diketahui bahwa untuk 
variabel pengetahuan Kadarzi 
jumlah responden 169 dengan nilai 

rata-rata 86±9,3, nilai minimum 68 
nilai maksimum 100, dan nilai p= 
0,000, nilai r= 0,382. Sedangkan 
untuk variabel status gizi, jumlah 
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responden 169 dengan nilai rata-rata 
-0,43, nilai minimum -0,02 dan nilai 
maksimum 3,36. Sehingga dapat 
simpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara pengetahuan Kadarzi dengan 
status gizi.   

 

Korelasi Perilaku Kadarzi dengan 
Status Gizi 

Hasil uji korelasi perilaku 
Kadarzi dengan status gizi dapat 
dilihat pada tabel berikut: 

.
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Tabel 4. Uji Korelasi Perilaku Kadarzi dengan Status Gizi 
 

Variabel N Rata-
rata 

Std. 
Deviasi

Min Max P R 

Perilaku 169 85 13,1 45 100 0,004 0,219 
Z-Score 

Status Gizi 
169 -0,43 1,7 -0,02 3,36   

 
Berdasarkan tabel 14 diatas 

dapat diketahui bahwa untuk 
variabel perilaku Kadarzi jumlah 
responden 169 dengan nilai rata-
rata 89±8,9, nilai minimum 60 nilai 
maksimum 100, dan nilai p= 0,004, 
nilai r= 0,219. Sedangkan untuk 
variabel status gizi, jumlah 
responden 169 dengan nilai rata-
rata -0,43, nilai minimum -0,02 dan 
nilai maksimum 3,36. Sehingga 
dapat simpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara pengetahuan 
Kadarzi dengan status gizi. 

 
Pembahasan 
 
Hubungan Pengetahuan Ibu 
Rumah Tangga tentang Keluarga 
Sadar Gizi dengan Status Gizi  

Pengetahuan merupakan 
domain yang sangat penting dalam 
membentuk tindakan seseorang dan 
dikatakan pula bahwa perilaku yang 
didasari oleh pengetahuan lebih 
langgeng dari pada perilaku yang 
tidak didasari oleh pengetahuan. 
Pengetahuan dapat membuat 
keyakinan tertentu sehingga 
seseorang berperilaku sesuai 
dengan keyakinan tersebut dapat 
diperoleh dari berbagai macam 
media, baik media cetak maupun 
elektronik dan petugas kesehatan 
(Notoatmodjo, 2007). 

Berdasarkan hasil 
pengukuran pengetahuan ibu rumah 
tangga tentang Kadarzi diperoleh 
sebesar 67,4% berpengetahuan baik 
dan ibu yang berpengetahuan cukup 
sebesar 32,6% dari hasil tersebut 
dapat diketahui terdapat hubungan 

antara pengetahuan ibu tentang 
Kadarzi dengan status gizi. 
Hubungan tersebut bermakna 
dengan kategori rendah (r=0,382, 
p=0,000). Semakin tinggi 
pengetahuan responden tentang 
keluarga sadar gizi maka semakin 
besar kemungkinan untuk 
melaksanakan perilaku sadar gizi, 
sebaliknya semakin rendah 
pengetahuan responden tentang 
Kadarzi maka akan semakin kecil 
kemungkinan untuk melakukan 
perilaku sadar gizi. Hasil ini sama 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Suyahmi (2011), bahwa 
terdapat hubungan antara 
pengetahuan tentang keluarga 
mandiri sadar gizi dengan perilaku 
sadar gizi. Hubungan tersebut 
bermakna dengan kategori rendah 
(r= 0,242; p=0,049). 

Hasil analisis dari penelitian 
Purwaningrum (2012) di Wilayah 
Kerja Puskesmas Sewon I Bantul, 
menunjukkan bahwa Kesadaran Gizi 
Keluarga (KGK) dinyatakan 
berhubungan dengan status gizi 
balita. Balita dengan status gizi 
normal banyak ditemukan pada 
keluarga yang tingkat kesadaran 
terhadap gizinya yang tinggi atau 
baik dibandingan dengan tingkat 
kesadarannya belum baik. Pada 
dasarnya, keluarga itu telah 
mempunyai pengetahuan dasar 
tentang gizi. Namun, sikap serta 
ketrampilan dan kemauan untuk 
bertindak memperbaiki gizi untuk 
keluarga masih rendah. Sebagian 
keluarga menganggap bahwa 
asupan makanan yang dikonsumsi 



  9

selama ini sudah memenuhi 
kebutuhan gizinya karena tidak ada 
dampak buruk yang dirasakan. 
Selain itu pula faktor pendapatan 
juga mempengaruhi perilaku Kadarzi 
dimana salah satu indikator Kadarzi 
adalah mengkonsumsi makanan 
yang beranekaragam yang sangat 
erat kaitannya dengan kebutuhan 
pangan yang dipengaruhi oleh 
pendapatan dalam keluarga 
tersebut. 

"Wahai umat manusia! 
Sesungguhnya Allah adalah thayyib 
(baik), tidak akan menerima kecuali 
yang thayyib (baik dan halal); dan 
Allah memerintahkan kepada orang 
beriman segala apa yang Ia 
perintahkan kepada para rasul. Ia 
berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah 
dari makanan yang baik-baik (halal) 
dan kerjakanlah amal yang saleh. 
Sesungguhnya Aku Maha 
Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51) 

"Yang halal itu sudah jelas 
dan yang haram pun sudah jelas; 
dan di antara keduanya ada hal-hal 
yang musyta-bihat (syubhat, samar-
samar, tidak jelas halal haramnya), 
kebanyakan manusia tidak 
mengetahui hukumnya. Barang 
siapa hati-hati dari perkara syubhat, 
sungguh ia telah menyelamatkan 
agama dan harga dirinya..." (HR. 
Muslim). 

"Tidak boleh membahayakan 
diri sendiri dan tidak boleh (pula) 
membahayakan orang lain" (HR. 
Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 
'Abbas dan `Ubadah bin Shamit). 
 
Hubungan Perilaku Ibu Rumah 
Tangga tentang Keluarga Sadar 
Gizi dengan Status Gizi pada 
Anak Balita 

Perilaku merupakan respon 
atau reaksi seseorang terhadap 
rangsangan dari luar objek. Perilaku 
manusia dikelompokkan menjadi 

bentuk pasif dan bentuk aktif. 
Perilaku kesehatan merupakan 
perilaku dalam bentuk aktif dimana 
berupa adanya tindakan nyata untuk 
memelihara dan meningkatkan 
kesehatannya. 

Berdasarkan indikator 
Kadarzi sudah hampir baik namun 
masih terdapat beberapa yang 
belum baik, yang paling banyak 
dilakukan oleh ibu rumah tangga 
adalah perilaku konsumsi makanan 
beranekaragam (93,7%). Perilaku 
mengkonsumsi makanan 
beranekaragam sangat erat 
kaitannya dengan kebutuhan 
pangan serta dipengaruhi oleh 
pendapatan. Disisi lain 
mengkonsumsi makanan yang 
beranekaragam itu sangat baik 
untuk melengkapi zat-zat gizi yang 
dibutuhkan oleh tubuh. Akibat bila 
tidak mengkonsumsi makanan yang 
beranekaragam, maka akan terjadi 
gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan sehingga 
mempengaruhi status gizi pada 
balita.  

Indikator Kadarzi kedua yang 
sudah banyak dilakukan setelah 
konsumsi makanan beranekaragam 
yaitu menggunakan garam 
beryodium (89,2%). Hal ini berkaitan 
dengan sudah pahamnya ibu rumah 
tangga tentang mengkonsumsi 
garam yang mengandung garam 
beryodium yang berkualitas baik.  

Indikator ketiga yaitu perilaku 
konsumsi suplemen gizi sesuai 
anjuran (82,4%). Hal ini terlihat dari 
sebagian besar responden sudah 
mengkonsumsi TTD saat hamil dan 
memberikan kapsul vitamin A untuk 
anak balita yang datang ke 
posyandu pada bulan Februari dan 
Agustus merupakan faktor penguat 
perilaku konsumsi suplemen sesuai 
anjuran.  

Indikator Kadarzi belum 
banyak dilakukan responden adalah 
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menimbang berat badan balita 
secara teratur (75,4%). Hal ini 
disebabkan karena jarak antara 
rumah dengan posyandu terlalu jauh 
sehingga menyebabkan ibu yang 
memiliki balita malas untuk pergi ke 
posyandu.  

Indikator selanjutnya adalah 
pemberian ASI Eksklusif kepada 
bayinya sebesar (73,3%). 
Berdasarkan Depkes (2007) di 
Indonesia ibu yang menyusui bayi 0-
6 bulan secara eksklusif mencapai 
39%. ASI adalah makanan bayi 
yang paling sempurna. Dari segi 
gizi, antibody dan psikososisal ASI 
mempunyai peran penting trhadap 
pertumbuhan dan perkembangan 
anak. Anak-anak yang diberi ASI 
secara signifikan mempunyai fungsi 
kognitif lebih tinggi dibandingkan 
anak-anak yang diberi susu formula 
dan perbedaan ini stabil sepanjang 
pertambahan usia (Anderson, 
Johnston & Remley, 1999). Salah 
satu faktor kendala dalam 
pemberian ASI Eksklusif belum 
diterapkan dengan baik. Hal ini 
setelah ditanyakan langsung pada 
responden yaitu tidak keluarnya ASI 
dengan maksimal sehingga balita 
mereka terkadang diselingi dengan 
susu formula. Perilaku ibu yang 
sadar gizi dapat menjadi cara bagi 
ibu untuk mengatasi masalah gizi 
sehingga dapat meningkatkan status 
gizi pada balita.  

Berdasarkan hasil penelitian 
yang peneliti lakukan menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara 
perilaku ibu tentang Kadarzi dengan 
status gizi anak balita (r=0,219, 
p=0,000). Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Irma (2010) di 
Kelurahan Pagersari Ungaran 
Kabupaten Semarang yakni ada 
hubungan perilaku ibu tentang 
Kadarzi dengan status gizi pada 
indeks BB/TB. Selain itu, penelitian 
yang dilakukan Riyadi (2011) di 

Desa Tokbesi, NTT menunjukkan 
bahwa perilaku hidup sehat ibu dan 
anak masih perlu diperbaiki. 
Sehingga perlu revitalisasi posyandu 
dan kader posyandu harus terus 
dilakukan agar pengetahuan gizi ibu, 
perilaku gizi ibu serta status gizi 
anak menjadi lebih baik. 

 
Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak mengkaji 
penyakit infeksi, ketersediaan 
pangan, pola pengasuhan anak, 
asupan energi dan protein pada 
anak balita, pelayanan kesehatan, 
pendapatan keluarga serta 
pendidikan ibu yang dapat 
mempengaruhi status gizi pada anak 
balita. Sampel garam tidak didapat 
dari masing-masing rumah tangga, 
karena perbedaan cara 
penyimpanan garam di rumah 
tangga dapat mempengaruhi hasil uji 
kadar yodium. 

 
Kesimpulan 
1. Sebagian besar responden 

mempunyai tingkat pengetahuan 
yang baik tentang keluarga 
sadar gizi (Kadarzi) sebesar 
67,4%, dan responden yang 
mempunyai pengetahuan cukup 
sebesar 32,6%. 

2. Responden yang mempunyai 
perilaku yang baik tentang 
keluarga sadar gizi (Kadarzi) 
sebesar 82,8% dan responden 
yang mempunyai perilaku belum 
baik sebesar 17,2%. 

3. Status gizi balita di Kelurahan 
Sindangrasa Kecamatan Ciamis 
Kabupaten Ciamis berdasarkan 
BB/TB, balita sangat kurus 
sebesar 3,6%, balita kurus 
sebesar 23,0%, balita normal 
sebesar 66,9%, dan balita 
gemuk sebesar 6,5%. 

4. Adanya hubungan pengetahuan 
ibu rumah tangga tentang 
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keluarga sadar gizi (Kadarzi) 
dengan status gizi balita. 

5. Adanya hubungan perilaku ibu 
rumah tangga tentang keluarga 
sadar gizi (Kadarzi) dengan 
status gizi balita. 

 
SARAN 
1. Bagi Dinas Kesehatan  

Mengingat masih adanya 
responden yang mempunyai 
pengetahuan cukup dan 
berperilaku belum baik, masih 
terdapat balita yang gizi sangat 
kurus, kurus serta gemuk 
sehingga perlu mengadakan 
kembali penyuluhan tentang 
keluarga sadar gizi, agar 
pengetahuan ibu tentang 
keluarga sadar gizi di Kelurahan 
Sindangrasa semakin baik dan 
memberikan perhatian lebih pada 
balita gizi kurang.  
 

2. Bagi Masyarakat 
Bagi masyarakat di Kelurahan 
Sindangrasa khususnya ibu balita 
hendaknya meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang gizi 
seperti datang ke Posyandu 
maupun kegiatan penyuluhan 
tentang gizi dan lainnya yang 
diselenggarakan oleh kader 
posyandu. 
 

3. Bagi Peneliti 
Perlu penelitian lanjutan yang 

lebih lengkap sehingga dapat 
memberikan masukan yang lebih 
tepat bagi masyarakat dan 
Puskesmas dengan 
mengikutsertakan variabel-variabel 
lain yang diduga berhubungan 
dengan perilaku kadarzi pada 
keluarga balita, yang tidak dapat 
diteliti penelitian ini dan 
melaksanakan penelitian dengan 
populasi dan wilayah yang lebih 
besar sehingga dapat memberikan 
gambaran perilaku Kadarzi pada 
wilayah yang lebih luas dengan 
sampel yang lebih besar dan dapat 
mengetahui faktor-faktor yang paling 
berperan terhadap Kadarzi. 
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