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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Balita termasuk kelompok yang rentan gizi di suatu kelompok 

masyarakat dimana masa itu merupakan masa peralihan antara saat disapih 

dan mulai mengikuti pola makan orang dewasa (Natalia, 2013). Pemantauan 

tumbuh kembang balita sangat penting dilakukan untuk mengetahui adanya 

gangguan pertumbuhan balita sejak dini, dengan cara melakukan 

pengukuran berat badan sebagai cara terbaik untuk menilai status gizi balita 

tiap bulannya sehingga tumbuh kembang anak akan terpantau 

(Rahmadiliyani, 2012). 

Status gizi buruk pada balita dapat menimbulkan pengaruh yang 

sangat menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan 

berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja (Samsul, 

2011). Prevalensi balita gizi buruk merupakan indikator Millenium 

Development Goals (MDGs) yang harus dicapai disuatu daerah 

(kabupaten/kota) pada tahun 2015, yaitu terjadinya penurunan prevalensi 

balita gizi buruk menjadi 3,6 persen atau kekurangan gizi pada anak balita 

menjadi 15,5 persen (Bapenas, 2010). Berdasarkan data riset kesehatan 

dasar (Riskesdas, 2010), secara nasional prevalensi balita gizi buruk sebesar 

4,9 persen dan kekurangan gizi 17,9 persen. Rentang prevalensi BBLR (per 

100) di Indonesia adalah 1,4 sampai 11,2. Walaupun pada tingkat nasional 

prevalensi balita kurang gizi telah hampir mencapai target MDGs, namun 

masih terjadi disparitas antar provinsi, antara perdesaan dan perkotaan, dan 

antar kelompok sosial-ekonomi (Riskesdas, 2010). 

Berbagai upaya dalam meningkatkan status gizi anak balita telah 

dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan. Namun yang 

paling berperan dalam meningkatkan status gizi anak balita adalah 

lingkungan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak 

balita adalah kurangnya pendidikan dan pengetahuan pengasuh anak,
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penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, keterbatasan 

akses ke pangan dan pendapatan yang rendah (UNICEF, 2012). 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

masalah gizi pada balita, karena tingkat pendidikan formal mempunyai kaitan 

erat dengan pengetahuan tentang kesehatan dan praktik gizi. Hasil penelitian 

Rahmawati (2013) menyimpulkan semakin tinggi pendidikan orang tua maka 

pengetahuannya akan gizi akan lebih baik dari yang berpendidikan rendah. 

Status ekonomi keluarga dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi pangan 

sehingga mempengaruhi status gizi balita. Hasil penelitian Rahmawati (2013) 

menyimpulkan semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula persentase dari 

penghasilan tersebut dipergunakan untuk membeli buah, sayur mayur dan 

berbagai jenis bahan pangan lainnya. 

Kelurahan Ngargosari merupakan salah satu wilayah yang ada di 

Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Berdasarkan data 

yang diperoleh bahwa gambaran keadaan gizi masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) pada tahun 2012 adalah masih tingginya prevalensi balita 

kurang gizi yaitu sebesar 8,45 %, walau sudah menurun dibanding tahun 2011 

sebesar 10%. Sedangkan prevalensi balita dengan status gizi buruk sebesar pada 

tahun 2012 sebesar 0,56% dan tahun 2011 sebesar 0,68% (menurun dibanding 

tahun 2010 sebesar 0,7%) (Dinkes DIY, 2013). Dari hasil penimbangan di 

posyandu daerah Kulon Progo DIY diperoleh hasil balita yang ditimbang 

sebanyak 80,2% dan jumlah anak balita bawah garis merah (BGM) sebanyak 

0,9%. Kecamatan bebas rawan gizi adalah kecamatan dengan angka KEP 

(Kurang Energi Protein) total balita dibawah 15%. Tahun 2013 semua 

kecamatan bebas rawan gizi (Dinkes Kulon Progo, 2014). Hal inilah yang 

mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan antara 

pendidikan keluarga dengan status gizi balita di Kelurahan Ngargosari 

Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara pendidikan orang tua dengan status gizi balita di 

Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 

tahun 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya hubungan pendidikan orang tua terhadap status 

gizi balita di Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo 

Yogyakarta tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfat Metodologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

hubungan pendidikan orang tua terhadap status gizi anak balita dan 

menjadi masukan bagi orang tua atau petugas kesehatan dalam 

meningkatkan status gizi anak balita. 

2. Manfaat Aplikatif 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

pada umumnya sebagai informasi mengenai kebutuhan pendidikan orang 

tua pada anak balita sehingga dapat meningkatkan status gizi anak balita. 

3. Manfaat Keilmuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan peneliti 

lain mengenai pendidikan orang tua yang berhubungan dengan status gizi 

anak balita sehingga dapat melakukan penelitian lain yang lebih lanjut 

mengenai topik ini. 

4. Bagi Orang Tua dengan Balita 

Orang tua dapat mengevaluasi kemampuannya dalam melaksanakan 

tugas kesehatan keluarga dan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi status gizi balita. 


