
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami permasalahan gizi ganda 

(double burden). Selain masalah anak gizi kurang yang meliputi anak berat 

badan kurang (underweight), kurus (wasting) dan anak pendek (stunting) 

yang masih tinggi prevalensinya, juga ada kejadian kegemukan (overweight 

dan obesitas) yang prevalesinya tinggi. Berdasarkan data dari Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan 37,2% anak balita mengalami 

stunting atau pendek, 12,1% anak mengalami wasting atau kurus, 19,6% 

mengalami underweight atau berat badan kurang dan sebanyak 11,9% anak 

mengalami kegemukan. 

Asupan zat gizi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan 

anak dari bayi. Diet yang seimbang tidak hanya berpengaruh terhadap 

petumbuhan, tapi juga berfungsi sebagai imunitas, penunjang kemampuan 

intelektual dan pembentukan emosional. Semua makanan yang dikonsumsi 

bayi harus memenuhi kebutuhan gizinya. Pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang sehat tergantung pada asupan zat gizinya (Pakar Gizi Indonesia, 

2016). 

Makanan terbaik untuk bayi setelah lahir adalah Air Susu Ibu (ASI). 

ASI memiliki banyak manfaat dilihat dari nilai gizi, meningkatkan daya 

ketahanan tubuh, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Semakin bertambahnya 

umur bayi maka energi dan zat-zat gizi yang lebih banyak dari jumlah ASI 
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diperlukan untuk tumbuh kembangnya. Untuk mendapatkan jumlah zat gizi 

tersebut bayi harus mendapatkan makanan tambahan atau Makanan 

Pendamping ASI (MP ASI) (Hasdianah dkk, 2014). 

Memberikan makanan pendamping ASI (MP ASI) yang tidak tepat 

waktu dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan, jika diberikan terlalu dini 

(kurang dari 6 bulan) maka akan menimbulkan resiko diare, dehidrasi, 

produksi ASI menurun dan alergi, apabila MP ASI diberikan terlambat 

(sesudah usia 7 bulan) maka akan berpotensi terjadinya gagal tumbuh, 

defisiensi zat besi serta gangguan tumbuh-kembang (WHO, 2009). 

Hanya sedikit anak yang mendapatkan MP ASI dengan prinsip gizi 

seimbang, hal ini dikarenakan kemiskinan dan kurangnya pendidikan 

keluarga. Prinsip gizi seimbang itu sendiri yaitu makanan yang cukup 

mengandung energi, protein, lemak dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). 

Terdapat penelitian di daerah miskin di Jakarta yang menunjukkan hanya 

9,5% anak memperoleh MP ASI yang benar (US-AID, Nutrition Report 2010). 

MP ASI secara tradisional dibuat sendiri di rumah. Pembuatan dan 

susunan dari MP ASI yang dibuat sendiri berkaitan dengan tingkat ekonomi, 

pendidikan, dan teknologi MP ASI. Susunan komposisi MP ASI dari kalangan 

keluarga tidak mampu biasanya hanya terdiri dari karbohidrat, sedikit protein 

dan lemak, tanpa zat gizi mikro. Di kalangan menengah dan atas MP ASI 

umumnya mengandung cukup energi, lemak dan protein, tetapi tidak cukup 

mengandung zat gizi mikro, terutama zat besi. Padahal untuk bayi sampai 

anak usia 2 tahun kebutuhan zat besi meningkat relatif cukup tinggi 

(Kemenkes, 2012). 
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Menurut Notoatmodjo (2010) pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap seseorang dan menurut 

Citerawati (2012) bahwa masalah kesehatan dan gizi yang timbul selain 

disebabkan oleh bibit penyakit (faktor biologis) juga diakibatkan oleh perilaku 

manusia yang bersangkutan. Upaya untuk mengatasi masalah perilaku 

tersebut dengan melalui pendidikan gizi yang berorientasi terhadap 

perubahan perilaku. 

Dalam melaksanakan proses pendidikan gizi diperlukan media sebagai 

alat bantu. Media sudah tidak asing lagi dalam proses pembelajaran. Dengan 

adanya media materi pembelajaran yang rumit dan tidak jelas dapat 

disampaikan kepada sasaran dengan lebih sederhana dan mudah ditangkap. 

Media yang dipilih dalam membantu proses pendidikan gizi adalah 

leaflet, buku saku dan video. Media-media tersebut dipilih karena dapat 

membantu menyebarkan informasi dalam waktu yang relatif singkat. Bentuk 

dari ketiga media tersebut berbeda-beda, untuk buku saku berukuran kecil 

dan tipis jika dibandingkan dengan media leaflet berbentuk lembaran yang 

dilipat sedangkan video merupakan kumpulan gambar bergerak. Masing-

masing media memiliki kelebihan dan kekurangan, namun bila dibandingkan 

seharusnya media yang paling mudah dalam membantu proses pendidikan 

gizi adalah video karena mempunyai unsur suara dan gambar serta tidak 

bergantung dengan keinginan membaca. 

Banyak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan media dan MP ASI 

seperti yang dilakukan oleh Furi (2015) memberikan hasil terdapat 

peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi setelah dilakukan penyuluhan 

menggunakan media lembar balik. Penelitian yag dilakukan oleh Syamsiyah 
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(2013) menyebutkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan ibu hamil 

tentang ASI eksklusif setelah dilakukan penyuluhan dengan media leaflet, 

selain itu juga ada penelitian lain yang menggunakan media sama yaitu 

leaflet yang menunjukkan hasil terdapat peningkatan pengetahuan 

penggunaan buku kehamilan dan kesehatan anak setelah diberi penyuluhan 

(Sistiarani dkk, 2015). Sebuah penelitian yang dilakukan di Balikpapan 

menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap setelah penyuluhan 

tentang ASI eksklusif menggunakan media booklet sebesar 13% dan 29% (K 

Iriyani dkk, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2015) menunjukkan terdapat 

peningkatan pengetahuan ibu tentang MP ASI setelah dilakukan penyuluhan 

menggunakan media audio visual dan menjadikan media audio visual lebih 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang MP ASI. Penelitian 

yang dilakukan di negara lain menunjukkan peningkatan pengetahuan 

tentang kesehatan makanan bayi setelah diberikan penyuluhan 

menggunakan  media audio visual (Alsada dkk, 2005). 

Pada tahun 2007, menurut profil Kesehatan kabupaten Sukoharjo 

persentase balita dengan berat badan kurang sebesar 18.45%, pada tahun 

2010 meningkat sebesar 17.9% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 

19.6%. Profil Kesehatan kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 dilaporkan 

terdapat 325 atau sebanyak 0,65% anak berada di Bawah Garis Merah 

(BGM). 

Berdasarkan laporan pemantauan status gizi balita di desa Kenep 

kabupaten Sukoharjo dilihat dari indikator BB/U pada bulan Maret 2017 ada 

sebanyak 4.72% balita mengalami gizi kurang. Menurut survey yang 



5 
 

dilakukan ada sebanyak 62.1% ibu balita yang bekerja, hal ini dapat 

berdampak pada pemberian MP ASI yang tidak sesuai karena ibu tidak 

mempunyai waktu. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan leaflet, buku saku dan 

video untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu tentang makanan 

pendamping ASI (MP ASI) di Desa Kenep Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah efektivitas penggunaan leaflet, buku 

saku dan video untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu tentang 

makanan pendamping ASI (MP ASI) di Desa Kenep Kabupaten Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas penggunaan leaflet, buku saku dan video untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap ibu tentang makanan pendamping ASI (MP ASI) 

di Desa Kenep Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan ibu sebelum dan sesudah 

mendapatkan pendidikan gizi tentang MP ASI. 

b. Untuk mengidentifikasi sikap ibu sebelum dan sesudah mendapatkan 

pendidikan gizi tentang MP ASI. 
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c. Untuk menganalisis pengaruh media leaflet terhadap peningkatan 

pengetahuan ibu tentang MP ASI 

d. Untuk menganalisis pengaruh media leaflet terhadap peningkatan 

sikap ibu tentang MP ASI 

e. Untuk menganalisis pengaruh media buku saku terhadap peningkatan 

pengetahuan ibu tentang MP ASI 

f. Untuk menganalisis pengaruh media buku saku terhadap peningkatan 

sikap ibu tentang MP ASI 

g. Untuk menganalisis pengaruh media video terhadap peningkatan 

pengetahuan ibu tentang MP ASI 

h. Untuk menganalisis pengaruh media video terhadap peningkatan 

sikap ibu tentang MP ASI 

i. Membandingkan media leaflet, buku saku dan video terhadap 

peningkatan pengetahuan ibu tentang MP ASI 

j. Membandingkan media leaflet, buku saku dan video terhadap 

peningkatan pengetahuan ibu tentang MP ASI 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Institusi Terkait (Puskesmas dan Dinas Kesehatan Sukoharjo) 

Sebagai tolak ukur dan bahan masukan dalam menentukan metode 

penyuluhan yang tepat kepada masyarakat terutama dalam penggunaan 

media penyuluhan. 
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2. Bagi Responden (Ibu Balita) 

Menambah informasi dan diharapkan dapat merubah perilaku dalam 

pemberian MP ASI pada balita. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang penggunaan media yang  baik untuk 

penyuluhan. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada peningkatan 

pengetahuan dan sikap ibu tentang MP ASI setelah diberi pendidikan gizi 

dengan media leaflet, buku saku dan video di Desa Kenep Kabupaten 

Sukoharjo. 


