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HUBUNGAN POLA ASUH GIZI DAN KESEHATAN DENGAN STATUS 

GIZI PADA BADUTA DI PUSKESMAS SANGKRAH KOTA 

SURAKARTA 

Abstrak 

Pendahuluan : Pola asuh yang kurang dalam memberikan zat gizi yang adekuat 

dan seimbang, perawatan kesehatan dasar, higiene diri dan sanitasi lingkungan 

mengakibatkan gangguan gizi pada baduta. Pola asuh kesehatan dan makanan 

ditahun pertama kehidupan merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan 

baduta. Prevalensi status gizi tahun 2017 di Puskesmas Sangkrah dengan kategori 

kurang sebesar 2,8% dan stunting sebesar 6,28% lebih tinggi dari target Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta. Tujuan Penelitian : Menganalisis hubungan pola asuh 

gizi dan kesehatan dengan status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah. 

Metode Penelitian : Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Subjek penelitian yaitu anak usia 12-24 bulan dengan jumlah 54 subjek. 

Data primer diperoleh dengan kuesioner pola asuh gizi dan kesehatan dan data 

sekunder dari data Puskesmas Sangkrah. Teknik analisis data menggunakan 

korelasi pearson product moment. Hasil : Pola asuh ibu dengan kategori baik 

sebesar 68,5%. Status gizi baduta dengan kategori BB/U baik sebesar 77,8%, 

TB/U normal sebesar 83,3% dan BB/TB normal sebesar 79,6%. Adanya 

hubungan pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi (TB/U) di Puskesmas 

Sangkrah Kota Surakarta (0,034 < 0,05) dan tidak adanya hubungan antara pola 

asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi BB/U (0,156 > 0,05) dan BB/TB 

(0,458>0,05). Kesimpulan : Hasil penelitian dari ketiga kategori status gizi hanya 

ada satu hubungan pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi (TB/U).  

Kata Kunci: Pola Asuh, Status Gizi 

Abtract 

Introduction: Poor parenting practices on providing adequate and balanced 

nutrition, basic health care, personal hygiene and environmental sanitation can 

cause nutritional disorder in children under two years old. Nutrition and health-

related parenting practices in the first year of life are important for the growth of 

children under two years old. The prevalence of children with under nutrition in 

Sangkrah Health Center on 2017 was less than 2.8%, while the percentage of 

stunting was 6.28% higher compared to the target of  Surakarta Public Health 

Office. Research Purpose: To determine the association of nutrition and health-

related parenting practices to nutritional status of children under two years old in 

Sangkrah Health Center Surakarta. Research Method: This is an observational 

research with cross sectional approach. Research subjects were children aged 12-

24 months with a total of 54 subjects. Primary data was obtained with nutrition 

and health parenting  questionnaire and secondary data was obtained from 

Sangkrah Health Center. Data were analyzed using Pearson product moment 

correlation test. Results: Most of the subject (68.5%) have good parenting 

practices. The percentage of children under two years old which categorized to 

have a normal nutritional status based on weight/age, height/age and wight/height 

were 77.8%, 83.3% and 79.6%, respectively. There is an association between 
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nutrition and health-related parenting practice and nutritional status based on 

height/age (p = 0.034). However, no association were found between nutrition and 

health-related parenting practice with nutrition status based on weight/age (p = 

0.156) and weight/height (p = 0.458). Conclusion: Based on  three categories of 

nutritional status in children under two years old, only one association were found 

between nutrition and health-related parenting pratices with height/age. 

Keywords: Parenting Practices , Nutritional Status 

1. PENDAHULUAN

Baduta adalah sebutan yang ditujukan untuk anak usia bawah dua tahun atau 

sekitar 0-24 bulan (Depkes RI, 2006). Masa ini menjadi begitu penting karena di 

masa inilah upaya menciptakan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. 

Apalagi 6 bulan terakhir kehamilan dan dua tahun pertama setelah melahirkan, 

biasanya disebut dengan masa masa keemasan dimana sel otak dalam 

perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Kekurangan gizi pada masa ini 

dapat menyebabkan gagal tumbuh dan berakibat buruk dimasa yang akan datang 

(Hadi, 2005). 

Pola asuh gizi adalah sesuatu perlakuan orangtua yang ada di dalam rumah 

tangga yang dapat dilihat dari tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta 

sumber lainnya untuk kelangsungan hidup tumbuh kembang anak. Menurut 

Soekirman (2000), pola asuh merupakan sikap dan perilaku ibu yang berupa 

pemberian makan, kebersihan diri dan lingkungan, memberi kasih sayang, dan 

semuanya yang berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan jika ada  

peningkatan prevalensi secara nasional gizi kurang (underweight) sebesar 18,4% 

pada tahun 2007, 17,9% pada tahun 2010, dan 19,6% pada tahun 2013 yang 

terdiri dari gizi buruk sebesar 5,7% dan gizi kurang sebesar 13,9%. Peningkatan 

prevalensi gizi buruk dari tahun 2007 ke 2013 sebesar 0,3% sedangkan gizi 

kurang sebesar 0,9%. Prevalensi gizi pendek (stunted) pada tahun 2007 sampai 

2013 mengalami peningkatan sebesar 1,6% yaitu sebesar 36,8% pada tahun 2007, 

35,6% pada tahun 2010, dan peningkatan lagi sebesar 37,2% pada tahun 2013. 

Prevalensi pendek sebesar 37,2% terdiri dari anak pendek sebesar 19,2% dan anak 
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sangat pendek sebesar 18,0%. Prevalensi pendek mengalami peningkatan dari 

tahun 2007 sebesar 18,0% menjadi 19,2% pada tahun 2013.  

Menurut data dari Puskesmas Sangkrah pada bulan Mei 2017 prevalensi status 

gizi kurang (underweight) sebesar 2,8% lebih tinggi dibandingkan dengan target 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu sebesar 1,90% dan prevalensi data status 

gizi baduta stunting sebesar 6,28% lebih tinggi dibandingkan target Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta yaitu sebesar 5,63%. Penelitian tentang hubungan pola 

asuh dengan status gizi pada baduta belum pernah di lakukan di Puskesmas 

Sangkrah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh gizi dan 

kesehatan ibu baduta di Puskesmas Sangkrah. 

2. METODE

Jenis penelitian adalah observasional yaitu dengan mengamati status gizi pada 

baduta di wilayah Puskesmas Sangkrah melalui pendekatan cross sectional yaitu 

dengan cara mengambil data pola asuh dan status gizi dalam kurun waktu yang 

berdekatan. Metode pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan cara 

simple random sampling yaitu dengan membuat nomor urut beserta nama baduta 

yang merupakan populasi di wilayah Puskesmas Sangkrah. Kemudian pemilihan 

sampel secara acak menggunakan tabel random dengan memilih mulainya baris 

dan kolom pada tabel random. Selanjutnya memilih individu untuk dijadikan 

sampel dengan jumlah 54 sampel dengan memulai dari baris yang dipilih. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah di tiga 

kelurahan, yaitu Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan 

Semanggi pada bulan Mei sampai Juni 2018. Baduta diukur berat badannya 

menggunakan timbangan injak digital dan diukur tinggi badannya menggunakan 

microtois. Sedangkan pada ibu baduta diukur pola asuhnya dengan menggunakan 

kuesioner dan pengamatan dirumahnya melitupi pemberian ASI dan MP-ASI, 

pemberian makan, higiene dan sanitasi serta pengasuhan kesehatan. 

Definisi Operasional penelitian ini terdiri dari status gizi dan pola asuh gizi 

dan kesehatan. Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat gizi sedangkan pola asuh gizi dan kesehatan 
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merupakan perilaku responden seputar pemberian ASI dan MP-ASI, pemberian 

makan, kebersihan, kesehatan dan sanitasi lingkungan yang diukur menggunakan 

kuesioner pola asuh gizi dan kesehatan. 

Analisis bivariat dilakukan berdasarkan skala data. Uji ini dilakukan uji 

kenormalan data, pada data pola asuh gizi dan kesehatan dan status gizi dari 

ketiga indikator berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur dan berat 

badan menurut tinggi badan baduta. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel 

pola asuh gizi dan kesehatan serta status gizi ketiga indikator berdistribusi normal, 

analisis selanjutnya menggunakan korelasi pearson product moment. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji menggunakan analisis pearson product moment menunjukan 

bahwa tidak adanya hubungan antara pola asuh gizi dan kesehatan dengan status 

gizi pada indeks BB/U maupun BB/TB dengan nilai p sebesar 0,156 dan 0,458, 

tetapi adanya hubungan pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi baduta 

pada indeks TB/U dengan nilai p sebesar 0,034. 

Tabel 1 Distribusi Tabel Silang antara Pola Asuh Gizi dan Kesehatan dengan 

Status Gizi Berat Badan Berdasarkan Umur 

Pola 

Asuh 

Status Gizi 
P value 

Berat Badan berdasarkan Umur    Total 

Baik Kurang Buruk 

Baik 

Kurang 

N 

36 

6 

% 

97,3 

35,3 

N 

1 

10 

% 

2,7 

58,8 

N 

0 

1 

% 

0 

5,9 

N 

37 

17 

% 

100 

100 

0,156 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pearson product moment di 

peroleh p value 0,156. Hasil dari Tabel 1 dikatakan bahwa tidak adanya hubungan 

yang signifikan  antara pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi menurut 

berat badan berdasarkan umur pada baduta di Puskesmas Sangkrah Kota 

Surakarta. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asrar dkk 

(2009) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pola 

asuh dengan status gizi menurut indeks BB/U. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Prawirohartono (1996) status gizi baduta dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu ada 
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dua faktor yaitu langsung dan tidak langsung, faktor langsung seperti asupan 

makan dan faktor penyakit sedangkan faktor tidak langsung seperti pola asuh, 

ekonomi, budaya, pendidikan pengetahuan dan pekerjaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2015) tidak sejalan dengan penelitian 

ini karena mengatakan bahwa adanya hubungan antara pola asuh seperti zat gizi 

yang adekuat dan seimbang, perawatan kesehatan dan hygiene sanitasi lingkungan  

dengan status gizi tetapi dengan tingkat hubungan yang rendah yang di karenakan  

masih ada banyak faktor yang mempengaruhi status gizi selain pola asuh. 

Kegiatan balita harus terus diawasi seperti saat berinteraksi dengan teman di luar 

rumah karena resiko terserang penyakit akan lebih besar maka dari itu 

pengawasan orang tua harus diperhatikan secara lebih. 

Hasil yang tidak berhubungan dikarenakan beberapa faktor yang pertama 

ialah karena pengukuran status gizi menggunakan indeks berat badan menurut 

umur dapat dikatakan bahwa pengukuran menggunakan berat badan menurut 

umur ini mengukur status gizi saat ini dan sangat berpengaruh dengan penyakit 

infeksi dan nafsu makan anak, sedangkan pola pengasuhan dilakukan sejak masa 

yang lampau. 

Tabel 2 Distribusi Silang antara Pola Asuh Gizi dan Kesehatan dengan 

Status Gizi Tinggi Badan Berdasarkan Umur 

Pola 

Asuh 

Status Gizi 

P Value R Tinggi Badan berdasarkan 

Umur 

   Total 

    Normal Pendek  

Baik 

Kurang 

N 

36 

9 

% 

97,3 

52,9 

N 

1 

8 

% 

2,7 

47,1 

N 

37 

17 

% 

100 

100 

0,034 0,289 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pearson product moment 

diperoleh p value 0,034. Hasil pengujian pada Tabel 2 dapat dikatakan bahwa 

adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh gizi dan kesehatan dengan 

status gizi menurut tinggi badan berdasarkan umur pada baduta di Puskesmas 

Sangkrah Kota Surakarta. Nilai r sebesar 0,289 dimana nilai r menunjukkan 

bahwa korelasi bersifat positif, yaitu apabila semakin baik pola asuh gizi dan 

kesehatan maka akan semakin baik status gizi baduta (TB/U). Nilai r 0,289 
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menunjukkan bahwa hubungan antara pola asuh gizi dan kesehatan dengan status 

gizi baduta (TB/U) memiliki hubungan yang cukup.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Rahmayana 

(2014) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara perhatian atau dukungan 

ibu terhadap anak dalam praktek pemberian makan dengan kejadian stunting pada 

balita. Ibu yang memberikan perhatian lebih kepada buah hatinya dalam hal 

pemberian makan akan sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Pemberian 

makan pada balita merupakan landasan yang sangat penting dalam proses tumbuh 

kembang anak. Negara maju maupun berkembang sekitar 30% anak dibawah lima 

tahun yang stunting merupakan pengaruh dalam hal pemberian makanan yang 

buruk dan infeksi yang berulang (WHO, 2011; UNICEF, 2008 dalam Wijogowati, 

2010). 

Penelitian Rahmayana (2014) juga menyatakan bahwa adanya hubungan 

antara praktek hygiene dan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada 

balita. Ibu yang memperhatikan kebersihan anak akan sangat mempengaruhi 

kondisi status gizi pada anak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Aditianti 

(2010)  dalam Rahmayana (2014) dengan hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa higiene merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

kejadian stunting pada balita. Hasilnya menunjukkan bahwasanya ibu yang 

melakukan praktek kebersihan seperti mencuci tangan sebelum menyiapkan 

makanan, sebelum makan,  sesudah dari kamar kecil, dan sesudah memegang 

binatang pada anak dengan gizi yang normal berjumlah lebih banyak dari pada 

jumlah anak yang stunting. 

Indeks status gizi tinggi badan menurut umur dapat menggambarkan status 

gizi dimasa yang lampau karena sifat pertumbuhannya yang tidak cepat seperti 

perubahan berat badan oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan mengapa ini 

penelitian pola asuh dengan tinggi badan berdasarkan umur dapat berhubungan. 

Hal ini dikarenakan bahwa pola asuh merupakan perilaku dalam mengasuh buah 

hati sejak dulu dan bersifat lampau atau bisa dikatakan sama dengan pertumbuhan 

tinggi badan. 
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Tabel 3 Distribusi Silang Pola Asuh Gizi dan Kesehatan dengan 

Status Gizi Menurut Berat Badan Berdasarkan Umur 

Pola 

Asuh 

Status Gizi 

P Value Tinggi Badan berdasarkan 

Umur 

Total 

Normal Kurus 

Baik 

Kurang 

N 

36 

7 

% 

97,3 

41,2 

N 

1 

10 

% 

2,7 

58,8 

N 

37 

17 

% 

100 

100 

0,458 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pearson product moment 

diperoleh p value 0,458. Hasil uji hubungan pada Tabel 28 dapat dikatakan bahwa 

tidak adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh gizi dan kesehatan 

dengan status gizi menurut berat badan berdasarkan tinggi badan pada baduta di 

Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lusiana (2015) yang 

menyatakan pola asuh makan tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap status gizi anak balita atau bisa dikatakan tidak adanya hubungan 

diantara kedua variabel tersebut. Beberapa orang tua memiliki tipe pola asuh yang 

berbeda sebagai contoh pola asuh yang memaksa seperti memaksa makan malah 

cenderung memiliki status gizi yang kurang karena anak merasa mendapat 

tekanan dari orang tua pada saat mereka makan (Galloway, 2006). 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Distia (2017) 

yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan pola asuh keluarga dengan status 

gizi anak. Salah satu faktornya yang paling penting adalah pola asuh, tetapi 

masalah gizi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor tersebut saling 

mempengaruhi secara keseluruhan. Ibu mempunyai peran yang paling penting 

karena kemampuan ibu menyiapkan dan menyediakan pangan untuk anak serta 

pola asuh dapat dipengaruhi oleh faktor pendapatan keluarga, pendidikan dan 

perilaku dan jumlah keluarga (anak) (Rapar, 2014). 

Indeks pengukuran berat badan berdasarkan tinggi badan merupakan 

pengukuran yang menyatakan status gizi saat ini terlebih jika data untuk umur 

tidak ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrar, dkk 
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(2009) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

pola asuh dengan status gizi. 

4. PENUTUP

Tidak adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh gizi dan kesehatan 

dengan status gizi menurut berat badan berdasarkan umur pada baduta di 

Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta dengan nilai p 0,156. Adanya hubungan 

yang signifikan  antara pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi menurut 

tinggi badan berdasarkan umur pada baduta di Puskesmas Sangkrah Kota 

Surakarta dengan nilai p 0,034. Tidak adanya hubungan yang signifikan  antara 

pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi menurut berat badan berdasarkan 

tinggi badan pada baduta di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta dengan nilai p 

0,458. 
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