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HUBUNGAN ANTARA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 

DENGAN STATUS GIZI PADA BADUTA DI PUSKESMAS SANGKRAH 

KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah satu faktor tidak langsung 

penyebab status gizi dan kesehatan seseorang terutama pada baduta. Berdasarkan 

data cakupan rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat di Puskesmas 

Sangkrah sebesar 45,63% dengan target 60%. Prevalensi status gizi pada balita 

dengan status gizi kurang (underweight) yaitu 2,8% dengan target 1,9%, dan 

prevalensi data status gizi pendek pada balita (stunting) yaitu 6,28% dengan target 

5,63%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) dengan status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah. 

Jenis rancangan penelitian ini observasional menggunakan desain cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Sangkrah dengan jumlah sampel 

54 sampel. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan simple random 

sampling. Analisis bivariat dilakukan dengan menguji hubungan variabel bebas 

dan variabel terikat. Uji penelitin menggunakan uji kenormalan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnove dan data berdistribusi normal, analisis selanjutnya 

menggunakan uji korelasi uji hubungan Pearson Product Moment. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga 

kategori sehat madya sebesar 28,00%. Perilaku hidup bersih dan sehat rumah 

tangga kategori sehat utama sebesar 78,00%. Status gizi baduta dengan kategori 

BB/U sebagian besar gizi baik yaitu 77,80%. Status gizi baduta dengan kategori 

TB/U sebagian besar normal yaitu 83,30%. Status gizi baduta dengan kategori 

BB/TB sebagian besar normal yaitu 79,60%. Tidak ada hubungan perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan BB/U, TB/U, dan BB/TB. Tidak ada hubungan antara 

perilaku hidup bersih dan sehat dengan status gizi berdasarkan BB/U, TB/U, 

BB/TB pada baduta di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 
Kata Kunci : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Baduta 

 

Abstract 

Clean and Healthy Living Behavior was one of the indirect factors which affected 

the nutritional status and health of a person, especially in two-years-old-baby. 

Based on the data of household coverage, the clean and healthy living behavior at 

the Sangkrah Health Center was 45.63% with a target of 60%. The prevalence 

data of nutritional status in toddler with an underweight status was 

2.8%iiwithiiaiitargetiiofi<1.9%,iiandiitheiiprevalenceiiofiidataiiofiistuntingiiiniito

ddleriiwasii6.28%iiwithiiaiitargetiiofii<5.63%. This research aimed to find out the 

relationship between the clean and healthy living behavior (CHLB) and the 

nutritional status in two years old baby at theiiSangkrahiCommunity 

HealthiiCenter. The type of this research design was observational using cross 

sectional design. This research was carried out in the Sangkrah Health Center area 

with a sample of 54 samples. The sampling method uses simple random sampling. 

Bivariate analysis was done by examining the relationship of independent 

variables and dependent variables. The research test used normality test with 
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Kolmogrov-Smirnove test and the data with normal distribution, the next analysis 

used correlation test of Person Product Momentiirelationshipiitest. The results 

showed that most of the clean and healthy living behavior in the middle of the 

healthy category is 28.00%. The behavior of clean and healthy living in the main 

health category was 78.00%. Most of the nutritional status of two-years-old-baby 

with weight /age category of malnutrition status is 20.40% and poor nutritonal 

status 1.90%. Most of the nutritional status of two-years-old-baby with height / 

age category stunting 16.70%. Most of the nutritional status of two-years-old-

baby with weight / tall body category skinny nutrition status was 20.40%. The 

results of the p value of clean and healthy living behavior with behavior with 

weight / age (0.46), tall body / age (0.849), and weight/tall bodyii(0.350). There 

was no correlation between the clean and healthy living behavior and the 

nutritional status based on the weight / age, tall body / age, weight / tall body in 

two-years-old-baby at Sangkrah Community Health Center ofiiSurakarta. 

Keywords: Clean and healthy living behavior (CHLB), Nutritional Status 

Toddler. 

 

1. PENDAHULUAN 

Baduta adalah anak usia 0–24 bulan (under two years), pada masa usia ini masa 

pertumbuhan dan perkembangan mulai terlihat (Suhardjo, 2006). Masa baduta 

merupakan masa dua tahun pertama pasca kelahiran. Masa baduta juga disebut 

masa emas dimana sel-sel otak sedang mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal. Kurang gizi pada baduta dapat mengakibatkan gagal 

tumbuh dan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya (Hadi, 2005). 

Pertumbuhan dan perkembangan balita merupakan proses yang 

berlangsung cepat dan akan menentukan dan mempengaruhi masa perkembangan 

selanjutnya. Perkembangan pada masa balita seperti kemampuan berbahasa, 

emosional, kreativitas, kesadaran sosial dan interaksi dengan lingkungan. 

Perkembangan anak sangat diperlukan rangsangan dan stimulus agar potensi 

dalam perkembangan anak bertambah, sehingga anak perlu mendapatkan 

perhatian (Soetjiningsih, 2001). 

Faktor yang menyebabkan status gizi pada balita dikategorikan menjadi 

faktor penyebab langsung yaitu konsumsi makanan dan penyakit infeksi, 

sedangkan faktor penyebab tidak langsung ketersediaan pangan rumah tangga, 

pola asuh anak, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan 

ibu, pengetahuan gizi ibu, pendapatan keluarga dan kemiskinan (Suhardjo, 2003). 
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Upaya penanggulangan dan pencegahan masalah gizi kurang tidak hanya dengan 

memperbaiki aspek pola makan saja namun juga lingkungan balita dengan pola 

asuh yang baik, kesehatan lingkungan dan tersediannya air bersih (Soekirman, 

2002). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan semua perilaku dan 

kegiatan kesehatan yang dilakukan atas kesadaran dirinya sendiri atau kesadaran 

dari semua anggota keluarga sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan 

kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2007). Berperilaku hidup bersih dan sehat 

diperlukan kesadaran masyarakat maupun rumah tangga terkait untuk pencegahan 

dan penanganan permasalahan gizi atau penyebaran penyakit di lingkungan 

masyarakat (Depkes RI, 2006). 

PHBS merupakan upaya rumah tangga agar sadar, mau dan mampu 

meningkatkan untuk melakukan PHBS dalam kesehatannya. Mencegah terjadinya 

risiko penyakit dan berperan aktif dalam gerakan masyarakat. Menurut buku 

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) rumah tangga ada 16 indikator. Perilaku hidup bersih dan sehat 

penyebab faktor tidak langsung yaitu pelayanan kesehatan dan persalinan dibantu 

oleh nakes, penimbangan balita, serta jaminan pemeliharaan kesehatan. Sanitasi 

lingkungan meliputi air bersih, jamban sehat, sampah, kepadatan hunian, lantai 

rumah, tidak merokok/miras/narkoba, dan pemberantasan sarang nyamuk, serta 

terakhir pola asuh anak yaitu dari mencuci tangan menggunakan air bersih dan 

sabun, dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

Menurut Slamet (2002), jika cakupan PHBS dalam suatu keluarga atau 

individu yang rendah akan mudah terjangkit penyakit sesuai gaya hidupnya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan yang rendah dapat 

menyebabkan terjadinya masalah gizi pada individu atau keluarga. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian Hidayat dan Fauda (2011), terdapat hubungan antara 

sanitasi lingkungan yang sehat dengan status gizi anak balita dengan berat badan 

menurut umur. Balita yang tumbuh di lingkungan yang tidak sehat lebih mudah 

mengalami status gizi buruk dari pada balita yang berstatus gizi baik atau normal. 
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Schmidt dan Charles (2014), menyatakan bahwa status pendek (sunting) 

tidak hanya dengan memperbaiki intervensi gizi akan tetapi memerlukan upaya 

pencegahan dan pendekatan dari segi kehidupan yaitu dengan sanitasi dan 

kebersihan lingkungan. Salah satu faktor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah 

faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan. Rendahnya sanitasi dan kebersihan 

lingkungan dapat memicu gangguan saluran pencernaan yang dapat membuat 

energi tidak dapat melakukan pertumbuhan akan tetapi energi akan melakukan 

perlawanan terhadap infeksi. Menurut penelitian Kusumawati, Rahardjo dan Sari 

(2013) di Puskesmas Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas bahwa faktor risiko 

terjadinya stunting disebabkan karena rendahnya sanitasi lingkungan, rendahnya 

akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan ketersediaan pangan 

keluarga dan pendapatan keluarga. 

Berdasarkan beberapa survai Dinas Kesehatan, masyarakat yang 

berperilaku hidup bersih dan sehat masih sangat kurang dari 10% dan kurangnya 

perilaku hidup sehat itu mengundang kebiasaan tidak sehat di masyarakat 

(Budihardja, 2004). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jateng tahun 2015 hasil 

kajian Tatanan Rumah Tangga dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Rumah 

tangga sehat adalah rumah tangga yang meraih strata sehat utama dan sehat 

paripurna pada tahun 2015 mencapai 76,73% meningkat bila dibandingkan pada 

tahun 2014 yaitu 71,73%  presentase rumah tangga yang dipantau sebesar 46,45% 

menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 49,9%.  

Berdasarkan hasil survai pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas 

Sangkrah dilihat dari data Puskesmas Sangkrah pada tahun 2017 pada bulan Mei 

cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 45,63% dengan 

target 60%. Jadi, untuk perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah kerja 

Puskesmas Sangkrah belum mencapai target. Data prevalensi status gizi pada 

balita dengan status gizi kurang (underweight) yaitu 2,8% dengan target 1,90%, 

dapat disimpulkan bahwa prevalensi status gizi kurang belum mencapai target. 

Berdasarkan prevalensi data status gizi pendek pada balita (stunting) yaitu sebesar 

6,28% dengan target 5,63%, disimpulkan untuk prevalensi status gizi pendek juga 

belum mencapai target.  
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Penelitian tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Status Gizi 

Baduta belum pernah dilakukan sebelumnya di Pukesmas Sangkrah. Berdasarkan 

latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti: Hubungan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat dengan Status Gizi Baduta di Puskesmas Sangkrah Kota 

Surakarta. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) dengan status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah.  

2. METODE 

Jenis rancangan penelitian ini observasional menggunakan desain cross sectional 

yaitu dengan cara mengambil data perilaku hidup bersih dan sehat dan status gizi 

dalam kurun waktu yang berdekatan. Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan status gizi baduta di 

wilayah Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. Responden memiliki kesesuaian 

kriteria inklusi dan bertempat tinggal di Wilayah Puskesmas Sangkrah Kota 

Surakarta. Kriteria inklusi meliputi Anak baduta yang berusia 12-24 bulan, ibu 

baduta bersedia menjadi responden, bertempat tinggal menetap bersama dengan 

orangtua, dan anak baduta dalam keadaan sehat. Kriteria ekslusi meliputi ibu 

baduta pindah rumah dari wilayah Puskesmas Sangkrah sebelum pengambilan 

data selesai. Ibu baduta yang tiba-tiba mengundurkan diri menjadi responden. Ibu 

baduta tidak dapat berkomunikasi, sehingga sulit untuk ditanya saat pengisian 

data, dan aduta yang diasuh oleh keluarga selain ibu. Perhitungan jumlah sampel 

dengan menggunakan rumus menggunakan Lameshow  (1997), didapatkan hasil 

sebesar 54 sampel. 

Metode pengambilan sampel dengan menggunakan simple random 

sampling, yaitu dengan cara membuat nomor urut dan daftar nama baduta dengan 

keseluruhan populasi di wilayah Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. Kemudian 

memilih sampel secara acak dengan menggunakan tabel random dengan 

memilihnya memulai baris kolom pada tabel random. Selanjutnya memilih 

individu sebagai sampel sesuai jumlah yang dibutuhkan dengan dimulai dari baris 

yang dipilih. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah di tiga 

kelurahan, yaitu Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan 
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Semanggi pada bulan Mei 2018. Baduta diukur berat badannya menggunakan 

timbangan injak digital dan diukur tinggi badannya menggunakan microtoice. 

Sedangkan pada ibu baduta diukur Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 

menggunakan kuesioner dan observasi rumahnya meliputi 16 indikator PHBS. 

Alat ukur yang digunakan kuesioner dengan melalui wawancara respoden dan 

pengamatan secara langsung, dengan pengklasifkasikan meliputi: Sehat Pratama, 

apabila  nilai rumah tangga 0 s/d 5 indikator dari 16 indikator. Sehat Madya, 

apabila  nilai rumah tangga 6-10 indikator dari 16  indikator. Sehat Utama, apabila 

nilai rumah tangga antara 11 s/d 15 indikator dari 16 indikator.Sehat Paripurna, 

apabila nilai rumah tangga 16 indikator PHBS (Dinkes Provinsi Jateng, 2015). 

Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh disebabkan konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi (Almatsier, 2009). Pengukuran status gizi pada anak usia 

dibawah dua tahun (7-24 bulan) menggunakan BB/U, PB/U dan BB/TB dengan 

menggunakan perhitungan z-score (Kemenkes RI, 2011). 

Analisis bivariat dilakukan dengan menguji hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel perilaku hidup bersih 

dan sehat dengan variabel ketiga status gizi di uji kenormalan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnove dan data berdistribusi normal, analisa selanjutnya 

menggunakan uji korelasi uji hubungan Pearson Product Moment.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dikategorikan menjadi empat yaitu Sehat 

Pratama dengan nilai rumah tangga antara 0 s/d 5, Sehat Madya dengan nilai 

rumah tangga antara 6 s/d 10, Sehat Utama dengan nilai rumah tangga antara 11 

s/d 15, dan Sehat Paripurna dengan nilai rumah tangga 16.  

Tabel 1. Distribusi PHBS 

No Kategori Jumlah Persentase (%) Rata-rata (%) 

1. Sehat Pratama 0 0,00  

70,00 

2. Sehat Madya 15 28,00  

3.  Sehat Utama 39 72,00 
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4.  Sehat Paripurna 0 0,00 

 Total  54 100 

Distribusi PHBS pada Tabel 1 responden menunjukkan distribusi tertinggi 

adalah Sehat Utama sebanyak 72,00% dan sisanya adalah Sehat Madya sebanyak 

28%. Hasil nilai rata-rata perilaku hidup bersih dan sehat sebesar 70,00%. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk standar nasional dikatakan baik sebesar 

32,30% (Riskesdas, 2013). Sedangkan standar PHBS di Puskesmas Sangkrah 

sebesar 68,00% yang artinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat rumah tangga di 

Wilayah Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta dapat dikatakan menerapkan 

perilaku hidup bersih dengan baik. 

Tabel 2. Distribusi Jawaban Kuesioner KIA dan Gizi Responden 

berdasarkan 16 Indikator PHBS Rumah Tangga 

No Indikator PHBS Jawaban Benar  

 Pertanyaan Jumlah Persentase 

(%) 

Rata-

rata (%) 

A. KIA dan GIZI   82,00 

1 Persalinan dibantu oleh nakes 54 100,00 

2 Pemeriksaan kehamilan disarana 

pelayanan kesehatan 

50 92,60 

3 ASI Ekslusif 43 79,60 

4 Penimbangan Balita 54 100,00 

5 Gizi Seimbang 21 38,90 

 

Berdasarkan Tabel 2 dengan pertanyaan KIA dan Gizi dapat dilihat 

Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat rumah tangga di Wilayah Puskesmas 

Sangkrah Kota Surakarta dengan rata-rata 82,00% yang paling banyak dilakukan 

yaitu persalinan dibantu oleh nakes (tenaga kesehatan) sebanyak 100%, 

penimbangan balita sebanyak 100%. Sedangkan yang paling sedikit diterapkan 

yakni gizi seimbang sebesar 38,90%. Berdasarkan observasi dan tanya jawab 

terhadap keluarga dan dari hasil recall untuk asupan makan yang biasanya 

dikonsumsi kurang beragam yaitu makanan pokok, lauk nabati, sayuran, dan 

sangat jarang mengkonsumsi buah hal ini dapat dilihat dari penyediaan menu dan 

variasi menu makanan yang dikonsumsi. Kurangnya variasi menu makanan dan 
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pola asuh ibu dapat disebabkan karena kelalaian dan pengetahuan ibu. Selain itu 

porsi makanan balita juga tidak sesuai dengan kebutuhan dan anak lebih gemar 

jajan dan lebih menyukai susu fomula. 

Pola konsumsi makanan pokok yang beragam dengan mengkonsumi jenis 

makanan lebih dari satu dengan makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. 

Salah satu cara untuk mengembangkan makanan karbohidrat produk lokal dengan 

pengembangan boga yang beragam seperti tepung, roti, mie campuran, pembuatan 

roti gulung pisang, singkong dan lain sebagainya (Kemenkes, 2014).  

Tabel 3. Distribusi Jawaban Kuesioner Kesling Responden berdasarkan 16 

Indikator PHBS Rumah Tangga 

No Indikator PHBS Jawaban Benar 

 Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Rata-rata (%) 

B. KESLING   75,00 

6 Air Bersih 54 100,00 

7 Jamban Sehat 28 51,90 

8 Sampah 30 55,60 

9 Lantai Rumah 50 92,60 

 

Berdasarkan Tabel 17 dengan pertanyaan Kesling atau disebut kesehatan 

lingkungan dapat dilihat Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat rumah tangga 

di Wilayah Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta dengan nilai rata-rata 75,00% 

yang paling banyak dilakukan yaitu air bersih sebanyak 100%, anggota rumah 

tangga menggunakan/ memanfaatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Air 

bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, air dari PDAM, air sumur dan air 

yang masih mengalir bersih. Sedangkan untuk paling sedikit yaitu jamban sehat 

sebesar 51,90%, di Wilayah Puskesmas Sangkrah setelah dilakukan observasi 

mengenai jamban sehat. Rumah tangga yang menggunakan kamar mandi umum 

16,67% dan rumah tangga yang ada kamar mandi dirumah tidak dilengkapi septic 

tank untuk pembuangannya langsung ke sungai sebanyak 31,48%. 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=nts&q=septic+tank&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjepqD34bvXAhUBro8KHdyrD8AQvwUIIygA&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=nts&q=septic+tank&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjepqD34bvXAhUBro8KHdyrD8AQvwUIIygA&biw=1366&bih=657
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Tabel 4. Distribusi Jawaban Kuesioner Gaya Hidup Responden 

berdasarkan 16 Indikator PHBS Rumah Tangga 

No Indikator PHBS Jawaban Benar  

 Pertanyaan Jumlah Persentase 

(%) 

Rata-rata 

(%) 

C. GAYA HIDUP   

51,10 
10 Aktivitas Fisik 12 22,20 

11 Tidak Merokok 19 35,20 

12 Cuci Tangan 27 50,00 

13 Kesehatan Gigi dan Mulut 26 48,10 

14 Tidak Miras/ Narkoba 54 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat untuk indikator pertanyaan gaya hidup 

didapatkan hasil rata-rata 51,10%, yang paling tinggi yaitu tidak malakukan miras 

atau tidak narkoba sebanyak 100%. Indikator yang paling sedikit dilakukan yaitu 

aktivitas fisik 22,2%. Aktivitas fisik sangat penting untuk kesehatan dan menjaga 

kualitas hidup tetap sehat. Setelah dilakukan wawancara responden jarang 

seminggu belum tentu melakukan beraktivitas fisik atau olahraga secara rutin 

seperti, jalan kaki/jalan sehat, senam, bersepeda, lari-lari, dan melakukan 

pemanasan. Responden beralasan tidak memiliki waktu untuk melakukan aktivitas 

fisik karena terlalu sibuk mengurus rumah dan keperluan rumah tangga. Selain itu 

juga berlasan jarang melakukan aktivitas fisik bersama keluarga karena malas. Hal 

ini didukung penelitian Anggraini (2014), yang menyatakan bahwa anak dengan 

tingkat aktivitas fisik yang tinggi memiliki indeks massa tubuh yang normal. 

Sedangkan anak dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah memiliki indeks massa 

tubuh yang lebih normal.  
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Tabel 5. Distribusi Jawaban Kuesioner Upaya Kesehatan Masyarakat 

Responden berdasarkan 16 Indikator PHBS Rumah Tangga 

No Indikator PHBS Jawaban Benar 

 Pertanyaan Jumlah Persentase 

(%) 

Rata-rata 

(%) 

D. UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

  

74,10 15 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

(JPK) 

32 70,40 

16 Pemberantasan Sarang Nyamuk 

(PSN) 

48 88.90 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa indikator pertanyaan upaya 

kesehatan masyarakat yaitu didapatkan untuk hasil rata-rata 74,10%, tertinggi 

yang dilakukan rumah tangga dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk 

sebanyak 88,90%. Sedangkan standar nilaiiiangka bebas jentik (ABJ) sebesar 95% 

(WHO dalam Maksud dkk, 2015), yang artinya rumah tangga masih dibawah 

standar, dari hasil observasi rumah tangga minimal seminggu sekali 

membersihkan kamar mandi dan tempat penampungan air. Menurut WHO 

Indikator jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sebanyak 70,40%, dari hasil 

observasi ada beberapa rumah tangga yang belum menggunakan jaminan 

pemeliharaan kesehatan, ada yang umum atau mandiri dalam memeriksakan 

kesehatan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan penelitian Littik (2008), 

menyatakan bahwa penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan berhubungan 

dengan kejadian kesakitan. Meskipun penyakit bukanlah salah satu faktor penentu 

orang mencari pengobatan atau memanfaatkan fasilitas kesehatan. 

3.1 Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Status Gizi Anak 

Baduta di Puskesmas Sangkrah Surakarta 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang 

dilakukan oleh anggota keluarga. Perilaku hidup bersih dan sehat meliputi 16 

indikator dikategorikan dalam faktor penyebab langsung yaitu pemberian ASI 

ekslusif dan gizi seimbang, untuk penyebab tidak langsung yaitu pelayanan 

kesehatan dan persalinan dibantu oleh nakes, penimbangan balita, dan jaminan 
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pemeliharaan kesehatan. Sanitasi lingkungan meliputi air bersih, jamban sehat, 

sampah, kepadatan hunian, lantai rumah, tidak merokok/miras/narkoba, dan 

pemberantasan sarang nyamuk, serta terakhir pola asuh anak yaitu dari 

mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, dan menjaga kesehatan 

gigi dan mulut. Kemudian indikator diukur dengan hasil kuesioner, sebelum 

dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk 

menentukan teknik uji yang akan digunakan. 

Tabel 6. Distribusi Silang antara PHBS dengan Berat Badan menurut Umur 

PHBS Status Gizi  

Berat Badan berdasarkan Umur Total 

 

 

Sehat Utama 

Sehat Madya 

Baik Kurang  Buruk   

N 

30 

12 

% 

76,90 

80,00 

N 

8 

3 

% 

20,50 

20,00 

N 

1 

0 

% 

2,60 

0 

N 

39 

15 

% 

100 

100 

 

Berdasarkaniihasil Tabel 22 distribusi tabel silang antara perilaku hidup 

bersih dan sehat  dengan berat badan menurut umur diketahui rumah tangga 

dengan PHBS sehat utama cenderung memiliki baduta status gizi berat badan 

menurut umur yang baik dengan persentase sebesarii76,90%. Sedangkan 

rumah tangga dengan PHBS sehat madya cenderung memiliki baduta status 

gizi berat badan menurut umur yang baik dengan persentase sehat sebesar 

80,00%. Sehingga dilihat dari hasil tersebut responden mempunyai perilaku 

hidup bersih dan sehat rumah tangga yang cenderung baik berdasarkan berat 

badan menurut umur. 

Tabel 7.  

Nilai- nilai Statistik Deskriptif dan Korelasi Bivariat Hubungan PHBS 

dengan Status Gizi Berat Badan menurut Umur 

Indikator Minimal Makimal Mean Standar 

Deviasi 

P 

value 

PHBS 

Berat badan menurut 

umur 

8,00 

-3,13 

14,00 

0.92 

11,14 

-1,40 

1,69 

0,95 

 

0,467 

 



12 
 

 Hasil uji korelasi product moment hubungan perilaku PHBS dengan 

status gizi BB/U diperoleh nilai p value sebesar 0,467 yang berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan perilaku PHBS keluarga dengan status gizi BB/U 

pada anak baduta di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 

Tabel 8. Distribusi Silang antara PHBS dengan Status Gizi Tinggi Badan 

menurut Umur 

PHBS Status Gizi  

Berat Badan berdasarkan Umur    Total 

 

 

Sehat Utama 

Sehat Madya 

Normal Pendek   

N 

33 

12 

% 

84,60 

80,00 

N 

6 

3 

% 

15,40 

20,00 

N 

39 

15 

% 

100 

100 

 

Berdasarkan hasil Tabel 8 distribusi tabel silang antara perilaku hidup 

bersih dan sehat  dengan tinggi badan menurut umur diketahui rumah tangga 

dengan PHBS sehat utama cenderung memiliki baduta status gizi tinggi badan 

menurut umur yang normal dengan persentase sebesarii84,60%. Sedangkan 

rumah tangga dengan PHBS sehat madya cenderung memiliki baduta status 

gizi berat badan menurut umur yang normal dengan persentase sebesar 

80,00%. Sehingga dilihat dari hasil tersebut responden mempunyai perilaku 

hidup bersih dan sehat rumah tangga dikatakan cukup baik berdasarkan tinggi 

badan menurut umur. 

Tabel 9.  

Nilai - nilai Statistik Deskriptif dan Korelasi Bivariat Hubungan PHBS dengan 

Status Gizi Tinggi Badan menurut Umur 

Indikator Minimal Makimal Mean Standar 

Deviasi 

P 

value 

PHBS 

Berat badan menurut 

umur 

8,00 

-2,85 

14,00 

1,25 

11,14 

-1,21 

1,69 

0,849 

 

0,849 

 

Hasil uji korelasi product moment hubungan perilaku PHBS dengan 

status gizi TB/U diperoleh nilai p value sebesar 0,849 yang berarti tidak ada 
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hubungan yang signifikan perilaku PHBS keluarga dengan status gizi TB/U 

pada anak baduta di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 

Tabel 10.  

Distribusi Silang antara PHBS dengan Berat Badan menurut Tinggi Badan 

PHBS Status Gizi  

Berat Badan berdasarkan Umur    Total 

 

 

Sehat Utama 

Sehat Madya 

Normal Kurus   

N 

31 

12 

% 

79,50 

80,60 

N 

8 

3 

% 

20,50 

20,00 

N 

39 

15 

% 

100 

100 

 

Berdasarkaniihasil Tabel 26 distribusi tabel silang antara perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan berat badan menurut tinggi badan diketahui rumah 

tangga dengan PHBS sehat utama cenderung memiliki baduta status gizi berat 

badan menurut tinggi yang normal dengan persentase sebesarii79,50%. 

Sedangkan rumah tangga dengan PHBS sehat madya cenderung memiliki 

baduta status gizi berat badan menurut umur yang normal dengan persentase 

sehat sebesar 80,60%. Sehingga dilihat dari hasil tersebut responden 

mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga yang cenderung baik 

berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. 

Tabel 11. 

Nilai- nilai Statistik Deskriptif dan Korelasi Bivariat Hubungan PHBS 

dengan Status Gizi Berat Badan menurut Tinggi Badan 

Indikator Minimal Makimal Mean Standar 

Deviasi 

P 

value 

PHBS 

Berat badan menurut 

umur 

8,00 

-2,93 

14,00 

1,62 

11,14 

-1,26 

1,69 

1,08 

 

0,350 

 

Hasil uji korelasi product moment hubungan perilaku PHBS dengan 

status gizi BB/TB diperoleh nilai p value sebesar 0,350 yang berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan perilaku PHBS keluarga dengan status gizi BB/U 

pada anak baduta di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 
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Berdasarkan hasil uji korelasi product moment perilaku PHBS terhadap 

status gizi baduta menurut BB/U, TB/U dan BB/TB dapat disimpulkan bahwa 

perilaku PHBS tidak berhubungan terhadap status gizi baduta di Puskesmas 

Sangkrah Kota Surakarta. Sebagian besar responden memiliki status gizi yang 

baik atau  normal. Penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan perilaku 

PHBS terhadap status gizi anak di Puskesmas Sangkrah Surakarta, perilaku 

hidup bersih dan sehat tidak mempengaruhi status gizi. 

Tidak adanya hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan status 

gizi dimungkinkan karena perilaku hidup bersih dan sehat merupakan faktor 

tidak langsung. Penelitian Munawaroh (2015), menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan status 

gizi. Hasil penelitian Julius dkk (2014) menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara pengetahuan, sikap dan perilaku hidup dan sehat dengan status 

kesehatan. Menurut Larrea dan Kawachi (2005), bahwa pendidikan ibu, 

kondisi rumah, akses pelayanan kesehatan, etnisitas, fertilitas, umur ibu dan 

diet memiliki hubungan yang kuat dengan status gizi stunting anak balita. 

Menurut Agusii(2008), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

status gizi balita adalah pengetahuan orang tua dalam memilih dan memberikan 

makanan. Pengetahuan orang tua berpengaruh dalam memenuhi persediaan 

makanan bagi balitanya. Penyebab tidak langsung status gizi kurang  

diantaranya ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, pola asuh anak, 

sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, 

jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, dan kemiskinan (Suhardjo, 

2003).  

Perilaku hidup bersih dan sehat dikategorikan dalam faktor penyebab 

langsung yaitu pemberian ASI ekslusif dan gizi seimbang, untuk penyebab 

tidak langsung yaitu pelayanan kesehatan dan persalinan dibantu oleh nakes, 

penimbangan balita, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sanitasi lingkungan 

meliputi air bersih, jamban sehat, sampah, kepadatan hunian, lantai rumah, 

tidak merokok/miras/narkoba, dan pemberantasan sarang nyamuk, serta 
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terakhir pola asuh anak yaitu dari mencuci tangan menggunakan air bersih dan 

sabun, dan menjaga kesehatan gigi dan mulut (Dinkes Provinsi Jateng, 2015) 

Berdasarkan hasil tabel penelitian kategori pernyataan gizi seimbang 

paling sedikit di terapkan yaitu 38,90%. Status gizi baduta di Puskesmas 

Sangkrah dipengaruhi faktor langsung yaitu tingkat konsumsi makanan dan 

infeksi penyakit. Menurut Hien dan Hoa (2009), bahwa malnutrisi merupakan 

masalah penting bagi anak-anak yang berusia dibawah tiga tahun di Ngehea 

Vietnam. Faktor sosial ekonomi, lingkungan dan pemberian makan merupakan 

faktor risiko yang signifikan untuk kekurangan gizi pada balita.  Infeksi dapat 

mempengaruhi malnutrisi, karena malnutrisi dapat mempengaruhi seseorang 

mudah terkena penyakit infeksi. Mekanisme terjadinya infeksi dan malnutrisi 

seperti penurun asupan gizi sehingga berakibat kurangnya nafsu makan dan 

asupan makan. Hubungan infeksi dan malnutrisi merupakan hubungan yang 

signifikan (Supariasa dkk, 2014) 

Berdasarkan hasil kategori pernyataan kesehatan lingkungan yaitu 

jamban sehat sebesar 51,90%. Syarat jamban sehat yaitu tidak mengotori 

permukaan tanah dalam arti tidak buang air besar disembarang tempat (kebun, 

pekarangan, dekat sungai, pinggir jalan). Tidak mencemari air seperti tidak 

membuang air kotor dan buangan air besar kedalam selokan, sungai atau 

empang. Bebas dari serangga, jika bak air yang digunakan untuk penampungan 

air sebaiknya dibersihkan minimal seminggu sekali, hal ini untuk mencegah 

bersarangnnya nyamuk atau serangga. Ruangan dalam jamban harus terang, 

karena bangunan yang gelap dapat menjadi sarang nyamuk. Tidak 

menimbulkan bau, aman digunakan, mudah untuk membersihkannya, tidak 

menimbulkan gangguan bagi pemakaianya, dan tidak menimbulkan pandangan 

yang kurang sopan (Depkes RI, 2004). 

Menurut Chandra (2007), bahwa akibat pembuangan kotoran yang secara 

tidak baik dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sebagian besar kuman 

penyakit yang mencemari air dan makanan berasal dari feses, hewan dan 

manusia. Hal ini didukung oleh penelitian Suharno (2015) yang menyatakan 
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bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan status ekonomi dengan 

ketersediaan jamban keluarga.   

Berdasarkan hasil pertanyaan kuesioner gaya hidup dari perilaku hidup 

bersih dan sehat rendahnya aktifitas fisik 22,20%. Hal ini didukung penelitian 

Anggraini (2014), yang menyatakan bahwa anak dengan tingkat aktivitas fisik 

yang tinggi memiliki indeks massa tubuh yang normal. Sedangkan anak 

dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah memiliki indeks massa tubuh yang 

lebih rendah dan rentan terhadap penyakit.  

Berdasarkan hasil penelitian responden sebesar 35,20%. 

Kebiasaaniimerokok dalam keluarga dapat menyebabkan gangguan pernafasan 

seperti batuk dan akan mudah menyerang keluarga lain. Menurut 

Wahyuningsih (2014), menyatakaniibahwa perokok pasif tidak hanya dapat 

mengalami gangguan pernafasan namun juga terkena dampak dalam hal 

perilaku. Efekiiburukiiasap rokok lebih besar bagi perokok pasif daripada 

perokok aktif. Hal ini didukung oleh penelitian Probowo (2016), bahwa 

kecenderungan orang tua dengan perilaku merokok semakin berat dan dapat 

berpotensi anaknya menderita infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Jika anak 

sakit atau terserang infeksi penyakit akan mempengaruhi status gizi. 

Pernyataan kategori gaya hidup yang rendah juga cuci tangan yaitu 

sebesar 50%. Tangan merupakan sebagai pintu masuk bagi penyakit. Tangan 

juga menjadi jembatan tersebarnya kuman dari kotoran atau tinja, karena 

tangan dapat tercemar, kuman dapat masuk ke mulut lewat makanan yang kita 

pegang. Mencuci tangan menggunakan sabun kita dapat mencegah penularan 

penyakit (Kusumawati dkk, 2011). Mencuci tangan menggunakan sabun 

merupakan salah satu tindakan sanitasi, dengan membersihkan tangan 

menggunakan air dan sabun selain bersih agar terhindar dari kuman yang tidak 

tampak seperti minyak, lemak, kotoran dipermukaan kulit dan tangan berbau 

wangi saat mencuci tangan, maka dari itu mencuci tangan tidak cukup 

menggunakan air (Depkes, 2009). 

Berdasarkan tabel penelitian kebiasaan menggosok gigi dan menjaga 

kesehatan gigi dan mulut didapatkan 48,10%. Kesehatan merupakan cermin 
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menjaga kebersihan tubuh, terutama kebersihan gigi dan mulut individu. 

Semakin tinggi pengetahuan dan keinginan untuk menjaga kesehatan maka 

semakin baik dan tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Kurang menjaga 

kesehatan mulut dapat menyebabkan bau mulut, hal ini dapat menganggu diri 

sendiri dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dicegah dengan cara menjaga 

kebersihan gigi dengan cara menggosok gigi minimal dua kali sehari dengan 

cara yang benar dan semua bagian gigi tersikat dengan bersih agar gigi 

terhindar dari bau mulut, kalkulus, dan karies gigi pada anak-anak (Sintawati 

daniiiTjahja,ii2007). Hal ini didukung penelitian Asrianti (2013), bahwa 

terdapat hubungan early childhood caries (ECC) dengan asupan makanan dan 

status gizi anak usia 3-5 tahun. 

4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga kategori sehat madya di 

Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta sebesar 28,00%, dan kategori sehat utama 

di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta sebesar 72,00%. Status gizi baduta di 

Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta dengan kategori berat badan menurut 

umur untuk status gizi kurang yaitu 20,40% dan status gizi buruk 1,90%. Status 

gizi baduta kategori tinggi badan menurut umur dengan status gizi pendek 

16,70%. Status gizi baduta dengan kategori berat badan menurut tinggi badan 

sebagian besar normal yaitu 79,60% dan status gizi kurus 20,40%.Tidak ada 

hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan status gizi menurut 

berat badan menurut umur, status gizi menurut tinggi badan menurut umur 

pada baduta dan status gizi menurut berat badan menurut tinggi badan pada 

baduta di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 

4.2 SARAN 

Bagi Puskesmas Sangkrah, petugas kesehatan Puskesmas lebih memberikan 

pemahaman pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat terutama perilaku 

merokok, aktifitas fisik yang cukup, dan pentingnya cuci tangan. Masyarakat 

diharapkan mampu mengupayakan lingkungan yang sehat dan bersih, 
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mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Bagi Ibu Baduta di 

Puskesmas Sangkrah, rumah tangga perlu memperhatikan kecukupan zat gizi 

balita dengan memberikan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang 

baduta yang optimal. Perilaku hidup bersih dan sehat perlu diterapkan dalam 

keluarga untuk mengupayakan lingkungan dan pola hidup yang sehat. 
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