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HUBUNGAN PRAKTIK PEMBERIAN MAKAN DENGAN STATUS GIZI
BALITA DI DESA JOHO KECAMATAN MOJOLABAN SUKOHARJO

Abstrak

Balita merupakan fase kehidupan dimana terjadi pertumbuhan dan perkembangan
yang sangat cepat. Pada masa ini kebutuhan zat gizi balita lebih tinggi. Balita
telah menjadi konsumen aktif dan terjadi perubahan jenis makanan sehingga balita
rentan mengalami masalah gizi. Oleh karena itu pola asuh orang tua sangat
penting dalam praktik pemberian makan pada balita. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan praktik pemberian makan dengan  status gizi balita di
Desa Joho Kecamatan Mojolaban Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian
observasional dengan pendekatan cross-sectional. Pemilihan responden sebanyak
59 balita usia 2 – 5  tahun sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan
menggunakan teknik systematic randome sampling. Status gizi diukur
menggunakan antropometri dengan indeks berat badan menurut usia (BB/U).
Praktik pemberian makan didapatkan menggunakan kuesioner Comprehenshive
Feeding Practices Quistionnaire. Analisis uji statistik menggunakan chi square.
Balita dengan status gizi normal sebanyak 39 balita(66,1%) dan balita dengan
status gizi tidak normal20 (33,9%). Praktik pemberian makan kurang pada balita
sebanyak 30(50,8%) dan balita dengan pemberian makan baik 29 (49,1%). Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara praktik pemberian
makan dengan status gizi (p = 0,314) di Desa Joho Kecamatan Mojolaban
Sukoharjo.Tidak ada hubungan antara praktik pemberian makan dengan status
gizi.

Kata kunci : Balita, praktik pemberian makan, status gizi

Abstract

Children under 5 years old are a phase where growth and development increased
rapidly.At this time the nutritional needs of child under 5 years old increased. are
higher. Children under 5 years old have become active consumers and there have
been changes in food types so that children under 5 years old are susceptible to
nutritional problems. Therefore, parenting is necessity for the feeding practice in
child under 5 years old.This study aims to determining the association of feeding
practice and child under 5 years old nutritional status in Joho Mojolaban
Sukoharjo. This study was an observational study with cross-sectional approach.
It was carried out by involving respondents as many as 59 child under 5 years old
at age 2-5 years based on the inclusion and exclusion criteria. The respondents
were taken by using Systematic random sampling. Nutritional status were
measured using anthropometry with weight for age index (W/A). Feeding practice
were taken from Comprehensive Feeding Practices Questionnaire. All data were
analyzed using chi square test.39 (66,1%) child under 5 years old had normal
nutritional status and 29 (33,9%) had abnormal nutritional status.30 (50,8%) child
under 5 years old had less feeding practice and 29 (49,1%) had good feeding
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practice. The analysis showed that there was no association between feeding
practice and children under 5 years old nutritional status (p=0,314) in Joho
Mojolaban Sukoharjo. There was no relationship between feeding practice and
child under 5 years old nutritional status.

Keywords: Child under 5 years old, feeding practice, nutritional status.

1. PENDAHULUAN

Balita merupakan anak dengan rentang usia 2 hingga 5 tahun (Putra, 2012).

Pada masa ini balita mengalami fase “Golden Age”. Fase ini merupakan fase

penting untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Fase ini

juga merupakan fase dasar pertumbuhan dan perkembangan yang berpengaruh

pada fase pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya (Rahardjo, 2015). Pada

usia balita kebutuhan zat gizi makro dan mikro per berat badan lebih tinggi dari

pada usia selanjutnya. Usia balita juga rentan terkena masalah gizi karena pada

usia balita terjadi perubahan jenis makanan dan cara pemberian makan

(Hardiansyah dan Supariasa, 2016).

Status gizi merupakan ukuran tercukupinya kebutuhan zat gizi yang

didapat dari asupan dan hasil metabolisme zat gizi didalam tubuh (Hardinsyah

dan Supariasa, 2016). Indikator status gizi dapat diukur menggunakan

antropometri dengan indeks berat badan per umur (BB/U), tinggi badan per

umur (TB/U), dan berat badan per tinggi badan (BB/TB) (Arisman,

2014).Status gizi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor

langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari asupan makan dan

penyakit infeksi. Reaksi yang akan timbul karena infeksi adalah nafsu makan

menurun, diare, dan muntah sehingga akan mengakibatkan berkurangnya

asupan makan pada anak dan mengakibatkan perubahan status gizi anak kearah

gizi buruk ( Santoso dkk, 2004). Faktor selanjutnya adalah faktor secara tidak

langsung terdiri dari ketahanan pangan keluarga, kesehatan lingkungan, dan

pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan (Hardinsyah dan

Supariasa, 2016).
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Pola asuh orang tua atau ibu terhadap balita khususnya dalam pemenuhan

nutrisi anak baik jenis makanan maupun jumlah makanan dalam memenuhi

kebutuhan anak mulai dari menentukan, memilih, dan mengolah makanan

hinga menyajikan makan sehari-hari. Perilaku ibu dalam memenuhi nutrisi

anak dipengaruhi beberapa faktor antara lain, status sosial, pendidikan, usia,

dan pekerjaan. Pada ibu yang bekerja akan kehilangan waktu untuk

memperhatikan balitanya, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya ibu dalam

memberikan praktik pemberian makan (Notoatmodjo, 2008).

Praktik pemberian makan merupakan perilaku orang tua dalam memenuhi

kebutuhan energi dan zat gizi pada anak, pemberian makan akan

mempengaruhi asupan makan pada anak. Praktik pemberian makan yang baik

mengandung sumber energi, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Pola makan

yang secara umum yaitu 3x makanan utama dan 2x selingan (Hardinsyah dan

Supariasa, 2016), oleh karena itu orang tua sangat berpengaruh dalam praktik

pemberian makan (Hockenberry dan Wilson, 2011)

Kelurahan Joho merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di

Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo dengan prevalensi balita yang mengalami

gizi kurang sangat tinggi dibandingkan kelurahan lainnya yaitu 6,89%.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan disalah satu

posyandu di Kelurahan Joho terdapat 18,8% balita yang mengalami gizi

kurang, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan

praktik pemberian makan ibu atau orang tua asuh terhadap status gizi balita

usia 2 – 5 tahun di Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa

Tengah.

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross-

sectional.Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Populasi

penelitian ini adalah 577 balita usia 2 – 5 tahun. Besar sampel penelitian ini
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menggunakan rumus Lameshow (1993). Sampel penelitian ini 59 responden

dengan teknik systematic randome sampling.

Variabelpraktik pemberian makan diukur menggunakan kuesioner

Comprehensive Feeding Practice Qustionnaire (Bruck, 2009) berjumlah 49

item soal dengan realiabelitas 0,958. Skor jawaban diukur menggunakan skala

likert. Data status gizi didapatkan menggunakan rata-rata pengukuran BB

sebanyak 3x pengulangan dengan indeks BB/U dan dihitung menggunakan z-

score.

Analisis data yang digunakan univariat dan bivariat. Analisis onivariat

digunakan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel yang bertujuan

untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase setiap variabel serta nilai-

nilai statistik seperti, mean, median, standar deviasi, nilai maximum dan

minimum. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antar

variabel praktik pemberian makan dan status gizi dan untuk mengetahui nilai

OR menggunakan uji chi square.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten

Sukoharjo

Dari data geografis dan demografi Desa Joho merupakan desa yang

terletak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Desa Joho

diketahui jumlah penduduk sebanyak 7114 jiwa, dengan jumlah penduduk

laki-laki sebanyak 3230 jiiwa dan penduduk wanita sebanyak 3884 jiwa.

Tingkat pendidikan di Desa joho mayoritas Tamat SMA sebanyak 2317

jiwa, tamat SD 1155 jiwa, tidak/belum bersekolah 1079 jiwa,

SMP/sederajat 1041 jiwa, belum tamat SD/sederajat 859 jiwa, Diploma

IV/strata I 735 jiwa, DIII/Sarjana muda 255 jiwa, Diploma I/II 44 Jiwa,

dan S2 59 jiwa serta S3 5 jiwa.  Pekerjaan penduduk yang bertempat

tinggal di desa Joho mayoritas adalah buruh pabrik dan buruh bangunan,

selain itu ada yang bekerja menjadi petani, pengusaha/pedagang, PNS, dan

buruh tani
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3.2 Karakteristik Responden

Tabel 1
Gambaran Usia dan Jenis Kelamin Balita

No Karakteristik Frekuensi Persentase
(%)

1 Usia Responden
24 – 48 Bulan 47 79,66
48 – 59 Bulan 12 20,33

Total 59 100

2 Jenis Kelamin
Laki – laki 26 44,06
Perempuan 23 38,98

Total 59 100

Responden dalam penelitian ini merupakan balita usia 2 – 5 tahun dan ibu

balita yang bertempat tinggal di Desa Joho, Kecamatan Mojolaban,

Sukoharjo.  Dari  58 responden, didapatkan usia balita terbanyak adalah

pada rentang usia 24 – 48 bulan yaitu 47 balita (79,66%) dan responden 48

– 60 bulan sebanyak 12 balita (20,33%). Pada usia ini balita mengalami fase

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan harus diawasi

(Kemenkes, 2014). Anak usia 2 tahun memiliki rasa keingintahuan yang

lebih dan pada usia ini anak sering mengalami permasalahan gizi  seperti

karies gigi, kekurangan energi protein (marasmus, kwasiokor), serta infeksi.

Pada usia 3 sampai 5 tahun balita juga memiliki masalah yang sama akan

tetapi mereka lebih berisiko terkena anemia karena pada masa ini anak

cinderung memilih-milih makanan dan lebih sering mengkonsumsi susu

(Yeni dkk, 2015).

Faktor yang juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah

faktor hereditas yaitu jenis kelamin (Muslihatun, 2010). Dari data yang

diperoleh jenis kelamin laki-laki 26 balita (44,06%) dan balita yang

memiliki jenis kelamin perempuan yaitu 23 balita (38,98%).
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3.3 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan, Pekerjaan, dan
Pendapatan

Tabel 2
Gambaran Karakteristik Responden Pendidikan dan Pendapatan

No Karakteristik Frekuensi (F) Persentase (%)
1 Pendidikan

Sarjana/Perguruan tinggi 5 8,4
SMA/SMK 33 55,9
SMP/MTS 15 25,4
SD 6 10,1
Total 59 100

2 Pekerjaan
Swasta 2 3,3
Wiraswasta/Pedagang 18 30,5
Buruh 22 37,2
IRT 17 28,8
Total 59 100

3 Pendapatan Ayah
<UMR 31 52,5
>UMR 25 42,3
Tidak Ada Pendapatan 3 5,08
Total 59 100

4 Pendapatan Ibu
<UMR 29 49,1
>UMR 12 20,3
Tidak Ada Pendapatan 18 30,5
Total 59 100

Dari data pendidikan, responden sebagian besar memiliki riwayat

pendidikan SMA/SMK yaitu 32 orang (55,9%), SMP/MTS 15 orang

(25,4%), SD/sederajat 6 orang (10,1%), sedangkan riwayat responden

yang menempuh perguruan tunggi sangat redah yaitu 5 orang (8,4%).

Pendapatan ayah dan ibu responden yang telah dibandingkan

dengan UMR (Upah Minimum Regional) daerah Sukoharjo sebesar Rp

1.648.000 rata-rata pendapatan masih dibawah UMR dapat dilihat dari

pendapatan ayah <UMR 31 (52,5%) dan >UMR hanya 24 (42,3%).

Pendapatan ibu <UMR 29 (49,1%) dan >UMR (20,3%).
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3.4 Gambaran Praktik Pemberian Makan dan Status Gizi

Tabel 3
Gambaran Praktik Pemberian Makan dan Status Gizi

Kategori N Persentase
(%)

Praktik
Pemberian

Makan
Baik 29 49,1

Kurang 30 50,8
Total 59 100

Status Gizi
Normal 39 66,1

Tidak Normal 20 33,9
Total 59 100

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pemberian makan responden

yang baik sebesar 49,1% dan praktik pemberian makan yang  kurang

sebesar 50,8%. Data hasil dari kuisoner yang diperoleh pemberian makan

yang kurang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya pola asuh

orang tua yang tidak tepat dan pengetahuan orang tua asuh tentang

pemberian makan yang baik kurang hal ini berkaitan dengan pedapat Clark

dkk (2007) bahwa pola asuh orang tua akan mempengaruhi pemberian

makan terhadap pola makan anak.

Tabel 4
Gambaran Praktik Pemberian Makan

Gambaran Praktik Pemberian
Makan

Rata-rata Keseluruhan
(%)

Pengawasan Anak 3,2
Regulasi emosi 2,09
Keseimbangan dan variasi 1,66
Lingkungan 1,78
Makanan sebagai reward 2,37
Involvement / Keterlibatan 1,45
Modelling 2,24
Pengawasan 1,30
Tekanan 1,24
Restriction for health 2,1
Restrinction for weight control 1,39
Teaching about nutrition 1,86

Pada tabel diatas dapat dilihat rata-rata praktik pemberian makan

ibu 3,2% memberikan pengawasan makanan hal tersebut menujukan



8

bahwa orangtua asuh atau ibu masih sering memberikan makanan yang

anak sukai. hal ini disebabkan ibu terkadang masih memberikan jenis

makanan manis seperti kue, permen, dan es krim kepada anak balitanya,

karena balita lebih menyukai makanan yang dia sukai dan ibu memberikan

kebebasan dalam memilih makanan menurut Purnama dkk (2015) jika

orang tua memberikan kebebasan terhadap anaknya dalam memilih

makanan yang anak sukai saja dapat menyebabkan perilaku makan anak

yang tidak sehat sehingga menyebabkan abak cenderung kekurangana zat

gizi yang terkandung dalam makanan lainya sehingga dapat menyebabkan

status gizi menjadi kurang.

Gambaran praktik pemberian tekanan pada saat makan yaitu 1,24%

hal ini disebabkan karena ibu terkadang masih memberikan tekanan pada

saat makan, hal ini disebabkan ibu atau orang tua asuh masih meberikan

paksaan untuk menghabiskan makananya pada saat makan menurut

Gregory dkk (2011) orang tua yang meberikan tekanan pada saat makan

pada usia balita mengakibatkan anak merasa kenyang lebih cepat karena

anak menganggap aktifitas makan merupakan aktivitas yang tidak

menyenangkan sehingga asupan makan lebih sedikit dan konsumsi sayur

dan buah kurang.

3.5 Analisis bivariat

Tabel 5
Hubungan Praktik Pemberian Makan dengan Status Gizi

Kategori
Praktik

Pemberian
Makan

Status gizi
Total

P value
Odd
RatioNormal

Tidak
normal

N % N % N %
Baik 21 72,4 8 27,6 29 100
Kurang 18 60,0 12 40,0 30 100 0,314 0,571
Total 39 66,1 20 33,9 59 100

Hasil uji statistik korelasi dengan menggunakan uji Chi Square,

menunjukan jika nilai x²  1,014 dengan p value 0,314 sehingga p > 0,05

maka dapat disimpukan H0 diterima jadi tidak ada hubungan antara

praktik pemberian makan dengan status gizi balita hal ini sejalan dengan

penelitian Faradiba (2012) bahwa tidak ada hubungan yang bermakna
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antara pola pemberian makan dengan status gizi dalam penelitianya

konsumsi makan yang diberikan orang tua meskipun hanya 2x tetapi

komposisi makannya tetap mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan

tubuh anak seperti sumber zat tenaga, pembangun dan pengatur inilah

yang membuat status gizi anak lebih banyak yang baik.

Praktik pemberian makan merupakan faktor secara tidak langsung

yang mempengaruhi status gizi, sedangkan secara langsung status gizi

dapat dipengaruhi oleh asupan makan dan penyakit infeksi. Kurangnya

asupan makan bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sosial

ekonomi, ketersediaan pangan keluarga, dan pendidikan serta faktor

lainnya (Moehji, 2003). Infeksi pada anak sering terjadi karena pada usia

ini sistem kekebalan tubuh belum matang. Penyakit infeksi dapat

menyebabkan menurunnya nafsu makan anak sehingga anak menolak

makanan yang diberikan hal ini dapat mengganggu metabolisme dan

ketidak seimbangan hormone hal ini didukung oleh penelitian Isnaini

(2016) yang menyatakkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara

penyakit infeksi dengan status gizi buruk dengan nilai OR 10,000 (95%)

dimana balita memiliki resiko 10 kali untuk mengalami gizi buruk

dibandingkan dengan balita yang tidak infeksi.

Pada tabel diatas terdapat anak gizi kurang tetapi praktik pemberian

makannya baik yaitu sebanyak  6 responden (20,7%), hal ini bisa

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pendapatan, anak dengan

status gizi kurang umumnya berasal dari keluarga yang penghasilannya

dibawah UMR oleh karena itu penghasilan dapat mempengaruhi

ketersediaan makanan dirumah hal ini dijelaskan oleh Jamal (2008) bahwa

pendapatan yang tidak mencukupi akan menyebabkan tidak terpenuhinya

ketersediaan pangan yang bergizi dan akan mempengaruhi status gizi. Hal

ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor jika perbaikan ekonomi

tanpa disertai  dengan perbaikan pendidikan gizi. Tingkat konsumsi makan

ditentukan oleh kualtias makananya oleh karena itu konsumsi makan baik

dalam satu keluarga ditunjukan dengan adanya semua zat gizi dalam menu
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hidangan, ketersedian bahan makanan, adat kebiasaan makan, dan

pengetahuan menyusun makanannya.

Dari tabel diatas juga terdapat anak dengan praktik pemberian makan

kurang dengan status gizi sangat kurang sebanyak 4 responden (13,3%)

dan status gizi kurang 8 responden (26,7%) hal ini bisa disebabkan

beberapa faktor salah satunya pendidikan ibu dimana sebagian besar

pendidikan terakhir ibu responden SMA sehingga dapat mempengaruhi

pengetahuan ibu hal ini diperjelas dengan pernyataan Farhan (2014)

bahwa tingkat pendidikan seseorang merupakan salah faktor yang

menentukan mudah tidaknya seseorang dalam mengerti dan memahami

tentang pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Selain itu pola asuh orang

tua juga dapat mempengaruhi pola makan anak karana ibu  cenderung

memberikan makanan yang anak sukai sehingga menyebabkan pola makan

anak menjadi tidak baik dan akan mempengaruhi asupan nutrisi  apabila

nutrisi tidak terpenuhi secara optimal akan berpengaruh terhadap status

gizi anak hal ini diperjelas Depkes RI (2009) nutrisi sangat berpengaruh

terhadap kesehatan, pola makan yang tidak seimbang akan beresiko

terkena masalah gizi dan orang tua dituntut membentuk pola makan yang

baik kepada anak.

4. PENUTUP

(1) Sebagian besar balita dengan praktik pemberian makan kurang yaitu

50,9% dan prktik pemberian makan baik sebanyak 49,1%. (2) Sebagian besar

balita memiliki status gizi normal yaitu 66,1% dan balita tidak normal 33,9%.

(3) Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara praktik pemberian

makan dengan status gizibalita di Desa Joho Kecamatan Mojolaban

Sukoharjo (p = 0,314 ) faktor secara langsung yang dapat mempengaruhi

status gizi adalah asupan makan dan status gizi, sedangkan praktik pemberian

makan merupakan faktor secara tidak langsung.
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