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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT KEHADIRAN IBU KE 

POSYANDU DENGAN STATUS GIZI BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

GROGOL SUKOHARJO 

 

Abstrak 

 

Pendahuluan: Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting bagi ibu balita maupun balita. 

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum untuk mencapai derajat kesehatan 

yang optimal. Sekarang ini masih banyak ibu yang belum menyadari pentingnya posyandu untuk 

tumbuh kembang balitanya. Namun kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan balita 

masih kurang sehingga masih terdapat balita yang memiliki status gizi kurang maupun gizi lebih.  

Tujuan:Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan kehadiran ibu datang ke posyandu 

dengan status gizi balita di wilayah kerja puskesmas Grogol Sukoharjo. Metode:Penelitian ini 

bersifat obvservasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian sebesar 61 responden. 

Pengambilan sampel dengan sistem simple random sampling. Data pendidikan ibu diperoleh dari 

hasil pengisian kuesioner dan data kehadiran ibu diperoleh dari buku hadir di posyandu selama satu 

tahun. Analisis data menggunakan uji Chi- Square. Hasil: Hasil uji hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan status gizi menunjukkan nilai p=0,000 (p<0,05). Nilai OR dari hasil di atas 

menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan rendah lebih berisiko memiliki balita dengan 

status gizi kurang sebesar 12 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi 

(OR=12,38).  Sedangkan hasil uji hubungan antara tingkat kehadiran dengan status gizi 

menunjukkan nilai p=0,029 (p<0,05). Nilai OR dari hasil di atas menyatakan bahwa ibu dengan 

tingkat kehadiran ke posyandu tidak aktif lebih berisiko memiliki balita dengan status gizi kurang 

2,5 kali dibandingkan dengan ibu dengan tingkat kehadirannya aktif (OR=2,569). 

Kesimpulan:Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan kehadiran ibu datang ke posyandu 

dengan status gizi balita. 

Kata Kunci : tingkat pendidikan, kehadiran posyandu, status gizi, balita 

 

 

Abstract 

 

Background: Public serve is an important thing for mother of children under five and toodler. 

Govermet try to create public well being to reach optimal  health degree. Nowdays, there are much 

mother that haven’t realize the importance of Posyandu for growth and development of their 

toodler. But citizen’s awareness about toodler with poor nutritional status or over nutritional status.  

Objective : Analyze the relation between level of education atrendance of children underfive’s 

mother to Posyandu with nutritional status of children under five in working region of Puskesmas 

Grogol Sukoharjo Research Method : The research is an observational with cross sectional. 

Pesearch’s subject as much as 61 respondents. Sample were choosen by simple random sampling 

system. Data of mother’s education obtained from kuesioner and data of mother’s attendance 

obtained from list of attendees at posyandu as long as one year. Data analyzed by Chi-Square test. 

Result:Result of relation test between level of education with nutritional status show p value= 0,000 

(p<0,05). Value OR from the above results indicate that mothers with low education levels are more 

at risk of having babies with less nutritional status of 12 times compared with mothers who have a 

high level of education (OR = 12.38), while result of relation test between attendance rate with 

nutritional status p value= 0,029 (p<0,05). Value OR of the results of the above stated that mother 

with attendance rates to the posyandu inactive more risky has a toddler with nutritional status less 

2.5 times compared to a mother with an active level of presence (OR = 2,569). 

Conclutions : There are relation between level of education and atrendante rate of mother to 

posyandu with nutritional status of children underfive. 

Keywords: level of education, posyandu attendance, nutritional status, children underfive. 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia secara umum memiliki berbagai masalah gizi, diantaranya yaitu gizi kurang makro 

dan gizi kurang mikro. Persentase balita yang mengalami gizi buruk dan sangat pendek 

menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014, dimana kasus gizi buruk sebesar 3,8%, 

dan untuk kasus gizi sangat pendek pada balita sebesar 4,7%. Gizi buruk maupun gizi sangat 

pendek yang terjadi pada balita dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan fisik maupun 

perkembangan mental balita (Kemenkes, 2015). 

Faktor yang dapat mempengaruhi status gizi balita itu sendiri salah satunya tingkat 

pendidikan. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka makin mudah dalam menerima 

informasi yang didapat sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki (Poerdji, 2002). 

Pelayanan kesehatan juga penting bagi ibu balita maupun balita. Pemerintah berupaya 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. 

Sekarang ini masih banyak ibu yang belum  menyadari bahwa pentingnya posyandu untuk 

tumbuh kembang balitanya. Pada masa tumbuh kembang balita, pemenuhan kebutuhan dasar 

anak seperti perawatan dan makanan bergizi dapat membentuk anak yang cerdas, sehat dan 

produktif (Radiansyah, 2007). 

Hasil dari penelitian Sumirat (2010), ibu yang aktif dalam kegiatan posyandu memiliki 

balita dengan pertumbuhan yang baik sebanyak 54,5%, sedangkan ibu yang kurang aktif dalam 

kegiatan posyandu memiliki balita dengan pertumbuhan yang baik sebanyak 45%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ibu yang aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu memiliki balita dengan 

pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan ibu yang kurang aktif dalam kegiatan posyandu 

dengan demikian peran ibu untuk dating keposyandu sangatlah penting untuk pertumbuhan 

balita. 

D/S merupakan salah satu indikator untuk mengetahui partisipasi ibu dating ke 

Posyandu guna mengetahui perkembangan balita. D yaitu jumlah balita yang dating dan 

ditimbang sedangkan S yaitu jumlah keseluruhan balita yang ada di wilayah kerja suatu 

Posyandu (Depkes, 2010).Cakupan D/S di provinsi Jawa Tengah (2016) sebesar 80,99%, hasil 

tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 dimana cakupan  D/S 73,9%. Cakupan D/S 

tertinggi pada KabupatenTemanggung yaitu  93,5% dan cakupan terendah pada Kota Surakarta 

yaitu 67,9% dan untuk cakupan pada Kabupaten Sukoharjo yaitu 84,56% 

Hasil dari penelitian Indriati (2017) menyatakan ada hubungan antara tingkat partisipasi 

ibu dalam kegiatan posyandu dengan status gizi balita. Hal  ini membuktikan bahwa semakin 

aktif ibu dalam mengikuti kegiatan posyandu maka status gizi balita pun akan ikut baik. 



3 
 

Berdasarkan hasil penelitian, ibu yang aktif ke Posyandu anak berstatus gizi baik sebanyak 

92,3%, sedangkan ibu yang kurang aktif dengan anak berstatus gizi baik sebanyak 50%. 

Jumlah balita terbanyak di Kabupaten Sukoharjo pada Kecamatan Grogol yaitu 

sebanyak 9.107 balita, sedangkan data balita yang dating dan ditimbang pada Kecamatan 

Grogol itu sendiri yaitu sebanyak 6.932 balita dan dari hasil persentase D/S yaitu sebanyak 

72,12% dan hasil persentase data tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan oleh 

pihak Dinas Kesehatan yaitu sebesar 80%. Dimana Kecamatan Grogol termasuk paling rendah 

untuk tingkat partisipasi dibandingkan dengan Kecamatan lain yang sudah mecapai target 

maupun mendekati yang telah ditentukan, dan Grogol sendiri termasuk daerah yang memiliki 

jumlah balita terbanyak pada Kabupaten Sukoharjo itu sendiri, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di daerah tersebut (Dinkes, 2016).  

2. METODE  

Jenis penelitian ini menggunakan observasi. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

cross sectional. Penelitian dilakukan padabulan April 2018- Mei 2018. Tempat penelitian 

dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Grogol Sukoharjo dengan kriteria inklusi : Anak balita 

usia 1-5 tahun, ibu balita bersedia menjadi responden, balita dalam keadaan sehat pada waktu 

penelitian berlangsung, bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Grogol Sukoharjo, dan 

anak balita yang memiiki KMS. Total subjek penelitian yaitu sebanyak 61 responden yang 

pengambilan datanya dilakukan dengan cara system simple random sampling. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat kehadiran ke posyandu dan tingkat 

pendidikan ibu sebagai variabel bebas dan status gizi balta sebagai variabel terikat. Data 

kehadiran ibu ke posyandu dilihat dari buku hadir yang ada di posyandu dengan jumlah 

kehadiran lebih dari 8 kali hadir dikatakan aktif datang ke posyandu dan data tingkat pendidikan 

ibu diperoleh berdasarkan pengisian form identitas yang telah diberikan dan data status gizi 

balita diperoleh dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan balita.  

Skala pengukuran instrumen pada penelitian ini menggunakan Nominal. Kategori tingkat 

pendidikan ibu dikatakan tinggi jika lulus SMA dan Sarjana, dikatakan rendah jika lulus SD dan 

SMP. Sedangkan untuk kategori tingkat kehadiran ibu datang ke posyandu dikatakan tinggi jika 

≥ 8 kali pertahun dan dikatakan rendah jika < 8 kali pertahun. Pengujian hubungan antara 

tingkat pendidikan dan kehadiran ibu ke posyandu dengan status gizi balita di wilayah kerja 

Puskesmas Grogol Sukoharjo dengan menggunakan uji Chi- Square. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan instrumen kuesioner yang telah dilakukan  kepada 

61 responden ibu balita maka dapat diketahui gambaran karakteristik responden yang meliputi 

jenis kelamin dan usia balita 

Tabel 1. 

Karakteristik Sampel 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase % 

Laki-laki 26 42,6 

Peremuan  35 57,4 

Umur (bulan)   

12-36 44 72,1 

37-60 17 27,9 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel dalampenelitian ini berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 57,4%, sedangkan untuk distribusi usia sampel yaitu pada usia 

12-36 bulan sebanyak 72,1%.  

Tabel 2. 

Karakteristik Ibu Balita 

Pendidikan Frekuensi Persentase % 

Tinggi  40 65,6 

Rendah 

Kehadiran ke 

Posyandu 

Aktif 

Tidak Aktif 

21 

 

 

39 

22 

34,4 

 

 

63,9 

36,1 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan lanjut sebesar 

65,6%. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap status gizi 

balita, ibu dengan pendidikan tinggi akan mudah menerima informasi sehingga dapat 

mengaplikasikan dalam menyiapkan makanan seimbang bagi balitanya (Rosidi, 2010). 

Tingkat kehadiran ibu datang ke Posyandu cenderung aktif sebesar 63,9%. Posyandu 

menjadi salah satu layanan kesehatan yang berfungsi untuk memantau pertumbuhan dan 

perkembangan balita. Keaktifan seorang ibu datang ke posyandu sangat berpengaruh pada 

status gizi balita, hal ini dikarenakan salah satu tujuandari posyandu yaitu memantau 

peningkatan status gizi masyarakat terutama anak balita dan ibu hamil (Adisasmito, 2007). 
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3.2 Analisis Bivariat 

Tabel 3. 

Distribusi Antara Tingkat Pendidikan Ibu dengan Status Gizi Balita (BB/U) 

Tingkat 

Pendidikan 

Status Gizi 

Berat Badan Menurut Umur 

Total 

Gizi Baik Gizi kurang   

n % n % N % 

Rendah 8 38,1 13 61,9 21 100 

Tinggi 38 95,0 2 5,0 40 100 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa balita dengan gizi baik lebih banyak ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi yaitu  38 balita (95,0%) dan balita dengan gizi kurang lebih banyak memiliki 

tingkat pendidikan rendah yaitu 13 balita (61,9%). Ibu dengan tingkat pendidikan rendah 

cenderung memiliki balita dengan status gizi kurang, sedangkan ibu dengan tingkat pendidikan 

tinggi cenderung memiliki balita dengan status gizi baik, dimana tiingkat pendidikan ibu akan 

mempengaruhi sikap ibu terhadap balitanya dalam menanggapi masalah. Peran ibu pula sangat 

berpengaruh dengan tumbuh kembang balita.Ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah 

kurang mengetahui tentang nilai gizi dalam memilih makanan serta dengan memperhatikan 

sanitasi dengan baik (Tahereh,dkk, 2013). Hasil uji statistik hubungan tingkat pendidikan 

ibu dengan status gizi (BB/U) dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. 

Nilai-nilai Statistik Deskiptif dan Korelasi Bivariat Antara Tingkat Pendidikan Ibu 

dengan Status Gizi (BB/U) 

Variabel  Mean Std. 

Deviation 

Sig p Nilai OR 

Tingkat pend. Ibu 1,65 ,4791 
0,000 12,381 

Status Gizi -1,26 1,0756 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan ibu dengan status gizi balita (BB/U) (p = 0,000). Nilai OR dari hasil di atas 

menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan rendah lebih berisiko memiliki balita 

dengan status gizi kurang sebesar 12 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi (OR=12,381). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktavia (2017) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan status gizi 

balita. Suhardjo (2003) menyatakan bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi status gizi, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dapat 

menentukan mudah tidaknya seseorang dalam  menerima dan memahami informasi gizi. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Numaliza,dkk (2018) menyatakan bahwa 
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ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan status gizi balita. Indikator status 

gizi menurut BB/U dikategorikan dalam status gizi baik, kurang, dan lebih. Indikator 

BB/U digunkan untuk menggambarkan keadaan status gizi saat ini, sehingga mudah 

untuk mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Faktor yang dapat 

menyebabkan perubahan berat badan antara lain penyakit infeksi dan asupan makan 

(Supariasa dkk, 2002). 

Tabel 5. 

Distribusi Antara Tingkat Kehadiran Ibu Ke Posyandu dengan Status Gizi (BB/U) 

 

Tingkat 

Kehadiran Ibu 

ke Posyandu  

Status Gizi Berdasarkan 

Tinggi Badan Menurut 

Umur 
Total 

Baik Kurang 

n % n % N % 

Tidak Aktif 9 40,9 13 59,1 22 100 

Aktif 33 84,6 6 15,4 39 100 

 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa ibu yang tidak aktif datang ke posyandu cenderung 

memiliki balita dengan status gizi baik sebesar 40,9%, sedangkan ibu yang aktif datang 

ke posyandu juga cenderung memiliki balita dengan status gizi baik sebesar 84,6%. 

Hasil uji statistik hubungan tingkat kehadiran ibu datang ke posyandu dengan status gizi 

(BB/U) dapat dilihat pada Tabel 6 

Tabel 6. 

Nilai-nilai Statistik Deskriptif dan Korelasi Bivariat Antara Tingkat Kehadiran Ibu 

Ke Posyandu dengan Status Gizi (BB/U) 

Variabel  Mean  Std. 

Deviation 

Sig p Nilai OR 

Tingkat Kehadiran Ibu Ke 

Posyandu 

8,15 2,351 

0,029 2,659 

Status Gizi -1,26 1,0756 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

kehadiran ibu ke posyandu dengan status gizi balita (BB/U) (p=0,029). Nilai OR dari hasil 

diatas menyatakan bahwa ibu dengan tingkat kehadiran ke posyandu tidak aktif lebih berisiko 

memiliki balita dengan status gizi kurang 2,5 kali dibandingkan dengan ibu dengan tingkat 

kehadirannya aktif (OR=2,569). Teori Handayani (2013) menyatakan bahwa tingkat kehadiran 

ibu datang ke posyandu  sangat berperan penting dalam status gizi balita. Hal ini 

dikarenakan seorang ibu dapat memantau keadaan gizi balitanya, dan apabila terjadi suatu 

permasalahan gizi dapat melakukan pencegahan secara tepat. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Lanoh,dkk (2015) menyatakan bahwa dimana terdapat hubungan yang signifikan 
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antara pemanfaatan posyandu dengan status gizi balita. Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Sugiyarti,dkk (2014) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara tingkat 

kepatuhan kunjungan posyandu dengan status gizi balita, dimana semakin patuh balita yang 

dating berkunjung ke posyandu, maka semakin baik pula status gizi balita tersebut. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian tersebut diketahui bahwa ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan status gizi 

balita di wilayah kerja Puskesmas Grogol Sukoharjo dengan nilai p =  0,000. ). Nilai OR dari 

hasil di atas menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan rendah lebih berisiko memiliki 

balita dengan status gizi kurang sebesar 12 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi (OR=12,381). Ada hubungan kehadiran ibu datang ke posyandu dengan 

status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Grogol Sukoharjo  dengan nilai p =0,029. Nilai 

OR dari hasil diatas menyatakan bahwa ibu dengan tingkat kehadiran ke posyandu tidak aktif lebih 

berisiko memiliki balita dengan status gizi kurang 2,5 kali dibandingkan dengan ibu dengan tingkat 

kehadirannya aktif (OR=2,569). 
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