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GAMBARAN PERILAKU ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN NUTRISI PADA 

ANAK THALASEMIA DI RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA 

Abstrak 

Perilaku adalah sebuah tindakan atau reaksi yang akan dilakukan seseorang yang dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

yaitu faktor predisposisi meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Nutrisi yang 

dibutuhkan oleh pasien thalassemia yaitu nutrisi rendah kandungan zat besi. Nutrisi tersebut 

meliputi makanan yang dianjurkan maupun makanan yang tidak dianjurkan untuk diberikan 

kepada anak thalasemia. Makanan yang dianjurkan diantaranya roti, nasi, cokelat, sereal, dsb. 

Sedangkan untuk makanan yang tidak dianjurkan adalah daging ayam, daging sapi, keju, ikan, dsb. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku orang tua dalam pemberian nutrisi baik 

makanan yang dianjurkan maupun makanan yang tidak dianjurkan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik sampling insidental. Jumlah sampel yang akan diteliti berjumalh 30 

responden. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

univariat. Hasil dari uji analisis yang dilakukan mendapatkan hasil perilaku orang tua terhadap 

pemberian makanan yang dianjurkan berjumlah 70% (20 responden). Kemudian perilaku orang 

tua terhadap pemberian makanan yang tidak dianjurkan berjumlah 56.7% (17 responden). 

Sehingga dapat disimpulkan perilaku orang tua dalam pemberian nutrisi pada anak thalasemia di 

RSUD Dr.Moewardi Surakarta termasuk dalam perilaku baik.  

Kata Kunci : Perilaku orang tua terhadap pemberian nutrisi, makanan yang dianjurkan dan 

makanan yang tidak dianjurkan. 

Abstrack 

Behavior is an action or reaction to be carried out by someone who is influenced by the surrounding 

environment. A person's behavior can be influenced by several factors, one of which is a 

predisposing factor including age, gender, education, and occupation. Nutrition needed by 

thalassemia patients is low nutrient content of iron. These nutrients include foods that are 

recommended as well as foods that are not recommended to be given to children with thalassemia. 

Recommended foods for example bread, rice, chocolate, cereals, etc. Then for foods that are not 

recommended in the form of chicken, beef, cheese, fish, etc. This study aims to determine the 

behavior of parents in providing good nutrition and recommended foods that are not 

recommended. Data collection techniques using incidental sampling techniques so that the number 

of samples needed 30 respondents. This research is quantitative. The analysis in this study uses 

univariate analysis. The results of the analysis test conducted obtained the results of the behavior 

of parents in the provision of recommended foods totaling 70% (20 respondents). Then the 

behavior of parents in giving food that is not recommended amounted to 56.7% (17 respondents). 

So it can be concluded that the behavior of parents in providing nutrition to thalassemia children 

in Dr.Moewardi Hospital Surakarta is included in good behavior. 

Keywords: Parental behavior in providing nutrition, recommended foods and foods that are not 

recommended. 
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1. PENDAHULUAN 

Menurut (Supartini, Sulastri & Sianturi, 2013) dilihat faktor utama yang menjadi pendukung 

kualitas hidup anak adalah respon sikap dan perilaku dari keluarga dalam merawat anak. Dalam 

merawat anak, peran orang tua sangat diperlukan. Apabila anak mengalami sakit pasti orang tua 

memiliki peran terbesar untuk anak. Dalam merawat anak orang tua juga harus memperhatikan 

bagaimana pemberian nutrisi yang tepat untuk anak, dengan begitu nutrisi anak akan terpenuhi 

dengan baik. Banyak keluarga anak thalassemia kurang faham dan mengerti dengan nutrisi yang 

harus diberikan kepada anaknya. Orang tua anak lebih memilih memberikan makanan instan 

karena tidak tega melihat kondisi anaknya yang sudah sakit dan harus mendapatkan perawatan 

transfusi darah secara rutin. Selain itu, mereka membiarkan anak memakan makanan yang disukai 

dan sedikit membatasi agar anak mau makan. Dengan usia anak yang masih belia atau muda, 

mereka masih belum mengerti makanan diet yang harus dikonsumsi untuk kesehatannya. Anak-

anak lebih dominan menginginkan mengkonsumsi makanan yang mereka suka sehingga orang tua 

tidak tega dalam membatasi makanan yang dikonsumsi anak. Ketika makanan yang dikonsumsi 

tidak memiliki nutrisi yang terpenuhi, maka akan mempengaruhi jadwal transfusi darah dan 

kesehatan pada anak. Biasanya anak yang bagus dalam pengkonsumsian nutrisi makanan, transfusi 

darah akan dilakukan hingga tiga bulan sekali, dan apabila konsumsi nutrisi makanan tidak baik 

maka transfusi darah bisa saja dilakukan dalam satu bulan sekali. 

Menurut Munthe dalam Isworo, dkk. (2012) thalasemia membutuhkan transfusi darah yang 

berulang karena mengalami anemia kronik. Transfusi darah yang berulang dapat mengakibatkan 

penumpukan zat besi dalam tubuh. Oleh sebab itu pengurangan zat besi dapat dikontrol dengan 

cara mengkonsumsi nutrisi yang tepat oleh pederita. Pengurangan zat besi dapat dilakukan dengan 

mengkonsumsi teh. Mengkonsumsi susu juga penting untuk pertumbuhan tulang pada anak. 

Nutrisi yang baik untuk penderita thalasemia yaitu dengan mengkonsumsi makanan rendah zat 

besi dan menghindari makanan yang kaya akan zat besi, seperti makanan dari hewani, dan sayuran 

hijau seperti bayam, tidak mengkonsumsi vitamin c secara berlebihan maupun dikonsumsi setelah 

makan karena vitamin c dapat mengakibatkan meningkatnya penyerapan besi. 

World Health Organization (WHO) (2012) mencatat data beberapa penyakit thalasemia 

kurang lebih angka kejadian tertinggi sampai dengan (40%) kasusnya adalah di Asia. Di Indonesia 

penyakit thalasemia lebih dari 10.531 pasien, dan diperkirakan bayi baru lahir dengan thalassemia 
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mencapai 2.500 setiap tahunnya di Indonesia. Di Jawa tengah penderita thalassemia kurang lebih 

1000 penderita, sedangkan pada kota Surakarta tahun 2018 mencapai 169 pengidap thalassemia. 

Penyakit thalassemia yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Thalassemia Betha (β) 

Mayor sebanyak 50%.  

Menurut Kemenkes RI (2012) di Indonesia memiliki prevalensi carrier thalasemia kurang 

lebih 3-8% . Jika angka kelahiran 23 per mil dari total populasi di Indonesia 240 juta jiwa dengan 

5% pembawa gen thalasemia (carrier) maka diperkirakan bayi yang menderita penyakit thalasemia 

setiap tahunnya sebanyak 3000 jiwa 

Di RSUD Dr.Moewardi Surakarta terdapat banyak pasien pengidap penyakit thalasemia 

yang dominan menyerang anak-anak. Ketika studi pendahuluan dilakukan pengidap thalasemia 

paling banyak terjadi pada anak-anak umur dibawah 18 tahun. Dilihat dari data rekam medis rumah 

sakit jumlah pasien cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Didapatlan data dari bulan 

September 2018 sampai dengan September 2019 memiliki presentase terendah pada bulan 

September 2018 dengan jumlah pasien 71 orang. Sedangkan presentase tertinggi didapatkan pada 

bulan Agustus 2019 dengan pasien berjumlah 80 orang. Rata-rata jumlah kunjungan pasien dari 

bulan September 2018 sampai September 2019 setiap bulannya terdapat 82 orang. 

Menurut (Kyei – Mensah, 2014, Petrikos et al., 2016)  thalassemia tergolong dalam 

kelompok hemoglobinopati yang diartikan sebagai salah satu penyakit keturunan yang sering 

terjadi. Salah satunya di negara Indonesia. Seseorang yang mengidap thalassemia tidak bisa 

disembuhkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan relatif mahal. Penyakit ini 

tidak termasuk dalam penyakit menular. Akan tetapi thalassemia merupakan penyakit darah 

bawaan yang diturunkan (diwariskan) dari orang tua dengan membawa gen thalassemia (carriers). 

Penderita thalassemia tidak dapat bertahan hidup lama. Sampai saat ini belum adanya pengobatan 

yang dapat menyembuhkan thalassemia. Penyakit thalassemia harus mendapatkan perawatan 

khusus yaitu dengan cara mendapatkan transfusi darah setiap satu bulan sekali secara rutin. 

Dengan cara transfusi darah tersebut penderita dapat bertahan hidup lebih lama. 

Perilaku orang tua dalam mengontrol maupun memantau nutrisi pada anak dapat 

meningkatkan tumbuh kembang anak. Pengaturan nutrisi secara baik dapat dengan membatasi 

konsumsi makanan dengan tinggi zat besi. Dari data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian tentang perilaku orang sebagai pengontrol nutrisi terhadap anak thalassemia apakah 

sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan 

pendekatan cross-sectional dengan observasi. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta Ruang Flamboyan 7.  

Pada penelitian ini populasi meliputi semua orang tua dengan anak thalasemia di RSUD 

Dr.Moewardi Surakarta dengan jumlah sampel 30 responden. Teknik pengambilan data yang 

digunakan yaitu teknik sampling insidental yaitu pengambilan sampel yang cocok secara kebetulan 

pada tempat tersebut. Pemilihan sampel dengan kriteria orang tua dengan anak thalasemia yang 

tidak memiliki penyakit lain seperti tipoid serta anak thalasemia yang dirawat dengan tujuan 

mendapatkan transfusi darah 

Instrumen yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dengan 21 pertanyaan mengenai 

perilaku orang tua dalam pemberian nutrisi baik makanan yang dianjurkan dan makanan yang 

tidak dianjurkan. Analisa yang digunakan yaitu analisa univariat dan data deskriptif yang 

digunakan central tendency (mean, median, modus, standar deviasi, prosentase minimum dan 

maksimum) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di Bangsal Flamboyan 7 pada RSUD Dr.Moewardi Surakarta. Dengan hasil 

yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut : 

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terdapat pada Ruang Flamboyan lantai 7 di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta. Ruang ini khusus untuk anak thalasemia yang dilakukan transfusi darah secara 

rutin tiap bulan. Ruang Flamboyan 7 hanya memiliki 7 bed. Setiap harinya, Ruang Flamboyan 

7 hanya menampung anak thalasemia tidak lebih dari 7 bed, akan tetapi biasanya ruangan 

tersebut tidak semuanya penuh. Anak-anak yang diharuskan transfusi darah harus menunggu 

diruangan tersebut. Kegiatan di ruangan tersebut mulai dari jam 07.00 WIB – 14.00 WIB. Di 

dalam ruangan tersebut terdapat 1 televisi untuk hiburan anak-anak dan orang tua yang 
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menunggu. Anak-anak biasanya tidur untuk menunggu gilirannya mendapatkan transfusi. 

Transfusi dilakukan biasanya menghabiskan waktu 3-4 jam sekali transfusi. 

 

3.2 Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan pada Ruang Flamboyan 7 di RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada 

bulan Desember 2019 hingga awal Januari 2020. Dalam penelitian ini jumlah responden 30 

yang terdiri dari beberapa orang tua anak thalasemia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

karakteristik responden sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden 

Sub Variabel Kategori (f) Presentase 

(%) 

Usia Orang Tua 21 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

≥ 51 tahun 

5 

14 

10 

1 

16.7 % 

46.7 % 

33.3 % 

3.3 % 

Total  30 100 % 

Tingkat 

Pendidikan 

Orang Tua 

SD 

SMP/SLTP 

SMA/SLTA/SMK 

DIII/S1 

6 

11 

10 

3 

20 % 

36.7 % 

33.3 % 

10 % 

Total  30 100 % 

Pekerjaan Orang 

Tua 

Swasta 

Wiraswasta 

Wirausaha  

PNS 

IRT 

11 

1 

1 

1 

16 

36.7 % 

3.3 % 

3.3 % 

3.3 % 

53.3 % 

Total  30 100 % 
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Dari data table 1.Distribusi Karakteristik Responden di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta pada Ruang Flamboyan 7 di dapatkan usia orang tua yang menjadi responden 

pada usia 21 – 30 memiliki jumlah 5 responden (16.7%), pada usia 31- 40 tahun dengan 

jumlah 14 responden (46.7 %), pada usia 41 – 50 tahun memiliki jumlah 10 responden 

(33.3%), dan didapatkan usia lebih dari 50 tahun memiliki jumlah 1 responden (3.3 %). 

Jenis kelamin responden untuk sampel keseluruhan adalah perempuan dengan jumlah 

30 responden (100%). Di dapatkan pendidikan responden pada tingkat SD dengan 

jumlah 6 responden (20%), SMP/SLTP dengan jumlah 11 responden (36.7%) , 

SMA/SMK/SLTA dengan jumlah 10 responden (33.3%), dan DIII/Sarjana memiliki 

jumlah 3 responden (10%). Untuk pekerjaan orang tua, didapatkan hasil pekerjaan 

menjadi swasta berjumlah 11 responden (36.7%), wiraswasta berjumlah 1 responden 

(3.3%), wirausaha berjumlah 1 responden (3.3%), PNS berjumlah 1 responden, dan 

IRT (Ibu Rumah Tangga) berjumlah 16 responden (53.3%) 

3.3 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Karakteristik Orang Tua 

3.3.1 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Usia Orang Tua 

Tabel 2. Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Usia Orang Tua 

Usia 

Makanan Yang Dianjurkan 
Total 

Makanan Yang Tidak 

Dianjurkan Total 

Baik Kurang Baik Kurang 

N % n  % n % n % N % N % 

21 – 30 
2 6,7% 3 10% 5 16,7% 1 3,3% 4 13,3% 5 

16,7

% 

31 – 40 
10 33,3% 4 13,3% 14 46,7% 11 

36,7

% 3 10% 14 

46,7

% 

41 – 50 
7 23,3% 3 10% 10 33,3% 7 

23,3

% 3 10% 10 

33,3

% 

> 51 1 0% 0 3,3% 1 3,3% 0 0% 1 3,3% 1 3,3% 

Total 
20 66,7% 10 33,3% 30 100% 19 

63,3

% 11 36,7% 30 100% 
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Dilihat dari tabel diatas diketahui pemberian nutrisi berdasarkan karakteristik 

usia responden untuk makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan 

didapatkan hasil dominan usia 31 – 40 tahun dengan jumalh 14 responden (46,7%). 

Didapatkan hasil untuk makanan yang dianjurkan berperilaku baik berjumlah 10 

responden (33,3%) dan berperilaku kurang berjumlah 4 responden (13,3%). Kemudian 

untuk makanan yang tidak dianjurkan didapatkan hasil dengan perilaku baik berjumlah 

11 responden (36,7%) dan perilaku kurang berjumlah 3 responden (10%). 

3.3.2 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Jenis Kelamin Orang Tua 

Tabel 3. Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Jenis Kelamin Orang Tua 

Jenis 

Kelamin 

Makanan Yang Dianjurkan 
Total 

Makanan Yang Tidak 

Dianjurkan Total 

Baik Kurang Baik Kurang 

N % n  % n % N % N % N % 

Perempuan 20 66,7% 10 33,3% 30 100% 19 63,3% 11 36,7% 30 30% 

 

 Dari data jenis kelamin responden keseluruhan diatas adalah perempuan yaitu 30 

responden. Di dapatkan hasil untuk makanan yang dianjurkan responden dengan 

perilaku baik berjumlah 20 responden (66,7%) dan dengan perilaku kurang berjumlah 

10 responden (33,3%). Kemudian untuk makanan yang tidak dianjurkan didapatkan 

hasil responden dengan perilaku baik berjumlah 19 responden (63,3%) dan perilaku 

kurang berjumlah 11 responden (36,7%). 

 

 

 

3.3.3 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tabel 4. Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tingkat 

Pendidika

n 

Makanan Yang Dianjurkan 
Total 

Makanan Yang Tidak 

Dianjurkan Total 

Baik Kurang Baik Kurang 

N % n  % n % N % n % n % 
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SD 
4 13,3% 2 6,7% 6 20% 5 

16,7

% 1 3,3% 6 20% 

SMP 
7 23,3% 4 13,3% 11 36,7% 7 

23,3

% 4 13,3% 11 

36,7

% 

SMA 
7 23,3% 3 10% 10 33,3% 6 20% 4 13,3% 10 

33,3

% 

DIII/S1 2 6,7% 1 3,3% 3 10% 1 3,3% 2 6,7% 3 10% 

Total 20 66,7% 10 33,3% 30 100% 19 % 11 36,7% 30 100% 

 

Dapat dilihat data diatas pemberian nutrisi berupa makanan yang dianjurkan 

dan makanan yang tidak dianjurkan berdasarkan  tingkat pendidikan. Didapatkan 

hasil untuk makanan yang dianjurkan dengan tingkat SMP lebih dominan yaitu 

dengan jumlah 11 responden (36,7%). Untuk pemberian makanan yang dianjurkan 

didapatkan perilaku baik berjumlah 7 responden (23,3%) sedangkan dengan 

perilaku kurang berjumlah 4 responden (13,3%). Kemudian untuk makanan yang 

tidak dianjurkan didapatkan hasil perilaku baik berjumlah 7 responden (23,3%) dan 

dengan perilaku kurang berjumlah 4 responden (13,3%). 

 

 

3.3.4 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Orang Tua 

Tabel 5. Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Orang Tua 

Tingkat 

Pekerjaan 

Makanan Yang Dianjurkan 
Total 

Makanan Yang Tidak 

Dianjurkan Total 

Baik Kurang Baik Kurang 

N % n  % n % N % n % n % 

Swasta 
8 26,7% 3 10% 11 36,7% 6 20% 5 

16,7

% 11 

36,7

% 

Wiraswast

a 0 0% 1 3,3% 1 3,3% 1 3,3% 0 0% 1 3,3% 
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Wirausaha 1 3,3% 0 10% 1 3,3% 0 0% 1 3,3% 1 3,3% 

PNS 0 0% 1 3,3% 1 3,3% 0 0% 1 3,3% 1 3,3% 

IRT 
11 36,7% 5 16,7% 16 53,3% 12 40% 4 

13,3

% 16 

53,3

% 

Total 
20 66,7% 10 33,3% 30 100% 19 

63,3

% 11 

36,7

% 30 100% 

 

Dapat dilihat data perilaku pemberian nutrisi berupa makanan yang dianjurkan dan 

makanan yang tidak dianjurkan berdasarkan tingkat pekerjaan. Didapatkan hasil pekerjaan 

responden paling banyak yaitu IRT yaitu dengan jumlah 16 responden (53,3%). Pemberian 

makanan yang dianjurkan dengan perilaku baik berjumlah 11 responden (36,7%), dan 

dengan perilaku kurang berjumlah 5 responden (16,7%). Untuk pemberian makanan yang 

tidak dianjurkan dengan perilaku baik berjumlah 12 responden (40%) dan dengan perilaku 

kurang berjumlah 4 responden (13,3%). 

 

 

 

3.4 Gambaran Perilaku Orang Tua Terhadap Pemberian Nutrisi Pada Anak Thalasemia 

Tabel 6. Perilaku Orang Tua Terhadap Pemberian Nutrisi Pada Anak Thalasemia 

Gambaran 

Perilaku 

Orang 

Tua 

Makanan Yang Dianjurkan 
Total 

Makanan Yang Tidak 

Dianjurkan Total 

Baik Kurang Baik Kurang 

N % n  % n % N % n % N % 

Pemberian 

Nutrisi 
20 66,7% 10 33,3% 30 100% 19 63,3% 11 36,7% 30 30% 

 

Dari data diatas dapat dilihat perilaku orang tua terhadap pemberian makanan 

yang dianjurkan memiliki perilaku baik dengan jumlah 20 responden (66,7%) dan 

dengan perilaku kurang 10 responden (33,3%). Kemudian untuk makanan yang tidak 
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dianjurkan memiliki perilaku baik dengan jumlah 19 responden (63,3%) dan dengan 

perilaku kurang 11 responden (36,7%). 

3.5 Karakteristik Responden 

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat karakteristik responden berupa usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan yang dapat mempengaruhi perilaku pemberian 

nutrisi (Notoatmodjo, 2014). Didapatkan hasil data usia responden dominan pada usia 31 – 

40 tahun dengan jumlah 14 responden (46,7%). Kemudian untuk jenis kelamin responden 

keseluruhan yaitu berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 30 responden (100%). Tingkat 

pendidikan responden paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan SMP/SLTP dengan 

jumlah 11 responden (36,7%). Selain itu didapatkan data tingkat pekerjaan responden paling 

banyak menjadi IRT (Ibu Rumah Tangga) dengan jumlah 16 responden (53,3%). 

 

 

3.6 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Karakteristik Orang Tua 

3.6.1 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Usia Orang Tua 

Dalam penelitian didapatkan hasil perilaku pemberian nutrisi berdasarkan usia 

responden memiliki data paling banyak pada usia 31 – 40 dengan jumlah 14 responden 

(46,7%). Dalam pemberian nutrisi berupa makanan yang dianjurkan responden memiliki 

perilaku baik dengan jumlah 10 responden (33,3%), dan perilaku kurang dengan jumlah 4 

responden (13,3%). Kemudian dalam pemberian makanan yang tidak dianjurkan 

responden memiliki perilaku baik dengan jumlah 11 responden (36,7%) dan perilaku 

kurang dengan jumlah 3 responden (10%). 

Dalam teori (Dewi dan Wawan, 2010) semakin bertambahnya umur seseorang 

maka semakin bertambah tingkat kematangan dan kekuatan seseorang dalam berfikir. Usia 

31 – 40 termasuk dalam golongan masa dewasa muda. Seseorang pada usia 31 – 40 tahun 

sudah dapat mencerna dan  memilah informasi kesehatan yang baik. 

Menurut (Notoatmodjo, 2014) usia seseorang mempengaruhi daya pikir seseorang 

sehingga perilaku masing-masing orang berbeda. Dalam hal tersebut di usia muda mereka 

sudah mulai bertanggung jawab akan kesehatan dirinya. Dalam memperoleh informasi 

kesehatan, mereka akan menelusuri kebenarannya terlebih dahulu dan berhati-hati dalam 

mencerna informasi baik dari berbagai sumber media sosial  maupun lingkungan sekitar. 



 
 

 
 

14 

Sehingga informasi yang didapatkan akurat dan efektif untuk bisa diaplikasikan 

aplikasikan dalam kehidupan sehari-sehari. 

Sesuai dengan penelitian Dona Marnis (2018) usia dewasa pertengahan berkisar 

dari usia 18 – 45 tahun yang merupakan usia produktif. Semakin tua umur seseorang maka 

semakin baik proses perkembangan mentalnya. 

3.6.2 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Jenis Kelamin Orang Tua 

Dari data diatas didapatkan data perilaku pemberian nutrisi berdasarkan jenis 

kelamin responden keseluruhan berjumlah 30 responden (100%). Dalam pemberian nutrisi 

berupa makanan yang dianjurkan responden memiliki perilaku baik dengan jumlah 20 

responden (66,7%), dan perilaku kurang dengan jumlah 10 responden (33,3%). Kemudian 

untuk pemberian makanan yang tidak dianjurkan responden memiliki perilaku baik dengan 

jumlah 19 responden (63,3%) dan perilaku kurang dengan jumlah 11 responden (36,7%). 

Jenis kelamin sangat mempengaruhi dalam pemberian nutrisi pada anak. Orang tua dengan 

jenis kelamin perempuan lebih cenderung dalam memperhatikan kesehatan anak 

dikarenakan perempuan lebih mengandalkan perasaan dibandingkan dengan laki-laki yang 

lebih mengedepankan egonya.  

Menurut teori (Waryana, 2016) jenis kelamin merupakan faktor genetik (faktor 

endogen) yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Perempuan dan laki-laki 

sangatlah berbeda dalam hal kognitif. Perempuan ketika menghadapi persoalan dengan 

emosional (perasaan). Maka tidak heran peran ibu sangat penting bagi kesehatan anak. Ibu 

memiliki sifat yang sangat memperhatikan dan peduli, apalagi jika masalah kesehatan 

anak. Ketika anak sedang jatuh sakit, ibu pasti memiliki naluri untuk merawat anaknya 

dengan penuh kasih sayang. Dalam hal pemberian  nutrisi yang diberikan, ibu sangat 

mengontrol makanan yang akan dikonsumsi anaknya dengan harapan kesehatan anak dapat 

membaik.  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas H (2014) bahwa 

perempuan lebih memperlihatkan usahanya dalam meningkatkan kesehatan dirinya dan 

mengutamakan yang akan terjadi pada diri dan lingkungan sekitarnya, sedangkan laki-laki 

ketika mengalami kesulitan akan mencari bantuan. 

3.6.3 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang Tua 
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Dari analisa data diatas perilaku pemberian nutrisi berdasarkan tingkat pendidikan 

memiliki data paling banyak responden pada tingkat pendidikan SMP/SLTP dengan 

jumlah 11 responden (36,7%). Dalam pemberian nutrisi berupa makanan yang dianjurkan 

responden memiliki perilaku baik dengan jumlah 7 responden (23,3%) dan perilaku kurang 

dengan jumlah 4 responden (13,3%). Kemudian untuk makanan yang tidak dianjurkan 

responden memiliki perilaku baik dengan jumlah 7 responden (23,3%) dan perilaku kurang 

dengan jumlah 4 responden (13,3%).  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang 

berpastisipasi dalam penelitian ini memiliki pendidikan menengah. Pendidikan akan 

menentukan tingkat pengetahuan seseorang, yaitu kemampuan berpikir, pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. 

Tingkat pendidikan ibu mencerminkan tingkat pengetahuan terhadap penyakit serta 

berkontribusi terhadap perjalanan penyakit yang akan berdampak terhadap kualitas hidup 

anak.  

Menurut teori Ahmad Sukri (2016) perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor 

eksternal salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan mampu mempengaruhi perilaku 

seseorang dari tidak tahu menjadi mengerti, mengajak seseorang untuk memiliki wawasan 

yang luas sehingga informasi yang didapatkan lebih banyak dalam memperhatikan 

kesehatan anak.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan R.Pranajaya dan Nurchairina 

(2016) menyatakan bahwa pendidikan orang tua bermakna dalam kualitas kesehatan anak. 

Dikarenakan tingkat pendidikan orang tua mencerminkan tingkat wawasan dalam 

berpartisipasi terhadap penyakit serta berkontribusi terhadap perjalanan yang akan 

berdampak pada anak.  

3.6.4 Perilaku Pemberian Nutrisi Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Orang Tua 

Dari analisa data diatas perilaku pemberian nutrisi berdasarkan tingkat pekerjaan 

responden memiliki data paling banyak responden menjadi IRT (Ibu Rumah Tangga) 

dengan jumlah 16 responden (53,3%). Dalam pemberian makanan yang dianjurkan 

responden memiliki perilaku baik dengan jumlah 11 responden (36,7%) dan perilaku 

kurang dengan jumlah 5 responden (16,7%). Kemudian untuk makanan yang tidak 

dianjurkan responden memiliki perilaku baik dengan jumlah 12 responden (40%) dan 

perilaku kurang dengan jumlah 4 responden (13,3%). Dengan hal tersebut peran ibu 
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sebagai ibu rumah tangga mempengaruhi terhadap pengontrolan pemberian nutrisi pada 

anak.  

Menurut (Notoatmodjo, 2014) pekerjaan juga dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang. Pekerjaan merupakan sesuatu kegiatan yang dapat menyita waktu. Semakin 

banyak waktu yang tersita untuk pekerjaan, maka dapat menyebabkan seseorang lupa akan 

kesehatan dirinya. Maka tidak heran ketika seseorang memiliki pekerjaan yang mapan pasti 

tidak mempedulikan bagaimana keadaam dirinya. Pekerjaan responden lebih dominan 

menjadi ibu rumah tangga (IRT) sehingga responden memiliki banyak waktu dirumah 

untuk mementingkan kesehatan diri. Selain itu IRT juga memiliki banyak waktu dalam 

aktif kegiatan sosial untuk mendapatkan informasi kesehatan seperti datang pada kegiatan 

rutin puskesmas keliling. Sehingga informasi yang diterima semakin banyak untuk 

meningkatkan derajad kesehatan. Ibu rumah tangga merupakan pusat kontrol dalam 

pemenuhan nutrisi pada anak. Semakin banyak waktu yang diberikan untuk kepentingan 

anak, maka semakin baik juga nutrisi yang dibutuhkan anak. 

 

3.7 Gambaran Perilaku Orang Tua Terhadap Pemberian Nutrisi Pada Anak Thalasemia  

Didapatkan hasil perilaku orang tua dalam pemberian makanan yang dianjurkan memiliki 

perilaku baik dengan jumlah 20 responden (66,7%) dan perilaku kurang dengan jumlah 10 

responden (33,3%). Kemudian dalam pemberian makanan yang tidak dianjurkan memiliki 

perilaku baik dengan jumlah 19 responden (63,3%) dan perilaku kurang dengan jumlah 11 

responden (36,7%). Perilaku orang tua dalam pemberian nutrisi diatas dipengaruhi oleh usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pekerjaan. Dilihat dari usia responden dominan 

pada usia 31 – 40 tahun dengan jumlah 14 responden (46,7%). Menurut (Dewi dan Wawan, 

2010)  seseorang dengan usia 31 – 40 tahun sudah dapat mencerna dan  memilah informasi 

kesehatan yang baik. Kemudian semua responden berjenis kelamin perempuan yaitu 30 

responden (100%). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas H (2014) 

bahwa perempuan lebih memperlihatkan usahanya dalam meningkatkan kesehatan dirinya dan 

mengutamakan yang akan terjadi pada diri dan lingkungan sekitarnya, sedangkan laki-laki 

ketika mengalami kesulitan akan mencari bantuan. Berdasarkan tingkat pendidikan memiliki 

data paling banyak responden pada tingkat pendidikan SMP/SLTP dengan jumlah 11 

responden (36,7%). Pendidikan responden termasuk ke dalam sekolah menengah pertama. 
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Menurut teori Ahmad Sukri (2016) pendidikan mampu mempengaruhi perilaku seseorang dari 

tidak tahu menjadi mengerti, mengajak seseorang untuk memiliki wawasan yang luas sehingga 

informasi yang didapatkan lebih banyak dalam memperhatikan kesehatan anak. Selanjutnya 

untuk tingkat pekerjaan responden paling banyak menjadi IRT dengan jumlah 16 responden 

(53,3%). IRT merupakan pekerjaan yang paling banyak menghabiskan waktu dirumah 

sehingga ibu memiliki waktu yang banyak untuk memperhatikan nutrisi pada anak.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di RSUD Dr.Moewardi 

Surakarta Ruang Flamboyan 7 didapatkan data : 

1. Responden dalam penelitian sebagian berusia 31 - 40 tahun berjumlah 14 responden 

(46,7%) dengan tingkat pendidikan SMP/SLTP berjumlah 11 responden (36,7%) dan 

paling banyak pekerjaan ibu sebagai IRT berjumlah 16 responden (53,3%). 

2. Pemberian makanan yang dianjurkan memiliki perilaku baik dengan jumlah 20 responden 

(66,7%) dan perilaku kurang dengan jumlah 10 responden (33,3%). 

3. Pemberian makanan yang tidak dianjurkan memiliki perilaku baik dengan jumlah 19 

responden (63,3%) dan perilaku kurang dengan jumlah 11 responden (36,7%). 

 

4.2 Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit 

Diharapkan para tenaga kesehatan khususnya perawat disana harus sesering mungkin 

mengadakan penyuluhan kesehatan mengenai nutrisi yang tepat untuk anak thalasemia 

sehingga responden memahami kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh anaknya 

2. Bagi Responden 

Diharapkan orang tua yang menjadi responden lebih memperhatikan nutrisi yang tepat 

untuk anaknya agar perkembangan kesehatan anak dapat terjaga, dan lebih mengontrol 

makanan yang dikonsumsi anak yang bertujuan untuk kesehatan anak 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan hasil karya ini dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya. 
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