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ABSTRACT
Background: Practice of balanced nutrition fulfillment
is an action to meet the nutritional needs of a person
according to the needs of the body that can ultimately
prevent the emergence of nutritional problems.
Practice itself can be influenced by various factors, one
of which is knowledge of balanced nutrition fulfillment.
Aim: The study aims to determine a correlation
between knowledge and the practice of balanced
nutrition fulfillment.
Methods: The observational analytic study involved
randomly 63 samples of 882 maternal who had children
aged 1-5 years in Pepelegi Village of Waru Sub-district,
Sidoarjo Regency. The data consist of a knowledge

group and practice one.
Results: There was a correlation between knowledge
and practice of balanced nutrition fulfillment of the
participants (p<0.05). Most of them aged 31-40 years,
with the majority of highest education level was senior
high school. Most participants had sufficient levels of
knowledge and good balanced nutrition fulfillment
practices.
Conclusion: Knowledge supplies a great practice
of balanced nutrition fulfillment so either health
promotion or counseling should be provided by the
community health service.
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Latar Belakang: Praktek pemenuhan gizi seimbang
merupakan suatu tindakan untuk memenuhi nutrisi
seseorang sesuai dengan kebutuhan tubuh yang pada
akhirnya dapat mencegah timbulnya permasalahan
gizi. Praktik sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor, salah satunya pengetahuan tentang pemenuhan
gizi seimbang.
Tujuan: untuk mengetahui hubungan antara
pengetahuan dengan praktik pemenuhan gizi
seimbang oleh ibu pada anak usia 1-5 tahun di Desa
Pepelegi, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
Metode: Penelitian analitik observasional ini
melibatkan 63 sampel dari 882 ibu yang memiliki anak
usia 1-5 tahun di Desa Pepelegi yang diambil secara

acak. Mereka dibagi sebagai kelompok pengetahuan
dan kelompok praktek pemenuhan gizi seimbang.
Hasil: Terdapat hubungan antara pengetahuan dan
praktik pemenuhan gizi seimbang (p<0,05). Sebagian
besar responden berusia antara 31-40 tahun dengan
mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah sekolah
menengah atas (SMA). Sebagian besar responden
memiliki tingkat pengetahuan yang cukup serta
praktek pemenuhan gizi seimbang yang baik.
Simpulan: Pengetahuan turut mempengaruhi praktik
pemenuhan gizi seimbang sehingga perlu penyuluhan
berkesinambungan serta praktek pemenuhan gizi
seimbang yang diberikan oleh puskesmas.

Kata kunci: Balita, Pemenuhan gizi seimbang, Pengetahuan.
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PENDAHULUAN
Nutrisi yang memadai sangat penting
pada anak usia dini untuk memastikan
pertumbuhan yang sehat, pembentukan
dan fungsi organ yang tepat, sistem
kekebalan tubuh yang kuat, dan
perkembangan neurologis serta kognitif.1
Nutrisi semakin diakui sebagai pilar dasar
bagi pembangunan sosial dan ekonomi.
Pengurangan gizi buruk balita dan anak
sangat penting untuk pencapaian tujuan
pembangunan milenium (millennium
development goals) - terutama yang terkait
dengan pemberantasan kemiskinan dan
kelaparan ekstrim dan kelangsungan
hidup anak.2
Malnutrisi terus menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang kritis di
negara berkembang seperti Indonesia.
Data Riskesdas tahun 2007, 2010, 2013
menunjukkan bahwa Indonesia masih
memiliki masalah kekurangan gizi.
Prevalensi anak balita kurus sebesar
13,6% pada tahun 2007, menjadi 13,3%
pada tahun 2010 dan menurun menjadi
12,1% pada tahun 2013. Sedangkan
kecenderungan prevalensi anak balita
pendek (stunting) dari tahun 2007 hingga
2013 sebesar 36,8%, 35,6%, 37,2%.3
Prevalensi gizi kurang (underweight)
semakin meningkat dari 18,4% pada
tahun 2007 menjadi 19,6% pada tahun
2013. Gejala malnutrisi tidak hanya
terlihat pada keluarga dengan kelompok
berpenghasilan rendah tetapi juga terlihat
pada keluarga dimana ibu bekerja dan
anak-anak diasuh oleh pengasuh.4,5
Kekurangan gizi yang terjadi pada
1000 hari pertama kehidupan yaitu
sejak janin sampai anak berumur
dua tahun, tidak hanya berpengaruh
terhadap perkembangan fisik, tetapi juga
terhadap perkembangan kognitif yang
pada gilirannya berpengaruh terhadap
kecerdasan dan ketangkasan berpikir serta
terhadap produktivitas kerja.1 Kekurangan
gizi anak pada akhirnya berkontribusi
terhadap
kemiskinan
melalui
ketidakberdayaan kemampuan individu
untuk menjalani kehidupan produktif.
Selain itu, diperkirakan bahwa lebih dari
sepertiga kematian balita disebabkan oleh
kekurangan gizi.3
Salah satu faktor yang mempengaruhi
perilaku pemenuhan gizi pada anak
ini adalah pengetahuan ibu tentang

gizi seimbang. Rahmawati A.K., dalam
penelitiannya
menyatakan
bahwa
terdapat hubungan antara pengetahuan
ibu mengenai gizi seimbang dengan
pemenuhan gizi pada anak.6 Penelitian
lainnya menyebutkan bahwa pengetahuan
seseorang dapat mempengaruhi sikap
dan perilaku pemenuhan makanan pada
anak.7
Peneliti menilai bahwa pengetahuan ibu
mengenai gizi seimbang dan hubungannya
dengan praktek pemenuhan gizi pada
anak usia 1-5 tahun merupakan hal yang
menarik untuk diteliti. Beberapa peneliti
memang telah melakukan penelitian
mengenai hubungan antara pengetahuan
ibu dengan praktek pemenuhan gizi pada
anak, tetapi belum banyak peneliti yang
melakukan penelitian mengenai praktek
pemenuhan gizi seimbang dan mengambil
sampel di Provinsi Jawa Timur, khususnya
di Desa Pepelegi, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo.

METODE
Penelitian ini dilakukan pada masyarakat
Kota Sidoarjo di desa Pepelegi, Kecamatan
Waru, dengan pendekatan cross sectional
dilaksanakan pada bulan April-Mei
2017. Besar sampel ditentukan dengan
menggunakan rumus Lemeshow untuk
pengujian hipotesis pada proporsi populasi
tunggal dengan tingkat kesalahan sebesar
10%. Sampel minimal untuk penelitian
ini adalah 63, ditambah 10% dari jumlah
sampel minimal sehingga sampel untuk
penelitian ini menjadi 69 orang, yang
diambil menggunakan teknik sampling
cluster sampling yang sudah disesuaikan
dengan kriteria inklusi dan eksklusi.
Kriteria inklusi yang digunakan adalah
ibu rumah tangga yang memiliki anak usia
1-5 tahun di desa Pepelegi, Kecamatan
Waru, Kabupaten Sidoarjo dan bersedia
berpartisipasi dalam penelitian ini dengan
mengisi dan menandatangani informed
consent sebelum diwawancarai dan
mengisi kuesioner. Informed consent diisi
dan ditandatangani oleh responden dan
peneliti menjamin kerahasiaan sumber
data penelitian. Kuesioner dijelaskan
oleh peneliti dengan bantuan kader dan
petugas Puskesmas Medaeng untuk
menyampaikan isi dari kuesioner dan
bagaimana cara mengisinya. Penjelasan
kuesioner ini dilakukan di balai desa
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dengan mengumpulkan ibu dan bayi
yang bersedia menjadi responden dalam
penelitian ini.
Data primer didapatkan dengan melihat
pemahaman yang dimiliki responden
tentang pemenuhan gizi seimbang
dimana dapat dilakukan wawancara untuk
mengetahui pemahaman responden
tentang definisi gizi seimbang, makanan
yang beragam, perilaku hidup bersih,
berat badan anak dan aktivitas fisik untuk
anak serta responden mengisi kuesioner
didahului mengadakan pembahasan
istilah gizi kepada para responden. Data
sekunder didapatkan dengan melihat
praktek pemenuhan gizi seimbang melalui
studi dokumen Kartu Menuju Sehat
(KMS) menggunakan observasional list.
Data tersebut kemudian diolah dengan
menggunakan komputer untuk dianalisis
secara deskriptif yang meliputi proporsi,
persentase, distribusi frekuensi, ratarata, median, modus dan standar deviasi.
Analisis bivariate dilakukan dengan
menggunakan uji Chi-Square dengan p
value < 0.5. Apabila syarat di atas tidak
terpenuhi maka dapat digunakan uji
Fisher’s Exact.

HASIL
Karakteristik responden berdasarkan
umur dapat diketahui bahwa sebagian
besar ibu di Desa Pepelegi yang memiliki
anak usia 1-5 tahun, berusia antara 3140 tahun (52,4%), diikuti oleh usia 21-30
tahun (41,3%) dan usia 41-50 tahun (6,3%).
Karakteristik data berdasarkan tingkat
sebanyak 32 responden (50.8%) memiliki
tingkat pendidikan SMA, 26 responden
(41,2 %) memiliki tingkat pendidikan
SMP, 3 orang memiliki tingkat pendidikan
Sarjana/S1 (4,8%), sedangkan 2 orang
(3,2%) memiliki tingkat pendidikan
SD. Tidak ada responden yang tidak
bersekolah dan tidak ada yang memiliki
tingkat pendidikan diploma. Berdasarkan
pekerjaan, terdapat 29 orang responden
(46%) tidak bekerja, sedangkan 18 orang
responden bekerja sebagai pegawai swasta
(28,6%), sebanyak 13 orang (20.6%)
bekerja sebagai wiraswasta, dan 3 orang
(4,8%) bekerja sebagai pegawai negeri
sipil.
Sebagian besar responden memiliki
dua orang anak (44,4%), diikuti oleh 25
responden (39,7%) yang memiliki satu
429
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Tabel 1.

Hubungan pengetahuan responden dengan praktik pemenuhan gizi seimbang.

Pengetahuan
tentang
Praktik Pemenuhan Gizi Seimbang
Pemenuhan Gizi
seimbang
Kurang
4 (6,4%)
6 (9,5%)
Cukup
5 (7,9%)
27 (42,9%)
Baik
1 (1,6%)
20 (31,7%)
Total
10 (15,9%)
53 (84,1%)
Ket: *: signifikansi pada p<0,05; CC = contingency coefficient

orang anak, sedangkan responden yang
memiliki tiga orang anak berjumlah
8 responden (12,7%) dan terdapat 2
responden (3,2%) yang memiliki lebih
dari tiga orang anak. Berdasarkan
pengetahuan tentang pemenuhan gizi
seimbang, sebagian besar responden
memiliki tingkat pengetahuan cukup
sebesar 32 orang (50,8%). Sebanyak
21 orang responden memiliki tingkat
pengetahuan yang baik (33,3%), dan
tingkat pengetahuan yang kurang hanya
10 orang (13,5%). Selanjutnya, dari 63
responden yang diteliti, sebanyak 53 orang
responden (84,1%) melakukan praktik
pemenuhan gizi seimbang yang baik,
sedangkan 10 orang responden (15,9%)
melakukan praktik pemenuhan gizi
seimbang yang buruk.
Analisis chi-square mengungkapkan
bahwa sebagian besar responden memiliki
tingkat pengetahuan tentang gizi seimbang
yang cukup (50,8%) dan telah melakukan
praktek pemenuhan gizi seimbang yang
baik (42,9%). Sebanyak 31,7% responden
memiliki tingkat pengetahuan dan praktik
pemenuhan gizi seimbang yang baik.
Hanya 1,6% responden yang memiliki
tingkat pengetahuan tentang gizi seimbang
yang baik, tetapi praktek pemenuhan gizi
seimbangnya buruk. Sebaliknya, 15,9%
responden memiliki tingkat pengetahuan
tentang pemenuhan gizi seimbang yang
kurang, dimana 6 orang (9,5%) melakukan
praktek pemenuhan gizi seimbang dengan
baik, sedangkan 4 orang lainnya (6,4%)
memiliki praktik yang buruk. Sebanyak 5
orang responden lainnya (7,9%) memiliki
tingkat pengetahuan tentang pemenuhan
gizi seimbang yang cukup dan praktik
pemenuhan gizi seimbang yang buruk.
Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact,
diperoleh nilai p = 0,048 sehingga ada
hubungan antara pengetahuan dengan
praktik pemenuhan gizi seimbang oleh ibu
430

p value*
Total
10 (15,9%)
32 (50,8%)
21 (33,3%)
63 (100%)

pada anak usia 1-5 tahun di Desa Pepelegi,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
Pada koefisien kontingensi didapatkan
nilai 0,302 yang artinya kekuatan
hubungan kedua variabel ini positif lemah
(Tabel 1).

PEMBAHASAN
Gizi yang memadai merupakan salah satu
penentu penting kesehatan anak, dan hak
atas kecukupan pangan adalah salah satu
hak asasi manusia yang tercantum dalam
banyak perjanjian internasional.8 Pada
salah satu sisi, meningkatnya prevalensi
kelebihan berat badan pada masa kanakkanak merupakan masalah kesehatan
masyarakat global, fenomena terkini yang
terjadi selama tiga dekade terakhir dan
dapat mempengaruhi kesehatan anak
dalam jangka pendek dan panjang. Di sisi
lain, perawakan pendek juga merupakan
masalah kesehatan masyarakat di sebagian
besar negara berkembang, yang sering
dikaitkan dengan morbimortitas masa
kanak-kanak. Masalah berat badan selama
kehamilan, gizi anak yang tidak memadai,
ibu tunggal, kelebihan berat badan orang
tua, berat badan sebelum kehamilan,
aktivitas fisik, atau kurangnya aktivitas
menyusui dikaitkan dengan permasalahan
nutrisi anak.9
Usia ibu muda saat melahirkan (<20
tahun) dikaitkan dengan peningkatan
risiko
hambatan
pertumbuhan
intrauterin, berat badan lahir rendah,
kelahiran prematur, kematian bayi
dan pertumbuhan anak yang buruk.10
Misalnya, di negara berpenghasilan
rendah dan menengah, bayi yang lahir
dari ibu di bawah usia 20 tahun memiliki
risiko 50% lebih tinggi untuk lahir mati
atau meninggal dalam beberapa minggu
pertama dibandingkan bayi yang lahir
dari ibu berusia 20-29 tahun.11 Disaratkan

Chi Square

Fisher Exact
Test

0,043

0,048

CC

0,302

bahwa asosiasi ini dihasilkan dari interaksi
faktor biologis, perilaku, dan sosial. Selain
itu, ibu yang lebih muda cenderung
memiliki pendidikan yang lebih rendah,
dan memiliki status sosial ekonomi yang
lebih rendah sehingga memiliki peluang
lebih tinggi untuk mengalami tekanan
psikologis akibat keterbatasan sumber
daya dan pola asuh.12
Pada penelitian ini diketahui bahwa
sebagian besar ibu di Desa Pepelegi yang
memiliki anak usia 1-5 tahun, berusia
antara 31-40 tahun (52,4%). Hal ini
menandakan bahwa sebagian besar ibu di
Desa Pepelegi yang memiliki anak usia 1-5
tahun berada pada rentang usia dewasa,
yang diharapkan telah memiliki lebih
banyak pengetahuan dan mampu serta
siap mengaplikasikan pengetahuan yang
dimiliki ke dalam praktik pengasuhan
anak.
Dalam penelitian ini, dari 63 responden
yang diteliti, sebanyak 32 responden
(50,8%) memiliki tingkat pengetahuan
yang cukup tentang pemenuhan gizi
seimbang. Sebanyak 21 responden (33%)
memiliki tingkat pengetahuan yang baik
dan hanya 10 responden (13,5%) yang
memiliki tingkat pengetahuan yang
kurang. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar ibu di Desa Pepelegi
telah memiliki tingkat pengetahuan
yang cukup tentang pemenuhan gizi
seimbang, tetapi masih terdapat 10%
ibu yang memiliki tingkat pengetahuan
yang kurang mengenai pemenuhan gizi
seimbang.
Dalam studi lain yang dilakukan di
Lesotho ditemukan hubungan positif
antara tingkat pendidikan ibu dan status
gizi anak. Pengetahuan gizi ibu diharapkan
berpengaruh positif terhadap status gizi
anak sehingga anak dapat mencapai tinggi
dan berat badan yang layak berkat asupan
gizi yang baik.13 Tingkat pendidikan yang

Published by Intisari Sains Medis | Intisari Sains Medis 2021; 12(1): 428-432 | doi: 10.15562/ism.v12i1.851

ORIGINAL ARTICLE

dimiliki seseorang mempengaruhi proses
penyerapan informasi yang diperoleh
oleh orang tersebut yang nantinya akan
mempengaruhi banyaknya pengetahuan
yang dimiliki orang tersebut. Banyaknya
ibu yang memiliki tingkat pendidikan
SMA di Desa Pepelegi menunjukkan
bahwa sebagian besar ibu telah dan mampu
menerima informasi serta memiliki
pengetahuan yang cukup. Keadaan ini
dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh
berbagai macam faktor baik dari usia,
tingkat pendidikan, pekerjaan maupun
jumlah anak (pengalaman) ibu. Tingkat
pengetahuan ibu di Desa Pepelegi ini pada
akhirnya akan mempengaruhi praktik
pemenuhan gizi seimbang pada anak usia
1-5 tahun di Desa Pepelegi.
Pada penelitian ini diketahui bahwa
sebagian besar responden memiliki
praktik pemenuhan gizi yang baik,
yaitu sebanyak 53 responden (84,1%).
Sedangkan responden yang memiliki
praktik pemenuhan gizi yang buruk
sebanyak 10 responden (15,9%). Hal ini
sejalan dengan penelitian lainnya yang
dilakukan sebelumnya, dimana pada
penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa
mayoritas responden memiliki praktik
pemenuhan gizi seimbang yang baik
(78,3%).14
Berdasarkan riset di Ghana, usia ibu
remaja dianggap kurang berdaya untuk
menjamin asupan makanan yang memadai
kepada anak-anak, akses ke air bersih,
dan kondisi sanitasi mengingat semua
masalah yang terkait dengan melahirkan
anak remaja di Ghana.8 Meskipun tubuh
mereka mungkin bersaing dengan janin
yang sedang berkembang yang sedang
digendong untuk mendapatkan nutrisi,
mereka mungkin tidak siap secara
psikologis untuk menyusui bayi setelah
melahirkan, atau mereka mungkin tidak
memiliki sumber keuangan yang memadai
untuk memenuhi kebutuhan bayi karena
keadaan sosial ekonomi mereka yang
buruk dan hal itu. mitra mereka. Ibu
remaja mungkin tidak diterima oleh
orang tua mereka dan mungkin terpaksa
meninggalkan
perawatan
mereka,
pasangan mereka mungkin juga remaja
tanpa sumber pendapatan yang stabil,
mereka mungkin menghadapi stigma
yang cukup besar, atau mereka mungkin
mengalami tekanan pribadi karena hamil

sebelum waktunya dan putus sekolah.
sekolah. Akibat dari masalah-masalah
ini jumlah dan kualitas pengasuhan,
pengasuhan dan pengasuhan yang
mereka berikan kepada anak-anak mereka
mungkin lebih sedikit dibandingkan
dengan anak-anak dari ibu dewasa.15
Sebagai tambahan, permasalahan
nutrisi pada anak usia dini disebabkan
oleh kekurangan dalam satu atau lebih dari
tiga prasyarat utama untuk nutrisi yang
baik: makanan, perawatan dan kesehatan.
Anak-anak yang terhambat pada usia prasekolah kemungkinan besar telah terpapar
gizi buruk sejak masa kanak-kanak.
Intervensi untuk anak usia dini dapat
melengkapi upaya penurunan tingkat
stunting di tahun-tahun prasekolah.16

bertindak dalam hal pengumpulan data,
analisis data, penulisan manuskrip, ide
riset, format manuskrip, data editing, dan
pencarian literatur.
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