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ABSTRACT 

 

Background: The prevalence of malnutrition-less in 2013 is 19.6% of children 

under five suffering from malnutrition consisting of 5.7% of under-fives with 

malnutrition and 13.9% less nutritional status, 4.5% of children under five with 

more nutrition in 2013 The malnourished children under five years old consist of 

13.0% of under fives with less nutrition status and 4.9% malnutrition status. 

Changes were mainly in the prevalence of malnutrition, from 5.4% in 2007, 4.9% 

in 2010 and increased in 2013 to 5.7%. 

Objective: To identify the relationship of mother's knowledge, parenting and 

giving of breast milk to nutritional status of children aged 6-24 months in working 

area of Puskesmas 2018. 

Method: This research use cross sectional design. The study sample is the total 

population who are willing to follow the research, and have children aged 6-24 

months. There were 60 respondents. Data collection included antopometric 

measurements and filling out a mother's knowledge questionnaire, parenting and 

giving of MP-ASI. This study uses chi-square test on computer program. 

Results: This study shows that there is no significant correlation between mother 

knowledge with nutritional status of toddler (P = 0,729). There is a relationship 

between parenting pattern (P = 0.000) and Giving MP-Asi (0.001) With 

nutritional status in infants at Puskesmas Kecamatan Makasar East Jakarta 2018. 

Conclusion: Maternal knowledge is not related to nutritional status, while the 

pattern of care and giving of MP-ASI related to nutritional status in infants. 

Keywords: nutritional status, parenting, MP-ASI, knowledge 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Prevalensi gizi buruk-kurang di tahun 2013 adaah 19,6 % 

balita kekurangan gizi yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% 

berstatus gizi kurang, sebesar 4,5% balita dengan gizi lebih tahun 2013. Balita 

kekurangan gizi tahun 2010 terdiri dari 13,0% balita berstatus gizi kurang dan 

4,9% berstatus gizi buruk. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu 

dari 5,4% tahun 2007, 4,9% pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2013 

menjadi 5,7%. 

Tujuan : Mengidentifikasi hubungan pengetahuan ibu, pola asuh dan pemberian 

MP-ASI terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

tahun 2018. 

Metode : Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel penelitian 

adalah total populasi yang berkenan mengikuti penelitian, dan memiliki balita 

usia 6-24 bulan. Didapat sebanyak 60 responden. Pengumpulan data meliputi 

pengukuran antopometri dan pengisian kuesioner pengetahuan ibu, pola asuh 

dan pemberian MP-ASI. Penelitian ini menggunakan uji chi-square pada 

program komputer. 

Hasil : Penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan segnifikan antara 

pengetahuan ibu dengan status gizi balita (P=0,729). Ada hubungan antara pola 

asuh(P=0.000) dan Pemberian MP-Asi(0,001) Dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Kecamatan Makasar Jakarta Timur tahun 2018.  

 

Kesimpulan : Pengetahuan ibu tidak berhubungan terhadap status gizi, 

sedangkan pola asuh dan pemberian MP-ASI behubungan terhadap status gizi 

pada balita. 

 

Kata kunci: status gizi, pola asuh, MP-ASI, pengetahuan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Gizi merupakan salah satu masalah utama dalam tatanan kependudukan 

dunia, jumlah penderita kurang gizi di dunia mencapai 104 juta anak dan 

keadaan kurang gizi menjadi penyebab sepertiga dari seluruh penyebab 

kematian anak di seluruh dunia. Masalah gizi merupakan salah satu poin 

penting yang menjadi kesepakatan global dalam Millenium Development 

Goals (MDGs). Setiap negara secara bertahap harus mengurangi jumlah balita 

yang bergizi buruk atau kurang gizi sehingga mencapai 15,5% pada tahun 

2015 (Kemenkes, 2013). 

 Berdasarkan  hasil Riskesdas (2013) terdapat 19,6 % balita 

kekurangan gizi yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% 

berstatus gizi kurang, sebesar 4,5% balita dengan gizi lebih tahun 2013. Balita 

kekurangan gizi tahun 2010 terdiri dari 13,0% balita berstatus gizi kurang dan 

4,9% berstatus gizi buruk. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk 

yaitu dari 5,4% tahun 2007, 4,9% pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 

2013 menjadi 5,7%. 

  Menurut Supariasa (2012), penyebab kurang gizi, dibagi menjadi 2 

bagian besar, yaitu penyebab langsung dan penyebab tak langsung. Penyebab 

langsung melingkupi kurangnya asupan gizi dari makanan dan penyakit 

infeksi. Penyebab tidak langsung terdiri atas ketersediaan makanan, pola asuh 

orang tua,  pelayanan kesehatan serta perawatan anak ketika sakit, 

pengetahuan ibu, pendidikan ibu, status sosial ekonomi dan lainnya. 

Kekurangan gizi umumnya terjadi pada balita karena pada umur tersebut anak 

mengalami pertumbuhan yang pesat (Adisasmito, 2007).  

      Pola asuh orang tua terhadap anak  tidak bisa diremehkan karena akan 

mempengaruhi status gizi. Pola asuh dalam memberikan makanan sehari-hari 

penting untuk menunjang pertumbuhan balita. Anak akan mempunyai 

pertumbuhan yang baik meskipun dalam kondisi miskin (Munawaroh, 2015). 

Pola asuh pada ibu yang mempunyai anak balita di Desa Tunang didapatkan 



2 
 

Program Studi Gizi STIKes Binawan 
 

kendala pada saat mengasuh anak, yaitu keterbatasan waktu bersama anak 

terutama pekerjaan. Ibu yang pekerjaan kesehariannya bertani, menghabiskan 

waktunya untuk pergi berladang/bersawah sehingga waktu untuk bersama 

dengan anak kurang. Dalam mempersiapkan makanan, makanan yang 

dihidangkan hanya ala kadarnya, sayur mayur didapat dari hasil 

bertani/berkebun begitu juga dengan lauk pauk yang didapatkan dari hasil 

berburu di hutan, dan mencari ikan di sungai. Terkadang juga makanan yang 

dihidangkan hanya makan nasi, mie instan dan telur saja. Selain dari segi 

makanan, persepsi dalam suatu penyakit terutama pada anak yang mengalami 

penyakit korengan, pantangan makanan yang tidak diperbolehkan adalah jenis 

makanan yang sifatnya berbau amis, misalnya telur, ayam, makanan seafood 

seperti ikan dan udang (Ita, 2014). 

     WHO merekomendasikan untuk memberikan ASI secara eksklusif 

sampai bayi berusia 6 bulan dan memberikan MP-ASI sejak bayi berusia 6-24 

bulan diteruskan dengan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun atau 

lebih. Standar ini direkomnedasikan karena terbukti dapat menurunkan angka 

kematian anak dan meningkatkan kualitas hidup ibu sesuai dengan Millenium 

Development Goals  keempat dan kelima. Risiko kematian balita yang 

diberikan ASI dan MP-ASI dengan baik dapat menurun sebsar 13%. 

Pemberian MP-ASI yang tepat mulai usia enam bulan akan mengurangi risiko 

malnutrisi (Retno, 2013). 

    Pada usia 6 bulan, selain ASI bayi mulai bisa diberi makanan 

pendamping ASI, karena pada usia itu bayi sudah mempunyai refleks 

mengunyah dengan pencernaan yang lebih kuat. Dalam pemberian makanan 

bayi perlu diperhatikan ketepatan waktu pemberian, frekuensi, jenis, jumlah 

bahan makanan, dan cara pembuatannya. Adanya kebiasaan pemberian 

makanan bayi yang tidak tepat, antara lain : pemberian makanan yang terlalu 

dini atau terlambat, makanan yang diberikan tidak cukup dan frekuensi yang 

kurang (Maseko &Owaga, 2012).  

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan di yogyakarta didapatkan 

sebanyak 61 orang responden dari 88 responden memberikan MP-ASI dengan 

tepat (Sari, 2014). 
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   Data yang didapat dari enam wilayah Kota/Kabupaten Provinsi DKI 

Jakarta menunjukkan dari sekitar 158,405 balita yang ditimbang, 937 balita 

berada di garis merah, kurang dari satu persen diantaranya berada di garis 

merah (BGM) (Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016). Dan dari data 

Puskesmas kecamatan  Makasar di dapatkan balita Berdasarkan data status 

gizi balita menurut BB/U balita yang mempunyai status gizi kurang dan 

BGM ada 60 balita  (Profil Puskesmas Kecamatan Makasar ,2017).  

1.2 Rumusan Masalah  

Di Indonesia terdapat 19,6 %  balita kekurangan gizi yang terdiri dari 

5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% berstatus gizi kurang, sebesar 4,5% 

balita dengan gizi lebih tahun 2013 DKI Jakarta, 2015 persentase gizi kurang 

11.2% dan gizi buruk 2,8%. Menurut data dari Puskesmas Kecamatan 

Makasar Jakarta Timur 2017 terdapat 60 balita dengan status gizi kurang. 

Terdapat faktor yang menjadikan balita kekurangan gizi yaitu pengetahuan ibu 

dalam memberikan pola asuh kepada balita dan cara ibu memberikan MP-ASI 

yang kurang tepat pada balita. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1) Bagaimana gambaran status gizi balita pada usia 6-24 bulan di Puskesmas 

kecamatan makasar tahun 2018? 

2) Bagaimana gambaran pengetahuan ibu di Puskesmas kecamatan makasar  

tahun 2018? 

3) Bagaimana gambaran tentang pola asuh di Puskesmas  kecamatan makasar  

tahun 2018? 

4) Bagaimana tentang pemberian MP-ASI di Puskesmas kecamatan makasar  

tahun 2018? 

5) Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu terhadap status gizi di 

Puskesmas Jakarta kecamatan makasar  Timur tahun 2018? 

6) Apakah ada hubungan antara pola asuh terhadap status gizi di Puskesmas 

kecamatan makasar  Jakarta Timur tahun 2018? 

7) Apakah ada hubungan antara pemberian MP-ASI terhadap status gizi di 

Puskesmas kecamatan makasar  Jakarta Timur tahun 2018? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi hubungan pengetahuan ibu, pola asuh dan 

pemberian MP-ASI terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Makasar Tahun 2018. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi status gizi balita pada  usia 6-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Kecamatan Makasar tahun 2018. 

2) Mengidentifikasi pengetahuan ibu balita usia 6-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Kecamatan Makasar tahun 2018. 

3) Mengidentifikasi pola asuh ibu balita usia 6-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Kecamatan Makasar tahun 2018. 

4) Mengidentifikasi pemberian MP-ASI pada balita usia 6-24 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Makasar tahun 2018. 

5) Menganalisis hubungan pengetahuan ibu terhadap status gizi balita 

pada usia 6-24 bulan di wilayah kerjaPuskesmas Kecamatan 

Makasar tahun 2018. 

6) Menganalisis hubungan pola asuh  ibu terhadap status gizi balita 

pada usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 

Makasar tahun 2018. 

7) Menganalisis hubungan pemberian MP-ASI terhadap status gizi 

balita pada usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 

Makasar tahun 2018. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Untuk Puskesmas 

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan pada program 

perencanaan khususnya terhadap status gizi pada balita. 

1.5.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai informasi tentang pengetahuan ibu, pola asuh dan 

pemberian MP-ASI yang ada hubungannya dengan status gizi balita 

usia 6-24 bulan. 
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1.5.3 Bagi peneliti 

Menjadi bahan masukan serta referensi di bidang kesehatan dan 

Status gizi pada balita sebagai bahan penelitian selanjutnya. 

1.6 Ruang Lingkup 

Penelitian ini adalah penelitian hubungan pengetahuan ibu, pola asuh 

dan pemberian MP-ASI  terhadap status gizi. Penelitian ini di tujukan kepada 

ibu yang mempunyai bayi usia 6-24 bulan. Penelitian bertempat di Puskesmas 

Kecamatan Makasar yang akan dilakukan pada bulan Maret 2018. Penelitian 

ini menggunakan penelitian non-eksperimental, dengan menggunakan desain 

penelitian cross sectional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Status  Gizi  

2.1.1 Definisi 

Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang 

yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-

zat gizi di dalam tubuh. Status gizi merupakan cerminan ukuran 

terpenuhinya kebutuhan gizi yang didapatkan dari asupan dan 

penggunaan zat gizi oleh tubuh. Status gizi dapat dapat ditentukan 

dengan pemeriksaan klinis, pengukuran antropometri, analisis biokimia, 

dan riwayat. Status gizi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu status gizi 

kurang, gizi normal, dan gizi lebih (ASDi 2015).  

2.2 Status Gizi Kurang   

    Status gizi kurang atau sering disebut undernutrition merupakan keadaan 

gizi seseorang dimana jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari energi 

yang dikeluarkan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah energi yang masuk 

lebih sedikit dari anjuran kebutuhan individu (Wardlaw, 2007).   

    Penelitian Devi (2010), mengemukakan beberapa faktor yang  menjadi 

penyebab terjadinya gizi kurang adalah berat bayi lahir rendah (BBLR), 

penyakit penyerta balita, pengetahuan orang tua tentang gizi rendah, keadaan 

ekonomi keluarga, keadaan lingkungan, pola asuh orang tua, dan lama 

pemberian ASI Eksklusif. Jenis kelamin, status pendidikan ayah, jumlah 

kelahiran juga mempengaruhi status gizi balita (Asfaw dkk., 2015).  

    Gizi kurang dapat terjadi karena seseorang mengalami kekurangan salah 

satu zat gizi atau di dalam tubuh (Almatsier, 2005). 

2.3 Penilaian  Status Gizi 

Secara umum penilaian status gizi dapat dilihat dengan metode langsung 

dan tidak langsung (Proverawati, 2010). 

          2.3.1 Secara langsung 

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat 

penilaian yaitu: 

      1. Antropometri 
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     Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau 

darisudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan 

denganberbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 

tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri 

digunakan untuk melihat ketidak seimbangan asupan protein dan 

energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan 

jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. 

Antropometri merupakan salah satu cara langsung untuk menilai 

status gizi. Dibandingkan dengan metode lainnya, pengukuran 

antropometri lebih praktis, sehingga dianjurkan untuk menilai status 

gizi di masyarakat (Aritonang, 2013). Pengukuran antropometri 

dilakukan untuk mengetahui status gizi  dengan cara menimbang berat 

badan dan mengukur tinggi badan serta menginterpretasikan status gizi 

berdasarkan Grafik Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi 

Badan pada anak umur 0-2 tahun dan 29-59 bulan (Depkes RI , 2009). 

Penilaian Status gizi masyarakat dengan antropometri pada 

dasarnya adalah mengukur perubahan pertumbuhan anak yang 

mencakup pengukuran berat badan dan tinggi badan atau panjang badan 

dengan membandingkan hasil pengukuran dengan bahan baku sesuai 

indeks antropometri yang digunakan, seperti indeks Berat Badan 

menurut umur (BB/U) , Berat Badan menurut Panjang Badan atau 

tinggi badan (BB/PB atau BB/TB), Panjang badan atau Tinggi Badan 

menurut Umur (PB/U atau TB/U), atau dengan indeks antropometri 

lainnya (Kemenkes, 2012). 

Kategori status gizi pada berbagai ukuran antropometri untuk balita   :  

 

1. Berdasarkan Indeks BB/U  

1) Gizi Lebih (> 2,0 SD baku WHO NCHS)  

2) Gizi Baik (- 2,0 SD s/d + 2,0 SD)  

3) Gizi Kurang (<- 2,0 SD)  

4) Gizi Buruk (<- 3,0 SD) 

 Interpretasi :  



8 
 

Program Studi Gizi STIKes Binawan 
 

a) Indikator status gizi kurang pada saat sekarang  

b) Sensitif terhadap perubahan kecil  

c) Kadang umur secara akurat sulit didapat  

d) Growth monitoring  

e) Pengukuran yang berulang dapat mendeteksi gagal tumbuh karena 

infeksi atau KEP  

2. Berdasarkan Indeks PB/U atau TB/U  

1) Normal (≥ -2,0 SD baku WHO NCHS)  

2) Pendek / Stunted (< -2,0 SD) 

Interpretasi :  

a) Indikator status gizi masa lalu  

b) Indikator kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa  

c) Kadang umur secara akurat sulit didapat berdasarkan indeks 

3. Indeks BB/PB atau BB/TB : 

1) Gemuk (> 2,0 SD baku WHO NCHS)  

2) Normal (- 2,0 SD s/d + 2,0 SD)  

3) Kurus / Wasted (< -2,0 SD s/d – 3,0 SD)  

4) Sangat Kurus (< -3,0 SD)  

Interpretasi :  

a) Mengetahui proporsi badan (gemuk, normal,kurus)  

b) Indikator status gizi saat ini  

c) Umur tidak perlu diketahui 

 

2. Klinis 

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk 

menilaistatus gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-

perubahanyang terjadi yang dihubungkan dengan ketidak cukupan 

gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, 

rambut dan mukosaoral atau pada organ-organ yang dekat dengan 

permukaan tubuh sepertikelenjar tiroid. Metode ini umumnya 

digunakan untuk survei klinissecara tepat (rapid clinical 

surveys). Survei ini dirancang untukmendeteksi secara cepat tanda-
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tanda klinis umum dari kekurangan salahsatu atau lebih zat gizi. 

Disamping itu, digunakan untuk mengetahui tingkat gizi seseorang 

dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan gejala 

(symptom) atau riwayat penyakit. 

3. Biokimia 

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan 

spesimen yangdiuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai 

macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain 

darah, urine, tinja danjuga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan 

otot. Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa 

kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. 

Banyak gejala klinis yang kurangspesifik, maka penentuan kimia faali 

dapat banyak menolong untukmenentukan kekurangan gizi yang 

spesifik. 

4.  Biofisik 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan 

status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) 

dan melihat perubahan struktur. Umumnya dapat digunakan dalam 

situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (epidemic of night 

blindnes). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.  

           2.3.2  Secara Tidak Langsung 

  Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga 

(Proverawati,2010) yaitu : 

1. Survei Konsumsi Makanan 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi 

secaratidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi 

yangdikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat 

memberikangambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada 

masyarakat, keluargadan individu. Survei ini dapat 

mengindentifikasikan  kelebihan dankekurangan gizi. 

 

2. Statistik Vital 
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Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan 

menganalisisdata beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian 

berdasarkanumur, angka kesakitan, dan kematian akibat penyebab 

tertentu dan datalainnya yang berhubungan dengan gizi. 

Penggunaannya dipertimbangkansebagai bagian dari indikator tidak 

langsung pengukuran status gizi masyarakat. 

 

3. Faktor Ekologi 

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah 

ekologisebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan 

lingkunganbudaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung 

dari keadaanekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain-lain. 

Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk 

mengetahui penyebab malnutrisi. 

2.3.3  Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi  

Menurut Supariasa (2012) ada beberapa hal yang mempengaruhi 

status gizi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

adalah intake nutrisi dan penyakit infeksi. Selain itu secara tidak 

langsung, ada beberapa faktor lain, yaitu persedian pangan yang cukup, 

pendidikan ibu, pengetahuan gizi dan kesehatan  serta pelayanan 

kesehatan, tingkat pendapatan keluarga atau status sosial ekonomi.  

1. Penyakit Infeksi 

     Penyakit infeksi akan menyebabkan gangguan gizi melalui 

beberapa cara yaitu menghilangkan bahan makanan melalui muntah-

muntah dan diare. Selain itu penyakit infeksi seperti infeksi saluran 

pernapasan dapat juga menurunkan nafsu makan dan menyebabkan 

status gizi kurang (Arisman, 2004). 

2. Higiene Sanitasi Lingkungan 

Sanitasi lingkungan yang buruk akan menyebabkan anak lebih 

mudah terserang penyakit infeksi yang akhirnya dapat mempengaruhi 

status gizi (Poedjiadi, 1994). Sanitasi lingkungan sangat terkait dengan 

ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, jenis lantai rumah serta 
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kebersihan peralatan makan pada setiap keluarga. Makin tersedia air 

bersih untuk kebutuhan seharihari, makin kecil risiko anak terkena 

penyakit kurang gizi (Soekirman, 2000). 

3. Pelayanan Kesehatan Kurang Memadai 

    Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu 

sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting 

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas 

adalah rumah sakit dan puskesmas, banyaknya rumah sakit besar 

ataupun rumah sakit umum di daerah ibu kota tapi tidak menjaminnya 

bagusnya pelayanan rumah sakit terhadap pasien, masih banyak kasus 

yang seharusnya tidak terjadi saat sedang darurat, masih banyak 

penolokan pasien di karnakan biaya dan kurang sigapnya layanan dari 

pihak rumah sakit, Pelayanan kesehatan yang baik merupakan 

kebutuhan bagi setiap orang.  

Semua orang ingin merasa dihargai, ingin dilayani, ingin 

mendapatkan kedudukan yang sama  di mata masyarakat. Akan tetapi 

sering terdapat dikotomi dalam upaya pelayanan kesehatan di 

Indonesia. Sudah begitu banyak kasus yang menggambarkan betapa 

suramnya wajah pelayanan kesehatan di negeri ini. Seolah-olah 

pelayanan kesehatan yang baik hanya diperuntukkan bagi mereka 

yang memiliki dompet tebal. Sementara orang-orang kurang mampu 

tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional.  

Orang-orang miskin sepertinya tidak boleh sakit. Tidak abis fikir 

apa yang membuat adanya jurang pemisah antara si kaya dan si 

miskin dalam mendapatkan  pelayanan kesehatan. Dokter yang ada di 

berbagai rumah sakit kadang sering menunjukkan jati dirinya kepada 

pasien secara gagah.   

Susahnya masuk kuliah untuk jurusan kedokteran dan panjangnya 

semester mereka dan bedanya biyaya dalam perkuliahan itulah yang 

membedakan sepesialnya seorang dokter , dari semua seseorang di 

lingkungan saya yang masuk  perkuliahan jurusan kedokteran mereka 
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pasti punya misi dan visi yang mulia, tapi tak sedikit juga yang setelah 

mereka lulus dan mendapat gelar dokter mereka malah lupa akan 

kewajiban utama seorang dokter adalah menolong pasien bukan malah 

melihat dari status ekonomi mereka.  

Terkadang mereka meriksa pasien yang keekonomian kebawah 

suka seenaknya beda jika yang datang adalah pasien yang berduit 

merek kadang lebih mensepesialkan. Karna ketidak nyaman pasien 

yang keekonomiannya di atas terkadang mereka lebih memilih 

pelayanan rumah sakit luar karna menurut mereka apa yang di 

keluarkan setara apa yang mereka dapatkan, bagaimana dengan 

mereka yang keekonomian di bawah, mereka hanya meratapi apa yang 

ia rasakan bahkan tak sedikit yang harus kehilangan  sanak sodaranya 

mereka  karna kelalaian dalam penanganan dan obat yang di berikan , 

dan sekarang pemerinta memberikan BPJS jaminan kesehatan untuk 

orang yang tak mampu tapi yah seperti itu pasti ada positif dan 

negatifnya dalam melayani, terkadang suka di persulit dalam 

pembuatannya yang mengharuskan bolak balik untuk melengkapi 

persyaratannya.   

Sebuah data yang kami dpat dari salah satu situs menyebutkan di 

Singapore saja setiap tahunnya sekitar 300.000 Langkah-langkah yang 

telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi 

penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan 

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio 

dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan 

pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga 

kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan 

makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan 

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

4. Pendidikan Ibu 

Pendidikan yang rendah mempengaruhi tingkat pemahaman 

terhadap pengasuhan anak termasuk dalam hal perawatan, pemberian 

makanan dan bimbingan pada anak yang akan berdampak pada 

kesehatan dan gizi yang semakin menurun dan semakin tinggi tingkat 
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pendidikan seseorang maka semakin mudah diberikan pengertian 

mengenai suatu informasi dan semakin mudah untuk 

mengimplementasikan pengetahuannya dalam perilaku khususnya 

dalam hal kesehatan dan gizi. Dengan demikian, pendidikan ibu yang 

relatif rendah juga akan berkaitan dengan sikap dan tindakan ibu 

dalam menangani masalah kurang gizi pada anaknya  (Putri et.al 

2015). 

Gulo (2013) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu balita 

gizi buruk lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan ibu balita 

normal, namun tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu 

dengan kasus balita gizi buruk. 

5. Pekerjaan Ibu 

Saat ini terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja wanita di 

berbagai sektor pekerjaan. Hal ini menyebabkan makin banyak ibu 

yang harus meninggalkan bayi sebelum berusia 6 bulan karena masa 

cuti yang telah habis (Depkes RI, 2005).  

Pada ibu yang bekerja akan kehilangan waktu untuk 

memperhatikan asupan makanan bagi balitanya sehingga akan 

mempengaruhi status gizi balitanya. Ibu yang memiliki balita 

kemudian  bekerja lebih banyak memiliki status gizi balita kurang 

dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. 

Penelitian di posyandu RW 24 dan 08 Wilayah Kerja Puskesmas 

Nusukan Kota Surakarta. Berdasarkan hasil SPSS 16 dengan 

menggunakan uji chi-square di dapatkan hasil p=0,156 artinya 

p>0,005 sehingga hasil penelitian menunjukan tidak ada peranan 

antara pekerjaan ibu dengan status gizi balita. Hal ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian ini dimana justru ibu yang tidak 

bekerja memiliki balita dengan gizi kurang lebih banyak dibandingkan 

dengan ibu yang bekerja. 

ada beberapa faktor yang ditemukan peneliti di lapangan. 

diantaranya peranan seorang ibu digantikan oleh nenek balita atau 

orang tua dari ibu balita sehingga asupan makanannya dapat terpenuhi 
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dengan baik dan bahkan seorang nenek juga yang mengantarkan 

balitanya ke posyandu untuk melakukan penimbangan balitanya. 

Kemudian yang kedua adalah tingkat pendapatannya, pada ibu yang 

tidak bekerja meskipun memiliki banyak waktu untuk memperhatikan 

asupan makanan anaknya akan tetapi pendapatan keluarganya lebih 

sedikit dibandingkan ibu yang bekerja. Menurut Suparisa kehidupan 

ekonomi keluarga akan lebih baik pada keluarga dengan ibu bekerja 

dibandingkan dengan keluarga yang hanya menggantungkan ekonomi 

kepada kepala keluarga. Kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik 

akan memungkinkan keluarga mampu memberikan perhatian yang 

layak bagi asupan gizi balita (Handayani, 2013).  

6. Ketahanan Pangan  

1. Definisi  

       Undang – undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan 

mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya 

pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin 

dari tersedianya pangan yang cukup baik, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Definisi ketahanan pangan berdasarkan UU nomor 

18 tahun 2012 (UU RI, 2012). 

United States agency for International Development atau 

USAID (1999) mendefinisikan ketahanan pangan adalah suatu 

kondisi apabila semua orang secara terus-menerus, baik secara 

fisik, sosio dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan mereka 

untuk hidup secara produktif dan sehat.  

           Ketahanan pangan menurut United States Department of 

Agiculture atau USDA (2012) yaitu kondisi dimana setiap orang 

secara terus-menerus dapat mengakses makanan yang cukup untuk 

hidup secara aktif dan sehat. 
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           Pemenuhan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat 

merupakan salah satu syarat untuk membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan 

nasional, dan merupakan syarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lain 

seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (Badan Ketahanan 

Pangan, 2010). Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan di 

Indonesia perlu diperhatikan agar pembangunan nasional dapat 

tercapai. Langkah-langkah yang dapat di tempuh oleh pemerintah 

hendaknya bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang 

cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat rumah 

tangga, daerah, maupun nasional, secara merata.  

2. Indikator Ketahanan Pangan 

Penelitian yang dilakukan Studdert et.al, (2001) mengukur 

ketahanan pangan rumah tangga dengan 2 indikator management 

processes dan indikator experience of food insecurity. Indikator 

management processes menggambarkan situasi pangan yang 

ditunjukkan dengan  strategi rumah tangga dalam memenuhi 

kebutuhan pangan rumah tangganya. Hal ini berkaitan dengan cara 

mengatur makanan, yaitu menyimpan dan mengganti pangan. 

Menyimpan makanan pada dasarnya sudah menjadi hal yang biasa 

bagi masyarakat pedesaan, namun dalam kondisi rawan pangan hal 

itu tidak dapat dilakukan lagi. Sedangkan mengganti makanan 

dilakukan dengan membeli pangan yang sama dengan kualitas 

lebih rendah dengan harga yang lebih murah, atau mencampur 

makanan minsalnya beras dicampur dengan jagung. 

Indikator experience of food insecurity dapat dilihat dari 

pengurangan asupan makanan berupa pengurangan frekuensi 

makan pada orang dewasa, dan pengurangan makanan 

ringan/selingan bagi anak-anak. Selain itu indikator ini dapat 

dilihat dari cara keluarga menyimpan makanan. Pada masa sulit 

penyimpanan makanan lebih banyak dilakukan oleh rumah tangga 

di pedesaaan yang memproduksi sendiri kebutuhan pangannya 
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dengan pertimbangan akan sulit membelinya kembali pada waktu 

di butuhkan, terutama bahan pangan pokok seperti beras dan 

singkong (Studdert et.al, 2001). 

Indikator ketahanan pangan suatu daerah dapat dilihat dari  

ketersediaaan pangan pokok, proporsi penduduk miskin, proporsi 

balita yang kurang gizi, dsb. Apabila suatu daerah proporsi balita 

gizi kurangnya yaitu underweight dan stunting  tinggi, maka 

kemungkinan wilayah tersebut mengalami kerawanan pangan 

(DKP et.al, 2009).  

7. Krisis Ekonomi,Sosial dan Politik 

Krisis ekonomi, sosial dan politik yang terjadi sejak Tahun 

1997 merupakan akar dari masalah gizi. Krisis tersebut menyebabkan 

turunnya daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan menurunnya 

konsumsi pangan masyarakat dan akhirnya status gizi masyarakat 

mengalami penurunan (Aritonang, 2002). 

2.3.4  Klasifikasi Status Gizi 

WHO menggunakan kisaran prevalensi dari indikator BB/U, 

TB/U dan BB/TB tersebut untuk mengkategorikan tingkat keadaan status 

gizi anak di bawah lima tahun (balita) untuk mengetahui masalah 

kesehatan masyarakat. Dan jenis parameter yang di gunakan adalah 

BB/U yang merupakan salah satu parameter yang memberikan gambaran 

massa tubuh.( Proverawati, 2010; Supariasa 2014). 

                                        Tabel. 1 

Klasifikasi Penilaian Kategori Status Gizi Anak di bawah 5 tahun 

berdasarkan BB/U Standart WHO 2006 

Kategori Status Gizi Ambang batas (Z-Score) 

Gizi buruk  <-3 SD 

Gizi kurang  -3 SD sampai dengan <-2 SD 

Gizi baik  -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gizi lebih   >2 SD 

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI NO : 1995/Menkes/SK/XII/2010, Direktorat 

Bina Gizi 2011. 
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a. Kelebihan Indeks BB/U 

Indeks BB/U mempunyai beberapa kelebihan antara lain : 

1) Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum. 

2) Baik untuk mengukur status gizi akut atau kronis. 

3) Berat badan dapat berfluktuasi. 

4) Sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil. 

5) Dapat mendeteksi kegemukan (over weight). 

b. Kelemahan Indeks BB/U 

1) Dapat mengakibatkan interprestasi status gizi yang keliru bila terdapat 

edema maupun asites. 

2) Di daerah pedesaan yang masih terpencil dan tradisional, umur sering 

sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan umur yang belum baik. 

3) Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian 

atau gerakan anak pada saat penimbangan. 

4) Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial 

budaya setempat. Dalam hal ini orang tua tidak mau menimbang 

anaknya, karena dianggap seperti barang dagangan, dan sebagainya. 

Indeks BB/U digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status 

gizi. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U 

lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini (Supariasa,2012). indeks 

BB/U atau gizi kurang lebih berhubungan dengan ketahanan pangan dan 

asupan makan, sehingga peneliti menggunakan indeks ini. 

2.4 Pengetahuan Gizi  

   2.4.1 Definisi  

Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat 

gizi, sumber-sumber zat gizi pada makanan, makanan yang aman 

dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan penyakit dan cara mengolah 

makanan yang baik agar zat gizi dalam makanan tidak hilang serta 

bagaimana hidup sehat (Notoatmojo, 2003). Menurut (Almatsir, 2002) 

Pengetahuan gizi adalah sesuatu yang diketahui tentang makanan dalam 

hubungannya dengan kesehatan optimal. Pengetahuan gizi meliputi 

pengetahuan tentang pemilihan dan konsumsi sehari-hari dengan baik 
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dan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal 

tubuh kurangnya pengetahuan orang tua, khususnya ibu merupakan salah 

satu penyebab terjadinya kekurangan gizi pada balita (frost et al 2005).  

Pengetahuan dan sikap ibu akan mempengaruhi asupan makan yang ada 

didalam keluarga terutama pada balita (Rakhmawati, 2014).  

Pengetahuan gizi ibu disini dimaksudkan agar seorang ibu dapat 

menyusun, membuat makanan yang dikonsumsi oleh balita bervariasi 

atau beraneka ragam. Keaneka ragaman bahan makanan itu bertujuan 

supaya sesuai kebutuhan zat gizi balita dapat terpenuhi dalam satu menu 

makanan. Konsumsi zat gizi sebagai sumber tenaga atau energi 

(kharbihidrat), sumber zat pembangun (protein), sumber zat pengatur 

(vitamin). Ketiga sumber zat gizi ini sangat diperlukan dalam 

pertumbuhan dab perkembangan balita. Namun perlu diketahui porsi atau 

ukuran dari masing-masing zat gizi tersebut harus sesuai dengan 

pedoman  gizi seimbang dan AKG (Angka Kecukupan Gizi) pada balita  

(Midwifery, 2007) 

2.4.2  Tingkat Pengetahuan Ibu 

Untuk mendapatkan anak yang tumbuh dengan normal juga tidak 

dapat lepas dari tingkat pengetahuan ibu terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Pengetahuan ibu dalam mengatur konsumsi 

makanan dan pola menu seimbang sangat diperlukan pada masa tumbuh 

kembang balita. Pengetahuan gizi ibu ini dapat diperoleh melalui 

pendidikan baik itu formal maupun non formal pengetahuan gizi 

nonformal diperoleh melalui berbagai media. Penyuluhan tentang 

kesehatan gizi diposyandu merupakan salah satu selain pengetahuan 

gizi di media masa (koran, majalah dll) dan media elektronik seperti 

televisi dan radio (Midwifery, 2007). 

  2.4.3 Pengetahuan Pola Asuh Makan   

Pola asuh makan orang tua kepada anak atau parental feeding 

adalah perilaku orang tua yang menunjukan bahwa mereka memberikan 

makan pada anaknya baik dengan pertimbangan atau tanpa 

pertimbangan (boucher, 2014) 
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Menurut penelitian Wahyani(2015) di Puskesmas Pleret Bantul 

Yogyakarta, Ada hubungan pengetahuan ibu tentang gizi balita dengan 

status gizi balita. Hai ini sejalan dengan penelitian Melly Anidaet al  di 

Kota Karang Raya Teluk Betung Timur Bandar Lampung 2015, bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi ibu dengan 

status gizi balita. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian  

Burhani(2016) di  Kelurahan  Air Tawar Barat Kota Padang, tidak ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita.   

2.5 Pola Asuh 

Pola asuh adalah salah satu  faktor yang erat kaitannya dengan tumbuh 

kembang anak. Pola asuh dalam konteks ini, mencakup beberapa hal yaitu  

makanan yang merupakan sumber gizi, vaksinasi, ASI eksklusif, pengobatan 

saat sakit, tempat tinggal, kebersihan lingkungan, pakaian dan lain - lain 

(Soetjiningsih, 2012). Penerapan pola asuh orang tua sangat penting karena 

seorang ibu merupakan lingkungan pertama dan menjadi pembentuk awal 

hubungan interpersonal dengan anak (Wong, 2008). 

Pengaruh keluarga juga dapat dilihat dari cara keluarga dalam mengasuh 

(merawat dan mendidik) anak, ibu merupakan anggota keluarga yang sangat 

berperan dalam mengasuh anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak 

yang berkualitas (Puspaningtyas et al, 2012). 

pola pengasuhan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

seorang ibu atau pengasuh lain (bapak, ibu, nenek, anggota keluarga lain) 

dalam hal kedekatannya dengan anak, memberikan makan, merawat, 

memperhatikan kebersihan anak, memberikan stimulasi, serta memberikan 

kasih sayang dan sebagainya yang dibutuhkan anak untuk pertumbuhan dan 

perkembangan. Kesemuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal 

kesehatan fisik dan mental, status gizi, pendidikan umum, pengetahuan 

tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga dan masyarakat, 

sifat, pekerjaan sehari-hari, adat atau kebiasaan keluarga dan masyarakat (Eka 

dan Setiyaningsih, 2012).  

Pola pengasuhan merupakan bentuk umum atau khusus cara mengasuh 

anak yang meliputi pengasuhan anak sebelum dan sesudah persalinan, 
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pemberian ASI dan pemberian makanan, serta pengasuhan bermain. 

Pemberian ASI yang dimaksud adalah pengasuhan dari aspek perilaku ibu 

dalam mempersiapkan ASI untuk anaknya (Soetjiningsih, 2014). Air Susu 

Ibu (ASI) sebaiknya diberikan segera setelah bayi lahir. ASI yang pertama 

keluar berupa kolostrum yang mengandung zat anti bodi. Disamping 

mempunyai nilai gizi tinggi ASI dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas 

anak, serta yang terpenting yaitu untuk perkembangan anak (Arisman, 2010). 

Menurut penelitian Siti Munawaroh (2015)  diwilayah Puskesmas 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo, ada hubungan pola asuh dengan status gizi 

balita. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Reska Handayanidi (2017) 

Puskesmas Seberang Padang, yang mengatakan ada hubungan yang 

bermakna antara pola asuh dengan status gizi pada pada anak balita. Tetapi 

hal ini tidak sejalan penelitian Palviana ita di Desa Tunang Kecamatan 

Mempawah Hulu Kabupaten Landak Kalimantan Barat 2014, menytakan 

bahwa  tidak ada hubungan antara pola asuh ibu dengan status gizi anak 

balita. 

      2.5.1 Pola Asuh Makan Balita Usia 6-24 Bulan 

 Kesehatan anak merupakan hal yang perlu diupayakan secara 

serius oleh orang tua, untuk itu perlu diupayakan pola pemberian makan 

atau pola asuh makan yang tepat dan seimbang agar anak tetap sehat 

dan terhidar dari penyakit infeksi atau penyakit lain yang berkaitan 

dengan gizi. Makanan seimbang yaitu makan sesuai komposisi bahan 

makanan yang dibutuhkan tubuh dalam porsi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan anak pada masing-masing usianya (Purwani dan Maryam, 

2013). 

Pola pemberian makan pada anak sangat berperan penting dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak, karena dalam makanan 

banyak mengandung zat gizi. Gizi menjadi bagian yang sangat penting 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, jika pola makan tidak 

tercapai dengan baik maka kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, tubuh 

menjadi kurus, pendek bahkan bisa gizi buruk, kondisi tersebut akan 

menyebabkan gangguan perkembangan anak. Oleh karena itu pola 
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pemberian makan pada anak harus dilakukan dengan tepat dan benar 

agar kebutuhan gizi anak bisa tercukupi dengan baik sesuai dengan 

usianya (Purwani dan Mariyam, 2013; Solihin et al, 2013). 

2.5.2 Usia Pemberian Makan Pada Anak  

Makanan atau minuman yang mengandung gizi, diberikan kepada 

bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi gizi selain dari ASI. 

Pada usia 6-12 bulan, ASI hanya menyediakan ½ atau lebih kebutuhan 

bayi, pada usia 12-24 bulan ASI menyediakan 1/3 dari kebutuhan 

gizinya sehingga MP-ASI harus segera diberikan mulai bayi berusia 6 

bulan (Kemenkes, 2013). Memasuki usia 6 bulan, bayi telah siap 

menerima makanan bukan cair, karena gigi telah mulai tumbuh dan 

lidah tidak lagi menolak makanan setengah padat. Di samping itu, 

lambung juga telah lebih baik mencerna zat tepung (Arisman, 2010). 

Pada usia 6 sampai 9 bulan  anak mulai diperkenalkan dengan makanan 

berbentuk lumat yang halus karena anak sudak memiliki reflek 

mengunyah. Contoh bubur susu, biskuit yang dilumatkan atau makanan 

keluarga yang telah dilumatkan. Pada anak usia 9-12 bulan mulai 

diperkenalkan dengan makanan dengan tekstur yang lembek seperti 

nasi tim atau bubur saring sedangkan pada anak usia 12-24 bulan mulai 

diperkenalkan dengan makanan keluarga atau makanan yang dicincang 

atau dihaluskan jika diperlukan seperti nasi, potongan kecil ikan, sayur, 

dan potongan buah. 

2.5.3 Jenis Makanan 

 Makanan yang ideal harus mengandung (1) makanan pokok 

(pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh keluarga, biasanya 

makanan yang mengandung tepung, seperti beras, gandum, kentang, 

tepung maizena), ditambah dengan bahan lain seperti (2) kacang , 

sayuran hijau atau kuning , (3) buah, (4) daging hewan, dan (5) minyak, 

atau lemak. Bahan ini dibuat menjadi bubur untuk kemudian,digunakan 

sebagai pendamping ASI, disuapkan pada bayi (Arisman, 2010).  

  Makanan dilakukan secara bertahap mulai dari makanan bertekstur 

lunak (bubur susu, bubur saring), lembek (bubur biasa, nasi tim), 
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hingga padat (makanan biasa/makanan keluarga), sesuai tingkat usia 

bayi (Kurniasih et al, 2010). 

2.5.4 Frekuensi dan Jumlah Makanan 

Pemberian makan pada anak dilakukan secara bertahap sesuai 

dengan usia anak serta sesuai bentuk, jumlah serta frekuensinya. Pada  

anak usia 6 sampai 9 bulan diberikan makanan lumat. Pada anak usia 9-

12 bulan adalah makanan lembik, sedangkan Pada usia 12-24 bulan 

makanan yang diberikan adalah makanan keluarga dan ditambah 

makanan selingan (Kemenkes, 2014a). Makanan selingan dianjurkan 

sebagai tambahan makanan diantara waktu makan dan dalam porsi kecil 

sehingga tidak menjadi pengganti makan utama. Makanan selingan 

akan memberikan tambahan energi dan zat gizi lainnya. Misalnya susu, 

roti atau biskuit yang dioles margarin atau mentega, selai kacang atau 

madu, buah, kue kacang atau kentang rebus yang merupakan jenis 

makanan yang sehat dan bergizi (Kemenkes, 2011).  

Tabel 2. Frekuensi dan Jumlah Pemberian Makan Balita 6-24 Bulan 

Umur Frekuensi Jumlah 

6-9 bulan 2- 3 x sehari  makanan 

lumat + ASI   

2-3 sendok makan 

Secara bertahap 

hingga mencapai 1/2 

mangkok berukuran 

250 ml setiap kali 

makan 

9-12 bulan 3-4 x sehari makanan 

lembik + ASI 

½ hingga ¾  mangkuk 

ukuran 250 ml 

12-24 bulan 3-4 x makanan 

keluarga + 1- 2 x 

makanan selingan + 

ASI 

¾ hingga Semangkuk 

penuh ukuran 250 ml. 

Sumber: Kemenkes (2014) 
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2.6  Makanan Pendamping Asi (MP-ASI) 

          MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) adalah makanan atau minuman 

selain ASI yang mengandung zat gizi yang di berikan kepada bayi selama 

periode penyampihan (complementary) yaitu pada saat makanan atau 

minuman lain diberikan bersamaan pemberian ASI (WHO). Setelah 

pemeberian ASI eksklusif  selama 6 bulan, bayi harus diberi maknan 

pendamping ASI karena setelah 6 bulan ASI tidak lagi dapat memenuhi 

kebutuhan gizi bayi akan energi protein dan bebrapa mikronutrien penting. 

ASI hanya memenuhi kebutuhan energi sekitar 65 - 80 %  dan sangat sedikit 

mengandung mikronutrien. Karena itu kebutuhan energi dan mikronutrien 

terutama zat besi dan seng harus didapat dari MP-ASI (AsDI et all, 2015 ). 

Tujuan pemberian asi makanan tambahan pendamping Asi adalah sebagai 

untuk melengkapi zat gizi asi yang sudah berkurangm mencoba adaptasi 

terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. (AsDI et all, 2015). 

         Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. 

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi berat lahir rendah 

(BBLR) dan penurunan tingkat kecerdasan. Kekurangan gizi pada bayi dan 

anak dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, yang 

apabila tidak di atasi secara dini dapat berlanjut hingga dewasa. Usia 0-24 

bulan merupakan masa pertumbuhan perkembangan yang pesat sehingga 

sering diistilahkan dengan “periode emas” sekaligus “periode kritis”. Periode 

emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh 

asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaliknya, pada 

masa ini bayi dan anak tidak memperoleh makanan sesuai dengan kebutuhan 

gizinya maka periode emas akan berubah menjadi periode kritis yang akan 

menggangu tumbuh kembang bayi dan anak, baikpada saat ini maupun masa 

selanjutnya (Yuliarti, 2010). 

 Menurut Kemenkes RI (2009) agar pertumbuhan bayi sesuai dengan 

umur, WHO/UNICEF merekomendasikan 4 hal penting yang harus dilakukan 

antara lain: memeberikan asi kepada bayi segera setelah bayi lahir, 

memberikan hanya asi saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir 

sampai bayi berusia 6  bulan, memberikan makanan pendamping ASI (MP-
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ASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan dan meneruskan pemberian 

ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih (indigenous food). 

Rekomendasi tersebut menekankan bahwa secara sosial-budaya, MP-

ASI hendaknya dibuat dari bahan pangan yang murah dan mudah diperoleh 

didaerah setempat (indigenous food). Melalui penerapan perilaku “kelurga 

sadar gizi”,  ibu didorong untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi sejak 

lahir sampai usia 6 bulan, serta memberikan MP-ASI yang cukup dan 

bermutu kepda bayi termasuk usia 6-24 bulan (Yuliarti, 2010). 

       2.6.1 Jenis-Jenis MP-ASI  

Secara umum ada 2 jenis MP-ASI yaitu hasil pengolahan pabrik 

atau disebut dengan “MP-ASI pabrikan” dan hasil pengolahan rum ah 

tangga atau disebut dengan “MP-ASI local”. Mengingat pentingnya 

aspek-sosial budaya dan aspek pemberdayaan masyarakat dalam 

kegiatan pemeberian MP-ASI maka MP-ASI yang akan diberikan pada 

tahu 2006 adalah MP-ASI local atau disebut “MP-ASI dapur ibu” 

(yuliarti, 2010). 

         2.6.2 Perilaku Pemberian MP-ASI 

  Menurut Tompunu 2015, menginjak usia 6 bulan, kebutuhan zat 

gizi bayi semakin meningkat. Pemeberian ASI saja hanya mencukupi 

sekitar 60-70% kebutuhan bayi. Karena itu diperlukan asupan lain 

sebagai pendamping ASI agar dapat mencukupi kebutuhan gizinya. 

Makanan Pendampaing ASI (MP-ASI) yang baik adalah tepat usia, 

tepat frekuensi, tepat porsi dan tepat tekstur. Memberikan makanan 

yang beragam sejak awal pemberian MP-ASI. Menerapkan pemberian 

makanan secara aktif dan responsif serta selalu memeperhatikan 

kebersihannya. MP-ASI yang baik menurut WHO ada beberapa kriteria 

sebagai berikut: 

1. Padat energi, protein dan nutrisi mikro 

2. Bersih dan aman 

3. Tidak berbumbu tajam atau gurih 

4. Mudah dimakan dan ditelan oleh balita 

5. Disukai oleh balita 

6. Tersedia diwilayah setempat dengan harga terjangkau 
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7. Mudah disiapkan 

Pada awal pemberian MP-ASI sebaiknya memeberikan makanan 

dalam bentuk tunggal, yaitu satu jenis makanan dalam satu kali waktu 

makan. Menu tunggal diperlukan untuk memperkenalkan beraneka 

ragam rasa asli makanan dan untuk mempermudah pengamatan reaksi 

alergi yang biasanya muncul beberapa jam sesudah bayi makan. 

Sebaiknya diberikana maknan penambah energi seperti minyak, kaldu 

atau santan sejak awal pemberian MP-ASI. Pemberian ASI tetap 

diberikan  sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih (Tomponu, 2015). 

 

Tabel 3. Jenis MP-ASI Sesuai Tahapan Usia 

Usia Tekstur Frekuensi Porsi Jenis maknan 

6 bulan 

– 6 

bulan 

lebih 2 

minggu 

Makanan 

lumat(saring, 

diulek) 

2 kali sehari 2-3 sendok 

makan, 

tambahkan secara 

bertahap  

Menu tunggal (1 

jenis makanan 

dalam satu kali 

makan. 

6 - 9 

bulan  

Makanan 

lumat(saring, 

diulek, bertahap 

menjadi 

makanan padat) 

 

2 – 3 kali 

sehari 

2 – 3 sendok 

makan, 

tambahkan secara 

bertahap hingga 
½ gelas (125 ml) 

Menu lengkap 

(terdiri dari 

karbohidrat, 

protein hewani, 

kacang-

kacangan, sayur 

atau buah dan 

lemak 

tambahan.) 

Makanan 

selingan  

1-2 kali 

sehari 

  

9 - 12 

bulan  

Makanan 

lembik   ( 

cincang halus 

bertahap 

menjadi cincang 

kasar) 

3-4 kali 

sehari 

½ gelas tambahkan 

secara bertahap 

hingga ¾ gelas. 

Menu lengkap 

(terdiri dari 

karbohidrat, 

protein hewani, 

kacang-

kacangan, sayur 

atau buah dan 

lemak 

tambahan.) 

Makanan 

selingan 

1-2 kali 

sehari 

  

12 – 24 

bulan  

Makanan 

kelurga (sudah 

dapat diberikan 

3-4 kali 

sehari 

¾ gelas, 

tambahkan secara 

bertahap hingga 1 

Menu lengkap 

(terdiri dari 

karbohidrat, 
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M

        

Menurut penelitian elitian A. Halil Datesfordate et al. di wilayah kerja 

Puskesmas Bahu Manado 2017, ada hubungan pemberian makanan 

pendamping air susu ibu (MP-ASI) dengan status gizi balita. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Gesit Kusuma Wardhani di kelurahan Setabelan 

Kota Surakarta 2015, bahwa ada hubungan antara pemberian MP-ASI 

dengan status gizi balita. Tapi hal ini tidak sejalan dengan  penelitian Bella 

Hayyu Risky Herlistia dan  Lailatul Muniroh di  wilayah kerja Puskesmas 

Gunung Anyar Kota Surabaya 2015, tidak adanya hubungan pemberian 

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan status gizi balita.   

gula dan garam 

dengan jumlah 

sediit) 

gelas( 250 ml) protein hewani, 

kacang-

kacangan, sayur 

atau buah dan 

lemak 

tambahan.) 

Makanan 

selingan 

1-2 kali 

sehari 
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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Sumber : Modifikasi UNICEF (1998) dan Sari (2014) 

 

 

 

 

 

Status Gizi 

Pemberian MP-ASI  Penyakit infeksi 

Ketahanan Pangan 

Rumah Tangga 

Rendah 

Pola asuh  

Sanitasi & Pelayanan 

Kesehatan Tidak 

Memadai 

Pengetahuan ibu, Pendidikan 

Ibu, pekerjaan ibu 

Krisis Ekonomi, Politik, Sosial 
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3.2 Kerangka Konsep 

Independen                                                                   Dependen  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

Sumber : Modifikasi UNICEF (1998) dan Sari (2014) 

 

3.3 Hipotesis 

1. Pengetahuan ibu berhubungan dengan status gizi balita usia 6–24 bulan 

Puskesmas kecamatan makasar tahun 2018. 

2. Pola asuh ibu berhubungan dengan status gizi balita usia 6–24 bulan di 

Puskesmas kecamatan makasar tahun 2018. 

3. Pemberian MP-Asi berhubungan dengan status gizi balita usia 6–24 bulan 

diPuskesmas kecamatan makasar tahun 2018.

 

Pengetahuan Ibu 

 

Pola asuh 

 

Pemberian MP-Asi 

 

Status Gizi Balita Usia 

6-24 Bulan 
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3.4 Definisi Operasional 

Tabel 4 Definisi Operasional 

No

. 
Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur SkalaUkur 

I. Dependen  

1 Status gizi 

balita  

Keadaan BB balita yang 

tidak sesuia dengan 

umur, berdasarkan 

pengukuran antropometri 

yang di nyatakan dengan  

BB/U di nyatakan 

dengan  Z-score yang 

mengacu pada standar 

WHO (Daeli, 2017) 

Dengan 

mengukur 

berat badan 

menurut 

umur  dan 

dihitung 

dalam Z-

score. 

Kuesioner standar WHO  1=Gizi kurang  

Z-score  <-2 SD 

2=Normal  

 Z-score ≥-2 SD) 

 (Depkes RI, 2011) 

 

Ordinal  

2. Independen  

1 Pengetahuan 

ibu  

pengetahuan tentang 

pemilihan dan konsumsi 

sehari-hari dengan baik 

dan memberikan semua 

zat gizi yang dibutuhkan 

Kuesioner  Kuesioner pengetahuan ibu 

terdiri dari 10 pertanyaan. 

(soal pilihan ganda) 

 

(Faradina, 2015) 

1. Pengetahuan 

tinggi (Nilai ≥ 

median ) 

2. Pengetahuan 

rendah (nilai 

Ordinal  
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untuk fungsi normal 

tubuh kurangnya 

pengetahuan orang tua, 

khususnya ibu 

merupakan salah satu 

penyebab terjadinya 

kekurangan gizi pada 

balita (frost et al 2005). 

≤median) 

 

2 Pola asuh  pola pengasuhan anak 

yang dilakukan oleh  ibu 

dalam hal kedekatannya 

dengan anak, 

memberikan makan, 

merawat, memperhatikan 

kebersihan anak. 

( Eka dan Setiyaningsih, 

2012) 

Kuesioner  Kuesioner pola asuh terdiri 

dari 10 pertanyaan.  

1. Pertanyaan positif  

a. Sangat tidak setuju: 1 

b. Tidak setuju:2 

c. Setuju:3 

d. Sangat setuju 4 

2. Pertanyaan negatiif  

a. Sangat tidak setuju:4 

b. Tidak setuju:3 

c. Setuju:2 

d. Sangat setuju:1 

3. Kurang baik (nilai 

≤ median) 

4. Baik (nilai 

>median) 

 

Ordinal  
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3. 

 

MP-ASI  adalah makanan atau 

minuman selain ASI 

yang di berikan kepada 

bayi untuk memenuhi 

kebutuhan gizi bayi 

(ASDI et all, 2015) 

Kuesioner  

MP-ASI 

terdiri dari 7 

pertanyaan. 

Kuesioner soal benar dan 

salah.  

1. jika jawaban tepat diberi 

nilai 10 

2. jika jawaban tidak tepat 

diberi nilai 0 

 

(Nutrisiani, 2010) 

1) Tepat  (nlai ≥ 

median) 

2) Tidak tepat  (nilai 

< median) 

 

Nominal  
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1      Jenis dan Desain  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 

study cross sectional. Pada desain ini peneliti mengumpulkan data dalam 

waktu yang bersamaan untuk mengetahui variabel independen dengan 

dependen pada populasi.  

4.2      Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di wilayah kerja puskesmas 

Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Waktu penelitian dibulan Agustus-

Oktober 2018. 

4.3       Subjek Penelitian 

4.3.1    Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah ibu yang mempunyai 

balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Makasar Jakarta 

Timur. 

4.3.2 Sampel 

           Sampel penelitian ini adalah balita dan ibu yang hadir saat 

penelitian  bersedia mengikui penelitian dan sesuai dengan kriteria 

inklusi dan ekslusi, sehingga didapatkan sebanyak 60 orang 

Adapun kriterian sampel tersebut diantaranya: 

a. Kriteria Inklusi  

1) Seluruh ibu yang mempunyai balita usia 6-24 bulan  

2) Bersedia menjadi responden untuk mengisi kuesioner yang 

diberikan    

b. Kriteria Eksklusi 

1) Responden  yang sulit ditemui atau tidak hadir pada saat 

penelitian. 

4.4   Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Timbangan Berat Badan  
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Berfungsi untuk mengukur status gizi pada balita  

2. Kuesioner Pengetahuan Ibu 

3. Kuesioner Pola Asuh Ibu 

4. Kuesioner Pemberian MP-ASI  

4.5   Prosedur Pengambilan Data 

4.5.1 Tahap Persiapan 

a. Mengurus perizinan keprogram studi gizi untuk pengambilan data 

di puskesmas kecamatan makasar. 

b. Pengurusan surat ijin ke puskesmas untuk pengambilan data gizi 

krang dan persetujuan penelitian. 

c. Pembuatan kuesioner 

d. Pengujian kuesioner  

4.5.2 Tahan Pelaksanaan 

1.  Mencari sampel yang sesuai dengan inklusi  

2. Melakukan pengukuran antroprometri pada balita, dengan cara 

balita di timbang secara langsung di Puskesmas atau diposyandu, 

pengukuran berfungsi untuk mengetahui status gizi pada balita 

dengan menggunakan Z-Score BB/U.  

3. Memberikan kuesioner kepada responden secara langsung 

kemudian responden di minta untuk memberikan jawaban terhadap 

setiap pertanyaan yang sudah tercantum dalam kuesioner. 

Selanjutnya, responden melakukan pengisian kuesioner 

pengetahuan ibu pola asuh dan pemberian MP-Asi.  

4.5.3 Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1) Editing : Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap data untuk 

melihat apakah jawaban lengkap dan jelas sesuai dengan 

pertanyaan penelitian. 

2) Coding : Pada tahap ini data sekunder diberi kode masing-masing 

jawaban (variabel) yang diperlukan. Kegunaan coding ini untuk 

mempermudah pada saat analisa data. 
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3) Cleaning : pembersih data dimaksudkan untuk mengecek kembali 

data yang sudah dan supaya tidak ada yang tidak lengkap. 

4) Analisis : setelah dicek data kemudian di olah dengan menganalisa 

dengan perangkat lunak (program SPSS). 

 4.6 Pengumpulan Data  

4.6.1 Data Primer  

Data diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Data berupa status gizi yang di ambil dengan menggunakan alat ukur 

yaitu timbangan.   

4.6.2 Data Skunder 

Data skunder diambil dari profil kesehatan Puskesmas Kecamatan 

Makasar. Data skunder berisikan status gizi kurang balita yang ada 

diwilayah kerja Puskesma Kecamatan Makasar. 

4.7   Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah di dapat dari responden dan telah 

dimasukkan kedalam computer, data diuji dengan menggunakan analisis 

univariat dan bivariate. 

4.7.1  Analisis Univariat 

Analisis univariat di gunakan untuk menganalisis data variabel 

dependen (status gizi balita) dan independen (Pengetahuan ibu, pola  

dan pemberian MP-ASI) Hasil dari analisis data ini disajikan dalam 

bentuk distribusi frekuensi.  

4.7.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat di gunakan untuk mengetahui hubungan variabel 

independen (pengetahuan ibu, pola asuh dan pemberian MP-ASI ) dan 

variabel dependen status gizi kurang balita. Analisis ini menggunakan 

uji chi-square dengan tingkat kemaknaan atau p value < 0,05 maka 

disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna.  

4.8     Etika Penelitian 

    Hal-hal etik yang menjadi perhatian dalam penelitian ini meliputi : 

autonomy, confidentiality, benceficience. Dalam penelitian ini, peneliti 

menghormati hak autonomy responden, yaitu hal mengambil keputusan 
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terkait partisipasi responden dalam penelitian tanpa unsur paksaan dan 

memiliki hak yang sama untuk berpatisipasi dalam penelitian. Sebelum 

pengambilan data peneliti memberika informed concent dengan dijelaskan 

terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, kemudian responden 

diminta untuk membaca dan menandatanganin informed concent yang 

dianjurkan. Selama penelitian responden bersedia menjadi partisipan 

selama penelitian berlangsung. 
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BAB V 

HASIL, PEMBAHASAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran  Puskesmas Makasar 

     5.1.1  luas dan Batas wilayah  

     Luas wilayah Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta 

Timur adalah 2.197,31 Ha. Terdiri dari 5 Kelurahan dengan jumlah 

Rukun Warga (RW) sebanyak 53 RW dan Rukun Tetangga (RT) 

sebanyak 571 RT . Dengan bats wilayah sebagai berikut:  

a. Bagian Utara berbatasan → Kecamatan Duren Sawit 

b. Bagian Timur berbatasan → Kecamatan Pondok Gede Bekasi 

c. Bagian Selatan berbatasan → Kecamatan Cipayung 

d. Bagian Barat berbatasan → Kecamatan Kramat Jati 

Gambar 3. Peta Wilayah Puskesmas Kecamatan Makasar 

Kota Jakatra Timur  

    

5.1.2  Kependudukan  

Jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur 

Tahun 2017 berjumlah 209.325 jiwa, terdiri dari 105.835 laki-laki dan 

103.490 orang perempuan .  
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5.1.3 Saranan Pelayanan Kesehatan  

Fasilitas saranan kesehatan di wilayah puskesmas kecamatan 

makasar pada tahun 2017 yaitu Jumlah rumah bersalin sebanyak 1 

buah , klinik sebanyak  2 buah , apotek sebanyak  1 buah, dan bidan 

praktek sebanyak 3 buah.   

5.2  Hasil penelitian  

5.2.1 Analisa Univariat  

          Responden dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai 

anak balita usia 6-24 bulan yang berada diwilayah Puskesmas 

Kecamatan Makasar dengan jumlah sampel berupa total populasi 

sebanyak 60 responden.  

  Pada Analisa univariat dalam penelitian ini mendiskripsikan 

frekuensi yang terdiri dari masing-masing variabel independen yang 

terdiri dari pengetahuan ibu, pola asuh dan pemberian MP-Asi. 

Sedangkan variabel dependen adalah status gizi kurang. Jenis data 

yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dalam bentuk tabel. 

1. Status Gizi 

Tabel 5. Ditribusi Frekuensi Status Gizi di Puskesmas Kecamatan 

Makasar Jakarta Timur 2018 

Status gizi  Total  Persen (%) 

gizi kurang  24 40  

Normal  36 60 

Total  60 100 

           Berdasarkan hasil analisis univariat yang di sajukan pada tabel 5 

di dapatkan hasil bahwa dari 60 responden,  balita yang tergolong gizi 

kurang sebanyak 24 orang (40%), sdan  balita gizi normal sebanyak 36 

orang (60%).  
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2. Pengetahuan Ibu  

 

Tabel 6. Ditribusi pengetahuan ibu 

 N Median Mean Std. 

Deviation 

Pengetahuan ibu  60 8.00 8.00 1.193 

Nilai pengetahuan ibu  responden rata-rata 8.00 dengan SD 1,193 

Tabel 7. Uji Normalitas Pengetahuan Ibu 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pengetahun

_ibu  
.442 60 .000 .576 60 .000 

a. Lilliefors Significance 

Correction 

    

 

Data terdistribusi tidak normal karena nilai p value ≤ 0,05 yaitu 

0,000 (menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena sampel > 50 

orang). Sehingga menggunakan nilai median sebagai cut off point 

pengetahuan Ibu 

 

Tabel 8. Ditribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu di Puskesmas Kecamatan 

Makasar Jakarta Timur 2018 

Pengetahuan ibu Total Persen (%) 

Rendah (≤70) 9 15 

Tinggi (≥70) 51 85 

Total 60 100 

   Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa pengetahuan ibu yang 

rendah  sebanyak 9 orang (15%), sedangkan dengan pengetahuan 

tinggi sebanyak 51 orang (85%).  
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3. Pola Asuh  

 

Tabel 9. Ditribusi Pola Asuh  

 N Median Mean Std. Deviation 

Pola Asuh  60 33.00 33.15 3.512 

Nilai pola asuh responden rata-rata 33,15 dengan SD 3.512 

Tabel 10. Uji Normalitas Pola Asuh  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

pola_as

uh 
.215 60 .000 .889 60 .000 

a. Lilliefors Significance Correction    

Data terdistribusi tidak normal karena nilai p value ≤ 0,05 

yaitu 0,000 (menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena sampel > 50 

orang). Sehingga menggunakan nilai median sebagai cut off point pola 

asuh 

 

Tabel 11. Ditribusi Frekuensi Pola Asuh  di Puskesmas Kecamatan        

Makasar Jakarta Timur 2018. 

Pola asuh Total Persen (%) 

Kurang(≤30) 24 40 

Baik(>30) 36 60 

Total 60 100 

               Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa pola asuh yang kurang 

sebanyak 24 orang (40%), sedangkan pola asuh yang baik sebanyak 36 

orang (60%).  
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4. Pemberian MP-ASI  

 

Tabel 12. Ditribusi pemberian MP-ASI  

 N Median Mean Std. Deviation 

MP-ASI 60 50.00 47.50 10.021 

Nilai Pemberian MP-ASI responden rata-rata 47,50 dengan SD 10,021 

Tabel 13. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

MP-ASI  .223 60 .000 .856 60 .000 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

Data terdistribusi tidak normal karena nilai p value ≤ 0,05 

yaitu 0,000 (menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena sampel > 50 

orang). Sehingga menggunakan nilai median sebagai cut off point MP-

ASI 

 

Tabel 14.Ditribusi Frekuensi Pemberian MP-ASI  di Puskesmas 

Kecamatan Makasar Jakarta Timur 2018 

Pemberian MP-

ASI 

Total Persen (%) 

Tidak tepat(≥50) 27 45 

Tepat (<50) 33 55 

Total  60 100 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa pemberian MP-ASI yang 

tergolong tepat sebanyak 27 orang (45%), sedangkan pemberian MP-

ASI tidak tepat sebanyak 33 orang (55%).  

5.1.2   Analisa Bivariat  

Analisa bivariat dilakukan untuk mengukur hubungan antara 

variabel independen yaitu pengetahuan ibu, pola asuh dan pemberian 

MP-Asi dengan variabel dependen yaitu status gizi kurang pada pada 
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balita. Hubungan pada variabel tersebut dianalisis menggunakan uji 

chi-square bila P-value ≤0,05, maka menandakan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan 

dependen. 

 

Tabel 15. Hubungan Pengetahuan Ibu, Pola asuh, dan Pemberian MP-

ASI Terhadap Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan  di Puskesmas 

Kecamatan Makasar Jakarta Timur 2018. 

        *Berhubungan  

Berdasarkan hasil analisis bivariat yang disajikan pada tabel 9, 

dari 3 variabel independen diatas, terdapat 2 variabel yang mempunyai 

hubungan yang signifikan yaitu pada pola asuh dengan status gizi (P-

Value 0.000) Pola asuh ibu yang kurang baik meningkatkan resiko status 

gizi kurang pada anak sebanyak 7,32 kali (OR=7,32). dan pemberian 

MP-Asi dengan status gizi (P-Value 0.001) Pemberian MP-ASI yang 

tidak tepat meningkatkan resiko status gizi kurang pada balita sebanyak 

Status gizi 

 

                                   Kurang        normal        Total          P-Value      OR 

                                     N      %       N     %          N    % 

Pengetahuan ibu 

Pengetahuan tinggi      21   87,5     30    83,3      51  85,0        0, 729     0,174 

Pengetahuan rendah    3    12,5      6     16,7         9   15.0 

Pola asuh  

Kurang baik                 24     100     0     100        24   40.0       0,000*     7,32 

Baik                              0       100    36   100        36   60.0 

Pemberian mp-asi  

Tepat                             7    29,2      26     72,2     33     55,0     0,001*     5,51 

Tidak tepat                    17  70,8      10    27,8      27     45,0 
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5,52 kali (OR=5,51). Pada variabel pengetahuan ibu tidak ada hubungan 

yang signifikan dengan status gizi (P-Value 0,729).   

5.2 Pembahasan   

 

5.2.2.  Pengetahuan Ibu Terhadap Status Gizi  

Pengetahuan juga mempengaruhi status gizi pada balita, sebab 

pengetahuan ibu berpengaruh terhadap pola makan balita dan apa saja 

jenis makanan yang dikonsumsi balita. Jika ibu tahu tentang makanan 

yang baik untuk dikonsumsi anak balita, hal ini memperkecil peluang 

untuk terjadinya gizi kurang (Mawarni, 2013). 

     Pengetahuan juga tidak selalu mempengaruhi status gizi pada 

anak, karena belum tentu seseorang yang memiliki pengetahuan baik 

dapat memberikan MP ASI yang benar, cara makan yang tepat dan 

mengasuh anak dengan baik, namun sebaliknya bisa terjadi (Mawarni, 

2013). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-

square antara pengetahuan ibu dengan status gizi kurang diperoleh 

nilai P-Value 0,729 dengan P ≤0.05, maka hipotesis yang di ajukan 

sebelumnya tidak terbukti yaitu “ada hubungan antara pengetahuan 

ibu dengan status gizi kurang pada balita di Puskesmas Kecamatan 

Makasar 2018. Hal ini sejalan dengan penelitian Burhani(2016) di  

Kelurahan Air Tawar Barat Kota Padang, bahwa tidak ada hubungan 

antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. Dan menurut 

meneliian Puruhita (2016) di desa Batu Sumur, Tasikmalaya, tidak 

terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. 

5.2.3.  Pola Asuh Terhadap Status Gizi   

       Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-

square antara pola asuh dengan status gizi kurang diperoleh nilai P-

Value 0,00 dengan P ≤0.05, maka hipotesis yang di ajukan 

sebelumnya terbukti yaitu “ada hubungan antara pola asuh dengan 

status gizi kurang pada balita di Puskesmas Kecamatan Makasar 2018. 
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Pola pengasuhan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh seorang ibu atau pengasuh lain (bapak, ibu, nenek, anggota 

keluarga lain) dalam hal kedekatannya dengan anak, memberikan 

makan, merawat, memperhatikan kebersihan anak, memberikan 

stimulasi, serta memberikan kasih sayang dan sebagainya yang 

dibutuhkan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kesemuanya 

berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan fisik dan 

mental, status gizi, pendidikan umum, pengetahuan tentang 

pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga dan masyarakat, 

sifat, pekerjaan sehari-hari, adat atau kebiasaan keluarga dan 

masyarakat (Eka dan Setiyaningsih, 2012).  

         Pola asuh ibu sangat mempengaruhi status gizi pada balita, 

karena pola pengasuhan merupakan bentuk umum atau khusus cara 

mengasuh anak yang meliputi pengasuhan anak sebelum dan sesudah 

persalinan, pemberian ASI dan pemberian makanan, serta pengasuhan 

bermain. Pemberian ASI yang dimaksud adalah pengasuhan dari 

aspek perilaku ibu dalam mempersiapkan ASI untuk anaknya 

(Soetjiningsih, 2014).            

     Hasil penelitian ini menunjukan ada hubungan yang signifikan 

antara pola asuh terhadap status gizi kurang (P-Value 0,000), hal ini 

sejalan dengan penelitian Reska Handayanidi Puskesmas Seberang 

Padang 2017, yang mengatakan ada hubungan yang bermakna antara 

pola asuh dengan status gizi pada balita. Dan juga penelitian ini 

didukung oleh Menurut penelitian Siti Munawaroh  diwilayah 

Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo 2015, ada hubungan pola 

asuh dengan status gizi balita. Namun tidak sejalan dengan penelitian 

penelitian Palviana ita di Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu 

Kabupaten Landak Kalimantan Barat 2014, menytakan bahwa  tidak 

ada hubungan antara pola asuh ibu dengan status gizi anak balita.  

5.2.4.  Pemberian MP-ASI Terhadap Status Gizi   

         Pemberian MP ASI yang tepat sangat mempengaruhi status 

gizi dan tumbuh kembang anak, karena apa yang dikonsumsi anak 
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sangat mempengaruhi status gizinya. MP-ASI diberikan pada pada 

balita sesuai dengan usianya, pada usia 6-8 bulan MP ASI yang 

diberikan seharusnya 1-2 kali sehari dengan ukuran 1 sendok teh berupa 

makanan lumat. ASI hanya memenuhi kebutuhan energi sekitar 65 - 80 

%  dan sangat sedikit mengandung mikronutrien. Karena itu kebutuhan 

energi dan mikronutrien terutama zat besi dan seng harus didapat dari 

MP-ASI (AsDI et all, 2015 ).   

   Hasil dari penelitian ini banyak ibu balita yang mengatakan 

lebih sering membeli MP-ASI dipinggir jalan dengan alasan lebih 

praktis dan harganya murah. MP-ASI yang berasal bukan dari pabrik 

atau bukan dimasak dirumah merupakan MP ASI yang tidak terjamin 

nilai gizi dan kebersihannya. Ada beberapa ibu yang mengatakan 

memberikan MP ASI pada balita dengan cara memasaknya sendiri 

dirumah, ibu yang membuat MP ASI dirumah cenderung memiliki 

balita dengan status gizi normal, sedangkan ibu yang membeli MP-ASI 

dipinggir jalan cenderung memiliki balita dengan status gizi kurang. 

Dari 60 responden hampir setengahnya memberikan MP-ASI buatan 

pabrik (Mawarni, 2013). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-

square antara pemberian MP-ASI dengan status gizi kurang diperoleh 

nilai P-Value 0,001 dengan P ≤0.05, maka hipotesis yang di ajukan 

sebelumnya terbukti yaitu “ada hubungan antara pemberian MP-ASI 

dengan status gizi kurang pada balita di Puskesmas Kecamatan Makasar 

2018. 

         Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian elitian A. Halil 

Datesfordate et al. di wilayah kerja Puskesmas Bahu Manado 2017, ada 

hubungan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) 

dengan status gizi balita. Didukung dengan penelitian Gesit Kusuma 

Wardhani di kelurahan Setabelan Kota Surakarta 2015, bahwa ada 

hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi balita. Tapi hal 

ini tidak sejalan dengan  penelitian Bella Hayyu Risky Herlistia dan  

Lailatul Muniroh di  wilayah kerja Puskesmas Gunung Anyar Kota 
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Surabaya 2015, tidak adanya hubungan pemberian Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI) dengan status gizi balita.   

5.3 Keterbatasan Penelitian  

a. Pada saat penelitian banyak balita yang menangis sehingga suasana 

jadi tidak kondusif, ada beberapa ibu yang mengisi kuosioner 

terburu-buru dan ada ibu yang tidak mendengarkan penjelasan dari 

peneliti. Status gizi kurang tidak hanya disesbabkan dari pola asuh, 

pengetahuan ibu dan pemberian mp asi tapi ada beberapa faktor juga 

yang mempengaruhi diantaranya infeksi bawaan, higene lingkungan 

dan lain sebagainya. Alasan peneliti tidak menambhakan variabel 

lebih banyak selain pemberian mp asi, pengetahuan dan poa asuh 

adalah keterbatasan biaya penelitian dan waktu yang dibutuhkan saat  

penelitian. Jika peneliti terlalu lama melakukan penelitian hal ini 

dapat mengganggu kegiatan yang ada di posyandu yaitu kegiatan 

Forum Pendidikan Gizi Kurang. 

b. Validasi penelitian pola asuh di lakukan di tempat yang berbeda. 

c. Partisipasi responden dalam penelitian ini masih kurang. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan penelitian mengenai hubungan pengetahuan ibu, pola asuh 

dan pemberian mp asi terhadap status gizi pada balita di Puskesmas 

Kecamatan Makasar Jakarta Timur tahun 2018, maka  dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari 60 responden balita di Puskesmas Kecamatan Makasar Jakarta 

Timur Tahun 2018 terdapat 24 (40%) balita yang mengalami gizi kurang. 

2. Hasil penelitian pada pengetahuan ibu terdahap status gizi balita 

didapatkan sebanyak 9 orang (15%) yang memiliki pengetahuan rendah 

dan 51 orang (85%) yang memiliki penetahuan tinggi. 

3. Hasil data dari variabel pola asuh ibu terhadap balita sebanyak 24 orang 

(40%) yang mempunyai pola asuh baik, sedangkan yang memiliki pola 

kurang baik sebanyak 36 orang (60%). 

4. Pemberian MP ASI yang kurang tepat kepada balita sebanyak 27 orang 

(45%), sedangkan yang tepat sebanyak 33 orang (65%). 

5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu terhadap 

status gizi balita (p = 0,729). 

6. Ada hubungan yang signifikan antara pola asuh terhadap status gizi  

balita (p = 0,000). 

7. Ada hubungan yang signifikan antara pemberian MP ASI terhadap status 

gizi balita (p = 0,001). 

 

6.2  Saran 

1. Bagi Ibu dan Keluarga 

Sebaiknya ibu maupun keluarga yang mempunyai balita dengan 

gizi kurang lebih memberikan perhatian yang lebih intensif kepada balita 

misal nya dengan rajin berkunjung ke posyandu ataupun ke puskesmas, 

sehingga kondisi berat badan balita dapat terpantau dengan baik. Selain 

ibu, pihak keluarga harus memperhatikan pola asuh bagi balita seperti 
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cara memberikan MP As yan tepat, kebersihan anak, merawat anak 

ketika sakit dan proses tumbuh kembang anak. Pada anak balita yang 

suka pilih-pilih makanan sebaiknya ibu atau pihak keluarga lebih kreatif 

dalam membuat menu makanan bergizi yang menarik perhatian anak. 

2. Bagi Puskesmas  

Meningkatkan kegiatan kegiatan di wilayah puskesmas maupun 

posyandu, dengan mengfokuskan pada penyuluhan kepada ibu yang 

mempunyai balita agar selalu memperhatikan kesehatan balita dan 

memantau perkembangan balita. Maupun melakukan demo masak agar 

ibu-ibu dapat membuat MP-ASI sehat dan bergizi dirumah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Melakukan penelitian dengan variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi status gizi pada balita. 
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Lampiran 1: Form Persetujuan Responden 

 

PROGRAM STUDI GIZI STIKES BINAWAN 

 

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU, POLA ASUH DAN PEMBERIAN 

MP-ASI TERHADAP STATUS GIZI KURANG BALITA 

USIA 6-24 BULAN DI PUSKESMAS MAKASAR 

JAKARTA TIMUR TAHUN 2017 

    

Perkenalkan nama saya Eryanti mahasiswi Program Studi Gizi STIKes 

Binawan.  Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi 

tentang “Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Pola asuh dan Pemberian MP-ASI 

terhadap Status Gizi Usia 6-24 bulan di Puskesmas Makasar  Jakarta Timur”. 

Untuk itu, saya mohon kesediaan saudari untuk mengisi kuesioner ini dengan 

sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Jawaban saudari akan terjaga 

kerahasiaannya dan tidak seorang pun akan mengetahuinya karena data yang 

akan ditampilkan merupakan data kumulatif dari seluruh sampel yang diambil. 

Jika saudari bersedia, dimohon untuk menandatangani pernyataan dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah menandatangani pernyataan diatas, saya mohon ketersediaan 

saudari untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan jujur, tanpa 

bantuan orang lain dan sesuai keadaan sebenarnya. Atas perhatian dan 

kerjasamanya, Saya ucapkan terimakasih. 

  

Dengan ini, saya bersedia mengikuti penelitian ini dan bersedia mengisi lembar 

kuesioner yang telah disediakan dibawah ini : 

Inisial(nama samaran) :  

Alamat                          :  

Umur              :  

No. Tlp             : 

           Tertanda     

  `    

      (……………….) 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU, POLA ASUH DAN PEMBERIAN 

MP-ASI TERHADAP STATUS GIZI KURANG BALITA USIA 6-24 

BULAN DI PUSKESMAS MAKASAR JAKARTA TIMUR TAHUN 2017 

 

A. Identitas Ibu Baduta 

Tanggal Penelitian :  

Nama Responden :…………………………………………………………...... 

Alamat Responden :……………………………………………………............ 

     

………………………………………………………………................................... 

Umur Responden :       

Tingkat Pendidikan Ibu :  1. Tidak Sekolah 

2. Tidak Tamat SD 

1. Tamat SD 

2. Tamat SMP 

3. Tamat SMA 

4. Tamat D1/D2/D3/PT 

 

Pekerjaan Responden  :1. Tidak Bekerja 

2. Pegawai 

3. Wiraswasta 

4. Petani/Nelayan/Buruh 

5. Lainnya 
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B. Identitas Baduta    

Nama Baduta  : …………………………………………………………… 

Alamat Baduta : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Jenis Kelamin :  1. Laki – laki   

   2. Perempuan 

Tanggal Lahir  :      -                       - 

Tanggal Pengukuran :                     -                      -   

Umur Baduta :       

 Bulan 

Berat Badan (Kg)       :        , 

Z Score BB/U :                    , 

Status Gizi :                          1.  Sangat Kurang 

2. Kurang 

3. Baik 

4. Lebih 
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C. Pengetahuan Gizi Ibu Baduta 

Petunjuk : Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi tanda 

silang pada salah satu pilihan yang menurut anda benar! 

1. Makanan bergizi adalah . . . 

a. Makanan yang mengandung sumber energi, protein, vitamin dan 

mineral  

b. Makanan yang porsinya banyak 

c. Makanan yang rasanya enak dan gurih 

d. Makanan yang bersih dan menarik 

2. Susunan makanan yang mengandung gizi seimbang  adalah . . . 

a. Makanan pokok + susu 

b.  Makanan pokok +  sayur + susu 

c. Makanan pokok + protein hewani + protein nabati + sayur + buah 

d. Makanan pokok + protein hewani + protein nabati 

3. Pada gizi seimbang terdapat empat pilar, salah satu pilarnya adalah 

mengonsumsi makanan yang beragam. Yang dimaksud beragam adalah . .  

a. Keanekaragaman jenis pangan, jumlahnya berlebihan, dan dilakukan 

secara teratur 

b. Keanekaragaman jenis pangan, jumlahya cukup, dan dilakukan secara 

teratur 

c. Terdiri dari satu macam jenis makanan, jumlahnya dikurangi, dan 

dilakukan secara teratur 

d. Terdiri dari satu macam jenis makanan, jumlahnya seimbang, dan 

dilakukan secara teratur. 

4. Mempertahankan dan memantau berat badan pada anak perlu dilakukan. 

Pada bayi dan balita pemantauan berat badan menggunakan . . .  

a. KMS (Kartu Menuju Sehat) dan harus berada di pita hijau 

b. KMS (Kartu Menuju Sehat) dan harus berada di pita kuning 

c. KMS (Kartu Menuju Sehat) dan berada pada Bawah Garis Merah 

d. KMS (Kartu Menuju Sehat) dan berada pada garis merah 
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5. Menurut pesan gizi seimbang untuk anak usia 6 – 24 bulan, pemberian 

ASI dilanjutkan sampai umur . . . 

a. 1 tahun 

b. 2 tahun 

c. 3 tahun 

d. 4 tahun 

6. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sebaiknya diberi sejak . .  

a. Usia bayi 6 bulan 

b. Usia bayi 1 bulan  

c. Usia bayi 4 bulan 

d. Bayi lahir 

7. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) diberikan sampai anak berusia . . . 

bulan  

a. 12 bulan  c. 7 bulan 

b. 24 bulan  d. 20 bulan 

8. Apa yang terjadi bila anak terlalu cepat mendapat MP-ASI (Makanan 

Pendamping ASI) ?  

a. Kekurangan gizi seperti anemia karena kekurangan zat besi 

b. Anak sulit mencerna, tidak semudah mencerna ASI 

c. Kebutuhan gizi anak tidak dapat terpenuhi 

d. Pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat 

9.  Contoh makanan yang tepat untuk anak usia 6 – 9 bulan yaitu . . . 

a. Nasi uduk 

b. Buah strawberry dicincang kasar 

c. Bubur nasi campur 

d. Pisang lumat halus 

10. Bagaimana frekuensi Makanan Pendamping ASI yang baik untuk anak 

usia 9-12 bulan? 

a. 2 – 3 x makanan lumat + 1 – 2x makanan selingan + ASI 

b. 3 – 4 x makanan lembik + 1 – 2x makanan selingan + ASI 

c. 3 – 4X makanan lembik + 3 – 4x makanan selingan + ASI 

d. 3 – 4x makanan keluarga + 1 – 2x makanan selingan + ASI 



59 
 

Program Studi Gizi STIKes Binawan 
 

 

D. Pola asuh  

Petunjuk : pilihlah dan beri tanda centang (√) untuk mengisi kolom 

jawaban yang tersedia ! 

Keterangan : STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju   

  TS  : Tidak Setuju  SS : Sangat Setuju 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Sesuai pedoman gizi seimbang untuk anak 6-

24 bulan, Pemberian ASI dilanjutkan hingga 

bayi berusia 2 tahun dan ditambah Makanan 

pendamping ASI 

    

2 Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 

diberikan mulai usia 6 sampai dengan 24 

bulan  

    

3 Sesuai dengan pedoman gizi seimbang, pola 

pemberian ASI dan MP-ASI untuk anak usia 

9 – 12 bulan diberikan ASI dan Makanan 

keluarga seperti nasi, udang balado, dan sayur 

nangka.  

    

4 Pada saat hendak memberikan makan pada 

anak ibu selalu memcuci tangan. 

    

5 Ibu mencuci tangan dengan air saja setelah 

mencebok anak usai buang air besar  

    

6 Memaksa anak untuk makan dengan cara 

berteriak dan memukul 

    

7 Pemberian makanan dilakukan secara 

bertahap mulai dari makanan bertekstur lunak 

(bubur susu, bubur saring), lembek (bubur 

biasa, nasi tim), hingga padat (makanan 
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biasa/makanan keluarga), sesuai tingkat usia. 

8 Memberikan  makanan tepat dan seimbang 

agar anak tetap sehat dan terhidar dari 

penyakit infeksi atau penyakit lain 

    

9 Memberikan anak makanan cepat saji     

10 Memberikan makan tepat waktu kepada anak     

 

E. Kuesioner Pemberian MP-ASI 

Pilihlah “ SALAH SATU” jawaban di bawah ini sesuai dengan pengalaman 

ibu dalam memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) kepada bayi  

1. Apakah anak ibu diberi MP ASI? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Berapa usia anak ibu saat pertama kali diberi MP ASI? 

________ bulan  

3. Berapa kali dalam sehari anak ibu diberi MP ASI? 

a. < 3 kali 

b. 3 kali 

c. > 3 kali 

4. MP ASI apa yang ibu berikan untuk anak ibu? 

______________________________________ 

5. Berapa sendok dalam tiap kali makan anak ibu diberi MP ASI? 

________ sendok makan 

6. Dalam bentuk apakah ibu memberikan MP ASI pada anak ibu? 

a. Lunak 

b. Lumat 

c. Padat 
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7. Bagaimana cara ibu memberikan MP ASI pada anak ibu? 

______________________________________________  
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Lampiran 3. Surat Pengajuan Etik  
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Lampiran 4. Surat Etik Penelitian  
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Lampiran 5. Surat Balasan Persetujuan Pengambilan Data 

 


