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ABSTRAK 
 
Masalah gizi yang banyak tejadi saat ini tidak dapat kita abaikan begitu saja 

karena dapat menimbulkan dampak yang negatif. Kekurangan gizi berdampak terhadap 
pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas. Posyandu sebagai salah satu 
pelayanan kesehatan di desa untuk memudahkan masyarakat memantau keadaan gizi 
anak balitanya dapat membantu pencegahan secara dini masalah gizi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keaktifan keluarga dalam 
kegiatan posyandu dengan status gizi balita di desa Rancaekek Kulon. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian korelasional dengan pendekatan case control. Sampel 
penelitian ini adalah keluarga yang memiliki balita 12-59 bulan yang berjumlah 164 
yaitu 82 responden gizi baik sebagai kontrol dan 82 responden gizi KEP sebagai kasus. 
pengambilan anggota sampel dilakukan secara accidental pada keluarga yang datang ke 
posyandu pada bulan Juni. Teknik analisa data yang digunakan yaitu chi kuadrat untuk 
mengetahui hubungan dan odd ratio untuk menemukan besarnya faktor resiko.  

Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 
keaktifan di posyandu dengan status gizi, didapat koefisien kontingensi (C) sebesar 
0,369, dan Cmaks = 0,707 sehingga diperoleh nilai C/Cmaks sebesar 0,522 menurut analogi 
tafsiran koefisien korelasi, hubungan tersebut dapat digolongkan ke dalam kesuaian 
sedang. Responden yang mempunyai kategori  tidak aktif di posyandu mempunyai 
risiko 6,857 kali lebih besar terkena status gizi KEP dibandingkan dengan responden 
dengan kategori aktif di posyandu. 
 
 
Kata kunci : Keluarga, Posyandu, Gizi balita 
 
 
1.  Latar Belakang Masalah 

 Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas SDM 

dimulai dengan perhatian utama pada proses tumbuh kembang anak sejak pembuahan 

sampai  dengan usia dewasa muda. Pada masa tumbuh kembang ini, pemenuhan 

kebutuhan dasar anak seperti perawatan dan makanan bergizi yang diberikan dengan 

penuh kasih sayang dapat membentuk SDM yang sehat, cerdas dan produktif 

(Radiansyah, 2007). 

Salah satu upaya cukup penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya 

manusia adalah upaya peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat 

merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup dan produktifitas kerja. 

Angka kematian yang tinggi pada bayi, anak balita, ibu melahirkan dan menurunnya 

daya kerja fisik, terganggunya perkembangan mental dan kecerdasan jika ditelusuri 

adalah akibat langsung maupun tidak langsung dari kekurangan gizi (Supariasa, 2001). 
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Data Depkes 2005-2006 jumlah kasus gizi buruk hingga saat ini masih 

memprihatinkan. Tercatat jumlah anak balita yang terkena gizi buruk melonjak dari 1,8 

juta (2005) menjadi 2,3 juta anak (2006). Dalam kurun waktu itu, lebih dari lima juta 

balita terkena gizi kurang, bahkan 10% berakhir dengan kematian (Bapeda Jabar, 2006). 

Prevalensi (temuan kasus berbanding jumlah balita) pun cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun, dan secara nasional, sebanyak 110 kabupaten/kota di Indonesia 

mempunyai prevalensi gizi kurang (termasuk gizi buruk) di atas 30%, yang menurut 

World Health Organization (WHO) dikelompokkan sangat tinggi (Nurhayati, 2007). 

 Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena mengancam kualitas sumber daya 

manusia di masa yang akan datang. Di Jawa Barat angka yang menunjukkan status gizi 

buruk di kalangan balita masih tinggi, tercatat sampai Februari 2006 didapatkan 24.430 

anak di bawah lima tahun yang mempunyai status gizi buruk yang terdiri dari 24.211 

kasus lama dan 219 kasus baru (Raksanagara, 2007). 

Pada umumnya kekurangan gizi terjadi pada balita, karena pada umur tersebut 

anak mengalami pertumbuhan yang pesat dan termasuk kelompok yang rentan gizi, 

karena pada masa itu merupakan masa peralihan antara saat disapih dan mulai 

mengikuti pola makan orang dewasa (Adisasmito, 2007). Kasus gizi buruk yang 

menimpa anak-anak di bawah umur lima tahun (balita) juga terjadi di berbagai daerah di 

Jawa Barat. Status gizi balita di kabupaten Bandung pada tahun 2006 menunjukkan 

balita dengan status gizi kurang sebesar 1,31% dan balita dengan status gizi buruk 

sebesar 0.92%. Jumlah penderita, rata-rata naik di banding tahun sebelumnya (Profil 

Kesehatan Kab.Bandung Tahun 2006). 

Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang dilakukan selama ini 

dititikberatkan pada penggunaan pesan-pesan gizi sederhana melalui kegiatan yang 

dapat dilakukan masyarakat sendiri. Kegiatan tersebut dipusatkan di posyandu, yang 

merupakan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang paling 

memasyarakat dewasa ini. Posyandu yang meliputi lima program prioritas yaitu : KB, 

KIA, Gizi, Imunisasi, dan penanggulangan diare dengan sasaran bayi, anak balita, 

pasangan usia subur dan ibu hamil. Penyuluhan kesehatan, pemberian makanan 

tambahan, tablet vitamin A dosis tinggi, pemberian oralit, dan terbukti mempunyai daya 

ungkit besar terhadap angka kematian bayi (Supariasa, 2001). 



 5 

Posyandu yang merupakan pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat 

sekaligus dapat memperoleh pelayanan keluarga berencana dan kesehatan. Disamping 

itu, posyandu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk tukar pendapat dan pengalaman 

serta bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (Depkes 

RI, 1991). Posyandu diasumsikan sebagai salah satu pendekatan yang tepat untuk 

menurunkan angka kematian dan kesakitan balita serta dapat meningkatkan status gizi 

balita (Adisasmito, 2007). 

Pada tahun 1989-2000 intervensi gizi dari pemerintah memang lebih cepat 

dilakukan saat petugas pos pelayanan terpadu (posyandu) menemukan kasus gizi kurang 

maupun gizi buruk pada anak balita. Namun, saat ini dari 250-an ribu posyandu di 

Indonesia, hanya 40% yang masih aktif. Jadi sekitar 43% anak balita yang terpantau 

status gizinya (Bapeda Jabar, 2006). 

Posyandu merupakan salah satu pelayanan kesehatan di desa untuk 

memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau memeriksakan kesehatan terutama 

untuk ibu hamil dan anak balita. Keaktifan keluarga pada setiap kegiatan posyandu 

tentu akan berpengaruh pada keadaan status gizi anak balitanya, Karena salah satunya 

tujuan posyandu adalah memantau peningkatan status gizi masyarakat terutama anak 

balita dan ibu hamil  (Adisasmito, 2007).  

Desa Rancaekek merupakan daerah sub urban yaitu daerah yang memiliki 

penduduk pendatang yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Rata- rata masyarakat 

desa Rancaekek Kulon mempunyai mata pencaharian pedagang dan pegawai swasta. 

Masyarakatnya sendiri berada pada ekonomi menengah dan berkecukupan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik sandang, pangan, dan papan (Profil Desa 

Rancaekek Kulon, 2006). Namun, dalam pemeliharaan kesehatan terutama anak 

balitanya, masyarakat masih kurang menyadari. Hal ini dibenarkan oleh salah satu 

petugas puskesmas bagian gizi bahwa masih ditemukannya kasus gizi KEP (Kurang 

Energi Protein) dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu yang masih 

kurang, sehingga puskesmas mengalami kesulitan dalam mendata dan mengintervensi 

kasus. 

 Pada desa Rancaekek Kulon persentasi status gizi buruk sebesar 0,04% dan 

status gizi kurang 0,21% sedangkan pada desa Rancaekek Wetan persentasi status gizi 

buruk sebesar 0,01% dan status gizi kurang sebesar 0,11%.  Dari pencatatan bulan 
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penimbangan puskesmas DTP Rancaekek bulan Januari dan Maret 2008 terjadi 

penurunan jumlah kunjungan ke posyandu yaitu pada bulan Januari sebanyak 66% 

jumlah balita yang datang dan pada bulan Maret sebanyak 61%. Hal ini membuktikan 

bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang terhadap posyandu di masing-masing 

RW. Langkah puskesmas dalam menanggulangi masalah gizi yaitu dengan diadakannya 

penimbangan balita rutin setiap sekali dalam seminggu yang diselenggarakan di 

puskesmas DTP Rancaekek, dan setiap dua minggu sekali di berikan makanan 

tambahan seperti : susu, bubur, dan biskuit.  

Salah satu kader posyandu menyatakan bahwa kejadian kasus gizi KEP pada 

balita sebenarnya masih banyak di wilayah tersebut, namun kesadaran keluarga untuk 

memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya masih sangat kurang. Hal tersebut 

dapat di lihat dari cakupan penimbangan pada setiap posyandu yang diadakan setiap 

bulan yang masih dibawah 80% bahkan di beberapa RW hanya mencapai sekitar 40%.

 Puslitbang Gizi Bogor (2007), menyebutkan ada enam tahap dalam konsep yang 

diujicobakan dalam membuat status gizi balita meningkat melalui sebuah penelitian di 

Kabupaten Pandeglang, Banten. Pertama pengorganisasian masyarakat, kedua pelatihan, 

ketiga penimbangan balita, keempat penyuluhan gizi, kelima pemberian makanan 

tambahan, dan keenam penggalangan dana. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan 

bahwa konsep ini bisa meningkatkan status gizi balita dengan tingkat keberhasilan 50%, 

bahkan lebih. Hal ini terbukti pada awal penelitian terdapat 90.6% anak dengan status 

gizi kurang dan 9.4% anak dengan status gizi buruk, dan pada akhir penelitian 

didapatkan hasil yaitu tidak ada lagi anak balita dengan status gizi buruk, sedangkan 

balita dengan status gizi kurang turun menjadi 45.3%.  

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan  oleh Puslitbang Gizi Bogor (2007) 

dan Djukarni (2001) dapat diketahui bahwa penimbangan balita secara rutin dan 

diimbangi dengan penyuluhan serta pemberian makanan tambahan pada setiap bulan 

penimbangan di posyandu dalam kurun waktu 3 bulan dapat menurunkan angka kasus 

gizi buruk dan gizi kurang. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui 

adakah hubungan antara keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu dengan status gizi 

anak balita di desa Rancaekek Kulon kecamatan Rancaekek. 
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2  Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang permasalahan yang ada di desa Rancaekek Kulon maka, 

peneliti ingin mengetahui; Apakah ada hubungan antara keaktifan keluarga dalam 

kegiatan posyandu dengan status gizi balita di desa Rancaekek Kulon. 

 

3  Tujuan Penelitian 

3.1  Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu 

berdasarkan status gizi balita di desa Rancaekek Kulon.  

 

3.2 Tujuan khusus 

Mengidentifikasi keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu berdasarkan status 

gizi balita di desa Rancaekek Kulon. 

 

4. Metode Penelitian 

 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional dengan pendekatan 

case control. 

Hipotesa Penelitian  

Ada hubungan antara keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu dengan status gizi 

balita. 

 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak balita yang 

berumur 12-59 bulan yang tinggal di desa Rancaekek Kulon. Maka populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 838 orang dengan proporsi 221 orang KEP 

sebagai kasus dan 617 orang gizi baik sebagai kontrol 

Oleh karena jumlah populasi sudah diketahui maka dapat ditentukan jumlah 

sampel dengan menggunakan rumus diatas yaitu jumlah sampel sebesar 136 orang 

dengan jumlah kasus 68 orang dan jumlah kontrol 68 orang. Perbandingan kontrol dan 

kasus dalam penelitian ini adalah  1:1. 

Dengan kriteria sampel :  

1. keluarga yang memiliki anak yang berusia 12-59 bulan 
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2. anak sehat, yaitu anak yang tidak sakit pertiga bulan terakhir 

3. keluarga yang mengantar balita yang menimbang merupakan kelompok 

sasaran posyandu (ibu, bapak, kakek, nenek, dan PUS) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik accidental sampling. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yaitu untuk menentukan 

status gizi balita dengan menggunakan KMS karena KMS merupakan kartu untuk 

mencatat dan mengamati tumbuh kembang balita, dimana dalam KMS terdapat jalur-

jalur berwarna yang menunjukan status gizi balita dan gerak pertumbuhan, pada jalur ini 

berat badan anak diletakkan setiap kali penimbangan, dengan melihat garis 

pertumbuhan berat badan anak dari bulan ke bulan dan disesuaikan dengan umur anak 

dapat diketahui status gizi anak pada saat ini sesuai dengan grafik dalam KMS. 

Pegumpulan data kehadiran dilakukan dengan melihat daftar kehadiran ke posyandu 

selama 3 bulan terakhir. 

 

Proses Pengumpulan Data 

Pada penelitian untuk pemantauan status gizi dan pola tumbuh kembang balita 

berdasarkan pencatatan pada KMS dengan membandingkan berat badan dan umur 

(BB/U), jika hasil menunjukan : 

Gizi baik   = berada pada grafik warna hijau pada KMS 

KEP = berada pada grafik warna kuning muda-dibawah garis merah pada 

KMS 

Analisa Data 

Teknik analisa data menggunakan chi-square dan koefisien kontingensi.  

Lokasi dan Waktu Pengumpulan data 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek yang 

dilaksanakan pada bulan Juni 2008. 

 

Etika Penelitian  

Sebelum dilakukan penelitian responden diberikan penjelasan mengenai tujuan dan 

manfaat penelitian (Informed Consent).  
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5. Hasil Analisis dan Pembahasan 

5.1  Hasil Penelitian 

Untuk mendapatkan gambaran Keaktifan di posyandu responden untuk 

karakteristik status gizi baik di Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek disajikan 

dalam tabel diagram pie yang menunjukkan frekuensi dan persentase.  

Gambar 1  Frekuensi Responden Berdasarkan Pengkategorian Responden 
   Berdasarkan Keaktifan di posyandu Responden Kategori Gizi Baik 

 

Gambar 1 di atas menunjukkan gambaran perilaku responden. Dari gambar 

tersebut dapat diketahui bahwa sebesar 72 responden (87,80%) menyatakan bahwa 

keaktifan di posyandu responden termasuk kategori aktif. 

Untuk mendapatkan gambaran Keaktifan di posyandu responden untuk 

karakteristik status gizi KEP di Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek disajikan 

dalam tabel diagram pie yang menunjukkan frekuensi dan persentase. 

 
Gambar 2          Frekuensi Responden Berdasarkan Pengkategorian Responden 

       Berdasarkan Keaktifan di posyandu Responden Kategori Gizi 
       KEP 
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Gambar 2 di atas menunjukkan gambaran perilku responden di Desa Rancaekek 

Kulon Kecamatan Rancaekek, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 42 

responden (51,22%) menyatakan bahwa keaktifan di posyandu responden termasuk 

kategori aktif, sedangkan sisanya lagi yaitu 40 responden (48,78%) dari responden 

menyatakan bahwa keaktifan di posyandu responden termasuk kategori tidak aktif.  

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu dengan status gizi balita yang merupakan 

variabel berbentuk kategori (gejala ordinal), maka digunakan teknik analisa koefisien 

kontingensi  dengan hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 1 Hubungan antara Variabel Keaktifan di Posyandu dengan Status Gizi Balita 

Status Gizi 

Baik KEP Total Keaktifan 

F % F % F % 

Chi-square p-value 

Aktif 72 43,90 42 25,61 114 69,51 

Tidak Aktif 10 6,10 40 24,39 50 30,49 

Total 82 50 82 50 164 100 

25,89 0,000 

 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk menguji 

hubungan antara variabel status gizi dengan keaktifan kunjungan keluarga 

menimbangkan balitanya ke posyandu dengan menggunakan statistik uji chi kuadrat 

( 2 ) dan untuk melihat besarnya hubungan digunakan koefisien kontingensi C. 

Dari tabulasi silang di atas didapatkan hasil uji Chi-square 2
hitung sebesar 25,89 

yang ternyata lebih besar dari 2 2
0,05(1) 3,84tabel   , demikian pula dengan nilai p-value 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi =0,05, hal ini mengisyaratkan Ha 

diterima, Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel keaktifan di posyandu dengan status gizi, Didapat koefisien kontingensi (C) 

sebesar 0,369, dan Cmaks = 0,707 sehingga diperoleh nilai C/Cmaks sebesar 0,522 menurut 

analogi tafsiran koefisien korelasi, hubungan tersebut dapat digolongkan ke dalam 

kesuaian sedang (hubungan cukup erat). 
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 Untuk mengetahui besar risiko antara keaktifan keluarga dengan status gizi 

balita, maka digunakan teknik analisa odds ratio, dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 2 Faktor Risiko antara Keaktifan Keluarga dengan Status Gizi Balita 

Keaktifan di posyandu 

KEP Baik Total Kejadian 

F F F 

Tidak Aktif 40 10 50 

Aktif 42 72 114 

Total 82 82 164 

 

Dari tabulasi silang di atas didapatkan odds ratio sebesar sebesar 6,857 dapat 

disimpulkan bahwa responden yang mempunyai kategori tidak aktif di posyandu 

mempunyai risiko 6,857 kali lebih besar terkena status gizi KEP dibandingkan dengan 

responden dengan kategori aktif di posyandu. 

 

5.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa responden yang aktif 

berkunjung ke posyandu dengan status gizi balitanya KEP sebanyak 42 orang (51,22%), 

dan sebagian besar responden yang memliki balita dengan status gizi baik yaitu 

sebanyak  72 responden (87,80%), sedangkan responden yang tidak aktif berkunjung ke 

posyandu dengan status gizi balitanya KEP sebesar 40 orang (48,78%) dan sebanyak 10 

responden (12,20%) yang berada dalam kategori tidak aktif dengan status gizi baik 

balitanya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Susanti (2006) jumlah 

balita yang terdapat di dalam keluarga, mempengaruhi kunjungan ibu ke posyandu,  

dimana keluarga yang memiliki jumlah balita sedikit maka ibu akan lebih sering datang 

ke posyandu seta jarak dari rumah ke posyandu sangat mempengaruhi kunjungan ibu ke 

posyandu. 

Perilaku keluarga yang membawa balitanya setiap bulan juga berhubungan 

dengan pengetahuan keluarga, dimana keluarga yang memiliki pengetahuan tentang 

kesehatan, tanda, dan gejala sehubungan dengan pertumbuhan anggota keluarganya, 

maka keluarga tersebut akan segera melakukan tindakan untuk meminimalkan dampak 
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yang lebih buruk lagi terhadap kondisi anggota keluarganya. Hal ini, sesuai dengan hasil 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Anggraeni (2006) tentang hubungan pengetahuan 

ibu dengan keteraturan menimbangkan balitanya ke posyandu yang menunjukkan hasil 

signifikan dengan hubungan bersifat positif.  

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bauman (1961) dan Koos 

(1954) (dalam Friedman, 1998), mengemukakan bahwa semakin terdidik keluarga maka 

semakin baik pengetahuan keluarga tentang kesehatan. Hal lain juga yang turut 

berpengaruh dalam aktif atau tidaknya keluarga untuk datang menimbangkan balitanya 

yaitu faktor geografi, dimana letak dan kondisi geografis wilayah tersebut. Hasil 

penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Hayya, (2000) bahwa kondisi geografis 

diantaranya jarak dan kondisi jalan ke tempat pelayanan kesehatan sangat berpengaruh 

terhadap keaktifan membawa balitanya ke posyandu. 

Status gizi dapat diketahui dengan berbagai macam cara. Menurut Supariasa 

(2001) status gizi dapat diukur dengan dua cara yaitu secara langsung yang meliputi 

pemeriksaan antropometri, klinis, dan biokimia dan secara tidak langsung yaitu melalui 

survei konsumsi makanan, statistik vital, dan ekologi. Metode yang paling sering 

digunakan dan mudah untuk dilakukan yaitu penilaian secara antropometri, salah satu 

cara yaitu dengan membandingkan antara berat badan dengan umur, yang menurut 

Supariasa (2001) merupakan cara yang cukup efisien. 

Pemantauan pertumbuhan juga dapat dipantau melalui kartu menuju sehat 

(KMS). Menurut Arisman (2004) KMS berfungsi sebagai alat bantu pemantauan gerak 

pertumbuhan, bukan hanya menilai status gizi. Salah satu kegiatan posyandu yaitu 

menimbang balita kemudian diikuti dengan pengisian KMS berdasarkan berat badan 

dengan umur sehingga dapat diketahui dengan segera bila terdapat kelainan atau 

ketidaksesuaian dengan grafik pertumbuhan pada KMS.  

 Berdasarkan hasil penelitian yaitu status gizi balita dengan KEP sebanyak 38 

balita (46,34%) berada pada usia 12-24 bulan . Hal ini menunjukkan pada umur 1-2 

tahun merupakan keadaan rawan gizi. Pada umumnya kekurangan gizi terjadi pada 

balita, karena pada umur tersebut anak mengalami pertumbuhan yang pesat dan 

termasuk kelompok yang rentan gizi, karena pada masa itu merupakan masa peralihan 

antara saat disapih dan mulai mengikuti pola makan orang dewasa Adisasmito (2007).   
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Menurut Markum (1999) pada usia 1-3 tahun kebiasaan anak mulai terbentuk, 

kebiasaan makan keluarga mulai ditelaah untuk mengevaluasi cukup atau tidaknya 

nutrient dalam hidangan, kesulitann makan umumnya terletak pada nak 2-5 tahun akibat 

kesalahan ibu dalam pemberian makanan selama masa bayi, ketegangan saat makan, 

waktu makan yang terlalu pendek, atau makanan yang kurang disukai karena bentuknya 

yang tidak menarik. Kemudian Markum (1999) juga menjelaskan bahwa pada anak usia 

1-3 tahun merupakan angka kejadian tertinggi untuk KEP dan devisiensi vitamin A, 

pada umur ini anak biasanya mulai disapih tetapi belum mengenal makanan sehari-hari, 

selain itu pertumbuhan dan perkembangan otak masih berlangsung pada kelompok 

umur ini. Menurut Effendy (1998) status ekonomi rendah erat kaitannya dengan 

kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan gizi, perumahan yang sehat, pakaian, 

dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu dengan status gizi balitanya, 

Didapat koefisien kontingensi (C) sebesar 0,369, dan Cmaks = 0,707 sehingga diperoleh 

nilai C/Cmaks sebesar 0,522 menurut analogi tafsiran koefisien korelasi, hubungan 

tersebut dapat digolongkan ke dalam kesuaian sedang (hubungan cukup erat). 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keaktifan keluarga sangat berperan 

dalam memelihara dan mempertahankan status gizi balita yang optimal. Hal ini, sesuai 

dengan teori Patt, 1977 (dalam  Friedman, 1998) yang menyatakan bahwa keluarga 

merupakan system dasar dimana perilaku sehat dan perawatan kesehatan diatur, 

dilaksanakan, dan diamankan, keluarga memberikan perawatan kesehatan yang bersifat 

preventif dan secara bersama-sama merawat anggota keluarga. Keluarga mempunyai 

tanggung jawab utama untuk memulai dan mengkoordinasikan pelayanan yang 

diberikan oleh para professional perawatan kesehatan.  

Menurut Leavell dan Clark (dalam Stanhope, 1996) health promotion (promosi 

kesehatan) kesehatan meliputi pemeriksaan selektif secara periodik, seperti pemeriksaan 

tumbuh kembang bayi secara rutin dan pendidikan kesehatan secara rutin. Edelman dan 

Mandle (dalam Stanhope, 1996) menyatakan bahwa prevention (tindakan pencegahan) 

dalam arti sempit berarti menghindari perkembangan dari suatu penyakit diwaktu yang 

akan datang dan jika dilihat dalam arti yang lebih luas maka tindakan pencegahan 
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meliputi semua bentuk intervensi dalam upaya membatasi perkembangan suatu 

penyakit. 

Masalah KEP atau gizi buruk pada balita disebabkan oleh berbagai faktor, baik 

faktor penyebab langsung maupun faktor penyebab tidak langsung. Menurut Dpkes RI 

(1997)  faktor penyebab langsung timbulnya masalah gizi  buruk pada balita adalah 

adanya penyakit infeksi serta konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhannya, 

sedangkan faktor penyebab tidak langsung merupakan faktor penunjang timbulnya 

masalah gizi buruk pada balita adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan, 

social ekonomi (daya beli) yang masih rendah, ketersediaan pangan ditingkat keluarga 

yang tidak mencukupi, pola konsumsi yang kurang baik, serta fasilitas pelayanan 

kesehatan yang masih sulit dijangkau. Hal ini juga sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Supariasa (2001) menyatakan ada dua penyebab yang menyebabkan 

timbulnya masalah gizi buruk. Menurut Supariasa, faktor penyebab tidak langsung salah 

satunya yaitu pemeliharaan kesehatan.  

Pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan oleh keluarga yang merupakan  suatu 

unit terkecil dalam masyarakat. Menurut Suparman dan Sihombing (1990) keluarga 

merupakan faktor terpenting dalam memonitor keadaan gizi balita melalui KMS. Pada 

setiap pelaksanaan posyandu setiap bulan KMS diisi sesuai dengan hasil penimbangan 

balita, bila dilakukan secara periodik maka KMS dapat berguna dalam memonitor status 

gizi anak balita sesuai dengan grafik pada KMS. Hal ini sesuai dengan yang telah 

dikemukakan oleh Ronardy (1995) yaitu dengan mengikuti perkembangan anak 

berdasarkan waktu, dengan penimbangan berkala, maka kurva pertumbuhan dapat 

secara tepat ditafsirkan dan digunakan sebagai alat diagnostik guna tindakan preventif 

dan perbaikan. 

Posyandu yang merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakat. Posyandu 

meliputi lima program prioritas yaitu : KB, KIA, gizi, imunisasi, dan penanggulangan 

diare, terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi 

dan balita Adisasmito (2007). Permasalahan gizi buruk anak balita, kekurangan gizi, 

busung lapar, dan masalah kesehatan lainnya menyangkut kesehatan ibu dan anak akan 

mudah dihindari melalui kegiatan posyandu, sehingga posyandu sebagai layanan 

kesehatan yang sangat dekat pada masyarakat sangat berperan penting dalam deteksi 

dini masalah gizi. Menurut Depkes RI (1997) deteksi dini balita gizi buruk adalah 
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kegiatan penentuan status gizi balita melalui KMS (yaitu dari berat badan menurut 

umur) dan tanda-tanda klinis pada balita yang dilakukan oleh orang tua. 

Upaya penanggulangan gizi buruk yang dapat dilakukan oleh keluarga menurut 

Depkes RI (1997) yaitu mencakup tindakan pemantauan gizi buruk, pemberian PMT, 

pemberian suplementasi zat gizi, pemeriksaan dan pengobatan penyakit, peningkatan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mengikuti penyuluhan gizi dan kesehatan. 

Dari hasil penelitian didapatkan odds ratio sebesar 6,857 dapat disimpulkan 

bahwa responden yang mempunyai kategori Keaktifan dalam kegiatan posyandu tidak 

aktif mempunyai resiko 6,857 kali lebih besar terkena status gizi KEP dibandingkan 

dengan responden dengan kateri Keaktifan di posyandu aktif. Hal ini membuktikan 

bahwa dengan melakukan penimbangan setiap bulan pada posyandu maka status gizi 

dan jalur pertumbuhan anak dapat selalu terpantau, sehingga bila ditemukan kelainan 

dalam grafik pertumbuhan akan segera terdetesi dan akan mudah untuk melakukan 

perbaikan status gizi anak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang 

Gizi Bogor (2007) dan Djukarni (2001) bahwa penimbangan balita secara rutin dan 

diimbangi dengan penyuluhan serta pemberian makanan tambahan pada setiap bulan 

penimbangan di posyandu dalam kurun waktu 3 bulan dapat menurunkan angka kasus 

gizi buruk dan gizi kurang. 

Menurut Edelman dan Mandle (1994) pencegahan sekunder dimulai dengan 

mngadakan teknik screening  dan merawat atau mengobati tahap awal penyakit (prompt 

treatment) yang bertujuan untuk membatasi kecacatan (disability limitation) dan 

menunda atau mencegah konsekuensi lebih lanjut dari penyakit. 

 

6. Simpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
Keluarga yang berada dalam kategori aktif ke posyandu memiliki persentase lebih besar 
memiliki balita dengan status gizi baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara 
variabel keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu dengan status gizi balitanya, dan 
menurut analogi tafsiran koefisien korelasi hubungan tersebut dapat digolongkan ke 
dalam kesuaian sedang (cukup erat). Keluarga yang tidak aktif dalam kegiatan posyandu 
mempunyai risiko 6,857 kali lebih besar terkena status gizi KEP dibandingkan dengan 
keluarga yang aktif ke posyandu. 

Oleh karena itu disarankan agar peran serta kader lebih diaktifkan lagi dalam 
mengajak partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan posyandu dan  petugas kesehatan 
melakukan penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya berkunjung ke posyandu secara 
rutin guna memantau tumbuh kembang dan status gizi balitanya.  



 16 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adisasmito, W. 2007. Sistem Kesehatan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada 
Almatsier, S. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama 
Arisman, MB. 2004. Gizi dalam Daur Kehidupan. Jakarta. EGC 
Depkes RI. 1991. Pedoman Kerja Puskesmas, Jilid IV. Jakarta 
Depkes RI. 1996. Pedoman Manajemen Peranserta Masyarakat. Jakarta 
Depkes RI. 1997. Pedoman Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP) dan 

Petunjuk Pelaksanaan PMT pada Balita. Jakarta 
Depkes RI. 2000. Panduan Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita bagi 

Petugas Kesehatan. Jakarta 
Depkes RI. 1995. Buku Pedoman Kegiatan Kader di Posyandu. Jakarta  
Edelman, dkk. 1994.  Health Promoyion Throughout the Lifespan third Edition. St. 

Louis. Mosby-Year Book, Inc 
Effendy. N. 1998. Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Jakarta. EGC 
Friedman, M. 1998. Keperawatan Keluarga edisi 3. Jakarta. EGC 
Gibney, M. J. 2004. Public Health Nutrition. Blackwell Science 
Guilford, J.P. 1979. Psychometric Methods. Tata McGraw-Hill. Publishing Co. Ltd 
Hayya, Y. 2000. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ibu yang Mempunyai Balita dalam 

MenggunakanPosyandu di Desa Cimarias Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 
Sumedang. UNPAD 

Markum, A.H. 1999. Ilmu Kesehatan Anak. Jakarta. Balai Penerbit FKUI 
Mubarak, W. 2006. Ilmu Keperawatan Komunitas 2: Teori dan Aplikasi dalam Praktik. 

Jakarta. CV. Sagung Seto. 
Nurachman, E. 2001. Nutrisi dalam Keperawatan. Jakarta. Agung Seto 
Nuryati, S. 2007. Nasi Aking dan Fenomena Gizi Buruk. Available at: 

http://www.suarakarya-online.com (diakses 28 Maret 2008) 
Puslitbang Bogor. 2007. Cara Membuat Status Gizi Balita Meningkat. Available at : 

http://victor-health.blogspot.com/  articles/2007/12/cara-membuat-status-gizi-
balita.html (diakses 30 Maret 2008) 

Raksanagara, A. 2007. Gizi Buruk Pada Anak Sebagai Indikator Kesejahteraan Individu 
dan Masyarakat di Jawa Barat. Available at : http://www.unpad.ac.id (diakses 18 
Maret 2008) 

Radiansyah, E. 2007. Penanggulangan Gizi Buruk. Available at: 
http://www.dinkespurworejo.go.id (diakses 18 Maret 2008) 

Ronardy. D. H. 1995. Kartu Menuju Sehat. Jakarta. EGC  
Santoso, S dan Anne. 1999. Kesehatan dan Gizi. Jakarta. Rineka Cipta 
Setiono, K. 1998. Manusia, Kesehatan, dan Lingkungan ; Kualitas Hidup dalam 

Perspektif Perubahan Lingkungan Global. Bandung. Alumni 
Stanhope. L. 1996. Community Health Nursing, Promotion Health of Aggregates 

Families and Individuals. Mosby 
Suparman, A dan Sihombing, M. 1990. Management Pelaksanaan Intervensi Gizi 

Masyaraka. Jakarta. Pusat Pengembangan Tenaga Gizi Pusat Departemen 
Kesehatan 

Supariasa. 2001. Penilaian Status Gizi. Jakarta. EGC 
___________ 2006. Profil Kesehatan Kab.Bandung 
___________ 2006. Profil Desa Rancaekek Kulon 


