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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Balita

2.1.1  Pengertian Balita

Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau

lebih popular dengan pengertian usia anak di bawah lima tahun (Muaris. H,

2006). Menurut Sutomo. B. dan Anggraeni. DY, (2010), balita adalah istilah

umum bagi anak usia 1−3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3−5 tahun).

Saat usia batita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua untuk

melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan.

Perkembangan berbicara dan berjalan sudah bertambah baik. Namun

kemampuan lain masih terbatas.

Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang

manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi penentu

keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya.

Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang berlangsung cepat

dan tidak akan pernah terulang, karena itu sering disebut golden age atau

masa keemasan (Uripi, 2004).
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2.1.2 Karakteristik Balita

Menurut karakteristik, balita terbagi dalam dua kategori yaitu anak usia 1–3

tahun (batita) dan anak usia prasekolah. Anak usia 1−3 tahun merupakan

konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan

ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih besar dari masa usia pra-

sekolah sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Namun

perut yang masih lebih kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu

diterimanya dalam sekali makan lebih kecil dari anak yang usianya lebih

besar. Oleh karena itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan

frekuensi sering pada usia pra-sekolah anak menjadi konsumen aktif.

Mereka sudah dapat memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini anak

mulai bergaul dengan lingkungannya atau bersekolah playgroup sehingga

anak mengalami beberapa perubahan dalam perilaku. Pada masa ini anak

akan mencapai fase gemar memprotes sehingga mereka akan mengatakan

“tidak” terhadap setiap ajakan. Pada masa ini berat badan anak cenderung

mengalami penurunan, akibat dari aktivitas yang mulai banyak dan

pemilihan maupun penolakan terhadap makanan. Diperkirakan pula bahwa

anak perempuan relative lebih banyak mengalami gangguan status gizi bila

dibandingkan dengan anak laki-laki (Uripi, 2004).

2.1.3 Tumbuh Kembang Balita

Secara umum tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda, namun prosesnya

senantiasa melalui tiga pola yang sama, yakni (Hartono, 2008):

a. Pertumbuhan dimulai dari tubuh bagian atas menuju bagian bawah

(sefalokaudal). Pertumbuhannya dimulai dari kepala hingga ke ujung
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kaki, anak akan berusaha menegakkan tubuhnya, lalu dilanjutkan belajar

menggunakan kakinya.

b. Perkembangan dimulai dari batang tubuh ke arah luar.

Contohnya adalah anak akan lebih dulu menguasai penggunaan telapak

tangan untuk menggenggam, sebelum ia mampu meraih benda dengan

jemarinya.

c. Setelah dua pola di atas dikuasai, barulah anak belajar mengeksplorasi

keterampilan-keterampilan lain. Seperti melempar, menendang, berlari

dan lain-lain.

Pertumbuhan pada bayi dan balita merupakan gejala kuantitatif. Pada

konteks ini, berlangsung perubahan ukuran dan jumlah sel, serta jaringan

intraseluler pada tubuh anak. Dengan kata lain, berlangsung proses

multiplikasi organ tubuh anak, disertai penambahan ukuran-ukuran

tubuhnya. Hal ini ditandai oleh:

a. Meningkatnya berat badan dan tinggi badan.

b. Bertambahnya ukuran lingkar kepala.

c. Muncul dan bertambahnya gigi dan geraham.

d. Menguatnya tulang dan membesarnya otot-otot.

e. Bertambahnya organ-organ tubuh lainnya, seperti rambut, kuku, dan

sebagainya.

Penambahan ukuran-ukuran tubuh ini tentu tidak harus drastis. Sebaliknya,

berlangsung perlahan, bertahap, dan terpola secara proporsional pada tiap

bulannya. Ketika didapati penambahan ukuran tubuhnya, artinya proses
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pertumbuhannya berlangsung baik. Sebaliknya jika yang terlihat gejala

penurunan ukuran, itu sinyal terjadinya gangguan atau hambatan proses

pertumbuhan (Hartono, 2008).

Cara mudah mengetahui baik tidaknya pertumbuhan bayi dan balita adalah

dengan mengamati grafik pertambahan berat dan tinggi badan yang terdapat

pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Dengan bertambahnya usia anak,

harusnya bertambah pula berat dan tinggi badannya. Cara lainnya yaitu

dengan pemantauan status gizi. Pemantauan status gizi pada bayi dan balita

telah dibuatkan standarisasinya oleh Harvard University dan Wolanski.

Penggunaan standar tersebut di Indonesia telah dimodifikasi agar sesuai

untuk kasus anak Indonesia. Perkembangan pada masa balita merupakan

gejala kualitatif, artinya pada diri balita berlangsung proses peningkatan dan

pematangan (maturasi) kemampuan personal dan kemampuan sosial

(Hartoyo dkk, 2003).

a. Kemampuan personal ditandai pendayagunaan segenap fungsi alat-alat

pengindraan dan sistem organ tubuh lain yang dimilikinya. Kemampuan

fungsi pengindraan meliputi ;

1. Penglihatan, misalnya melihat, melirik, menonton, membaca dan

lain-lain.

2. Pendengaran, misalnya reaksi mendengarkan bunyi, menyimak

pembicaraan dan lain-lain.

3. Penciuman, misalnya mencium dan membau sesuatu.

4. Peraba, misalnya reaksi saat menyentuh atau disentuh, meraba benda,

dan lain-lain.
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5. Pengecap, misalnya menghisap ASI, mengetahui rasa makanan dan

minuman.

Pada sistem tubuh lainnya di antaranya meliputi :

1) Tangan, misalnya menggenggam, mengangkat, melempar, mencoret-

coret, menulis dan lain-lain.

2) Kaki, misalnya menendang, berdiri, berjalan, berlari dan lain-lain.

3) Gigi, misalnya menggigit, mengunyah dan lain-lain.

4) Mulut, misalnya mengoceh, melafal, teriak, bicara,menyannyi dan

lain-lain.

5) Emosi, misalnya menangis, senyum, tertawa, gembira, bahagia,

percaya diri, empati, rasa iba dan lain-lain.

6) Kognisi, misalnya mengenal objek, mengingat, memahami, mengerti,

membandingkan dan lain-lain.

7) Kreativitas, misalnya kemampuan imajinasi dalam membuat,

merangkai, menciptakan objek dan lain-lain (Hartoyo, 2003).

b. Kemampuan sosial.

Kemampuan sosial (sosialisasi), sebenarnya efek dari kemampuan

personal yang makin meningkat. Dari situ lalu dihadapkan dengan

beragam aspek lingkungan sekitar, yang membuatnya secara sadar

berinterkasi dengan lingkungan itu. Sebagai contoh pada anak yang

telah berusia satu tahun dan mampu berjalan, dia akan senang jika

diajak bermain dengan anak-anak lainnya, meskipun ia belum pandai

dalam berbicara, ia akan merasa senang berkumpul dengan anak-anak
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tersebut. Dari sinilah dunia sosialisasi pada ligkungan yang lebih luas

sedang dipupuk, dengan berusaha mengenal teman-temanya itu (Ilham,

2009).

2.1.4 Kebutuhan Utama Proses Tumbuh Kembang

Dalam proses tumbuh kembang, anak memiliki kebutuhan yang harus

terpenuhi, kebutuhan tersebut yakni ; a. Kebutuhan akan gizi (asuh); b.

Kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih); dan c. Kebutuhan stimulasi dini

(asah) (Evelin dan Djamaludin. N. 2010).

a. Pemenuhan kebutuhan gizi (asuh).

Usia balita adalah periode penting dalam proses tubuh kembang anak

yang merupakan masa pertumbuhan dasar anak. Pada usia ini,

perkembangan kemampuan berbahasa, berkreativitas, kesadaran sosial,

emosional dan inteligensi anak berjalan sangat cepat. Pemenuhan

kebutuhan gizi dalam rangka menopang tumbuh kembang fisik dan

biologis balita perlu diberikan secara tepat dan berimbang. Tepat berarti

makanan yang diberikan mengandung zat-zat gizi yang sesuai

kebutuhannya, berdasarkan tingkat usia. Berimbang berarti komposisi

zat-zat gizinya menunjang proses tumbuh kembang sesuai usianya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi secara baik, perkembangan otaknya

akan berlangsung optimal. Keterampilan fisiknya pun akan berkembang

sebagai dampak perkembangan bagian otak yang mengatur sistem

sensorik dan motoriknya. Pemenuhan kebutuhan fisik atau biologis yang

baik, akan berdampak pada sistem imunitas tubuhnya sehingga daya
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tahan tubuhnya akan terjaga dengan baik dan tidak mudah terserang

penyakit (Sulistyoningsih, 2011).

b. Pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih).

Kebutuhan ini meliputi upaya orang tua mengekspresikan perhatian dan

kasih sayang, serta perlindungan yang aman dan nyaman kepada si anak.

Orang tua perlu menghargai segala keunikan dan potensi yang ada pada

anak. Pemenuhan yang tepat atas kebutuhan emosi atau kasih sayang

akan menjadikan anak tumbuh cerdas secara emosi, terutama dalam

kemampuannya membina hubungan yang hangat dengan orang lain.

Orang tua harus menempatkan diri sebagai teladan yang baik bagi anak-

anaknya. Melalui keteladanan tersebut anak lebih mudah meniru unsur-

unsur positif, jauhi kebiasaan memberi hukuman pada anak sepanjang hal

tersebut dapat diarahkan melalui metode pendekatan berlandaskan kasih

sayang (Almatsier, 2005).

c. Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini (asah).

Stimulasi dini merupakan kegiatan orangtua memberikan rangsangan

tertentu pada anak sedini mungkin. Bahkan hal ini dianjurkan ketika anak

masih dalam kandungan dengan tujuan agar tumbuh kembang anak dapat

berjalan dengan optimal. Stimulasi dini meliputi kegiatan merangsang

melalui sentuhan-sentuhan lembut secara bervariasi dan berkelanjutan,

kegiatan mengajari anak berkomunikasi, mengenal objek warna,

mengenal huruf dan angka. Selain itu, stimulasi dini dapat mendorong

munculnya pikiran dan emosi positif, kemandirian, kreativitas dan lain-
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lain. Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini secara baik dan benar dapat

merangsang kecerdasan majemuk (multiple intelligences) anak.

Kecerdasan majemuk ini meliputi, kecerdasan linguistic, kecerdasan

logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan

musical, kecerdasan intrapribadi (intrapersonal), kecerdasan

interpersonal, dan kecerdasan naturalis (Sulistyoningsih, 2011).

2.2    Status Gizi Pada Balita

2.2.1 Definisi Status Gizi

Zat gizi (nutrients) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk

melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan

memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Definisi dari

gizi (nutrition) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi,

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan,

untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari

organ-organ, serta menghasilkan energi. Definisi status gizi berasal dari zat

gizi dan gizi, maka dapat disimpulkan bahwa definisi status gizi adalah

keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat

gizi (Almatsier, 2005).

Menurut Ningtyias (2010), beberapa definisi lain yang berkaitan dengan

status gizi dan sangat penting untuk dipahami, akan diuraikan berikut ini

yaitu:
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1. Pangan dan makanan

Pangan merupakan pengertian secara umum untuk semua bahan yang

dapat dijadikan makanan, sedangkan definisi dari makanan sendiri yaitu

bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan unsur-unsur atau

ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna

di dalam tubuh.

2. Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Taraf konsumsi zat-zat gizi esensial, yang berdasarkan pengetahuan

ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang

sehat.

3. Keadaan gizi

Keadaan akibat keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi

serta penggunaan zat-zat gizi tersebut, atau keadaan fisiologis akibat dari

tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh.

4. Malnutrition (gizi salah, malnutrisi)

Keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif

maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Ada empat bentuk malnutrisi

yaitu:

1). Under nutrition merupakan kekurangan konsumsi pangan secara

relatif atau absolut untuk periode tertentu.

2). Specific defficiency merupakan kekurangan zat gizi tertentu,

misalnya kekurangan vitamin A, yodium, Fe, dan lain-lain.

3). Over nutrition merupakan kelebihan konsumsi pangan untuk

periode tertentu.
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4). Imbalance disebabkan karena disproporsi zat gizi, misalnya:

kolesterol terjadi karena tidak seimbangnya Low Density Lipoprotein

(LDL), High Density Lipoprotein (HDL) dan Very Low Density

Lipoprotein (VLDL).

5. Kurang Energi Protein (KEP)

Kurang energi protein adalah keadaan seseorang yang kurang gizi yang

dapat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam

makanan sehari-hari atau gangguan penyakit tertentu.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Gizi Anak Balita

Menurut UNICEF (2002), akar masalah faktor penyebab gizi kurang adalah

krisis ekonomi, politik dan sosial. Hal tersebut menyebabkan terjadinya

berbagai masalah pokok dalam masyarakat, seperti: (a) pengangguran,

inflasi, kurang pangan dan kemiskinan, (b) kurang pemberdayaan wanita

dan keluarga, kurang pemanfaatan sumber daya masyarakat serta (c) kurang

pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan. Masalah-masalah pokok pada

masyarakat menyebabkan 3 (tiga) hal sebagai penyebab tidak langsung

kurang gizi, yaitu (1) tidak cukup persediaan pangan, (2) pola asuh anak

tidak memadai, dan (3) sanitasi dan air bersih, pelayanan kesehatan dasar

tidak memadai. Timbulnya ketiga masalah tersebut mengakibatkan makanan

tidak seimbang serta menimbulkan penyakit infeksi sebagai penyebab

langsung kurang gizi.

Status gizi terutama ditentukan oleh ketersediaan zat-zat gizi pada tingkat

sel dalam jumlah cukup dan dalam kombinasi yang tepat yang diperlukan
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tubuh untuk tumbuh, berkembang dan berfungsi normal. Pada prinsipnya

status gizi ditentukan oleh dua hal yaitu asupan zat-zat gizi yang berasal dari

makanan yang diperlukan tubuh dan peran faktor yang menentukan

besarnya kebutuhan, penyerapan dan penggunaan zat-zat gizi tersebut.

Terhadap 2 faktor tersebut, pola makan dan aktivitas berperan. Pola makan

pangan merupakan hasil budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor

lingkungan dan faktor manusia itu sendiri, seperti kebiasaan makan,

pendapatan keluarga, pengetahuan gizi dan lain sebagainya. Sedangkan

asupan zat- zat gizi dari makanan kedalam tubuh dipengaruhi oleh berat

ringannya aktivitas atau pekerjaan seseorang. Menurut Mansjoer, A. dkk,

2000, pemberian makanan pada anak balita harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

1. Memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi sesuai dengan umur.

2. Susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu seimbang, kebiasaan

makan dan selera tehadap makanan.

3. Bentuk dan porsi disesuaikan dengan daya terima toleransi, dan faal

bayi/anak.

4. Memperhatikan kebersihan perorangan dan lingkungan.

Pada balita usia 1−2 tahun anak menerima makanan dari apa yang

disediakan ibunya. Dengan demikian sebaiknya diperkenalkan dengan

berbagai bahan makanan. Jenis hidangan yang dianjurkan terdiri dari

makanan pokok sebagai sumber kalori, lauk pauk terdiri dari sumber protein

hewani (telur, daging, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan, tahu,

tempe), sayuran hijau atau berwarna, buah-buahan dan susu. Pilihlah jenis
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dan cara pengolahan yang menghasilkan makanan yang teksturnya tidak

terlalu keras, karena enzim dan cairan pencernaan yang dikeluarkan oleh

organ pencernaan belum optimal. Oleh karena itu golongan usia 1−2 tahun

masih perlu diberikan bubur walaupun tidak disaring. Nasi tim beserta lauk

pauknya dapat diberikan secara bertahap (Arisman, 2009).

Laju pertumbuhan masa ini lebih besar dari masa usia prasekolah, sehingga

diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Namun, perut masih lebih

kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali

makan lebih kecil dari pada anak usia lebih besar. Oleh karena itu pola

makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering

(Sulistyoningsih, 2011).

Sesuai pola makan anak pada usia ini yaitu porsi kecil dengan frekuensi

sering, pemberian makanan dilakukan sebanyak 7−8 kali sehari, terdiri atas 3

kali makan utama seperti orang dewasa (makan pagi, siang dan sore) serta

2−3 kali makanan selingan ditambah 2−3 kali susu, secara perlahan

diturunkan hingga 2 kali sehari. Pemberian makan dengan tekstur lunak dan

kandungan air tinggi, dapat diolah dengan cara direbus, diungkep, dan

dikukus. Bisa diperkenalkan makanan kombinasi dengan menggoreng atau

dipanggang asalkan tidak menghasilkan tekstur keras dan mengandung

bumbu yang merangsang atau pedas (Asydhad, LA. Mardiah, 2006).

Pada balita usia 2−5 tahun anak sudah dapat memilih makanan yang

disukainya. Sebaiknya ditanamkan kepada anak tentang makanan apa yang

berguna bagi kesehatan dirinya, termasuk makanan gizi seimbang. Namun
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frekuensi makan diturunkan menjadi 5−6 kali sehari. Pola makan tersebut

diberikan 3 kali makan utama (pagi, siang dan sore) serta 2 kali makan

selingan. Pemberian susu dalam bentuk minuman sekali sehari, yaitu pada

malam hari sebelum tidur. Selebihnya susu dapat dicampurkan kedalam

hidangan lain, misalnya saus (vla) dan sup (Asydhad, LA. Mardiah, 2006).

Waktu pemberian makan pada anak  sebaiknya diatur  sesuai dengan pola

makan keluarga dalam satu hari sebagai berikut : makan pagi (pukul 06.00-

07.00), selingan (pukul 10.00), makan siang (pukul 12.00-13.00), selingan

(pukul 16.00), makan malam (pukul 18.00-19.00), sebelum tidur malam,

susu (pukul 20.00-21.00) dengan membagi pola makan ini, kebutuhan

makan anak akan terpenuhi dalam satu hari. Jenis makanan selinganpun

harus  diperhatikan yaitu mengandung sumber tenaga, sumber zat

pembangun dan sumber zat pengatur.  Waktu makan yang teratur membuat

anak berdisiplin dan hidup teratur. Membiasakan mereka makan yang benar

tanpa harus disuapi. Kebiasaan ini mengajarkan hidup mandiri, cuci tangan

sebelum makan dan penggunaan alat makan dengan benar mendidik anak

hidup bersih dan teratur (Ariati, 2006).

Pola makan balita dapat diukur dengan mengetahui susunan dan frekuensi

makan balita. Susunan makanan diukur dengan melihat macam makanan

yang diberikan lengkap, apabila makanan yang diberikan berupa (Asydhad,

LA. Mardiah, 2006) 12 – 24 bulan   : ASI/PASI, makanan pokok, lauk pauk,

sayur-sayuran, buah-buahan, makanan selingan (makanan dengan tekstur

lunak tidak pedas dan tidak merangsang). Lebih dari 25 bulan  : makanan
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pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan selingan, susu

(makanan tidak pedas dan tidak merangsang).

Frekuensi makan dikatakan baik, apabila (Asydhad, LA. Mardiah, 2006) :

12 – 24 bulan : ASI sesuka anak (> 3 kali sehari), PASI (susu formula) 2-3

kali sehari, makanan pokok 3  x sehari, lauk pauk dan  sayur-sayuran 3 x

sehari, buah-buahan 2 x sehari, makanan selingan dan susu 2 – 3 x sehari.

Lebih dari 25 bulan : Makanan pokok 3 x sehari, lauk pauk dan sayur-

sayuran 3 x sehari, makanan selingan, buah 2 x sehari, susu 1 – 2 x sehari.

Menurut Suhardjo (2010) faktor-faktor yang memengaruhi status gizi adalah

:

1) Faktor pertanian yang meliputi seluruh usaha pertanian mulai dari

penanaman sampai dengan produksi dan pemasaran

2) Faktor ekonomi yaitu besarnya pendapatan keluarga yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

3) Faktor sosial budaya meliputi kebiasaan makan, anggapan terhadap suatu

makanan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan

tertentu,kesukaan terhadap jenis makanan tertentu.

4) Faktor fisiologi yaitu metabolisme zat gizi dan pemanfaatannya oleh

tubuh, keadaan kesehatan seseorang, adanya keadaan tertentu misalnya

hamil dan menyusui.

5) Faktor infeksi yaitu adanya suatu penyakit infeksi dalam tubuh.

Selain faktor-faktor diatas faktor lain yang berpengaruh terhadap status gizi

adalah besar keluarga, pengetahuan gizi dan tingkat pendidikan seseorang
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(Suhardjo, 2010). Besar keluarga meliputi banyaknya jumlah individu dalam

sebuah keluarga, pembagian makan dalam keluarga dan jarak kelahiran

anak. Pengetahuan gizi akan berpengaruh terhadap pola makan pangan

sehari-hari dalam menyediakan kebutuhan pangan, sedangkan tingkat

pendidikan seseorang akan memengaruhi daya nalar seseorang dalam

interpretasi terhadap suatu hal. Pada dasarnya status gizi ditentukan oleh

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berperan dalam

penilaian status gizi adalah asupan zat-zat makanan kedalam tubuh,

penyerapan dan penggunaan zat gizi, aktivitas yang dilakukan sehari-hari

dan pola makan sehari-hari. Faktor eksternal yang memengaruhi penilaian

status gizi adalah faktor sosial budaya seperti kebiasaan makan dan larangan

mengkonsumsi bahan makanan tertentu, faktor ekonomi seperti pendapatan

keluarga, pengetahuan tentang gizi, ketersediaan bahan makanan, pelayanan

kesehatan setempat, pemeliharaan kesehatan dan besar keluarga.

2.2.3 Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan

gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat

objektif maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang

telah tersedia. Data objektif dapat diperoleh dari data pemeriksaan

laboratorium perorangan, serta sumber lain yang dapat diukur oleh anggota

tim “penilai”. Komponen penilaian status gizi meliputi asupan pangan,

pemeriksaan biokimiawi, pemeriksaan klinis dan riwayat mengenai

kesehatan, pemeriksaan antropometris, serta data sosial (Arisman, 2009).
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Menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Indonesia (2007), tujuan dari penilaian status

gizi yaitu:

1) Memberikan gambaran secara umum mengenai metode penilaian

status gizi.

2) Memberikan penjelasan mengenai keuntungan dan kelemahan dari

masing-masing metode yang ada.

3) Memberikan gambaran singkat mengenai pengumpulan data,

perencanaan, dan implementasi untuk penilaian status gizi.

Sedangkan menurut Supariasa (2002) penilaian status gizi secara langsung

dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu:

1) Pengukuran biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang

diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan

tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urine, tinja, hati,

dan otot (Supariasa, 2002).

2) Pengukuran biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah penentuan status gizi dengan

melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan

struktur dari jaringan (Supariasa, 2002). Contoh pemeriksaan biofisik

yang sering dilakukan adalah pada kasus rabun senja dilakukan tes

adaptasi dalam gelap (night blindness test) (Departemen Gizi dan

KesMas FKM UI, 2007).
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3) Pengukuran klinis

Pengukuran klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai

status gizi masyarakat. Metode ini berdasarkan pada perubahan-

perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat

gizi yang dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut,

mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh

seperti kelenjar tiroid (Supariasa, 2002). Pemeriksaan klinis meliputi

pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk riwayat kesehatan

(Arisman, 2009).

4) Pengukuran antropometrik

Metode antropometri digunakan untuk mengukur defisiensi gizi berupa

penurunan tingkat fungsional dalam jaringan, terutama untuk mengetahui

ketidakseimbangan protein, kekurangan energi kronik, malnutrisi sedang,

dan dapat menunjukkan riwayat gizi masa lalu. Indeks antropometri

adalah kombinasi antara beberapa parameter antropometri (Suyatno,

2009). Menurut Supariasa (2002) terdapat beberapa jenis indeks

antropometri yaitu:

1) Berat badan menurut umur (BB/U)

Menggambarkan status gizi seseorang pada saat ini (current

nutritional status). Merupakan pengukuran antropometri yang sering

digunakan sebagai indikator dalam keadaan normal, dimana keadaan

kesehatan dan keseimbangan antara intake dan kebutuhan gizi

terjamin. Berat badan memberikan gambaran tentang massa tubuh

(otot dan lemak). Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan



24

keadaan yang mendadak, misalnya terserang infeksi, kurang nafsu

makan dan menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. BB/U

lebih menggambarkan status gizi sekarang. Berat badan yang bersifat

labil, menyebabkan indeks ini lebih menggambarkan status gizi

seseorang saat ini (Current Nutritional Status) (Supariasa, 2002).

2) Tinggi badan menurut umur (TB/U)

Menggambarkan status gizi masa lampau, dan juga memiliki

hubungan dengan status sosial ekonomi.

3) Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

Menggambarkan status gizi saat ini namun tidak tergantung terhadap

umur, sehingga tidak dapat memberikan gambaran apakah anak

tersebut pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi badan

menurut umur.

4) Lingkar lengan atas menurut umur (LLA/U)

Menggambarkan status gizi saat ini, namun perkembangan lingkar

lengan atas yang besarnya hanya terlihat pada tahun pertama

kehidupan (5,4 cm). Pada usia 2 tahun sampai 5 tahun sangat kecil

yaitu kurang lebih 1,5 cm per tahun dan kurang sensitif untuk usia

selanjutnya.

5) Lingkar kepala

Pengukuran lingkar kepala yang merupakan prosedur baku di bagian

anak, ditujukan untuk menentukan kemungkinan adanya keadaan

patologis yang berupa pembesaran hidrosefalus atau pengecilan

mikrosefalus. Lingkar kepala terutama berhubungan dengan ukuran



25

otak dalam skala kecil, dan ketebalan kulit kepala serta tulang

tengkorak (Arisman, 2009).

6) Lingkar dada

Ukuran lingkar kepala dan lingkar dada pada usia enam bulan hampir

sama. Setelah itu, pertumbuhan tulang tengkorak melambat, dan

sebaliknya perkembangan dada menjadi lebih cepat. Rasio lingkar

kepala atau lingkar dada (yang diukur pada usia enam bulan hingga

lima tahun) kurang dari satu, maka berarti telah terjadi kegagalan

perkembangan (otot atau lemak dinding dada) dan rasio tersebut dapat

dijadikan indikator Kurang Kalori Protein (KKP) anak kecil (Arisman,

2009).

Tabel 2.1. Interprestasi pemeriksaan antropometri

Indikator Status Gizi Keterangan
Berat Badan
menurut Umur (BB/U)

Status Gizi Baik
Status Gizi Kurang
Status Gizi Sangat
Kurang
Status Gizi Lebih

- 2 SD sampai 2 SD
- 3 SD sampai < -2 SD
< - 3 SD
>2 SD

Panjang Badan menurut
Umur (PB/U) atau
Tinggi Badan menurut
Umur (TB)

Normal
Pendek
Sangat Pendek
Tinggi

- 2 SD sampai 2 SD
- 3 SD sampai <-2 SD
< - 3 SD
>2 SD

Berat Badan
menurut Panjang Badan
atau Berat Badan
menurut Tinggi Badan
(BB/TB)

Sangat gemuk
Gemuk
Risiko gemuk
Normal
Kurus
Sangat Kurus

> 3 SD
> 2 SD sampai 3 SD
> 1 SD sampai 2 SD
- 2 SD sampai 2 SD
- 3 SD sampai < -2 SD
< - 3 SD

2.3 Konsep Posyandu

2.3.1 Definisi Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan
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untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang

berguna untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, terutama

untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Kementerian

Kesehatan RI, 2011a).

Menurut Briawan (2012), sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat,

utamanya yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta

Pasangan Usia Subur (PUS). Pelayanan posyandu pada hari buka

dilaksanakan dengan menggunakan lima tahapan layanan yang biasa disebut

sistem lima meja. Kelompok sasaran yang selama ini dilayani dalam

kegiatan yang ada di posyandu, yaitu tiga kelompok rawan yaitu di bawah

dua tahun (baduta), dibawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu

menyusui, dengan mempertimbangkan terhadap urgensi adanya gangguan

gizi yang cukup bermakna yang umumnya terjadi pada anak baduta yang

bila tidak diatasi dapat menimbulkan gangguan yang tetap, maka diberikan

perhatian yang khusus bagi anak baduta agar dapat tercakup dalam

pemantauan pertumbuhan di Posyandu (Hartono, 2008).

2.3.2 Tujuan Posyandu

Menurut Sembiring (2004), tujuan penyelenggaraan posyandu yaitu:

1) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), dan angka kematian ibu

(ibu hamil, melahirkan dan nifas).

2) Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

(NKKBS).
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3) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang

menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat dan sejahtera.

4) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera,

Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

2.3.3 Sistem Lima Meja Posyandu

Menurut Briawan (2012), pelaksanaan posyandu dikenal dengan sistem lima

meja yang terdiri dari:

1. Meja pertama

Kader mendaftar balita dan menulis nama balita pada satu lembar kertas

kecil dan diselipkan pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Peserta yang baru

pertama kali datang ke posyandu, maka dituliskan namanya, kemudian

diselipkan satu lembar kertas kecil yang bertuliskan nama bayi atau

balita pada KMS. Kader juga mendaftar ibu hamil dengan menulis nama

ibu hamil pada formulir atau register ibu hamil. Ibu hamil yang datang ke

posyandu, langsung menuju meja empat sedangkan ibu hamil baru atau

belum mempunyai buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), maka diberikan

buku KIA.

2. Meja kedua

Kader melakukan penimbangan balita dengan menggunakan timbangan

dacin, dan selanjutnya menuju meja tiga.
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3. Meja ketiga

Kader mencatat hasil timbangan yang ada pada satu lembar kertas kecil

dipindahkan ke dalam buku KIA atau KMS. Cara pengisian buku KIA

atau KMS yaitu sesuai petunjuk petugas kesehatan.

4. Meja keempat

Menjelaskan data KMS (keadaan anak) yang digambarkan dalam grafik,

memberikan penyuluhan, pelayanan gizi dan kesehatan dasar. Meja

empat dilakukan rujukan ke puskesmas pada kondisi tertentu, yaitu:

1) Balita dengan berat badan di bawah garis merah.

2) Berat badan balita dua bulan berturut-turut tidak naik.

3) Sakit (diare, busung lapar, lesu, badan panas tinggi, batuk 100 hari

dan sebagainya).

4) Ibu hamil (pucat, nafsu makan berkurang, gondok, bengkak di kaki,

pusing terus menerus, pendarahan, sesak nafas, muntah terus menerus

dan sebagainya).

5. Meja kelima

Khusus di meja lima, yang memberi pelayanan adalah petugas kesehatan

atau bidan. Pelayanan yang diberikan yaitu imunisasi, keluarga

berencana, pemeriksaan ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah,

kapsul yodium dan lain-lain.

2.3.4 Keaktifan Ibu ke Posyandu

Menurut Mikklesen (2003), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat

secara sukarela atas diri mereka sendiri dalam membentuk perubahan yang

diinginkan. Partisipasi juga dapat diartikan Mikkelsen sebagai keterlibatan
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masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri

mereka sendiri. Tingkat kehadiran ibu dikategorikan baik apabila garis

grafik berat badan pada KMS tidak pernah putus (hadir dan ditimbang setiap

bulan di posyandu), sedangkan apabila garis grafik tersambung dua bulan

berturut-turut, dan kurang apabila garis grafik pada KMS tidak terbentuk

atau tidak hadir dan tidak ditimbang setiap bulan di Posyandu (Madanijah &

Triana, 2007).

Setiap anak umur 12−59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan

pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat

di kohort anak balita dan prasekolah, buku KIA atau KMS, atau buku

pencatatan dan pelaporan lainnya. Ibu dikatakan aktif ke posyandu jika ibu

hadir dalam mengunjungi posyandu sebanyak ≥ 8 kali dalam 1 tahun,

sedangkan ibu dikatakan tidak aktif ke posyandu jika ibu hadir dalam

mengunjungi posyandu < 8 kali dalam 1 tahun (Departemen Kesehatan RI,

2008).

2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Ibu ke Posyandu

Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan kunjungan ibu untuk membawa

balitanya ke posyandu yaitu:

1. Umur ibu

Usia dari orang tua terutama ibu yang relatif muda, maka cenderung

untuk lebih mendahulukan kepentingan sendiri daripada anak dan

keluarganya. Sebagian besar ibu yang masih berusia muda memiliki
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sedikit sekali pengetahuan tentang gizi yang akan diberikan pada

anaknya dan pengalaman dalam mengasuh anak (Budiyanto, 2002).

2. Pendidikan

Perubahan perilaku kesehatan melalui cara pendidikan atau promosi

kesehatan ini diawali dengan cara pemberian informasi-informasi

kesehatan. Pemberian informasi-informasi tentang cara-cara mencapai

hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit,

dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal

tersebut (Notoatmodjo, 2007). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan

memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan

mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari,

khususnya dalam hal kesehatan dan gizi (Atmarita, 2004).

3. Pengetahuan

Seseorang yang mengadopsi perilaku (berperilaku baru), maka ia harus

tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya

atau keluarganya. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui

tingkat pengetahuan atau kesadaran terhadap kesehatan yaitu

pengetahuan tentang sakit dan penyakit, pengetahuan tentang cara

pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat, pengetahuan tentang

kesehatan lingkungan (Fitriani, 2011).

Pengetahuan gizi yang baik akan menyebabkan seseorang mampu

menyusun menu yang baik untuk dikonsumsi. Semakin banyak

pengetahuan gizi seseorang, maka ia akan semakin memperhitungkan

susunan dan frekuensi makanan yang diperolehnya untuk dikonsumsi
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(Sediaoetama, 2006). Pengetahuan dapat mengubah perilaku ke arah

yang diinginkan. Perilaku yang diharapkan dari pengetahuan ini dalam

hubungannya dengan partisipasi ibu dalam berkunjung ke posyandu

(Notoatmojo, 2007).

4. Pekerjaan

Data Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa terdapat hubungan

timbal balik antara kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan

penyebab pokok atau akar masalah gizi buruk. Proporsi anak yang gizi

kurang dan gizi buruk berbanding terbalik dengan pendapatan. Semakin

kecil pendapatan penduduk, semakin tinggi prosentase anak yang

kekurangan gizi dan sebaliknya, semakin tinggi pendapatan, semakin

kecil prosentase gizi buruk. Kurang gizi berpotensi sebagai penyebab

kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas

(Adisasmito, 2008).

Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor penentu dari status gizi,

maka perbaikan taraf ekonomi pada seseorang akan meningkatkan status

gizi seseorang tersebut. Masalah gizi bersifat multikompleks karena tidak

hanya faktor ekonomi yang berperan tetapi faktor-faktor lain ikut

menentukan dalam penyebab terjadinya masalah gizi tersebut. Perbaikan

gizi dapat digunakan sebagai alat atau sasaran dari pembangunan untuk

meningkatkan derajat peningkatan status gizi seseorang (Suhardjo, 2010).

Seseorang yang melakukan pekerjaan dalam upaya mendapatkan

penghasilan untuk perbaikan gizi keluarganya, akan tetapi penghasilan

yang didapatkan masih rendah, maka menyebabkan kemampuan untuk



32

menyediakan makanan bagi keluarga dengan kualitas dan kuantitas yang

menjadi makanan dengan kandungan gizi yang terbatas (Hartoyo,

Sumarwan & Khomsan, 2003).

5. Akses terhadap pelayanan kesehatan

Terdapat kategori pelayanan kesehatan yaitu kategori yang berorientasi

publik (masyarakat) dan kategori yang berorientasi pada perorangan

(individu). Pelayanan kesehatan masyarakat lebih diarahkan langsung ke

arah publik daripada arah individu-individu yang khusus. Pelayanan

kesehatan perorangan akan langsung diarahkan ke individu itu sendiri

(Notoatmodjo, 2007). Seseorang dalam berpartisipasi harus didukung

dalam partisipasinya, seperti adanya sarana transportasi. Kemudahan

untuk mengakses lokasi atau tempat kegiatan, dan waktu pelaksanaan

kegiatan dapat menjadi faktor pendukung partisipasi yang dilakukan oleh

seseorang (Ife & Tesoriero, 2008). Semakin dekat jarak tempuh rumah

dengan tempat penyelenggaraan posyandu, maka akan lebih banyak

masyarakat memanfaatkan posyandu (Asdhany & Kartini, 2012).

6. Dukungan keluarga

Kedudukan seorang istri dalam keluarga bergantung pada suami,

sedangkan kedudukan seorang anak perempuan bergantung pada ayah.

Keikutsertaan perempuan dalam suatu kegiatan biasanya harus

mendapatkan izin terlebih dahulu dari keluarga ataupun suaminya,

sehingga keluarga ataupun suami tersebut dapat menjadi faktor yang

mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam suatu program (Muniarti,

2004).
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7. Dukungan kader posyandu

Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki

waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela

(Kementerian Kesehatan RI, 2011a). Kader diharapkan mampu

membawa nilai baru yang sesuai dengan nilai yang ada di daerahnya,

dengan menggali segi-segi positifnya. Kader yang dipercaya oleh

masyarakat, maka dapat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat (Departemen Kesehatan RI, 2006).

8. Dukungan tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang terkemuka karena mempunyai

kelebihan-kelebihan tertentu. Kelebihan dalam memberikan bimbingan,

maka menjadikan sikap dan perbuatannya diterima dan dipatuhi serta

ditakuti. Mereka tempat bertanya dan anggota masyarakat sering

meminta pendapat mengenai urusan-urusan tertentu (Notoatmodjo,

2007).

Proses partisipasi suatu program di dalam masyarakat dapat dilihat dari

struktur masyarakat yang tidak mengucilkan setiap orang yang turut

berpartisipasi. Lingkungan masyarakat yang baik harus mendukung

kelemahan yang ada di dalam diri setiap warganya dalam keikutsertaan

sebuah program yang dilakukan di masyarakat, seperti ketidakpercayaan

diri, lemah dalam berpikir ataupun berkata-kata (Ife & Tesoriero, 2008).



34

2.3.6 Konsep KMS

2.3.6.1 Definisi KMS

KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak

berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. KMS dapat

bermanfaat dalam mengetahui lebih dini gangguan pertumbuhan atau

resiko kelebihan gizi, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan

secara lebih cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat (Kementerian

Kesehatan RI, 2010). KMS juga merupakan alat yang sederhana dan

murah, yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan dan

pertumbuhan anak. KMS harus disimpan oleh ibu balita di rumah dan

harus selalu dibawa setiap kali mengunjungi posyandu atau fasilitas

pelayanan kesehatan termasuk bidan atau dokter (Ilham, 2009).

Kartu menuju sehat berfungsi sebagai alat bantu pemantauan gerak

pertumbuhan, bukan penilaian status gizi. KMS yang diedarkan

Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebelum tahun 2000, garis

merah pada KMS versi tahun 2000 bukan merupakan pertanda gizi buruk,

melainkan garis kewaspadaan. Berat badan balita yang tergelincir di

bawah garis ini, petugas kesehatan harus melakukan pemeriksaan lebih

lanjutan terhadap indikator antropometrik lain (Arisman, 2009). Catatan

pada KMS dapat menunjukkan status gizi balita. Balita dengan

pemenuhan gizi yang cukup memiliki berat badan yang berada pada

daerah berwarna hijau, sedangkan warna kuning menujukkan status gizi
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kurang, dan jika berada di bawah garis merah menunjukkan status gizi

buruk (Sulistyoningsih, 2011).

2.3.6.2 Manfaat KMS

Menurut peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010, manfaat KMS balita

yaitu:

1) Bagi orang tua balita

Orang tua dapat mengetahui status pertumbuhan anaknya. Dianjurkan

agar setiap bulan membawa balita ke Posyandu untuk ditimbang.

Apabila ada indikasi gangguan pertumbuan (berat badan tidak naik)

atau kelebihan gizi, orang tua balita dapat melakukan tindakan

perbaikan, seperti memberikan makan lebih banyak atau membawa

anak ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Orang tua balita juga dapat

mengetahui apakah anaknya telah mendapat imunisasi tepat waktu dan

lengkap dan mendapatkan kapsul vitamin A secara rutin sesuai dengan

dosis yang dianjurkan.

2) Bagi Kader

Sebagai KMS digunakan untuk mencatat berat badan anak dan

pemberian kapsul vitamin A serta menilai hasil penimbangan. Bila

berat badan tidak naik 1 kali kader dapat memberikan penyuluhan

tentang asuhan dan pemberian makanan anak. Bila tidak naik 2 kali

atau berat badan berada di bawah garis merah kader perlu merujuk ke

petugas kesehatan terdekat, agar anak mendapatkan pemerikasaan

lebih lanjut. KMS juga digunakan kader untuk memberikan pujian

kepada ibu bila berat badan anaknya naik serta mengingatkan ibu
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untuk menimbangkan anaknya di posyandu pada bulan berikutnya.

media edukasi bagi orang tua balita tentang kesehatan anak.

3) Petugas Kesehatan

Petugas dapat menggunakan KMS untuk mengetahui jenis pelayanan

kesehatan yang telah diterima anak, seperti imunisasi dan kapsul

vitamin A. Bila anak belum menerima pelayanan maka petugas harus

memberikan imunisasi dan kapsul vitamin A sesuai dengan

jadwalnya. Petugas kesehatan juga dapat menggerakkan tokoh

masyarakat dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan. KMS juga

dapat digunakan sebagai alat edukasi kepada para orang tua balita

tentang pertumbuhan anak, manfaat imunisasi dan pemberian kapsul

vitamin A, cara pemberian makan, pentingnya ASI eksklusif dan

pengasuhan anak. Petugas dapat menekankan perlunya anak balita

ditimbang setiap bulan untuk memantau pertumbuhannya.

2.3.6.3 Jenis Informasi pada KMS

Menurut Briawan (2012), jenis-jenis informasi pada KMS yaitu:

1). Pertumbuhan anak (BB anak).

2). Pemberian ASI Ekslusif.

3). Imunisasi yang sudah diberikan pada anak.

4). Pemberian Vitamin A.

5). Penyakit yang pernah diderita anak dan tindakan yang diberikan.

2.3.6.4 Cara Memantau Pertumbuhan Balita pada KMS
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Penyimpangan kurva pertumbuhan anak pada KMS balita biasanya

menuju ke arah bawah, dan tidak banyak yang keluar dari warna hijau ke

arah atas. Kurva pertumbuhan anak yang baik kesehatannya, akan terus

terdapat dalam jalur hijau. Anak yang di bawah warna hijau yaitu warna

kuning, maka menunjukkan Kurang Kalori Protein (KKP) ringan dan

menggambarkan adanya gangguan pertumbuhan ringan serta gangguan

kesehatan. Keadaan anak yang lebih jelek lagi, yaitu garis pertumbuhan

anak akan lebih menurun lagi masuk ke daerah di bawah garis merah,

yang merupakan batas bawah dari jalur kuning yang menunjukkan balita

mengalami KKP berat. Anak sudah menderita gizi kurang atau terganggu

kesehatannya (Sediaoetama, 2006).

Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan dua cara yaitu dengan

menilai garis pertumbuhannya, atau dengan menghitung kenaikan berat

badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimum

(Kementerian Kesehatan RI, 2010). Pemantauan pertumbuhan dan

perkembangan balita di posyandu dengan menggunakan KMS, akan

berguna apabila dilakukan setiap bulan. Grafik pertumbuhan berat badan

yang terputus-putus dalam KMS, maka tidak dapat digunakan untuk

memantau keadaan kesehatan dan gizi anak dengan baik (Madanijah &

Triana, 2007).

Cara membaca pertumbuhan balita pada KMS yaitu:

1. Balita naik berat badannya apabila:

1) Garis pertumbuhannya naik mengikuti salah satu pita warna atau
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2) Garis pertumbuhannya naik dan pindah ke pita warna diatasnya

2. Balita tidak naik berat badannya apabila:

1) Garis pertumbuhannya turun atau

2) Garis pertumbuhannya mendatar atau

3) Garis pertumbuhannya naik, tetapi pindah ke pita warna di

bawahnya.

3. Berat badan balita di bawah garis merah artinya pertumbuhan balita

mengalami gangguan pertumbuhan dan perlu perhatian khusus,

sehingga harus langsung dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit.

4. Berat badan balita tiga bulan berturut-turut tidak naik (3T), artinya balita

mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga harus langsung dirujuk ke

Puskesmas atau Rumah Sakit, balita tumbuh baik apabila garis berat

badan anak naik setiap bulannya.

5. Balita sehat, jika berat badannya selalu naik mengikuti salah satu pita

warna atau pindah ke pita warna di atasnya.

2.4 Hubungan keaktifan ibu dalam kegiatan Posyandu dan pola makan
balita dengan status gizi balita

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Susanti (2006)

dalam Octaviani (2008).  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 serta

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
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pengetahuan tentang kesehatan, tanda, dan gejala sehubungan dengan

pertumbuhan anggota keluarganya, maka keluarga tersebut akan segera

melakukan tindakan untuk meminimalkan dampak yang lebih buruk lagi

terhadap kondisi anggota keluarganya.

Penelitian Anggraeni (2006) tentang hubungan pengetahuan ibu dengan

keteraturan menimbangkan balitanya ke posyandu yang menunjukkan hasil

signifikan dengan hubungan bersifat positif. Menurut Friedman (2010),

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. Posyandu merupakan salah satu

pelayanan kesehatan di tingkat 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, 2008). Dari hasil penelitian

yang sudah dilakukan oleh Puslitbang Gizi Bogor (2007) dapat diketahui

bahwa penimbangan balita secara rutin dan diimbangi dengan penyuluhan

serta pemberian makanan tambahan pada setiap bulan penimbangan di
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posyandu dalam kurun waktu 3 bulan dapat menurunkan angka kasus gizi

buruk dan gizi kurang.

Menurut Prasetyawati (2012) bahwa kesehatan tubuh anak sangat erat

kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi. Zat-zat yang terkandung

dalam makanan yang masuk dalam tubuh sangat mempengaruhi kesehatan.

Menurut Kemenkes (2011a), faktor yang cukup dominan yang

menyebabkan keadaan gizi kurang meningkat ialah perilaku memilih dan

memberikan makanan yang tidak tepat kepada anggota keluarga termasuk

anak-anak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wello (2008), yang

mengatakan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan status gizi pada

balita di Semarang. Semakin baik pola makan yang diterapkan orang tua

pada anak semakin meningkat status gizi anak tersebut. Sebaliknya, bila

status gizi berkurang jika orang tua menerapkan pola makan yang salah

pada anak. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Tella (2012) di

Mapanget yang mengatakan bahwa hubungan pola makan dengan status gizi

sangat kuat dimana asupan gizi seimbang dari makanan memegang peranan

penting dalam proses pertumbuhan anak dibarengi dengan pola makan yang

baik dan teratur yang perlu diperkenalkan sejak dini, antara lain dengan

perkenalan jam-jam makan dan variasi makanan dapat membantu

mengkoordinasikan kebutuhan akan pola makan sehat pada anak.

Dalam penelitian Dina (2011) dikatakan bahwa upaya untuk mengatasi

masalah gizi yang sangat penting adalah dengan pengaturan pola makan.

Pola makan yang diterapkan dengan baik dan tepat sangat penting untuk

membantu mengatasi masalah gizi yang sangat penting bagi pertumbuhan
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balita. Ditambah dengan asupan gizi yang benar maka status gizi yang baik

dapat tercapai. Makanan yang memiliki asupan gizi seimbang sangat

penting dalam proses tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Bersamaan

dengan pola makan yang baik dan teratur yang harus diperkenalkan sedini

mungkin pada anak, dapat membantu memenuhi kebutuhan akan pola

makan sehat pada anak, seperti variasi makanan dan pengenalan jam-jam

makan yang tepat. Pola makan yang baik harusnya dibarengi dengan pola

gizi seimbang, yaitu pemenuhan zat-zat gizi yang telah disesuaikan dengan

kebutuhan tubuh dan diperoleh melalui makanan sehari-hari.

Dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang secara teratur,

diharapkan pertumbuhan anak akan berjalan optimal. Nutrisi sangat penting

dan berguna untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, banyak orang menerapkan pola

makan vegetarian karena makanan ini murah, sehat dan bebas kolesterol.

Tetapi apabila pola makan ini tidak disertai dengan asupan gizi yang baik

maka penganut vegetarian berpotensi mengalami status gizi yang tidak baik

berupa gizi kurang bahkan gizi buruk. Pola makan yang sehat harus disertai

dengan asupan gizi yang baik agar dapat mencapai status gizi yang baik.

Pola makan yang baik harus diajarkan pada anak sejak dini agar anak

terhindar dari status gizi yang tidak baik (Laksmi, 2008). Pola makan yang

baik belum tentu makanannya terkandung asupan gizi yang benar. Banyak

balita yang memiliki pola makan baik tapi tidak memenuhi jumlah dan

komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang.
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2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi (Arisman, 2005; Asdhany & Kartini, 2012; Mastari, 2009; Suhardjo,
2010; Unicef, 2002).
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2.5.2 Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

2.6 Hipotesis

H0 : Tidak terdapat hubungan antara keaktifan ibu dalam kegiatan

Posyandu dan pola makan balita dengan status gizi balita di

Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar

Lampung.

H1 : Terdapat hubungan antara keaktifan ibu dalam kegiatan Posyandu

dan pola makan balita dengan status gizi balita di Kelurahan

Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.
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