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PENGARUH KELAS GIZI TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP, TINDAKAN, 
POLA ASUH IBU DAN BERAT BADAN BALITA DI DALAM PENANGANAN 
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ABSTRAK : One effort that can be done is through a balanced nutrition counseling 
nutrition class as an effort in the delivery of health education. Activities referred to in 
essence is an activity to deliver health messages to the community, group or 
individual. With the hope that the presence of these messages, people, groups or 
individuals can acquire knowledge to better health. Knowledge ultimately is expected 
to affect the behavior. Study aimed to assess the effect of nutrition classes on 
Knowledge, Attitudes, Actions and Weight Loss Mother toddler Toddler Nutrition 
Less Handling problems in Mataram. 

This research was a quasi-experimental design with one group pre and post-test 
design (Notoatmodjo, 2002). Preliminary data subject to be taken before the 
nutritional status of nutrition classes. Final data (post-test) was conducted after class 
nutrition (day 30). 
The average value score of the answer before the class increased to 68.2 after 58.6 
nutrition nutrition classes (p value = 0.001). Increase in the average value before 
class nutrition attitude score of 70.9 to 74.0 after nutrition class (p value = 0.003). 
Improved parenting average scores before and after a nutrition class before class 
nutrition is 51.9 to 53.7 after a nutrition class (p value = 0.029). Increase in average 
body weight before and after toddler nutrition class from 8.42 kg to 9.44 kg with a 
1.02 point increase in the number (p value = 0.000). There is a class effect of 
nutrition on improving knowledge, attitudes, parenting and sample weight. Research 
needs to be done on a group by using a control group 
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Pendahuluan  

Prevalensi  Balita Gizi Kurang tahun 2007 di Kota  Mataram sebesar 14,1% 

yang berarti belum mencapai target nasional perbaikan gizi tahun 2015 dan MDGs 

2015 (10%). Demikian halnya dengan prevalensi pendek dan sangat pendek 

sebesar 35,2% yang berarti juga belum mencapai target nasional perbaikan gizi 

tahun 2015 dan MDGs 2015 (20%) (Depkes, 2008) 

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diwilayah Nusa 

Tenggara Barat, selama Januari hingga Oktober 2009, tercatat lebih dari 600 kasus 

gizi buruk yang menimpa balita dan 31 kasus diantaranya berujung kematian. 

Prevalensi gizi buruk yang terus meningkat seharusnya tidak boleh terjadi.  

Keadaan Gizi Kurang merupakan indikator BB/U yang mengambarkan status 

gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu 

yang pendek, seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit atau karena menderita 

diare. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak 

proposional lagi dengan tinggi badannya dan anak menjadi kurus. (Depkes 2008). 

Pemantauan pertumbuhan anak-anak balita telah disarankan selama 

beberapa dasawarsa sebagai metode untuk mengenali secara dini keadaan Gizi 

Kurang. Anak balita yang ditimbang berat badannya di posyandu atau di klinik 

kesehatan, hasil timbangannya dicantumkan pada Kartu Menuju Sehat (KMS), berat 

badannya akan terlihat sesuai dengan pita warna yang ada, sebagian berat badan 

balita ada yang berada pada pita warna hijau dan juga kuning bahkan ada yang 

sebagian berada pada pita warna merah atau tepatnya dibawah garis 

merah,(Michael J.Gibney,2009). 

Indikator untuk menentukan anak yang harus dirawat dalam menejemen gizi 

buruk adalah indikator sangat kurus yaitu anak dengan nilai Z-score <-3,0 SD. 

Besarnya masalah Gizi Kurang pada balita yang masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat (public healt problem) yang sudah dianggap serius karena 

prevalensi masalah  kekurusan 10,1-15,0%.  Keadaan tersebut pada umumnya 

disebabkan oleh kemiskinan, persediaan pangan, sanitasi lingkungan yang kurang 

baik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan 

kesehatan (Almatsier,2001).  

Studi di Kabupaten Lombok Timur (Anwar, 2005) membuktikan bahwa 

kejadian gizi buruk dipicu oleh pola asuh yang kurang baik (beresiko 7,9 kali). Faktor 

ini berhubungan dengan ibu balita sebagai pengasuh, sehingga pencegahan gizi 
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buruk dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu 

balita. Pemerintah dan seluruh masyarakat dapat mengambil suatu langkah dalam 

menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang melalui peningkatan pengetahuan, 

sikap dan tindakan ibu balita. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyuluhan gizi seimbang 

melalui kelas gizi sebagai upaya dalam pemberian pendidikan kesehatan. Kegiatan 

dimaksud pada hakekatnya adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan 

kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu. Harapannya adalah bahwa 

dengan adanya pesan tersebut, masyarakat, kelompok atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan kesehatan yang lebih baik. Akhirnya pengetahuan 

tersebut  diharapkan dapat berpengaruh  terhadap perilakunya,(Soekidjo 

Notoatmodjo,2007). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh Kelas Gizi 

terhadap Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu balita, dan Berat  Badan Balita 

dalam Penanganan Masalah Gizi Kurang di Kota Mataram. 

 

Metode Penelitian  

Disain Penelitian 

Penelitian bersifat Pra Eksperimen (Quasi Eksperimen) dengan desain  

penelitian One Group Pre and Postest Design.  

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah anak balita Gizi Kurang dan tinggal di 

Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Subjek penelitian 

adalah ibu dan anak balita yang terpilih secara random pada saat penelitian, 

berdasar data pekan penimbangan Agustus 2011 dan bersedia mengikuti kelas gizi 

(inform consent). Subjek dibagi menjadi 2 kelompok kelas gizi dimana masing-

masing kelas meliputi 10 orang. 

Kriteria inklusi adalah: 

a. Sudah menetap ditempat itu sejak lahir; 

b. Tercatat pada laporan pekan penimbangan Juli-Agustus 2011. 

c. Bersedia menjadi subjek penelitian; 

d. Diasuh oleh ibu kandung. 
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Kriteria eksklusi adalah: 

a. Menderita sakit kronis dan atau penyakit infeksi berat lainnya. 

b. Adanya cacat dan gangguan perkembangan mental lainnya; 

Responden adalah ibu anak balita dengan riwayat Gizi Kurang. 

 

Besar Sampel 

Penentuan besar sampel menggunakan rumus besar sampel berdasarkan uji 

hipotesis terhadap rata-rata dua populasi (Lemeshow et al.,1997) sebanyak 20 

orang. 

 

Cara Pengambilan Sampel 

Sampel diambil secara consecutive sampling,  (Sastroasmoro & Ismael,1995) 

yaitu subjek diambil berdasarkan laporan pekan penimbangan Dinas Kesehatan 

Kota Mataram Tahun 2011. Data kemudian divalidasi dengan data Puskesmas 

terpilih berdasarkan indikator BB/U dan Observasi langsung pada subyek. Setiap 

subjek yang memenuhi kriteria dimasukkan sampel sampai kurun waktu tertentu 

sehingga jumlah subjek penelitian terpenuhi. Setelah dibuat daftar berdasarkan hasil 

konversi dan sesuai kriteria inklusi, maka dilakukan pengecekan data di Posyandu 

mengenai nama, umur dan alamat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran 

umur dan tempat tinggal subjek, sekaligus untuk mengetahui kesedian subyek 

dalam kegiatan kelas gizi. 

 

 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

  Data Primer  

 Data karakteristik subjek berupa nama, umur (tanggal lahir), alamat. Pendidikan 

ayah/ibu, pekerjaan ayah/ibu dan pendapatan keluarga dikumpulkan 

berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur  

  Data pengetahuan, sikap dan tindakan ibu anak balita dikumpulkan dengan 

melakukan wawancara dan observasi dengan menggunakan alat bantu  

kuesioner 

  Data  antropometri anak    balita berupa berat badan dikumpulkan dengan 

melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak dengan 

menggunakan timbangan seca  
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Data Sekunder 

Data demografi dan geografi wilayah penelitian dikumpulkan melalui 

Puskesmas Karang Taliwang Kota Mataram 

Cara Analisis Data  

Data dianlisis secara kuantitatif untuk melihat perbedaan rata-rata antara 

variabel bebas (pengetahuan, sikap, tindakan ibu anak balita dan berat badan balita) 

sebelum dan sesudah kelas gizi diuji dengan menggunakan dependet t-test, dengan 

interval kepercayaan (IK) 95% dan tingkat kemaknaan sebesar p<0,05 

 

HASIL PENELITIAN  

Karakteristik Responden 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Usia 

menyebabkan seseorang menjadi dewasa baik sikap maupun perbuatan sehingga 

lebih mudah memahami pengetahuan secara umum. Usia adalah lama hidup ibu 

dalam tahun dihitung sejak lahir sampai saat pengumpulan data. Distribusi 

responden menurut usia terlihat pada tabel 1. Dari 20 responden didapat bahwa 

Usia rata-rata responden adalah  20-35 tahun  yaitu sebesar 75,0 %. 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Variabel Jumlah  
(n) 

% 

Usia (tahun) 
20-35  
>35 
Tingkat Pendidikan 
Tidak Tamat SD 
SD 
SMP 
SMA  
Pekerjaan  
Swasta 
Pedagang 
Ibu RT 
 

 
15 
  5 
 
 1 
 3 
 7 
 9 
 
 1 
 4 
15 

 
75,0 
25,0 
 
 5.0 
10,0 
35,0 
45,0 
 
 5,0 
20,0 
75,0 
 

 

Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar, terus-menerus, 

sistematis dan terarah yang mendorong terjadinya perubahan dalam diri sendiri 

setiap individu. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap 
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dan perilaku hidup sehat,  tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan relatif lebih 

mudah menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya 

hidup sehari-hari, khususnya dalam kesehatan dan gizi terutama tingkat pendidikan. 

( Depkes RI, 2004 ). Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 45,0% 

Suatu pekerjaan dari seseorang akan memberikan pengalaman belajar 

terhadap yang bersangkutan yang menyenangkan maupun yang tidak 

menyenangkan baik secara finansial maupun secara psikologis. Pengalaman yang 

diperoleh dari suatu pekerjaan diharapkan akan menjadi faktor motivasi untuk 

meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah secara rasional dan penuh 

tanggung jawab. Ibu bekerja adalah ibu yang melakukan aktifitas ekonomi mencari 

penghasilan baik di sektor formal maupun informal, yang dilakukan secara reguler di 

luar rumah. Ibu tidak bekerja adalah ibu yang tidak melakukan pekerjaan mencari 

penghasilan dan hanya menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga saja. Untuk 

itu ibu yang tidak bekerja diharapkan akan lebih baik dalam mengasuh dan 

mengurusi anaknya.  Tabel 3 didapatkan pekerjaan responden yang terbesar  

adalah ibu rumah tangga yaitu 75,0 % dan yang paling sedikit adalah bekerja  di 

swasta 5,0 %. 

 

Pengetahuan Ibu sebelum dan sesudah Kelas Gizi. 

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan 

aroma. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. Dengan melalui panca indera tersebut, maka 

seseorang dapat memperoleh informasi yang baru mengenai objek tersebut yang 

sebelumnya tidak diketahui. Informasi yang diperoleh merupakan pengetahuan yang 

baru bagi dirinya. Bila kita lihat pada tabel 4 dibawah ini setelah dikatagorikan maka 

hasilnya sebagai berikut : 
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Table 2. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Kelas 

Gizi 

Pengetahuan  Sebelum Sesudah 

n % n % 

Baik 3 15,0 3 15,0 

Sedang 13 65,0 14 70,0 

Kurang 4 20,0 2 15,0 

Total 20 100 20 100.0 

  

Dari tabel 2 didapatkan ada peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah 

kelas gizi dari 65,0 % menjadi 70,0 % dengan kriteria sedang. Sementara itu bila 

dilihat dari nilai rata-rata skor jawaban seluruh responden terjadi peningkatan yang 

cukup baik yaitu 58,6 sebelum kelas gizi menjadi 68,2 setelah kelas gizi. 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan paired samples test  dengan 

tingkat kepercayaan 95 %,  diperoleh  hasil  p value  0,001 ( < α = 0,05 ) sehingga 

dapat disimpulkan ada pengaruh kelas gizi terhadap pengetahuan Ibu (sebelum dan 

sesudah kelas gizi). 

 

Sikap  Ibu Sebelum dan Sesudah Kelas Gizi 

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak dapat langsung dilihat, atau hanya 

dapat ditafsirkan terlebih dahulu dan emosional terhadap stimulus sosial. Bila kita 

lihat pada tabel 5 dibawah ini setelah dikategorikan maka hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Sikap Sebelum dan Sesudah Kelas Gizi 

Tindakan Sebelum Sesudah 

n % n % 

Baik 6 30,0 0 0 

Sedang 9 45,0 17 85,0 

Kurang 5 25,0 3 15,0 

Total 20 100 20 100 

 

Dari tabel 3 didapatkan ada peningkatan sikap sebelum dan sesudah kelas 

gizi dari 45,0 % menjadi 85,0 % dengan kriteria sedang. Sementara itu bila dilihat 
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dari nilai rata-rata skor jawaban seluruh responden terjadi peningkatan yang cukup 

baik yaitu 70,9 sebelum kelas gizi menjadi 74,0 setelah kelas gizi. 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan paired samples test dengan 

tingkat kepercayaan 95 %, diperoleh hasil p value 0,003 ( < α = 0,05 ) sehingga 

dapat disimpulkan ada pengaruh kelas gizi terhadap sikap Ibu (sebelum dan 

sesudah kelas gizi). 

 

Tindakan Ibu Sebelum dan Sesudah Kelas Gizi 

Suatu sikap belum tentu terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya 

sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Untuk lebih jelasnya 

distribusi responden menurut tindakan sebelum dan sesudah kelas gizi dapat dilihat 

pada tabel 4 berikut : 

 

 Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Tindakan Sebelum dan  Sesudah Kelas Gizi 

Tindakan Sebelum Sesudah 

n % n % 

Baik 3 15,0 4 20,0 

Sedang 12 60,0 14 70,0 

Kurang 5 25,0 2 100 

Total 20 100.0 20 100.0 

 

Dari tabel 4 didapatkan ada peningkatan tindakan  sebelum dan sesudah 

kelas gizi dari 15,0 % menjadi 20,0 % dengan kriteria baik. Sementara itu bila dilihat 

dari nilai rata-rata skor jawaban seluruh responden terjadi peningkatan yang cukup 

baik yaitu 62,4 sebelum kelas gizi menjadi 66,8 setelah kelas gizi. 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan paired samples test dengan 

tingkat kepercayaan 95 %,  diperoleh hasil p value  0,111 ( > α = 0,05)  sehingga 

dapat disimpulkan tidak ada pengaruh kelas gizi terhadap tindakan Ibu (sebelum dan 

sesudah kelas gizi). 
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Pola Asuh Sebelum dan Sesudah Kelas Gizi  

Tabel 5 . Distribusi Responden Menurut Pola Asuh Ibu Sebelum dan  Sesudah 

Kelas Gizi 

Pola Asuh Sebelum Sesudah 

n % n % 

Baik 2 10,0 7 35,0 

Sedang 15 75,0 12 60,0 

Kurang 3 15,0 1 5,0 

Total 20 100.0 20 100.0 

 

Dari tabel 5 didapatkan ada peningkatan pola asuh sebelum dan sesudah 

kelas gizi dari 10,0 % menjadi 35,0 % dengan kriteria baik. Sementara itu bila dilihat 

dari nilai rata-rata skor jawaban seluruh responden terjadi peningkatan yang cukup 

baik yaitu 51,9 sebelum kelas gizi menjadi 53,7 setelah kelas gizi. 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan paired samples test dengan 

tingkat kepercayaan 95 %, diperoleh hasil p value 0,029 ( < α = 0,05 ) sehingga 

dapat disimpulkan ada pengaruh kelas gizi terhadap pola asuh Ibu (sebelum dan 

sesudah kelas gizi). 

 

Berat Badan Anak Balita Sebelum dan Sesudah Kelas Gizi 

Tabel 6 . Berat Badan Anak Balita Sebelum dan  Sesudah Kelas Gizi 

Berat Badan 

Anak balita 

Sebelum Sesudah Jumlah 

kenaikan 

BB 

p 

Mean 8.42 9.44 1,02 point 0.000 

SD 1.86 1.73  

 

Dari tabel 6 didapatkan ada peningkatan rata-rata berat badan anak balita 

sebelum dan sesudah kelas gizi dari 8,42 kg menjadi 9,44 kg dengan jumlah 

kenaikan 1,02 point.  

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan paired samples test dengan 

tingkat kepercayaan 95 %, diperoleh hasil p value 0,000 ( < α = 0,05 ) sehingga 
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dapat disimpulkan ada pengaruh kelas gizi terhadap peningkatan berat badan anak 

balita (sebelum dan sesudah kelas gizi). 

 

PEMBAHASAN 

 Dari beberapa variabel yang terkait dengan karakteristik keluarga, 

karakteristik usiaibu menunjukkan kategori ibu yang tidak berisiko atau ibu dalam 

usia produktif. Variabel lain, yaitu tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga per 

bulan, pengetahuan, sikap dan tindakan  ibu mengenai gizi.  

Pendidikan memegang peran yang penting Pendidikan ibu yang kurang   (< 9 

tahun) secara sendiri berisiko 2,32 kali bagi munculnya gizi buruk. Anak balita yang 

dilahirkan oleh seorang ibu dengan pendidikan formal kurang dari 9 tahun berisiko 

menjadi gizi buruk.  Pendidikan dasar 9 tahun adalah target pemerintah dalam 

program Wajib Belajar. Dengan demikian, keberhasilan program wajib belajar dapat 

mengurangi risiko anak-anak balita terkena gizi buruk di masa mendatang. 

Dalam studi ini sebagaian besar pendidikan ibu adalah SMA tamat, demikian 

juga bapak. Faktor pendidikan terkait erat dengan pola asuh anak, terutama anak 

yang masih diasuh oleh ibunya. Kutanegara (1987) mengemukakan pentingnya 

pengetahuan terhadap pola asuh anak. Pengetahuan ibu dipengaruhi oleh 

enkulturasi, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan persepsinya terhadap 

program UPGK.  

Dalam Health Belief Model (Rosenstock, et.al), seseorang berperilaku tertentu 

didorong oleh 4 hal pokok, yaitu seberapa besar peluang, manfaat yang akan 

diperoleh, hambatan dan seberapa parah / serius ancaman jika mengadopsi 

perilaku tertentu tersebut. Perilaku memantau pertumbuhan anak tidak terlepas dari 

4 faktor tersebut. Faktor peluang datang ke posyandu (jarak), manfaat yang 

dirasakan dari posyandu, seberapa besar ancaman/ jika tidak memantau 

pertumbuhan dan apakah ada hambatan jika melakukan perilaku tersebut; 

merupakan faktor terkait langsung dengan pengetahuan seseorang.     

Studi ini menunjukkan kelas gizi dalam 12 hari dapat meningkatkan 

pengetahuan ibu yang kurang mengenai gizi. Model pendidikan gizi ini, diharapkan 

dapat menekan risiko terhadap munculnya gizi buruk. Artinya anak-anak tidak jatuh 

lebih parah pada status gizi buruk. Hal ini diperkuat  oleh Anwar (2002) bahwa 

rendahnya pengetahuan beresiko terhadap terjadinya gizi buruk. Secara sendiri, 

variabel ini memberi risiko 15,64 kali dan secara bersama-sama memberi risiko 
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8,13 kali. Pengetahuan yang baik berkontribusi terhadap perilaku pemberian makan 

dan juga upaya deteksi dini gizi buruk.   

Ibu yang memahami dengan baik pentingnya pemantauan pertumbuhan, 

akan tetap datang ke posyandu meskipun umur anak sudah melewati jadwal 

imunisasi. Kehadiran ibu di posyandu secara rutin dapat mencegah seorang anak 

menjadi gizi buruk, karena proses menjadi gizi buruk – yang diperkirakan 2-3 bulan 

dapat dideteksi secara dini melalui kegiatan penimbangan di posyandu.   

Pemantauan pertumbuhan yang dirancang sebagai media penyuluhan dan 

pendidikan gizi (Ruel, 1995) dinilai belum berjalan baik. Indikasinya adalah 

munculnya kasus gizi buruk di berbagai daerah termasuk NTB, yang seharusnya 

bisa dicegah jika proses pemantauan pertumbuhan di posyandu berjalan baik. 

Salah satu kritik terhadap kegiatan ini adalah ketidak-mampuannya memberikan 

pemahaman kepada sasaran mengenai growth charts / KMS (UNICEF, 2003). 

Menurut Morley (1993), diperlukan waktu sampai 9 bulan (9 kali kunjungan) bagi 

seorang ibu untuk memahami dengan baik kurva pertumbuhan. Pada study ini, 

tidak diamati frekwensi datang ke posyandu.  

Proses penyuluhan di posyandu didukung oleh adanya media penyuluhan. 

Dalam penelitian ini hampir semua posyandu memiliki sarana / media penyuluhan. 

Namun dengan angka kunjungan posyandu (D/S) yang cukup tinggi (rata-rata 63,5 

%) dan biasanya mereka datang secara berkelompok , maka diperkirakan proses 

penyuluhan / konseling mengenai KMS atau pertumbuhan balita menjadi tidak 

efektif. 

Perilaku pemberian makan tidak hanya didorong oleh sikap yang positif atau 

pengetahuan gizi yang baik, tetapi juga terkait dengan pendapatan keluarga. 

Pendapatan keluarga adalah faktor utama dalam kelompok sosial ekonomi. Dalam 

penelitian ini, keluarga dengan pendapatan kurang dari Rp.950.000,-  

Rata-rata pendapatan per bulan pada keluarga anak balita gizi kurang, 

kurang dari Rp.950.000,- per hari. Angka ini berbeda cukup besar (signifikan) 

dengan pendapatan keluarga gizi baik yaitu Rp. 950.000,- s/d 2.000.000 per bulan. 

Dengan demikian pendapatan keluarga anak balita gizi kurang masih dibawah 

Upah Minimum Regional (UMR) Kota Mataram yang sebesar Rp. 950.000,- per 

bulan.  

 Dengan pendapatan serendah itu, keluarga gizi buruk-kurang tentu kesulitan 

dalam mengatur keuangan rumah tangga, terutama dalam pemenuhan gizi balita. 
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Sumberdaya yang terbatas ini diperberat lagi dengan jumlah rata-rata anggota 

keluarga (1 dapur) sebesar 4-5 orang dan 1-2 orang balita per keluarga. Akibatnya 

alokasi distribusi makanan dalam keluarga menjadi kecil. Latham (1990) 

menyebutkan faktor distribusi makanan dalam keluarga sebagai salah satu 

penyebab kurang energi protein, selain kemiskinan dan penyapihan yang tidak 

tepat. Analisis data SUSENAS menunjukkan dari total pendapatan orang miskin, 

70-72 % digunakan untuk pengeluaran pangan. (Atmarita, 2005). 

Pendapatan yang kurang, sebenarnya dapat ditutupi jika keluarga tersebut 

mampu mengolah sumberdaya yang terbatas, antara lain dengan kemampuan 

memilih bahan makanan yang murah tetapi bergizi dan distribusi makanan yang 

merata dalam keluarga.  Handajani (1994) mengemukakan bahwa dalam 

pemenuhan jumlah dan mutu konsumsi gizi dalam keluarga, alokasi makanan 

hampir selalu didasarkan pada status hubungan antar anggota keluarga, bukan 

atas pertimbangan gizi. Misalnya, mendahulukan bapak selaku kepala keluarga 

dalam hal makan, baik jenis makanan (lauk) maupun jumlah, baru kemudian diikuti 

ibu dan anak. Study Ardian, Abdi, dkk di Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, 

menemukan bahwa 53,3 % responden mengutamakan bapak dalam pemberian 

makan, diikuti anak usia 0-6 tahun (36,7 %).  

      Karakteristik pola asuh diwakili oleh beberapa variabel. Ada 3 variabel 

secara parsial berisiko terhadap kejadian gizi buruk, yaitu pengasuh anak, pola 

makan anak dan lama pemberian ASI Eksklusif. Menurut Anwar (2002) anak yang 

diasuh bukan oleh ibunya berisiko menjadi gizi buruk 7,87 kali, namun secara 

multivariat risiko itu menjadi tidak bermakna.  

Khusus di pulau Lombok, propinsi NTB, faktor pengasuh anak ini sudah lama 

diduga sebagai penyebab gizi buruk. Hal ini dikaitkan dengan ditemukannya gizi 

buruk pada keluarga yang ditinggal suami menjadi TKI dan istri menjadi TKW, 

sementara anak diasuh oleh neneknya atau anggota keluarga yang lain. Secara 

ekonomi mungkin mereka mencukupi, tetapi pengasuhan yang tidak dilakukan oleh 

ibunya sendiri diduga berisiko bagi timbulnya gizi buruk. Study Irianto, dkk (2002) di 

pulau Lombok menunjukkan bahwa anak yang diasuh bukan oleh ibunya memiliki 

risiko 2,85 kali menjadi gizi buruk. Dalam studi ini, anak balita pada kelompok gizi 

buruk, 80 % diasuh oleh ibunya sendiri, sedangkan pada gizi baik persentasenya 

lebih besar, yaitu 97 %. Pada analisis paired t-test, menunjukkan bahwa variabel 

pola asuh anak mengalami peningkatan. Artinya dengan model kelas gizi dapat 
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meningkatkan praktek pola asuh ibu balita sehingga diharapkan dapat menurunkan 

risiko kejadian gizi buruk pada balita yang gizi kurang.  

Pemberian ASI secara eksklusif (6 bulan) merupakan perilaku yang sulit 

ditingkatkan. Di NTB, angka ASI Eksklusif 4 bulan tercatat kurang dari 40 % (Dikes 

NTB, 2005). Pemberian ASI secara tidak eksklusif di NTB, khususnya di pulau 

Lombok, dipicu  oleh rendahnya pengetahuan ibu-ibu dan keluarga mengenai ASI. 

Pemberian ASI yang tidak optimal 2 tahun ini diperkirakan akibat 

pengetahuan yang kurang dan adanya program pemberian makanan pendamping 

ASI (MP-ASI) yang gencar diberikan sepanjang tahun 2005-2011. Pola pemberian 

ASI dan makanan bayi juga lebih banyak ditentukan oleh nenek bayi.  Kebiasaan 

pemberian makanan prelakteal dan makanan padat dini masih dijumpai pada 2 

orang ibu balita. 

Pudjiadi (1990) mengungkapkan, bahwa meskipun marasmus dapat terjadi 

pada semua kelompok umur, tetapi kejadian ini lebih banyak ditemukan pada bayi 

atau anak yang tidak cukup mendapat ASI dan tidak diberi makanan penggantinya.  

 

KESIMPULAN dan SARAN 

Ada pengaruh kelas gizi terhadap peningkatan pengetahuan responden. Ada 

pengaruh kelas gizi terhadap peningkatan sikap responden. Tidak ada pengaruh 

kelas gizi terhadap peningkatan tindakan responden. Ada pengaruh kelas gizi 

terhadap pola asuh responden. Ada pengaruh kelas gizi terhadap peningkatan berat 

badan responden. 

Perlu dilakukan riset pada beberapa kelompok dengan menggunakan kelompok 

kontrol. Meningkatnya kasus gizi kurang di NTB (30% Riskesdas 2010), Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas dapat mengadopsi model kelas gizi, sebagai upaya 

penanggulangan gizi kurang di wilayah kerja melalui pemanfaatan dana BOK. 
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