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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan penerima manfaat terbesar ketika intervensi gizi menjadi 

bagian dari program terpadu pengembangan anak usia dini. Oleh karena itu, 

kategori dan ambang batas status gizi anak lebih ditekankan pada anak usia 0-60 

bulan. Salah satu intervensi gizi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 

konseling gizi tentang pertumbuhan dan pemberian makan (UNICEF, 2012). 

Konseling gizi dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, praktik gizi, dan pada 

akhirnya meningkatkan status gizi pada anak (Hestuningtyas, 2013).  Konseling 

menurut WHO (1993) dan Guise JM et al (2003) merupakan pendekatan 

komunikasi interpersonal yang sering digunakan dalam peningkatan pengetahuan 

serta perubahan sikap dan perilaku di bidang kesehatan (Nurhayati, 2007). 

Konseling dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti di masyarakat.  

Begitu juga dalam program perbaikan gizi,  konseling biasa dilakukan  baik itu di 

posyandu, puskesmas maupun klinik pengobatan, dan rumah sakit.   

Tujuan konseling adalah membimbing dan mengarahkan klien dalam 

memahami masalah gizi yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya 

(Kementerian Kesehatan RI, 2013). Konseling tentang pertumbuhan dan 

pemberian makan pada anak pun dapat mengurangi praktik gizi yang tidak tepat 

akibat rendahnya pengetahuan mengenai gizi yang dimiliki ibu atau pengasuh. 
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Karena pada umumnya, ibu tidak menyadari pentingnya gizi selama kehamilan 

dan dua tahun pertama kehidupan (UNICEF Indonesia, 2012).  

Sebanyak 41% anak usia 6-23 bulan menerima makanan pendamping ASI 

(MP-ASI) yang sesuai dengan praktik yang direkomendasikan tentang pengaturan 

waktu, frekuensi, dan kualitas (SDKI, 2007). Selain itu, keluarga seringkali tidak 

memiliki pengetahuan tentang gizi dan perilaku kesehatan (Riskesdas, 2010). 

Tanpa konseling gizi khususnya konseling tentang pertumbuhan dan pemberian 

makan yang efektif, pemantauan pertumbuhan tidak akan efektif dalam 

menurunkan gizi kurang dan memperbaiki gizi lebih (UNICEF Indonesia, 2012).   

Status gizi anak dapat ditentukan melalui beberapa indikator, yaitu BB/U, 

TB/U, dan BB/TB (Riskesdas, 2013). Status gizi kurang atau yang lebih sering 

disebut undernutrition merupakan keadaan gizi seseorang dimana jumlah energi 

yang masuk lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Hal ini dapat terjadi 

karena jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari anjuran kebutuhan individu. 

Status gizi lebih (overnutrition) merupakan keadaan gizi anak dimana jumlah 

energi yang masuk ke dalam tubuh lebih besar dari jumlah energi yang 

dikeluarkan (Riskesdas, 2013). Secara nasional, prevalensi status gizi kurang 

meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2013 (Riskesdas, 2013). Berdasarkan 

indikator BB/U, prevalensi berat kurang adalah 13% dari tahun 2007 sampai 2010 

dan meningkat sebanyak 0,9% menjadi 13,9% tahun 2013.  Berdasarkan indikator 

TB/U, prevalensi pendek tahun 2007 adalah 36,8%, turun menjadi 35,6% pada 

tahun 2010, dan meningkat menjadi 37,2% pada tahun 2013. Berdasarkan 

indikator BB/TB, prevalensi kurus tahun 2007 adalah 7,4%, turun menjadi 7,3% 
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tahun 2010, dan terus menurun hingga 6,8% pada tahun 2013. Berdasarkan tiga 

indikator status gizi tersebut, maka secara nasional status gizi balita masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang dianggap serius (Riskesdas, 

2013). 

Status gizi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor 

eksternal adalah pendidikan gizi ibu. Berdasarkan penelitian Hestuningtyas 

(2013), terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah konseling gizi diberikan kepada ibu atau pengasuh anak. Penelitian lain 

oleh Nikmawati, dkk (2010) menyebutkan bahwa rata-rata pengetahuan gizi ibu 

yang mendapat intervensi gizi lebih besar daripada ibu yang menjadi kelompok 

kontrol. Prevalensi stunting dan wasting pada kelompok yang diberi intervensi 

konseling gizi lebih rendah daripada kelompok yang menjadi kontrol dengan 

persentase stunting 46,5%  dibanding 64,5%  dan wasting 2,6% dibanding 2,7%. 

Berdasarkan kajian UNICEF Indonesia (2012), disebutkan bahwa 

pengetahuan ibu tentang gizi kurang memadai disebabkan salah satunya karena 

tidak ada konseling gizi yang memadai. Jika dilihat berdasarkan teori perubahan 

perilaku menurut Notoadmodjo (1997), perubahan pengetahuan akan 

menyebabkan perubahan sikap (kognitif, afektif, dan perilaku). Perilaku inilah 

yang akan ditunjukkan dengan berbagai tindakan dalam hal ini praktik gizi. 

Konseling tentang pertumbuhan dan pemberian makan yang baik akan 

menyebabkan perubahan pengetahuan hingga akhirnya perubahan status gizi 

sebagai outcome. 
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Penelitian yang sudah ada mengenai pengaruh konseling gizi terhadap status 

gizi belum spesifik menjelaskan mengenai teknik kegiatan konseling yang 

digunakan. Konseling pun belum terlihat seberapa pengaruhnya terhadap status 

gizi anak. Peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh konseling tentang pertumbuhan dan pemberian makan terhadap status 

gizi anak. 

 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Provinsi Jawa Timur belum termasuk kedalam provinsi yang dinilai berhasil 

dalam intervensi masalah gizi khususnya balita (UNICEF Indonesia, 2012). 

Berdasarkan data status gizi balita Provinsi Jawa Timur 2013, terdapat 30 dari 38 

kabupaten dan kota di Jawa Timur yang masih memiliki balita dengan gizi 

kurang. Jumlah balita yang ditimbang adalah 25.407 orang dengan angka gizi 

kurang sebanyak 10% (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2013). 

Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tahun 2013, jumlah balita dengan 

gizi kurang adalah sebanyak 72 dari total balita yang ditimbang 698 orang, yang 

berarti bahwa prevalensi gizi kurang sebanyak 10,3%. Angka prevalensi gizi 

kurang di Kabupaten Jombang lebih tinggi dari angka gizi kurang di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2013. Keadaan gizi yang kurang atau bermasalah seharusnya 

disadari oleh ibu atau pengasuh bayi saat melakukan penimbangan pertumbuhan 

di posyandu dengan melakukan kegiatan konseling tentang pertumbuhan dan 

pemberian makan. 
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Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Kabupaten Jombang, 

diketahui bahwa di 34 Puskesmas masih terdapat anak dengan gizi kurang dan 

lebih. Puskesmas dengan jumlah anak gizi kurang tertinggi kedua adalah 

Puskesmas Brambang dengan persentase 8,67%, sedangkan persentase anak gizi 

lebih sebesar 1,67%. 

 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Penelitian yang dilakukan terbatas pada anak usia 6-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa 

Timur. Karakteristik anak usia 6-24 bulan karena 6 bulan sudah masa diberikan 

MP-ASI dan 24 bulan merupakan akhir tahun keemasan bagi seorang anak. Unit 

sampel adalah anak dengan status gizi kurang dan lebih, sedangkan responden 

adalah ibu yang akan diberikan konseling tentang pertumbuhan dan pemberian 

makan. Status gizi kurang dibatasi pada anak dengan z-score <-2SD 

(underweight), sedangkan gizi lebih dibatasi pada >1 SD (risiko gemuk) sampai 

>2 SD (gemuk/overweight). Pembatasan tersebut dilakukan karena untuk anak 

dengan z-score <-3 SD (severe underweight) dan >3 SD (obes) merupakan kasus 

rujukan dan tidak mudah diperbaiki dengan konseling. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kegiatan 

konseling tentang pertumbuhan dan pemberian makan terhadap status gizi anak? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian konseling tentang pertumbuhan dan pemberian makan ini 

dilakukan berdasarkan beberapa tujuan dan manfaat. 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh kegiatan konseling tentang pertumbuhan dan 

pemberian makan yang diberikan kepada ibu terhadap status gizi anak di wilayah 

kerja Puskesmas Brambang, Kabupaten Jombang. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik anak usia 6-24 bulan meliputi umur, jenis 

kelamin, berat badan lahir, panjang badan lahir, berat badan pada saat 

konseling, dan panjang badan saat konseling. 

2. Mengidentifikasi karakteristik ibu meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah 

anak, pekerjaan, dan informasi gizi yang didapat.. 

3. Mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran pangan keluarga. 

4. Mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu terkait pemberian MP-

ASI pada anak. 

5. Mengidentifikasi keadaan kesehatan anak. 

6. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah sosial dan lingkungan. 

7. Mengidentifikasi aktivitas fisik sehari-hari yang dilakukan anak. 

8. Menganalisis perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan responden 

mengenai gizi. 
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9. Menganalisis perubahan status gizi meliputi BB/U, PB/U, BB/PB, IMT/U 

pada anak responden yang telah diberi konseling tentang pertumbuhan dan 

pemberian makan. 

 

1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memperoleh informasi tentang penyebab masalah gizi kurang dan gizi 

lebih serta mencari solusi atau nasehat. 

2. Bagi Fakultas 

Mendapatkan referensi penelitian untuk dijadikan tinjauan bagi peneliti 

berikutnya dengan topik terkait. 

3. Bagi responden 

Meningkatkan pengetahuan agar dapat mengetahui penyebab kekurangan 

atau kelebihan gizi pada anak dan mencari solusinya. 

4. Bagi Puskesmas 

Mendapatkan referensi penelitian terkait topik, sehingga dapat dipikirkan 

bersama mengenai kelanjutan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 

berdasarkan hasil penelitian. 
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