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ABSTRAK 

 

 

Anak dengan usia di bawah dua tahun rentan mengalami masalah gizi 

dan penyakit diare. Praktik pemberian makan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dan mental sehingga dapat mempengaruhi status gizi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan praktik pemberian makan, 

asupan gizi, dan penyakit diare dengan status gizi anak usia 6-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Klampis Ngasem, Kota Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

menggunakan desain penelitian cross sectional. Subyek dari penelitian ini adalah 

62 baduta berusia 6-24 bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

menggunakan kuesioner terstruktur, penilaian praktik pemberian makan 

menggunakan instrumen Infant Child Feeding Index (ICFI), asupan gizi dengan 

recall 2x24hrs, pengukuran berat badan, dan observasi kondisi lingkungan rumah. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi-square. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar baduta memiliki praktik 

pemberian makan sedang, asupan energi tidak adekuat, asupan protein adekuat, 

praktik higiene pengasuh sedang, tidak mengalami diare dalam dua minggu 

terakhir, dan 24,2% mengalami status gizi buruk-kurang. Tidak terdapat hubungan 

praktik pemberian makan dan penyakit diare dengan status gizi BB/U (p=0,796; 

p=0,295), terdapat hubungan asupan energi dan asupan protein dengan status gizi 

BB/U (p=0,044; p=0,038), serta terdapat hubungan praktik higiene pengasuh 

dengan penyakit diare (p=0,015). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah status gizi BB/U berhubungan 

dengan asupan energi dan protein, namun tidak pada praktik pemberian makan 

dan penyakit diare. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan asupan 

energi dan protein yang tinggi untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. 
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