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ABSTRAK 

 

Keluarga sadar gizi merupakan program pemerintah yang bertujuan 

mengatasi masalah gizi. Terdapat 5 indikator yang menentukan keluarga sudah 

berperilaku Kadarzi atau belum. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk 

mencegah terjadinya masalah gizi. Masalah gizi dapat dilihat secara langsung 

melalui status gizi seperti gizi kurang, kurus, dan pendek. Balita merupakan usia 

yang rawan mengalami masalah gizi. Masalah gizi juga dapat disebabkan karena 

tingkat asupan yang belum memenuhi kebutuhan. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis hubungan anatara perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan pola 

konsumsi dengan status gizi balita usia 24-59 bulan di Desa Salakkembang, 

Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini merupakan penelitian obsevasional analitik, menggunakan 

desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian sebesar 72 balita dengan ibu 

sebagai responden. Sampel diambil secara acak menggunakan multistage random 

sampling. Pengumpulan data meliputi penimbangan berat badan, pengukuran 

tinggi badan, food recall 2x24 jam,  dan kuesioner perilaku Kadarzi. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik Fisher Exact Test.  

Hasil penelitian menunjukkan keluarga yang berperilaku Kadarzi baik 

sebanyak 58,3% serta terdapat hubungan antara perilaku Kadarzi dengan status 

gizi balita BB/U (p=0,010) dan TB/U (p=0,000) namun tidak dengan BB/TB 

(p=0,368). Balita yang memiliki status gizi kurang sebanyak 11,1%, satus gizi 

pendek sebanyak 25% dan status gizi kurus  4,2%. Terdapat hubungan antara 

status gizi balita BB/U dengan tingkat asupan energi (p=0,039). Tingkat asupan 

mikronutrien vit. A, I, Fe dan Zn tidak berhubungan dengan status gizi. Tingkat 

asupan lemak, karbohidrat dan Fe sebagian besar kurang.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin baik penerapan perilaku 

Kadarzi  dan tingkat asupan karbohidrat yang baik maka semakin baik status gizi 

balita BB/U dan TB/U.  Tingkat asupan energi yang cukup akan meningkatkan 

status gizi balita BB/U dan tingkat asupan protein yang cukup akan meningkatkan 

status gizi balita BB/TB. Sebaiknya diadakan penyuluhan mengenai Keluarga 

Sadar Gizi (Kadarzi) agar masyarakat mudah menerapkannya, terutama pada 

indikator makan beranekaragam. 
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