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ABSTRAK 

HUBUNGAN PAPARAN TELEVISI DENGAN STATUS GIZI  

DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 3-5 TAHUN 

 

Penelitian Cross Sectional di Posyandu Desa Kwangsan 

Oleh : 

Awalludin Suprihadi Putra 

 

Pendahuluan: Kualitas status gizi dan perkembangan balita sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan, salah satunya adalah paparan televisi. Penelitian tentang paparan 

televisi dengan status gizi dan perkembangan anak usia balita masih terbatas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan paparan televisi dengan 

status gizi dan perkembangan anak usia 3-5 tahun. Metode: Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah balita yang berumur 3-5 tahun. Jumlah sampel  pada penelitian sebanyak 59 

anak usia 3-5 tahun yang menonton televisi dan 59 orangtua/pengasuh serta 

memenuhi kriteria inklusi dan kriteria ekskulsi. Variabel paparan televisi diukur 

menggunakan kuesioner yang terdiri dari durasi, jenis tayangan, pendamping dan 

pola pendampingan sedangkan variabel status gizi diukur melalui rasio tinggi badan 

dan berat badan sedangkan variabel perkembangan menggunakan KPSP 

(Kuesioner Pra Skrinning Perkembangan) Kementerian Kesehatan RI kemudian 

data dianalisa dengan menggunakan  uji regresi ordinal. Hasil: Menunjukkan ada 

hubungan paparan televisi pada variabel durasi (p=0,004) dan pola pendampingan 

(p=0,027) dengan perkembangan dan jenis tayangan dengan pendidikan ibu 

(p=0,025) serta pendamping dengan pekerjaan orangtua (p=0,000) Diskusi: 

Pendampingan yang berkualitas bukan pada lama waktu menemani tetapi 

memanfaatkan waktu dalam menemani anak menonton televisi dengan cara 

berdiskusi tentang jenis tayangan yang dilihat anak dan peran orangtua/pengasuh 

anak sangat diharapkan dalam melakukan pendampingan dan memberikan 

peraturan yang tepat tentang penggunaan televisi. 

 

 

Kata kunci : paparan televisi, status gizi, perkembangan.
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