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MOTTO 

 

“If any luck comes to you, maybe it’s one of the many prayers of your mother” 
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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN PARTISIPASI AYAH DENGAN PRAKTIK IBU DALAM 

PEMBERIAN MAKAN BALITA (JENIS, JUMLAH, JADWAL) 

 

Iftitakhur Rohmah 

 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

iftitakhurr@gmail.com 

 

 

Pendahuluan:Balita berada pada periode pertumbuhan dan perkembangan yang 

pesat, sehingga sangat diperlukan peran orang tua antara Ayah dan Ibu. Namun, 

peran Ayah dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi masih rendah. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan praktik 

ibu dalam pemberian makan balita (jenis, jumlah, jadwal). Metode:Desain dalam 

penelitian ini adalah cross-sectional dengan convinience sampling. Sampel 

sebesar 252. Pengumpulan data menggunakan kuesioner online menggunakan 

google forms modifikasi dari ECLS-B Father Self-Administered Questionnaire 

untuk Partisipasi Ayah dan Child Feeding Questionnaire untuk Pola pemberian 

makan Ibu dan dianalisis dengan uji Spearman’s Rho dengan taraf signifikansi 

α≤0.05. Variabel independen adalah partisipasi ayah dan dependen adalah praktik 

ibu dalam pemberian jenis, jumlah, jadwal makan balita. Hasil dan 

Analisis:Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan kuat antara partisipasi 

ayah terhadap praktik ibu dalam pemberian jenis makan balita  (p=0,00;r=0,633). 

Adanya hubungan partisipasi ayah yang sedang terhadap praktik ibu dalam 

pemberian jumlah makan balita (p=0,00;r=0,492). Adanya hubungan partisipasi 

ayah yang sedang terhadap praktik ibu dalam pemberian jadwal makan balita 

(p=0,00;r=0,459). Diskusi:Perlunya intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan 

kapasitas Ayah dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. 

 

Kata Kunci: Partisipasi, Ayah, Balita, Pola Pemberian Makan 
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ABSTRACT 

  

RELATIONSHIP OF FATHER’S PARTICIPATION WITH MOTHER'S 

FEEDING PRACTICE OF CHILD (TYPE, AMOUNT, SCHEDULE)  

  

Iftitakhur Rohmah  

  

Faculty of Nursing Universitas Airlangga  

iftitakhurr@gmail.com 

  

  

Introduction:Under-five children growth rapidly, the role of both mother and 

father are necessary needed. However, father‟s role in nutrition fulfillment is poor. 

The purpose of this study was to analyze the relationship of father's participation 

with mother‟s feeding practice of child  (type, amount, schedule). Method:The 

research design used cross-sectional with convinience sampling. The sample was 

252 mothers. Data collection using online questionnaire google form modified 

from ECLS-B Father Self-Administered Questionnaire for father's participation 

and Child Feeding Questionnaire for mother's feeding pattern and analyzed with 

spearman's rho test in level  of significance α≤0.05. Independent variable was the 

father‟s participation and dependent variable was mother‟s feeding practice 

including type, amount, and schedule. Result and Analysis:Results showed that 

there were strong relation between father‟s participation and mother's feeding 

practice of child (p=0,00;r=0.633). There was enough relation beetween father‟s 

participation and mother‟s feeding practice of child (p=0,00;r=0, 492). There was 

enough relationship beetween father‟s participation and mother‟s feeding practice 

of child (p=0,00;r=0, 459). Discussion:The need for further intervention to 

improve Father's capacity in fulfill the needs of the child nutrition. 

  

Keywords : Participation, Father, Under-five children, Eating Pattern  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Orang tua memiliki peranan yang besar dalam memenuhi asupan 

nutrisi anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan dengan optimal. 

Anak mengalami tumbuh kembang dan aktivitas yang pesat saat usia 12-59 

bulan (Purwani, 2013), sehingga sangat diperlukan peran aktif orang tua yang 

berimbang antara Ayah maupun Ibu. Kecukupan nutrisi pada anak ditentukan 

oleh pola pemberian makan yang tepat oleh orang tua (Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2010). Pola pemberian makan orang tua terhadap 

anak juga akan mempengaruhi kebiasaan makan. Ibu cenderung lebih 

memberikan dukungan emosional pada anak dalam memberikan makanan, 

agar anak lebih menyukai dan menikmati makanan, hal ini berkebalikan 

dengan yang dilakukan ayah (Orrell-Valente et al., 2007). Berdasarkan kajian 

sebelumnya, Ayah cenderung kurang memperhatikan asupan nutrisi dan 

keragaman makanan yang baik untuk anak dibandingkan dengan ibu 

(Khandpur et al., 2014). Peran serta perilaku pengasuhan ayah mempengaruhi 

perkembangan serta kesejahteraan anak pada setiap tahap perkembangannya 

(Cabrera et al., 2000). Selain itu, pola makan anak dipengaruhi oleh 

bagaimana ayah mengatur pola makan untuk dirinya. Praktik pengasuhan ibu 

berperan penting terhadap faktor asupan gizi dan status kesehatan pada balita, 

antara lain pola pemberian makan pada balita termasuk dalam jumlah, 

frekuensi, dan jenis makanan yang diberikan, pengawasan serta pengontrolan 
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terhadap aktivitas, hygiene dan sanitasi pada balita. Pengasuhan yang 

berkaitan dengan pemberian makan pada balita masih menjadi isu penting di 

Indonesia karena masih cukup banyak praktik pemberian makan yang 

berkaitan dengan sosial budaya yang kurang sesuai dengan anjuran 

semestinya, misalnya dalam pengenalan makanan halus, semi padat dan padat 

yang kurang tepat usia, masih rendahnya keragaman pangan dan frekuensi 

makan (Suryani, Irma Dwi; Andrias, 2015). Balita yang tidak diberi makanan 

tambahan yang memadai masih banyak karena daya beli orang tuanya yang 

rendah (Tyas, Ratna Tirtaning; Damayanti, Fitriani Nur; Istiana, 2013). Dua 

pertiga kematian balita terkait dengan praktik pemberian makan yang tidak 

tepat (Agustina and Listiowati, 2012). 

Penelitian Subarkah (2016) menunjukkan bahwa pola pemberian 

makan oleh ibu yang buruk berhubungan dengan status gizi anak sangat kurus 

dan kurus. Adanya partisipasi ayah dalam memberikan stimulasi pada anak di 

keluarga menghasilkan pertumbuhan anak yang normal (79%) dan 

perkembangan yang sesuai (83%) (Prihatini, 2017). Anak dengan keragaman 

konsumsi yang beragam (≥ 4 jenis makanan) (81,8%) mempunyai status gizi 

baik dan gizi lebih. Anak yang mempunyai frekuensi makan <3 kali sehari 

maupun ≥3 kali sehari sebagian besar mempunyai status gizi baik dan gizi 

lebih (89,5% dan 81,2%) (Suryani, Irma Dwi; Andrias, 2015). Pola pemberian 

makan yang tepat oleh ibu berhubungan dengan status gizi anak  normal 

(89,7%) (Subarkah, 2016). Data yang didapat dari Badan Penelitian  dan 

Pengembangan Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia (2013), jumlah 

prevalensi balita kurus sebesar 12,1% (Depkes RI, 2013). Hasil PSG 
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(Pemantauan Status Gizi) di Jawa Timur Tahun 2012 didapatkan gizi kurang 

sebanyak 10,26%, gizi lebih 2,90% dan gizi buruk 2,35% (Munawaroh, 2015). 

Keterlibatan ayah sangat diperlukan dan mempengaruhi status gizi maupun 

perkembangan anak (Vollmer et al., 2015). Ibu memiliki peran untuk 

memberikan pengasuhan kepada anaknya, namun partisipasi ayah tetap 

diperlukan dalam meningkatkan kesehatan anak dan keluarga (Krisnatuti, 

Diah; Putri, 2012). 

Proses tumbuh kembang berlangsung sangat cepat saat balita, disebut 

dengan masa keemasan (golden age), dimana otak berkembang sangat cepat 

dan akan berhenti saat anak berusia tiga tahun. Balita yang sedang mengalami 

proses pertumbuhan dengan pesat, memerlukan asupan zat makanan relatif 

lebih. Faktor ketersediaan sumber daya keluarga seperti pendidikan dan 

pengetahuan ibu, pendapatan keluarga, pola pengasuhan, sanitasi dan 

penyehatan rumah, ketersediaan waktu serta dukungan ayah dapat 

mempengaruhi status gizi. Pola pengasuhan turut berperan penting, salah 

satunya adalah pola asuh makan. Pola asuh makan dapat diartikan sebagai 

praktik pengasuhan yang diterapkan oleh ibu kepada anak berkaitan dengan 

cara dan situasi makan (Adriani and Kartika, 2013). Pola pemberian makan 

terdiri dari jenis, jumlah dan jadwal pemberian (Kemenkes RI, 2014). Pola 

pemberian makan pada balita berkaitan dengan kebiasaan makan yang telah 

ditanamkan sejak awal pertumbuhan. Salah  satu  peran  orang  tua yaitu 

bertanggung jawab atas pemenuhan nutrisi pada anaknya (Musher-Eizenman 

and Holub, 2007). Peran ibu sangat dominan untuk mengasuh dan mendidik 

anak agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas. Akan 
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tetapi akan lebih baik lagi jika ayah turut mendukung pola pemberian makan 

pada balita (Ratnawati, Mamik; Qomariyah, Lailatul; Probowati, 2017). 

Menurut (Friedman, 1998), ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, 

berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, 

sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta 

sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Penelitian yang membahas 

mengenai peran ayah terhadap konsumsi makanan pada anak masih terbatas. 

Peran ayah menjadi sangat penting karena selain sebagai orangtua, ayah juga 

menjadi panutan bagi anaknya. Ayah memiliki tanggungjawab yang lebih 

rendah dibanding peran ibu akan konsumsi anak, kurang memonitor konsumsi 

anak, dan jarang makan bersama anak (Haycraft and Blissett, 2008a).  

Hasil penelitian (Saputri, Ika Murni; Sulistiyani; Rohmawati, 2016) 

menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan suami dapat meningkatkan 

perilaku sadar gizi pada keluarga. Peran ibu maupun ayah sama-sama 

menentukan optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi balita sehingga perlunya 

optimalisasi peran partisipasi ayah dalam pemberian makanan pada balita. 

Dukungan keluarga merupakan faktor pendorong ibu dalam memberi makan 

balita (Green, L.W; Kreuter, 1991). Berdasarkan konsep (Friedman, 1998), 

struktur kekuatan dalam keluarga memegang peranan penting untuk 

mempengaruhi anggota keluarga. Orang tua mempunyai pengaruh untuk 

mempengaruhi anak-anaknya untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. 

Penelitian-penelitian saat ini banyak berfokus pada bagaimana peran ibu 

dalam pemberian makan balita dan masih terbatas penelitian yang mengkaji 

partisipasi ayah dalam pola pemberian makan balita (Penilla et al., 2017), 
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sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

partisipasi ayah dalam pola pemberian makan balita. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah partisipasi ayah dalam pemberian makan balita. 

2. Bagaimanakah praktik ibu dalam pemberian makan balita (jadwal, 

jenis, jumlah) 

3. Bagaimanakah hubungan partisipasi ayah dengan jadwal pemberian 

makan oleh ibu. 

4. Bagaimanakah hubungan partisipasi ayah dengan jenis pemberian 

makan oleh ibu. 

5. Bagaimanakah hubungan partisipasi ayah dengan jumlah pemberian 

makan oleh ibu. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan praktik ibu dalam 

pemberian makan balita (jadwal, jenis, jumlah). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi partisipasi ayah dalam pemberian makan balita. 

2. Mengidentifikasi praktik ibu dalam pemberian makan balita 

(jadwal, jenis, jumlah). 

3. Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan jadwal pemberian 

makan oleh ibu. 

4. Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan jenis pemberian 

makan oleh ibu. 
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5. Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan jumlah pemberian 

makan oleh ibu. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan untuk kemajuan profesi 

keperawatan dalam bidang ilmu keperawatan anak, dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada balita. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Perawat dan Kader Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

bahan pertimbangan dalam meningkatkan keberhasilan program 

untuk menurunkan angka masalah nutrisi pada balita. Serta dapat 

meningkatkan ketrampilan perawat dan kader kesehatan di 

masyarakat.  

2. Profesi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

bahan pertimbangan dalam membuat intervensi keperawatan 

perihal defisit nutrisi pada anak, dengan tidak hanya melibatkan ibu 

namun juga melibatkan ayah dalam perawatannya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Balita 

2.1.1 Definisi Balita 

Anak Bawah Lima Tahun atau sering disingkat sebagai anak Balita 

adalah anak yang berusia diatas satu tahun dan dibawah lima tahun atau 

usia 12-59 bulan. Para ahli menggolongkan usia balita sebagai usia yang 

cukup rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk yang disebabkan oleh 

kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi (Kemenkes RI, 2015). Orang tua 

mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan balita, karena balita 

masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta masih 

bergantung pada orang lain (Supartini, 2014). 

2.1.2 Karakteristik Balita 

Balita terbagi dalam dua kategori yaitu anak usia 1 – 3 tahun 

(batita) dan anak usia prasekolah (Kemenkes RI, 2015). Anak usia 1-3 

tahun merupakan konsumen pasif, sedangkan anak prasekolah merupakan 

konsumen aktif. Batita menerima makanan dari apa yang disediakan 

ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih besar dari masa usia 

prasekolah sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Anak 

usia prasekolah sudah dapat memilih  makanan yang disukainya. 

Akibatnya, anak cenderung mengalami penurunan berat badan. Pada usia
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ini anak mulai bergaul dengan lingkungannya dan mencapai fase gemar 

memprotes. 

2.1.3 Tumbuh Kembang Balita 

Wong (2001) mengemukakan pertumbuhan sebagai suatu 

peningkatan jumlah dan ukuran, sedangkan perkembangan 

menitikberatkan pada perubahan yang terjadi secara bertahap dari tingkat 

yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi melalui proses maturasi 

dan pembelajaran. Jadi, pertumbuhan berhubungan dengan perubahan 

pada kuantitas fisik individu anak yang ditunjukkan dengan peningkatan 

ukuran dan berat tubuh. Perkembangan berhubungan dengan perubahan 

secara kualitas individu untuk berfungsi yang dicapai melalui proses 

pertumbuhan (Wong, 2001). Tumbuh kembang adalah proses yang kontinu 

sejak dari konsepsi (pembuahan) sampai dengan maturitas (dewasa) yang 

dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Tumbuh kembang sudah 

terjadi sejak bayi di dalam kandungan hingga kelahirannya. Sejak 

kelahirannya itulah tumbuh kembang anak mulai dapat diamati. Pola 

perkembangan relatif sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda 

antara anak satu dengan lainnya (Sulistyawati, 2014). 

Menurut (Hidayat, 2008), pertumbuhan pada anak berdasarkan usia 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1) Berat badan  

Berat badan anak batita akan mengalami penambahan berat badan 

sekitar empat kali lipat dari berat badan lahir pada usia kurang lebih 2,5 

tahun. Penambahan berat badan setiap tahunnya adalah 2-3 kg. 

2) Tinggi badan  

Tinggi badan anak usia 1-3 tahun akan mengalami penambahan 

tinggi badan kurang lebih 12 cm selama tahun ke-2. Sedangkan 

penambahan untuk tahun ke-3 rata-rata 4-6 cm. Ketika anak berusia 4 

tahun, ukuran tinggi badan yaitu dua kali tinggi badan lahir. 

3) Lingkar kepala  

Pertumbuhan lingkar kepala terjadi sangat cepat pada 6 bulan 

pertama melahirkan yaitu 35-43 cm. Pada usia selanjutnya pertumbuhan 

lingkar kepala akan mengalami perlambatan. Pada usia 1 tahun hanya 

mengalami pertumbuhan kurang lebih 46,5 cm. Pada usia 2 tahun 

mengalami pertumbuhan kurang lebih 49 cm, kemudian bertambah 1 cm 

sampai usia 3 tahun.  

4) Gigi  

Pertumbuhan gigi pada masa tumbuh kembang dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu bagian rahang atas dan bagian rahang bawah.  

a. Pertumbuhan gigi rahang atas  
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Gigi insisi sentral pada usia 8-12 bulan; gigi insisi lateral pada usia 

9-13 bulan; gigi taring (caninus) pada usia 16-22 bulan; molar pertama 

usia 13-19 bulan dan molar kedua 25-33 bulan  

b. Pertumbuhan gigi bagian rahang bawah  

Gigi insisi sentral pada usia 6-10 bulan; gigi insisi lateral pada usia 

10-16 bulan; gigi taring (caninus) pada usia 17-23 bulan; molar pertama 

usia 14-18 bulan dan molar kedua 24-30 bulan  

5) Organ penglihatan  

Perkembangan organ penglihatan anak dapat dimulai sejak anak 

lahir. Usia 11-12 bulan ketajaman pengllihatan mencapai 20/20, dapat 

mengikuti objek bergerak. Pada usai 12-14 bulan mampu mengidentifikasi 

bentuk geometrik. Pada usia 18-24 bulan pengelihatan mampu 

berakomodasi dengan baik.  

6) Organ pendengaran  

Perkembangan pada pendengaran dapat dimulai saat anak itu lahir. 

Pada usia 10-12 bulan anak mampu mengenal beberapa kata dan artinya. 

Pada usia 18 bulan organ pendengaran anak dapat membedakan bunyi. 

Pada usai 36 bulan mampu membedakan bunyi yang halus dalam 

berbicara.   

Berdasarkan Skala Yaumil-Mimi dalam (Sulistyawati, 2014), 

perkembangan anak balita dapat diamati sebagai berikut. 
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1. Usia 12-18 bulan 

Berjalan dan mengeksplorasi rumah serta sekelilingnya, 

menyusun dua atau tiga kotak, dapat mengatakan 5-10 kata, 

memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing. 

2. Usia 18-24 bulan 

Naik turun tangga, menyusun enam kotak, menunjuk mata dan 

hidungnya, menyusun dua kata, belajar makan sendiri, menggambar 

garis di kertas atau pasir, mulai belajar mengontrol buang air besar dan 

kecil, menaruh minat pada apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang 

lebih besar, memperlihatkan minat kepada anak lain dan bermain-main 

dengan mereka. 

3. Usia 2-3 tahun 

Belajar meloncat, membuat jembatan dengan tiga kotak, mampu 

menyusun kalimat, mempergunakan kata-kata “saya”, menggambar 

lingkaran, bermain bersama dengan anak lain dan menyadari adanya 

lingkungan lain diluar keluarganya. 

4. Usia 3-4 tahun 

Berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga, berjalan pada jari 

kaki, belajar berpakaian dan membuka pakaiannya sendiri, 

menggambar garis silang, menggambar orang hanya kepala dan badan, 

mengenal dua atau tiga warna, bicara dengan baik, menyebut namanya, 

banyak bertanya, bertanya bagaimana anak dilahirkan, mendengarkan 
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cerita-cerita, bermain dengan anak lain, menunjukkan rasa sayang 

kepada saudara-saudaranya, dapat melaksanakan tugas-tugas sederhana. 

5. Usia 4-5 tahun 

Melompat dan menari, menggambar orang, menggambar segi 

empat dan segi tiga, pandai bicara, dapat menghitung jari-jarinya, dapat 

menyebutkan hari-hari dalam seminggu, mendengar dan mengulang 

hal-hal penting dari cerita, minat kepada kata-kata baru dan artinya, 

memprotes bila dilarang apa yang diinginkannya, mengenal empat 

warna, memperkirakan bentuk dan besarnya benda, menaruh minat 

kepada aktivitas orang dewasa. 

2.1.4 Kebutuhan Utama Proses Tumbuh Kembang 

Anak memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi dalam proses 

tumbuh kembang. Kebutuhan tersebut yakni; a. Kebutuhan akan gizi 

(asuh); b. Kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih); dan c. Kebutuhan 

stimulasi dini (asah) (Eveline, 2010). 

a. Pemenuhan kebutuhan gizi (asuh) 

Usia balita adalah periode penting dalam proses tumbuh kembang 

anak karena pada usia ini, perkembangan kemampuan berbahasa, 

berkreativitas, kesadaran sosial, emosional dan inteligensi anak berjalan 

sangat cepat. Pemenuhan kebutuhan gizi dalam rangka menopang tumbuh 

kembang fisik dan biologis balita perlu diberikan secara tepat. Tepat 

dalam jadwal, jenis, dan jumlah pemberian. Dengan terpenuhinya 
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kebutuhan gizi secara baik, perkembangan otaknya akan berlangsung 

optimal, keterampilan fisiknya pun akan berkembang, dan akan 

berdampak pada sistem imunitas tubuhnya sehingga daya tahan tubuhnya 

akan terjaga dengan baik dan tidak mudah terserang penyakit. 

b. Pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih) 

Kebutuhan ini meliputi upaya orang tua dalam melindungi dan 

memberi kasih sayang kepada anak. Orang tua perlu menghargai segala 

keunikan dan potensi yang ada pada anak, serta memberi teladan yang 

baik. Pemenuhan yang tepat atas kebutuhan emosi atau kasih sayang akan 

menjadikan anak tumbuh cerdas secara emosi, terutama dalam 

kemampuannya membina hubungan yang hangat dengan orang lain. 

c. Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini (asah) 

Stimulasi dini merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar 

anak usia 0-6 tahun agar berkembang secara optimal. Stimulasi 

perkembangan anak dilakukan oleh ibu, ayah, pengasuh anak, anggota 

keluarga lain dan kelompok masyarakat di lingkungan sekitarnya. 

Mengupayakan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 

merupakan salah satu kegiatan untuk stimulasi tumbuh kembang anak. 

Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini secara baik dan benar dapat 

merangsang kecerdasan majemuk (multiple intelligences) anak. 
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2.1.5 Konsep Nutrisi 

Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor 

eksternal yaitu nutrisi yang didapat anak. Orang tua diharapkan 

mempunyai pemahaman yang tepat tentang nutrisi yang diperlukan untuk 

tumbuh kembang anak, serta zat gizi yang dibutuhkan anak sehingga dapat 

diberikan secara tepat. Pemberian nutrisi pada anak tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan fisik atau fisiologis, tetapi juga berdampak pada 

aspek psikodinamik, perkembangan sosial, dan maturasi organik 

(Supartini, 2014). 

Nutrien pada anak merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak mempunyai kebutuhan nutrien 

yang berbeda. Untuk menentukan makanan yang tepat, tentukan jumlah 

kebutuhan dari setiap nutrien, lalu tentukan jenis bahan makanan yang 

dapat dipilih untuk diolah sesuai dengan menu yang diinginkan, dan 

tentukan jadwal pemberian makanan. Jenis nutrien yang diperlukan tubuh 

antara lain air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain 

untuk proses tumbuh kembang, kecukupan nutrisi juga dapat mencegah 

terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi, seperti 

kekurangan energi dan protein, anemia, defisiensi yodium, defisiensi seng 

(Zn), defisiensi vitamin A, defisiensi tiamin, defisensi kalium, dan lain-

lain (Hidayat, 2008). 
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2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi balita 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) memiliki  perbedaan pada setiap 

golongan umur (H. Sulistyoningsih, 2011). Kebutuhan gizi setiap orang 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1) Umur 

Kebutuhan gizi relatif lebih rendah untuk tiap kilogram berat badannya 

seiring bertambahnya usia. Misalnya, kebutuhan gizi orang dewasa berbeda 

dengan kebutuhan gizi seorang balita. 

2) Aktivitas 

Melakukan aktivitas memerlukan energi dari asupan makanan. 

Semakin berat aktivitas yang dikerjakan maka asupan energi juga semakin 

banyak. Hal tersebut diakibatkan kebutuhan oksigen oleh tubuh semakin 

meningkat. 

3) Jenis kelamin 

Perempuan dewasa dan laki-laki dewasa memiliki perbedaan 

kebutuhan   pemenuhan gizi. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan 

dan jaringan penyusun tubuh. 

4) Kondisi khusus (ibu hamil, ibu menyusui, dan sakit) 

Kondisi Ibu hamil dan menyusui memerlukan asupan gizi yang cukup 

tinggi dari pada Ibu yang tidak mengalami kondisi tersebut. Pada saat Ibu 

sedang hamil dan menyususi, terjadi peningkatan metabolisme dan persiapan 
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produksi air susu Ibu/ASI kepada bayi. Pemenuhan kebutuhan gizi yang 

cukup akan berpengaruh pada tumbuh kembang janin. 

5) Tempat tinggal 

Perbedaan tempat tinggal akan mempengaruhi kebutuhan gizi 

seseorang.  Perbedaan terlihat pada seseorang yang tinggal di pegunungan 

dengan seseorang yang tinggal di daerah pesisir yang panas. Orang yang 

tinggal di daerah pegunungan lebih membutuhkan kecukupan energi yang 

tinggi. 

2.1.7 Pola Makan Balita 

Menurut Baliwati dalam (Ningtyas, 2016), pola makan adalah 

berbagai informasi mengenai jumlah dan jenis bahan makanan yang 

dimakan setiap hari oleh seseorang. Pola makan juga mencakup frekuensi 

konsumsi makan. Dapat disimpulkan bahwa pola makan merupakan 

perilaku seseorang dalam mengkonsumsi makanan setiap hari yang 

meliputi jenis, jumlah, dan frekuensi makan berdasarkan faktor sosial dan 

budaya. Pola makan yang baik adalah berpedoman pada gizi seimbang. 

Pedoman gizi seimbang untuk menyempurnakan pedoman gizi lama yaitu 

“4 sehat 5 sempurna”. Gizi seimbang dibangun berdasarkan 4 pilar, yaitu 

1) Mengkonsumsi makanan beragam, tidak hanya satu jenis makanan 

namun mengandung semua jenis gizi yang dibutuhkan tubuh; 2) 

Membiasakan perilaku hidup bersih; 3) Melakukan aktivitas fisik untuk 

menyeimbangkan pengeluaran energi dan pemasukan gizi; 4) 

Mempertahankan dan memantau Berat badan (BB) (Kemenkes RI, 2014). 
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Dengan demikian kecukupan nutrisi balita harus disesuaikan dengan pola 

makan berdasarkan gizi seimbang. 

2.1.8 Peran Pengasuhan 

Pola pengasuhan (parenting) sangat bergantung pada nilai-nilai 

yang dimiliki keluarga. Peran pengasuhan di Indonesia lebih banyak 

dipegang oleh istri atau ibu meskipun mendidik anak merupakan tanggung 

jawab bersama. Komitmen antara suami dan istri sangatlah penting dalam 

pola pengasuhan anak (Supartini, 2014). Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi peran pengasuhan antara lain (Wong, 2001): 

a. Usia orang tua 

Usia antara 17 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki 

mempunyai alasan kuat dalam kaitannya dengan kesiapan menjadi 

orang tua. Apabila terlalu muda atau terlalu tua, mungkin tidak dapat 

menjalankan peran tersebut secara optimal. 

b. Keterlibatan ayah 

Dalam proses persalinan, ibu dianjurkan ditemani suami dan begitu 

bayi lahir, suami diperbolehkan untuk menggendongnya langsung 

setelah bonding attachment. Dengan demikian, kedekatan hubungan 

antara ibu dan anak sama pentingnya dengan ayah dan anak walaupun 

secara kodrati akan ada perbedaan. Pada beberapa ayah yang tidak 

dapat terlibat langsung pada saat bayi dilahirkan, maka beberapa hari 

kemudian dapat melibatkan dalam perawatan bayi, seperti mengganti 

popok. 
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c. Pendidikan orang tua 

Pendidikan orang tua dalam perawatan anak mempengaruhi 

kesiapan mereka dalam menjalankan peran pengasuhan (Wong, 2001). 

d. Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak 

Hasil riset menunjukkan bahwa orang tua yang telah 

mempunyai pengalaman sebelumnya dalam merawat anak akan lebih 

mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan anak 

yang normal. 

e. Stres orang tua 

Stres yang dialami ayah atau ibu akan mempengaruhi 

kemampuan orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, 

kaitannya dengan strategi koping yang dimiliki dalam menghadapi 

permasalahan anak. 

f. Mendidik anggota keluarga yang lain tentang kondisi anak yang 

sedang sakit 

Orang tua harus memiliki pemahaman yang tepat tentang 

kondisi anak sehingga dapat memberi pengertian kepada anggota 

keluarga lain dan harus memiliki koping yang positif. 

g. Mengembangkan sistem dukungan sosial 

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan 

anggota keluarga lain dalam memecahkan masalah. 
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2.2 Praktik Ibu dalam Pemberian Makan 

Peran ibu dalam merawat anak anak sehari-hari mempunyai kontribusi 

yang besar dalam pertumbuhan anak karena dengan pola asuh yang baik anak 

akan terawat dengan baik (Munawaroh, 2015). Segala upaya ibu untuk 

memberikan makanan pada anak balita dengan tujuan supaya kebutuhan 

makan anak tercukupi, baik dalam jumlah maupun nilai gizinya disebut 

praktik pemberian makan (Kemenkes RI, 2014). Pola makan setiap bayi dan 

anak berdasarkan usia tentu berbeda. Perbedaan ini perlu dibuat sebuah 

kategori makanan berdasarkan umur yang dapat dikonsumsi oleh bayi dan 

anak. Takaran konsumsi makanan sehari dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 Takaran Konsumsi Makanan Sehari pada Anak 

Kelompok Umur Jenis dan Jumlah 

Makanan 

Frekuensi Makanan 

0-3 bulan ASI eksklusif Sesering mungkin 

4-6 bulan Makanan lumat 1x sehari  

2 sendok makan setiap 

kali 

7-12 bulan  Makanan lembek 2x sehari, 2x selingan 

1-3 tahun  Makanan keluarga:  

1-1
1
/2 piring nasi atau 

pengganti  

2-3 potong lauk hewani  

3x sehari 

4-6 tahun  

 

1-3 piring nasi atau 

pengganti  

2-3 potong lauk hewani  

1-2 potong lauk nabati  

1-1
1
/2 mangkuk sayur  

2-3 potong buah-buahan  

1-2 gelas susu 

3x sehari 

Sumber: Gizi Seimbang Menuju Hidup Sehat Bagi Balita Depkes RI (2000) 

Pola pemberian makan tepat berdasarkan jenis makanan, jumlah 

makanan, dan jadwal makan pada balita harus disesuaikan dengan takaran 
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konsumsi  perhari.  Berdasarkan jenis makanan, pola pemberian tepat adalah 

anak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak 

dan vitamin. Jumlah makanan dalam pola pemberian makan tepat adalah anak 

mengkonsumsi takaran yang disesuaikan seperti tabel (2.1). Jadwal makan 

dalam pola pemberian makan tepat anak adalah frekuensi makan tiga kali 

pemberian. 

Pola makan seseorang terbentuk dari kebiasaan makannya. Ada pun 

faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan yaitu (H. Sulistyoningsih, 

2011): 

1. Faktor Ekonomi  

Tingkat konsumsi makanan dapat dipengaruhi oleh pendapatan dan 

harga sebuah produk makanan. Pendapatan yang rendah akan menurunkan 

daya beli, sedangkan pendapatan yang tinggi akan menentukan daya beli, baik 

dari kualitas atau pun kuantitas. 

2. Faktor Pendidikan  

Pendidikan seorang ibu dalam pemenuhan nutrisi akan menentukan 

status gizi dari bayi atau anak. Hal ini berpengaruh pada pemilihan bahan 

makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Seseorang dengan pendidikan tinggi 

cenderung akan memilih dan menyeimbangkan kebutuhan gizi dari bayi atau 

anak mereka. Seseorang yang berpendidikan rendah, hal yang terpenting 

dalam kebutuhan nutrisi adalah mengenyangkan. Pendidikan yang didapat 

akan memberikan pengetahuan tentang nutrisi dan faktor risiko yang 

mempengaruhi masalah gizi pada bayi atau anak. 
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3. Faktor Lingkungan  

Lingkungan terbagi atas lingkungan keluarga, sekolah, dan promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan makanan baik media cetak atau elektronik. 

Kebiasaan yang ada dalam lingkungan keluarga dan sekolah akan membentuk 

pola makan seseorang. Promosi iklan makanan juga membawa daya tarik 

kepada seseorang yang nantinya akan berdampak pada konsumsi makanan 

tersebut, sehingga pola makan seseorang dapat dipengaruhi. 

4. Faktor Sosial Budaya  

Budaya seseorang akan mempengaruhi konsumsi makanan. Pantangan 

dan anjuran mengkonsumsi makanan akan menjadi sebuah batasan seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebudayaan akan memberikan aturan 

untuk menentukan tata cara makan, penyajian, persiapan, dan makanan 

tersebut dapat dikonsumsi. Hal tersebut akan menjadikan gaya hidup dalam 

pemenuhan nutrisi. Kebiasaan yang terbentuk berdasarkan kebudayaan 

tersebut dapat mempengaruhi status gizi dan menyebabkan terjadinya 

malnutrisi. 

5. Faktor Agama  

Agama telah membuat aturan tentang segala bentuk kehidupan. Salah 

satunya adalah tentang konsumsi makanan. Contohnya, agama Islam terdapat 

peraturan haram dan halal bahan makanan. Hal tersebut akan mempengaruhi 

konsumsi dan memilih bahan makanan.  
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2.3 Partisipasi Ayah 

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam 

perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Selain itu partisipasi juga 

diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan 

lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri (Maryati, Heni; Sawitri 

Prihatin, 2017). Fathering merupakan peran yang dimainkan seseorang yang 

berkaitan dengan anak, bagian dari sistem keluarga, komunitas, dan budaya 

(Hidayati, Veronika and Kaloeti, 2002). Dalam penelitian ini, yang dimaksud 

dengan partisipasi ayah adalah keikutsertaan para ayah yang terlibat dalam 

praktik pemberian makan dan pemenuhan nutrisi balita. Menurut Palkovits 

(2002) dalam Hidayati (2011), bentuk-bentuk keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan anak, diantaranya:  1. Terlibat dengan seluruh aktivitas yang 

dilakukan oleh anak; 2. Melakukan kontak dengan anak; 3. Dukungan 

finansial; 4. Banyaknya aktivitas bermain yang dilakukan bersama-sama 

(Hidayati, F.,Kaloeti, D. V. S., Karyono, 2011). Dukungan ayah terlihat pada 

partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan tentang pola pemberian makan 

balita serta sikap positif dan pengetahuan. 

2.4 Teori 

2.4.1 Teori Lawrence Green (1991) 

Lawrence Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari 

tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor 

pokok, yaitu faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor luar lingkungan 

(nonbehaviour causes). Menurut (Green, L.W; Kreuter, 1991) dalam 
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(Notoatmojo, 2010), perilaku kesehatan ditentukan dari tiga faktor, yaitu 

faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. 

a. Faktor predisposisi (predisposing factors) 

Faktor predisposisi yaitu faktor-faktor yang mempermudah 

terjadinya perilaku seseorang, meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, 

kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. 

b. Faktor pendukung (enabling factors) 

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memfasilitasi 

perilaku, seperti puskesmas, alat-alat kontrasepsi, obat-obatan, 

posyandu, rumah sakit, makanan bergizi, uang, dan sebagainya. 

c. Faktor pendorong (reinforcing factors) 

Faktor pendorong merupakan faktor-faktor yang memperkuat 

terjadinya perilaku. Faktor penguat ini terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan atau tokoh masyarakat yang dapat menjadi 

panutan orang lain untuk berperilaku sehat, misalnya ayah atau 

keluarga. 

Faktor lingkungan adalah segala faktor baik fisik, biologis, maupun 

sosial budaya  yang langsung atau tidak langsung dapat mepengaruhi 

derajat kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau 

masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang 

bersangkutan. Disamping itu, ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku 
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para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung 

terbentuknya perilaku (Nursalam, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Precede-proceed model (Green, L.W; Kreuter, 1991) 

 

2.5 Keaslian Penelitian 

No Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1 Peran Ayah dalam Role 

Attainment Ibu pada 

Pemberian Mp-Asi Bayi di 

Posyandu Ayah Dusun 

Petengan Desa Tambak 

Rejo Kecamatan Jombang 

Kabupaten Jombang 

(Ratnawati, Mamik; 

Qomariyah, Lailatul; 

Probowati, 2017) 

Design: cross 

sectional 

Sampel: 40 orang 

Variabel 

independen: peran 

ayah 

Variabel dependen: 

role attainment ibu 

Instrument: 

kuesioner 

Ada hubungan peran 

ayah dalam role 

attainment ibu pada 

pemberian MP-ASI 

bayi. 

HEALTH 

PROMOTION 

Health 

Education 

 

Policy, 

Regulation, 

Organization 

Predisposing 

factors 

Reinforsing 

factors 

Enabling 

factors 

Behaviour & 

lifestyle 

Environment 

Health 
Quality 

of life 

Phase 5 

Administrative 

Policy 

Assessment 

Phase 4 

Educational & 

Ecological 

Assessment 

Phase 3 

Behavioural & 

Enviromental 

Assessment 

Phase 2 

Epidemiologic 

Assessment 

Phase 1 

Social 

Assessment 

Phase 6 

Implementation 

Phase 7 

Process 

Evaliation 

Phase 8 

Impact 

Evaliation 

Phase 9 

Outcome 

Evaliation 
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Analisis: chi-square 

2 Pola Asuh Makan pada 

Balita dengan Status Gizi 

Kurang di Jawa Timur, 

Jawa Tengah Dan 

Kalimantan Tengah, 

Tahun 2011 (Adriani and 

Kartika, 2013) 

Design: cross 

sectional 

Sampel: 30 orang ibu 

Variabel 

independen: pola 

asuh makanan balita 

Variabel dependen: 

karakteristik 

orangtua balita 

Instrument: 

wawancara 

Analisis: deskriptif 

Sebagian besar 

(33,3%) ibu balita 

mempunyai tingkat 

pendidikan sekolah 

dasar (SD), dan 

26,7% tamat SMP 

dan SMA. Jenis 

penyakit yang sering 

diderita oleh balita 

kurang gizi/BGM & 

gizi buruk di 3 (tiga) 

lokasi penelitian 

adalah demam/panas 

(68,9%), batuk/pilek 

sebanyak 15,6% dan 

diare/mencret sebesar 

8,9%.  

3 Maternal and Paternal 

Controlling Feeding 

Practices: Reliability and 

Relationships  With BMI 

(Haycraft and Blissett, 

2008a) 

Design: cross 

sectional 

Sampel: 23 ayah dan 

ibu 

Variabel 

independen: praktik 

pemberian makanan 

ibu dan ayah 

Variabel dependen: 

keandalan dan 

hubungan 

Instrumen: kuesioner 

Analisis: 

kolmogorov- 

smirnov 

Ibu dan ayah secara 

signifikan tidak 

berbeda dalam praktik 

pemberian makan 

pada anak berdasar 

data yang dilaporkan 

atau yang diamati. 

IMT anak-anak tidak 

terkait dengan praktik 

pemberian makanan 

ibu atau ayah. 

4 Pola Asuh Mempengaruhi 

Status Gizi Balita 

(Munawaroh, 2015) 

Design: deskriptif 

korelatif 

Sample: 51 

responden 

Variabel 

independen: pola 

asuh 

Variabel dependen: 

status gizi balita 

Instrument: 

kuesioner dan 

observasi KMS 

Analisis: chi-square 

Ada hubungan pola 

asuh dengan status 

gizi balita. 

5 Comprehensive Feeding 

Practices Questionnaire: 

Design: quasy 

experiment 

CFPQ merupakan alat 

yang memadai untuk 
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Validation of a New 

Measure of Parental 

Feeding Practices 

(Musher-Eizenman and 

Holub, 2007) 

Sample: 152 ibu 

Variabel 

independen: praktik 

pemberian makan 

Variabel dependen: 

ukuran baru 

Instrument: 

kuesioner 

Analisis: chi-square 

mengukur praktik 

pemberian makan 

orangtua pada anak. 

6 Pola Pemberian Makan 

terhadap Peningkatan  

Status Gizi pada Anak 

Usia 1–3 Tahun 

(Subarkah, T., Nursalam, 

N., & Rachmawati, 2017) 

Design: cross 

sectional 

Sample: 154 ibu dan 

anak 

Variabel 

independen: pola 

pemberian makan 

Variabel dependen: 

status gizi 

Instrument: 

kuesioner 

Analisis: Spearman 

Rho 

Ada hubungan kuat 

antara pola pemberian 

makan dengan status 

gizi (r = 0,640). 

7 Peran Ayah dalam 

Pengasuhan Anak 

(Hidayati, F.,Kaloeti, D. 

V. S., Karyono, 2011) 

Design: deskriptif 

Sample: 100 ayah 

Variabel 

independen: peran 

ayah 

Variabel dependen: - 

Instrument: 

kuesioner 

Analisis: - 

Tanggung jawab 

kebersamaan ayah 

dan ibu dalam 

menjalankan peran 

pengasuhan cukup 

tinggi, karena 86% 

responden 

menyatakan bahwa 

pengasuhan anak 

adalah tugas bersama. 

Temuan mengenai 

rata-rata waktu yang 

digunakan ayah 

dalam berinteraksi 

dengan anak adalah 6 

jam. 

8 Posyandu Caders Support 

For Participation Father 

Cares Children Under 

Five In Health Care 

Service(Maryati, Heni; 

Sawitri Prihatin, 2017) 

Design: kualitatif 

Sample: 8 

Variabel 

independen: 

dukungan kader 

posyandu 

Variabel dependen: 

partisipasi ayah 

peduli balita 

Instrument: 

Partisipasi yang 

dilakukan para ayah 

untuk berpartisipasi 

dalam posyandu ayah 

peduli balita dalam 

upaya pelayanan 

kesehatan balita 

dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu 

faktor internal dan 
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wawancara 

mendalam, observasi 

dan dokumentasi 

Analisis: triangulasi 

eksternal. 

9 Gaya pengasuhan orang 

tua, interaksi serta 

kelekatan ayah-remaja, 

dan kepuasan ayah 

(Krisnatuti, Diah; Putri, 

2012) 

Design: cross 

sectional 

Sample: 60 ayah 

Variabel 

independen: gaya 

pengasuhan orang 

tua, interaksi serta 

kelekatan ayah-

remaja, dan 

kepuasan ayah 

Variabel dependen: - 

Instrument: 

kuesioner 

Analisis: uji beda t 

dan uji korelasi 

pearson 

Hubungan yang 

signifikan positif 

terdapat antara gaya 

pengasuhan 

demokratis dengan 

pola komunikasi 

conversation-

orientation. Pola 

komunikasi 

conversation-

orientation 

berhubungan positif 

dengan dimensi 

kepercayaan pada 

kelekatan ayah-

remaja. Pola 

komunikasi 

conformity-

orientation 

berhubungan negatif 

dengan tingkat 

kepuasan ayah. 

10 Roles and Functions of 

Cadre, Husband Social 

Support, and Knowledge 

of Family Culture on the 

Implementation of 

Nutrition Conscious 

Family (Saputri, Ika 

Murni; Sulistiyani; 

Rohmawati, 2016) 

Design: cross 

sectional 

 

Sample: 80 keluarga 

Variabel 

independen: peran 

dan fungsi kader, 

dukungan sosial 

suami, dan 

pengetahuan tentang 

budaya keluarga 

Variabel dependen: 

pelaksanaan Kadarzi 

Instrument: 

kuesioner 

Analisis: chi-square 

dan uji regresi 

logistic 

Terdapat hubungan 

antara peran dan 

fungsi kader dalam 

peningkatan 

kesehatan ibu, bayi, 

balita dan 

pemasyarakatan 

Kadarzi, dukungan 

sosial suami 

(dukungan emosional, 

penghargaan, 

instrumental, 

informatif), 

pengetahuan tentang 

budaya keluarga 

dengan pelaksanaan 

Kadarzi. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Keterangan: 

= diteliti 

= tidak diteliti 

Skema 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Partisipasi Ayah dengan Praktik 

Ibu dalam Pemberian Makan Balita (Jadwal, Jenis, Jumlah) 

berdasarkan Lawrence Green (1991)

Predisposing factors: 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Keyakinan 

d. Kepercayaan 

e. Nilai-nilai 

f. Tradisi 

Praktik 

pemberian 

makan balita 

oleh ibu: 

a. Jadwal 

b. Jenis 

c. Jumlah 

Enabling factors: 

a. Puskesmas 

b. Posyandu 

c. Rumah Sakit 

d. Makanan 

bergizi 

e. Uang 

Promosi 

Kesehatan 

Pendidikan 

Kesehatan 

  

Kebijakan, 

Peraturan, 

Organisasi 

Quality 

of life 

Status 

gizi 

balita 

Reinforcing factors: 

a. Perilaku 

petugas 

kesehatan 

b. Perilaku 

teman 

c. Dukungan 

keluarga: 

Lingkungan 

Partisipasi 

ayah 
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Kerangka konseptual ini dibuat berdasarkan teori (Green, L.W; 

Kreuter, 1991). Partisipasi ayah disini masuk dalam faktor pendorong 

dalam dukungan keluarga, berpengaruh terhadap perilaku ibu. Faktor lain 

seperti faktor predisposisi dan faktor pendukung juga akan mempengaruhi 

ibu dalam berperilaku. Perilaku ibu terdiri atas pengetahuan, sikap, dan 

praktik. Praktik pemberian makan pada balita dengan tepat jadwal, jenis, 

dan jumlah akan meningkatkan status gizi balita. Status gizi balita akan 

kurang baik jika asupan nutrisinya kurang. Balita dengan status gizi baik, 

akan baik pula pertumbuhan dan perkembangannya. Balita yang 

kekurangan gizi akan mudah terkena infeksi dan terjadi gangguan pada 

pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga muncul masalah gizi buruk, 

gizi kurang, dan balita pendek. Balita dengan gizi lebih akan menaikkan 

prevalensi balita gemuk (obesitas). Status gizi tersebut akan 

mempengaruhi kualitas hidup balita. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1: Ada hubungan partisipasi ayah dengan jadwal pemberian makan oleh ibu. 

H1: Ada hubungan partisipasi ayah dengan jenis pemberian makan oleh ibu. 

H1: Ada hubungan partisipasi ayah dengan jumlah pemberian makan oleh ibu. 
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional, karena antara variabel independen dan variabel 

dependen diukur secara bersamaan. 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah karakteristik tertentu total subjek yang akan 

digeneralisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu yang memiliki 

balita di Indonesia yang dapat mengakses google form. 

4.2.2 Sampel 

Peneliti telah menetapkan kriteria sampel sebagai berikut: 

1. Kriteria Inklusi 

1) Ibu yang memiliki balita (usia 1-5 tahun) 

2) Ibu yang memiliki balita (usia 1-5 tahun) dan tinggal serumah 

dengan Ayah setiap hari 

2. Kriteria Ekslusi 

1) Ibu dari anak yang menderita penyakit kronis atau kongenital 

(misalnya CLP) 
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4.2.3 Besar Sampel 

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 

2017). Sampel pada penelitian ini sebanyak 252 responden. Penentuan 

besar sampel pada penelitian ini menggunakan aplikasi power 3.1.9.2 

dengan menggunakan statistical test : ANOVA: Fixed effects, omnibus, 

one-way. Hasil perhitungan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : 

 

Gambar 4.1 Hasil perhitungan sampel menggunakan aplikasi Gpower 3.1.9.2 

 

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampling merupakan proses untuk menentukan porsi dari populasi 

yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
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dilakukan secara convinience sampling, sampel diperoleh melalui subjek 

atas dasar hal-hal yang menyenangkan peneliti (Nursalam, 2017). 

4.3 Identifikasi Variabel 

4.3.1 Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi ayah. 

4.3.2 Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah praktik ibu dalam 

pemberian makan balita (jenis, jumlah, jadwal). 

4.4 Definisi Operasional 

Perumusan definisi operasional dalam penelitian ini akan diuraikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Partisipasi Ayah dengan 

Praktik Ibu dalam Pemberian Makan Balita (Jenis, Jumlah, 

Jadwal) 

Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

Independen 

X1: 

Partisipasi 

ayah 

Persepsi Ibu 

pada 

tindakan 

ayah dalam 

berperan 

memenuhi 

kebutuhan 

nutrisi 

balita. 

1.Praktik 

pemberian 

makan 

2.Pemenuh

an nutrisi 

 

Kuesioner 

membuat 

dari 

ECLS-B 

Father 

Self-

Administer

ed 

Questionn

aire 

(National 

Center for 

Education 

Statistics) 

dan 

(Kemenke

s RI, 

2014) 

Ordinal Sangat 

sering: 3 

Sering: 2 

Tidak 

pernah: 1 

Sangat 

berpengar

uh: 3 

Berpengar

uh: 2 

Tidak 

berpengar

uh: 1 

 

Kategori 

partisipasi 

ayah: 
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Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

Baik:34-

42 

Cukup: 

25-33 

Kurang: 

16-24 

Dependen 

Y1: Praktik 

Ibu dalam 

Pemberian 

Makan 

Praktik 

pemenuhan 

nutrisi yang 

dikonsumsi 

seorang 

balita sesuai 

dengan usia. 

1. Jenis 

makanan  

2. Jumlah 

porsi 

makanan 

3. Jadwal 

makan 

Kuesioner 

modifikasi 

dari Child 

Feeding 

Questionn

aire 

(CFQ) 

(Camci, 

N., Bas, 

M., 

Buyukkar

goz, 2014) 

Ordinal Sangat 

sering: 4 

Sering: 3 

Jarang: 2 

Tidak 

pernah: 1 

 

Kategori 

praktik 

pemberian 

makan:  

Tidak 

tepat: <17 

Tepat: 17-

20 

Sub 

variabel: 

Jenis 

Makanan-

makanan 

yang 

dikonsumsi 

anak. 

Jenis 

makanan 

(karbohidra

t, protein, 

lemak dan 

vitamin) 

Kuesioner 

modifikasi 

dari Child 

Feeding 

Questionn

aire 

(CFQ) 

(Camci, 

N., Bas, 

M., 

Buyukkar

goz, 2014) 

Ordinal Sangat 

sering: 4 

Sering: 3 

Jarang: 2 

Tidak 

pernah: 1 

 

Kategori 

praktik 

pemberian 

makan:  

Tidak 

tepat: <17 

Tepat: 17-

20 

Sub 

variabel: 

Jumlah 

Takaran 

makanan 

yang 

dikonsumsi 

anak. 

Jumlah 

porsi 

makanan 

Kuesioner 

modifikasi 

dari Child 

Feeding 

Questionn

aire 

(CFQ) 

(Camci, 

N., Bas, 

M., 

Ordinal Sangat 

sering: 4 

Sering: 3 

Jarang: 2 

Tidak 

pernah: 1 

 

Kategori 

praktik 

pemberian 
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Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala 

data 

Skor 

Buyukkar

goz, 2014) 

makan:  

Tidak 

tepat: <17 

Tepat: 17-

20 

Sub 

variabel: 

Jadwal 

Frekuensi 

makan anak 

yaitu tiga 

kali 

pemberian. 

Jadwal 

makan 

Kuesioner 

modifikasi 

dari Child 

Feeding 

Questionn

aire 

(CFQ) 

(Camci, 

N., Bas, 

M., 

Buyukkar

goz, 2014) 

Ordinal Sangat 

sering: 4 

Sering: 3 

Jarang: 2 

Tidak 

pernah: 1 

 

Kategori 

praktik 

pemberian 

makan:  

Tidak 

tepat: <17 

Tepat: 17-

20 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner. 

1. Kuesioner praktik Ibu dalam pemberian makan balita 

Pengukuran praktik pemberian makan diukur menggunakan 

kuesioner yang dimodifikasi dari kuesioner Child Feeding Questionnaire 

(CFQ) (Camci, N., Bas, M., Buyukkargoz, 2014). Kuesioner ini bersifat 

baku dan telah diuji validitas dan reabilitas. Kuesioner diukur 

menggunakan skala likert, jawabannya terdiri dari sangat sering, sering, 

jarang, dan tidak pernah. Pernyataan yang diajukkan berjumlah 15 soal. 

Jenis makanan dari soal nomor (1, 2, 3, 4, 5), jumlah porsi makanan dari 

soal nomor (6, 7, 8, 9, 10), jadwal makan dari soal nomor (11, 12, 13, 14, 
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15). Setelah kuesioner terjawab, dimasukkan dalam skor untuk melihat 

kategori praktik pemberian makan. Kategori praktik pemberian makan 

adalah Tidak tepat: <17 dan Tepat: 17-20. 

2. Kuesioner partisipasi ayah dalam pemberian makan balita 

Pengukuran partisipasi ayah diukur menggunakan kuesioner yang 

dibuat dari kuesioner ECLS-B Father Self-Administered Questionnaire 

(National Center for Education Statistics) dan (Kemenkes RI, 2014). 

Kuesioner diukur menggunakan skala likert, jawabannya terdiri dari sangat 

sering, sangat berpengaruh, sering, berpengaruh, tidak pernah, dan tidak 

berpengaruh. Pernyataan yang diajukkan berjumlah 14 soal. Praktik 

pemberian makan dari soal nomor (1-13), pemenuhan nutrisi soal nomor 

(14). Setelah kuesioner terjawab, dimasukkan dalam skor untuk melihat 

kategori partisipasi ayah. Kategori partisipasi ayah adalah Baik: 34-42, 

Cukup: 25-33, dan Kurang: 16-24. 

4.6 Uji Validitas dan Realibilitas 

1. Uji validitas  

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan, yang berarti 

prinsip kedalaman instrumen dalam mengumpulkan data dengan 

menggunakan Product Moment Pearson Correlation. Uji validitas pada 

kuesioner dilakukan pada tanggal 9 Juni 2018 yang diujikan pada ibu yang 

memiliki anak 1-5 tahun dan tinggal serumah dengan ayah yang dapay 

mengakses google form, berjumlah 10  orang. Uji validitas dengan besar r 

tabel sesuai dengan jumlah responden yang diuji dan untuk tingkat signifikansi 
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0,05 yaitu 0,632. Pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid apabila jika r 

hitung > r tabel yang telah ditentukan. Hasil uji validitas pada kuesioner 

partisipasi ayah, dari 14 pertanyaan tidak ditemukan pertanyaan tidak valid. 

Sehingga, didapatkan bahwa kuesioner tersebut valid.    

2. Uji reliabilitas   

Prinsip uji reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau 

pengamatan bila fakta tadi diukur berkali-kali dalam waktu yang berlainan 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpha  0 sampai 1. Keusioner akan 

dianggap reliabel jika lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2010). Hasil uji 

reliabilitas didapatkan hasil bahwa Cronbach’s Alpha sebesar 0,775. 

Interpretasi hasil tersebut adalah bahwa kuesioner yang di ujikan yaitu 

reliabel.    

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Indonesia dan dilaksanakan pada bulan Mei 

2018 – Juni 2018. 

4.8 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

1. Peneliti mendapat Ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

2. Peneliti mendapat izin pengambilan data dari Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga. 

3. Peneliti melakukan uji validitas kuesioner. 

4. Peneliti menggunakan google form sebagai kuesioner online yang akan 

disebarkan kepada para responden. 
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5. Peneliti mencantumkan penjelasan mengenai cara mengisi kuesioner agar 

responden tidak mengalami kebingungan. 

6. Peneliti meminta persetujuan kepada ibu yang bersedia untuk menjadi 

responden melalui informed consent yang terdapat di google form. Bila ibu 

bersedia, dapat meng klik kolom bersedia dan berlanjut ke pertanyaan 

selanjutnya. Bila ibu tidak bersedia, pengisian google form tidak perlu 

dilanjutkan. 

7. Setelah mendapatkan persetujuan dari responden, pengambilan data ibu 

dan ayah bisa dilakukan. Ibu mengisi kuesioner praktik pemberian makan 

dan kuesioner partisipasi ayah. 

8. Waktu yang dibutuhkan responden untuk mengisi kuesioner kurang lebih 

20 menit, kemudian responden akan meng klik kolom submit pada google 

form. 

9. Data yang telah disubmit oleh responden akan secara langsung masuk ke 

dalam e-mail peneliti. 

4.9 Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang dikerjakan setelah kuesioner 

dari responden terkumpul. Setelah data terkumpul, data diolah dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Analisis deskriptif 

a. Praktik Ibu dalam pemberian makan balita 

Hasil pengumpulan data dari responden diukur dengan skala likert. 

Pilihan jawab terdiri dari: sangat sering, sering, jarang, dan tidak pernah. 
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Responden diharuskan menjawab 15 soal (5 soal jenis, 5 soal jumlah, 5 soal 

jadwal). Setelah kuesioner terjawab, dimasukkan dalam skor untuk melihat 

kategori praktik pemberian makan. Kategori pemberian makan adalah Tidak 

tepat: <17 dan Tepat: 17-20. 

Perhitungan skala likert untuk menentukan nilai interval dengan rumus: 

RS = 
   

 
 

= 
    

 
 

 =3,75 dibulatkan menjadi 4. 

Keterangan : 

RS = interval skala 

m = angka tertinggi dalam skor jawaban 

n = angka terendah dalam skor jawaban 

b = banyaknya kelas/kategori jawaban 

b. Partisipasi ayah dalam pemberian makan balita 

Hasil pengumpulan data dari responden diukur dengan skala likert. 

Pilihan jawab terdiri dari: sangat sering, sangat berpengaruh, sering, 

berpengaruh, tidak pernah, dan tidak berpengaruh. Responden diharuskan 

menjawab 14 soal. Setelah kuesioner terjawab, dimasukkan dalam skor untuk 

melihat kategori partisipasi ayah. Kategori partisipasi ayah adalah Baik: 34-

42, Cukup: 25-33, dan Kurang: 16-24. 

Perhitungan skala likert untuk menentukan nilai interval dengan rumus: 

RS = 
   

 
 

= 
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=9,33 dibulatkan menjadi 9. 

Keterangan : 

RS = interval skala 

m = angka tertinggi dalam skor jawaban 

n = angka terendah dalam skor jawaban 

b = banyaknya kelas/kategori jawaban 

2. Analisis inferensial 

Skala data dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Analisis 

inferensial dilakukan untuk mencari hubungan partisipasi ayah dengan praktik 

ibu dalam pemberian makan balita (jenis, jumlah, jadwal) menggunakan 

bantuan komputer. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi 

dari Spearman (rs). Uji Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi 

dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. 

Tabel 4.2 Uji Korelasi Spearman 

Koefisien (ρ) Interpretasi 

0.000-0.19 Sangat lemah 

0.200-0.399 Lemah 

0.400-0.599 Sedang 

0.600-0.799 Kuat 

0.800-1.000 Sangat kuat 
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4.10 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka Kerja Penelitian Hubungan Partisipasi Ayah dengan 

Praktik Ibu dalam Pemberian Makan Balita (Jadwal, Jenis, 

Jumlah). 

 

 

Populasi 

Ibu yang memiliki balita di Indonesia yang dapat mengakses google form. 

 

Besar sampel 

Total responden yang ditetapkan 252 

responden 

Convinience

Sampling 

Pengumpulan data 

Variabel independen partisipasi 

ayah diukur menggunakan kuesioner 

ECLS-B Father Self-Administered 

Questionnaire 

Variabel dependen praktik ibu 

dalam pemberian makan diukur 

menggunakan kuesioner Child 

Feeding Questionnaire (CFQ) 

Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan praktik ibu dalam 

pemberian makan: jenis, jumlah, dan jadwal 

Menganalisis  data menggunakan uji statistik Spearman untuk 

mengetahui hubungan antar variabel 

Penyajian hasil penelitian 
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4.11 Etik Penelitian 

Prosedur penelitian ini harus mematuhi peraturan komisi etik 

Fakultas keperawatan Universitas Airlangga. Peneliti akan melakukan 

penelitian yang menekankan kepada masalah etik yang meliputi : 

1. Informed consent 

 Peneliti menggunakan informed consent untuk menghindari suatu 

hal yang tidak diinginkan. Sebelum menjadi responden, dijelaskan maksud 

dan tujuan penelitian. Apabila subyek bersedia menjadi responden, maka 

responden diberikan lembar pernyataan kesediaan menjadi responden. 

Apabila subyek menolak untuk menjadi responden maka peneliti tidak 

memaksa dan tetap menghormati. 

2. Nilai Klinik 

 Penelitian mengenai hubungan partisipasi ayah dengan praktik ibu 

dalam pemberian makan balita masih sedikit dilakukan. Penelitian yang 

ada sering mengenai partisipasi ibu, tanpa melibatkan ayah. 

3. Nilai ilmiah 

Penelitian ini hanya memberikan kuesioner online yang telah 

disediakan dan responden hanya mengisi kuesioner tersebut. Kuesioner 

ECLS-B Father Self-Administered Questionnaire yang digunakan untuk 

mengetahui partisipasi ayah serta kuesioner Child Feeding Questionnaire 

(CFQ) yang digunakan untuk mengetahui praktik ibu dalam pemberian 

makan balita. 
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4. Privacy/kerahasiaan 

Peneliti menjelaskan kepada responden penelitian bahwa data 

pribadi responden tidak disebarluaskan atau menjadi rahasia antara peneliti 

dengan responden. Informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini 

dijamin kerahasiaanya. Data hanya disajikan kepada kelompok yang 

berkepentingan dalam penelitian ini. 

5. Manfaat dan resiko 

Penelitian ini bertumpu pada prinsip aspek manfaat, segala bentuk 

penelitian yang dilakukan memberikan manfaat kepada responden 

penelitian. Prinsip ini tidak menjadikan subyek penelitian sebagai objek 

ekploitasi. Penelitian ini memberikan manfaat untuk meningkatkan 

partisipasi ayah dengan praktik ibu dalam pemberian makan balita 

sehingga dapat meningkatkan status gizi anak. 

6. Pemerataan beban 

Penelitian ini menggunakan kuesioner online dan responden 

diperlakukan secara adil sesuai dengan hak responden tanpa adanya 

diskriminasi selama proses penelitian. 

7. Bujukan/Indocement 

Peneliti memberikan reward kepada responden yang bersedia 

mengisi kuesioner dengan memberikan pulsa bagi responden. 
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4.12 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti tidak dapat mengobservasi partisipasi ayah dan praktik ibu 

secara langsung, hanya berdasarkan persepsi dari ibu. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Penyajian hasil 

penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data demografi responden, 

dan variabel yang diukur. Data demografi terdiri dari usia ibu dan ayah, tingkat 

pendidikan ibu dan ayah, pekerjaan ibu dan ayah, penghasilan ibu dan ayah, suku, 

tinggal di daerah, bentuk keluarga, jumlah anak dalam keluarga, dan anak ke 

berapa. Sedangkan data variabel penelitian meliputi data partisipasi ayah dan 

praktik ibu dalam pemberian makan balita (jenis, jumlah, jadwal). 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juli dengan jumlah 

responden 252 orang, ibu yang memiliki balita di seluruh Indonesia dan yang 

bersedia untuk mengisi kuesioner. 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Tabel 5.1 Distribusi Karakteristik Demografi Responden (Ibu) pada Bulan  

Mei- Juli  2018 

Karakteristik N % 

Usia ibu 

1. <26 tahun 

2. 26-35 tahun 

3. >35 tahun 

Total 

 

100 

126 

26 

252 

 

39,7 

50,0 

10,3 

100 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PARTISIPASI AYAH... IFTITAKHUR R.



45 
 

 
 

Pendidikan ibu 

1. SD/sederajat 

2. SMP/sederajat 

3. SMA/sederajat 

4. Akademi/Perguruan Tinggi 

Total 

 

6 

19 

98 

129 

252 

 

2,4 

7,5 

38,9 

51,2 

100,0 

Pekerjaan ibu 

1. Ibu rumah tangga 

2. Swasta 

3. PNS 

4. TNI/POLRI 

5. Lain-lain 

Total 

 

144 

52 

42 

3 

11 

252 

 

57,1 

20,6 

16,7 

1,2 

4,4 

100,0 

Penghasilan ibu 

1. <Rp 1.723.000 

2. Rp 1.723.000-3.290.000 

3. >Rp 3.290.000 

Total 

 

137 

62 

53 

252 

 

54,4 

24,6 

21,0 

100,0 

Bentuk keluarga 

1. Keluarga inti 

2. Keluarga besar 

Total 

 

228 

24 

252 

 

90,5 

9,5 

100,0 

Jumlah anak 

1. 1 orang 

2. 2 orang 

3. >2 orang 

Total 

 

129 

107 

16 

252 

 

51,2 

42,5 

6,3 

100,0 

Anak ke 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

Total 

 

162 

64 

14 

10 

2 

252 

 

64,3 

25,4 

5,6 

4,0 

0,8 

100,0 

Suku 

1. Betawi 

2. Jawa 

3. Madura 

4. Sunda 

Total 

 

5 

240 

5 

2 

252 

 

2.0 

95,2 

2,0 

0,8 

100,0 

Daerah 

1. Desa 

2. Perkotaan 

Total 

 

149 

103 

252 

 

59,1 

40,9 

100,0 
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Tabel 5.2 Distribusi Karakteristik Demografi Ayah pada Bulan  Mei-Juli  

2018 

Karakteristik N % 

Pendidikan ayah 

1. SD/sederajat 

2. SMP/sederajat 

3. SMA/sederajat 

4. Akademi/Perguruan Tinggi 

Total 

 

7 

18 

112 

115 

252 

 

2,8 

7,1 

44,4 

45,6 

100,0 

Pekerjaan ayah 

1. Tidak bekerja 

2. Swasta 

3. PNS 

4. TNI/POLRI 

5. Lain-lain 

Total 

 

39 

141 

25 

35 

12 

252 

 

15,5 

56,0 

9,9 

13,9 

4,8 

100,0 

Penghasilan ayah 

1. <Rp 1.723.000 

2. Rp 1.723.000-3.290.000 

3. >Rp 3.290.000 

Total 

 

105 

63 

84 

252 

 

41,7 

25,0 

33,3 

100,0 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada usia 26-35 

tahun sebanyak 126 orang (50%). Mayoritas responden dengan pendidikan 

Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 129 orang (51,2%). Mayoritas 

Penghasilan responden yaitu <Rp 1.723.000 sebanyak 137 orang (54,4%). 

Mayoritas bentuk keluarga inti dengan jumlah 228 orang (90,5%). Sebagian 

besar responden mempunyari 1 anak sebanyak 129 orang (51,2%). Mayoritas 

responden menetap di Suku Jawa sebanyak 240 orang (95,2%) dan tinggal di 

daerah desa sebanyak 149 orang (59,1%). 

5.1.3 Distribusi Data Variabel Yang Diukur 

1. Partisipasi ayah 

Distribusi kategori partisipasi ayah adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.3 Distribusi Data Partisipasi Ayah Bulan Mei-Juli 2018 

Kategori Partisipasi Ayah N % 

Kurang 

Cukup 

Baik 

39 

127 

86 

15,5 

50,4 

34,1 

Total 252 100 

   

Tabel 5.3 menjelaskan bahwa mayoritas Ayah memiliki partisipasi yang 

cukup sebanyak 127 orang (50,4%). 

2. Praktik ibu dalam pemberian jenis makan balita 

Distribusi kategori praktik ibu dalam pemberian jenis makan balita adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Distribusi Data Praktik Ibu dalam Pemberian Jenis Makan Balita   

Bulan Mei-Juli 2018 

Kategori Jenis Makan N % 

Tidak tepat 

Tepat 

98 

154 

38,9 

61,1 

Total 252 100 

   

Tabel 5.4 menjelaskan bahwa mayoritas Ibu memiliki praktik pemberian 

jenis makan yang tepat sebanyak 154 orang (61,1%). 

3. Praktik ibu dalam pemberian jumlah makan balita 

Distribusi kategori praktik ibu dalam pemberian jumlah makan balita 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5 Distribusi Data Praktik Ibu dalam Pemberian Jumlah Makan  

Balita Bulan Mei-Juli 2018 

Kategori Jumlah Makan N % 

Tidak tepat 

Tepat 

63 

189 

25,0 

75,0 

Total 252 100 
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Tabel 5.5 menjelaskan bahwa mayoritas Ibu memiliki praktik pemberian 

jumlah makan yang tepat sebanyak 189 orang (75%). 

4. Praktik ibu dalam pemberian jadwal makan balita 

Distribusi kategori praktik ibu dalam pemberian jadwal makan balita 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Distribusi Data Praktik Ibu dalam Pemberian Jadwal Makan  

Balita  Bulan Mei-Juli 2018 

Kategori Jadwal Makan N % 

Tidak tepat 

Tepat 

81 

171 

32,1 

67,9 

Total 252 100 

   

Tabel 5.6 menjelaskan bahwa mayoritas Ibu memiliki praktik pemberian 

jadwal makan yang tepat sebanyak 171orang (67,9%). 

5. Hubungan Partisipasi Ayah dengan Praktik Ibu dalam Pemberian 

Jenis Makan Balita 

Crosstabulation pada data partisipasi ayah dan praktik ibu dalam 

pemberian jenis makan balita sebagai berikut.  

Tabel 5.7  Crosstabulation Partisipasi Ayah dan Praktik Ibu dalam   

Pemberian Jenis Makan Balita 

Partisipasi Ayah 
Praktik pemberian jenis makanan 

Total 
Tidak tepat Tepat 

Kurang 
24 

24,5% 

15 

9,7% 

39 

(15,5%) 

Cukup 
62 

63,3% 

65 

42,2% 

127 

(50,4%) 

Baik 
12 

12,2% 

74 

48,0% 

86 

(34,1%) 

Total 
98 

(38,9%) 

154 

(61,1%) 

252 

(100%) 

Spearman‟s rho=0,633; p=0,000 
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Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa partisipasi ayah kurang dan praktik ibu 

dalam pemberian jenis makan yang tepat ada sebanyak 15 orang (9,7%). Partipasi 

ayah cukup dan praktik ibu dalam pemberian jenis makan yang tepat ada 

sebanyak 65 orang (42,2%), sedangkan partipasi ayah cukup dan praktik ibu 

dalam pemberian jenis makan yang tidak tepat ada sebanyak 62 orang (63,3%). 

Partipasi ayah baik dan praktik ibu dalam pemberian jenis makan yang tepat ada 

sebanyak 74 orang (48,0%) dengan besar sampel yang diambil ada sebanyak 252 

orang. 

Analisis data hubungan partisipasi ayah dan praktik ibu dalam pemberian 

jenis makan yaitu dengan menggunakan uji korelasi spearman’s rho. Hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara partisipasi ayah dan praktik ibu dalam 

pemberian jenis makan dan jika dilihat dari nilai koefisien korelasi Spearman 

sebesar 0,633 yang artinya ada hubungan yang positif yang kuat antara partisipasi 

ayah dan praktik ibu dalam pemberian jenis makan. 

6. Hubungan Partisipasi Ayah dengan Praktik Ibu dalam Pemberian 

Jumlah Makan Balita 

Crosstabulation pada data partisipasi ayah dan praktik ibu dalam 

pemberian jumlah makan balita sebagai berikut.  

Tabel 5.8  Crosstabulation Partisipasi Ayah dan Praktik Ibu dalam  

  Pemberian Jumlah Makan Balita 

Partisipasi Ayah 
Praktik pemberian jumlah makanan 

Total 
Tidak tepat Tepat 

Kurang 
26 

41,3% 

13 

6,9% 

39 

(15,5%) 

Cukup 
29 

46% 

98 

51,9% 

127 

(50,4%) 

Baik 
8 

12,7% 

78 

41,3% 

86 

(34,1%) 
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Partisipasi Ayah 
Praktik pemberian jumlah makanan 

Total 
Tidak tepat Tepat 

Total 
63 

(25%) 

189 

(75%) 

252 

(100%) 

Spearman‟s rho=0,492; p=0,000 

 

Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa partisipasi ayah kurang dan praktik ibu 

dalam jumlah pemberian makan yang tepat ada sebanyak 13 orang (6,9%), 

sedangkan partipasi ayah kurang dan praktik ibu dalam jumlah pemberian makan 

yang tidak tepat ada sebanyak 26 orang (41,3%). Partipasi ayah cukup dan praktik 

ibu dalam jumlah pemberian makan yang tepat ada sebanyak 98 orang (51,9%). 

Partipasi ayah baik dan praktik ibu dalam jumlah pemberian makan yang tepat ada 

sebanyak 78 orang (41,3%) dengan besar sampel yang diambil ada sebanyak 252 

orang. 

Analisis data hubungan partisipasi ayah dan praktik ibu dalam pemberian 

jumlah makan yaitu dengan menggunakan uji korelasi spearman’s rho. Hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara partisipasi ayah dan praktik ibu dalam 

pemberian jumlah makan dan jika dilihat dari nilai koefisien korelasi Spearman 

sebesar 0,492 yang artinya ada hubungan yang positif yang sedang antara 

partisipasi ayah dan praktik ibu dalam pemberian jumlah makan. 

7. Hubungan Partisipasi Ayah dengan Praktik Ibu dalam Pemberian 

Jadwal Makan Balita 

Crosstabulation pada data partisipasi ayah dan praktik ibu dalam 

pemberian jadwal makan balita sebagai berikut.  
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Tabel 5.9  Crosstabulation Partisipasi Ayah dan Praktik Ibu dalam  

Pemberian Jadwal Makan Balita 

Partisipasi Ayah 
Praktik pemberian jadwal makanan 

Total 
Tidak tepat Tepat 

Kurang 
35 

43,2% 

4 

2,3% 

39 

(15,5%) 

Cukup 
37 

45,7% 

90 

52,7% 

127 

(50,4%) 

Baik 
9 

11,1% 

77 

45% 

86 

(34,1%) 

Total 
81 

(32,1%) 

171 

(67,9%) 

252 

(100%) 

Spearman‟s rho=0,459; p=0,000 

 

Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa partisipasi ayah kurang dan praktik ibu 

dalam pemberian jadwal makan yang tepat ada sebanyak 4 orang (2,3%). Partipasi 

ayah cukup dan praktik ibu dalam pemberian jadwal makan yang tepat ada 

sebanyak 90 orang (52,7%). Partipasi ayah baik dan praktik ibu dalam pemberian 

jadwal makan yang tepat ada sebanyak 77 orang (45%),  sedangkan partipasi ayah 

baik dan praktik ibu dalam pemberian jadwal makan yang tidak tepat ada 

sebanyak 9 orang (11,1%) dengan besar sampel yang diambil ada sebanyak 252 

orang. 

Analisis data hubungan partisipasi ayah dan praktik ibu dalam pemberian 

jadwal makan yaitu dengan menggunakan uji korelasi spearman‟s rho. Hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara partisipasi ayah dan praktik ibu dalam 

pemberian jadwal makan dan jika dilihat dari nilai koefisien korelasi Spearman 

sebesar 0,459 yang artinya ada hubungan yang positif yang sedang antara 

partisipasi ayah dan praktik ibu dalam pemberian jadwal makan. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1. Partisipasi ayah 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipasi Ayah dalam 

kategori cukup dalam pemenuhan gizi anak-anak mereka dan praktik 

pemberian makan. Partisipasi yang diberikan dapat berupa bantuan untuk 

menyiapkan makanan untuk anak, menyuapi anak ketika makan, dan 

mengajak anak makan bersama (Guerrero et al., 2016).  Anak yang ayahnya 

terlibat dalam pengasuhan dirinya akan memiliki kemampuan sosial dan 

kognitif yang baik, serta kepercayaan diri yang tinggi (Palkovitz, 2010). Hal 

ini terjadi bila ayah mengembangkan model pengasuhan yang positif. 

Partisipasi ayah bermanfaat sangat besar bagi ibu, karena ayah memiliki 

ikatan emosi dan batin yang lebih besar dengan ibu dibandingkan dengan 

orang lain. 

Keterlibatan dalam pengasuhan diartikan sebagai seberapa besar usaha 

yang dilakukan oleh seorang ayah dalam berfikir, merencanakan, merasakan, 

memperhatikan, memantau, mengevaluasi, mengkhawatirkan, serta berdoa 

bagi anaknya (Palkovitz, 2010). Jenis keterlibatan ayah dan ibu berbeda, ibu 

lebih terlibat dalam kasih sayang fisik, sedangkan ayah ditunjukkan dengan 

mengajar, bermain, dan memberikan kasih sayang verbal. Partisipasi ayah 

dalam pemenuhan kebutuhan anak dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi 

seperti usia, pendidikan, pekerjaan dan budaya (Jones, J., & Mosher, 2013). 

Berdasarkan hasil sebagian kecil ayah memiliki partisipasi yang kurang. Hal 

ini dapat diartikan keterlibatan ayah dalam pengasuhan masih kurang. 

Penelitian-penelitian tentang keterlibatan ayah dalam pengasuhan sudah 
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memperlihatkan bukti betapa pentingnya ayah untuk terlibat langsung dalam 

pengasuhan. Tinjauan sistematis mengkaji 24 penelitian secara longitudinal 

mengenai peran keterlibatan ayah pada perkembangan anak. Hasil tinjauan 

tersebut menunjukkan bahwa 22 penelitian menunjukkan pengaruh yang 

positif dari keterlibatan ayah. (Rima et al., 2001) 

Manfaat bagi para ayah untuk keterlibatan mereka: (a) menikmati 

waktu luang, (b) persahabatan, (c) menikmati perawatan rutin, (d) kedekatan 

ayah-anak, (e) mengetahui dan membanggakan anak-anak , (f) generativitas 

(misalnya, berkontribusi terhadap pertumbuhan anak-anak), (g) kegembiraan 

dan kebahagiaan, (h) pemenuhan dan makna mendalam, (i) pertumbuhan 

pribadi, baik internal (misalnya, kedewasaan) dan eksternal (misalnya, 

mencoba hal-hal baru), dan (j) rasa penting. Manfaat keterlibatan ayah bagi 

anak-anak: (a) perkembangan internal di masa kanak-kanak (misalnya, 

psikologis, moral, dan pengembangan karakter dan pembentukan konsep diri), 

(b) perkembangan eksternal di masa kecil (misalnya, kinerja akademik dan 

penyesuaian perilaku), (c) perkembangan bayi yang sehat, (d) perkembangan 

yang sehat di masa dewasa (misalnya, sukses kerja di masa depan), (e) 

pengembangan peran gender / jenis kelamin, (f) kehangatan dan cinta, (g) 

kesenangan, dan (g) pertemanan. Manfaat bagi ibu dari keterlibatan ayah 

dengan anak-anak: (a) pembagian kerja yang lebih adil, (b) kebebasan untuk 

bekerja di luar rumah, (c) waktu luang / istirahat yang lebih besar, (d) 

kesehatan, (e) kesenangan, (f) kebahagiaan, (g) persekutuan yang lebih kuat 

dengan suami, (h) apresiasi suami terhadap peran ibu, (i) kesenangan dalam 
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mengamati hubungan suami-anak, dan (j) didukung selama persalinan (Milkie 

and Denny, 2014). 

Berdasarkan penelitian, ayah berpartisipasi baik dalam makan bersama 

anak. Menurut Guerrero et al. (2016), ada perilaku yang berpotensi dapat 

dimodifikasi yang dapat didukung oleh ayah, terutama makan di luar dan 

makanan keluarga. Namun, ayah sangat kurang terlibat dalam persiapan 

makanan dan membantu anak mereka makan. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

tenaga kesehatan khususnya perawat untuk melakukan promosi kesehatan 

terkait pentingnya partisipasi ayah agar pengetahuan ayah tentang pemberian 

makan balita semakian luas. 

5.2.2. Praktik ibu dalam pemberian makan balita (jenis, jumlah, 

jadwal) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki praktik pemberian makan yang tepat berdasarkan jenis makanan, 

jumlah makanan, dan jadwal makan. Pemberian nutrisi yang adekuat dan 

seimbang dapat dilakukan dengan memperhatikan praktik pemberian makan 

(Widjaja, 2007), yang bertujuan untuk mendapatkan asupan gizi yang 

dibutuhkan oleh anak. Zat-zat dalam makanan yang dikonsumsi sangat 

mempengaruhi kesehatan anak (Prasetyawati, 2012).  

Faktor yang mempengaruhi pola pemberian makan adalah tingkat 

pendidikan dan penghasilan (Sulistyoningsih, 2011). Tingkat konsumsi 

makanan dipengaruhi oleh penghasilan dan harga dari sebuah produk 

makanan. Penghasilan tinggi akan menentukan daya beli yang baik. 

Sebaliknya, penghasilan rendah akan menurunkan daya beli (H. 
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Sulistyoningsih, 2011). Pendidikan seorang ibu dalam pemenuhan nutrisi akan 

menentukan pada pemilihan bahan makanan. Seseorang dengan pendidikan 

tinggi cenderung memilih dan menyeimbangkan kebutuhan gizi dari anak 

(Saxton, J; Carnell, 2009). Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

ibu memiliki tingkat pendidikan tinggi, yaitu berada pada tingkat perguruan 

tinggi. Ibu yang memiliki pendidikan tinggi memiliki pengetahuan yang baik. 

Mereka akan cenderung lebih banyak dan mudah mendapatkan informasi baik 

dari orang lain maupun media masa. Faktor tersebut penting dalam hal 

pemilihan jenis dan jumlah makanan serta penentuan jadwal makan anak 

sehingga pola pemberian makan tepat dan sesuai dengan anak usia 1-5 tahun. 

Pemenuhan kebutuhan nutrisi diperoleh melalui pemberian makan 

anak. Hal tersebut harus dilakukan oleh pengasuh khususnya ibu untuk proses 

tumbuh kembang dan kecerdasan anak (Hidayat, 2008). Ibu memiliki peran 

untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya, namun partisipasi ayah tetap 

diperlukan dalam meningkatkan kesehatan anak dan keluarga (Krisnatuti, 

Diah; Putri, 2012). Derajat kesehatan balita tidak terlepas dari peran orang tua 

baik ibu maupun ayah, yang memiliki kewajiban untuk senantiasa 

memberikan perhatian bagi kesehatan balita mereka. Menjaga kesehatan 

balita, mereka sebagai orang tua baik ibu maupun ayah melakukan berbagai 

upaya seperti menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi balita (Maryati, 

Heni; Sawitri Prihatin, 2017).  

Tanggung jawab kebersamaan ayah dan ibu dalam menjalankan peran 

pengasuhan cukup tinggi, karena mayoritas responden menyatakan bahwa 

pengasuhan anak adalah tugas bersama (Hidayati, F.,Kaloeti, D. V. S., 
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Karyono, 2011). Keterlibatan ayah pada anak balita menurut (Jones, J., & 

Mosher, 2013) meliputi: (1) Memenuhi kebutuhan makan dan memberi 

makanan; (2) Mengganti diapers, membantu memandikan anak, toileting; (3) 

Bermain bersama anak; (4) Membaca bersama anak. Ibu dan ayah tidak 

berbeda secara signifikan dalam praktik pemberian makanan anak (Haycraft 

and Blissett, 2008b). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Probowati dkk 

(2017), menjelaskan bahwa sebagian besar ayah berperan, sebagian besar role 

attainment ibu tercapai. Partisipasi ayah baik, maka praktik ibu dalam 

pemberian makan balita tepat. Sebaliknya, partisipasi ayah kurang, maka 

praktik ibu dalam pemberian makan balita tidak tepat. 

Berdasarkan hasil penelitian Askering (2007) menyatakan bahwa ibu 

yang memiliki sikap baik mengenai pemberian makan berbanding lurus 

dengan perilakunya. Menurut Notoadmojo (2010) perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh sikap. Dalam pembentukan sikap terdapat tiga komponen 

yang dapat mendukung terbentuknya perilaku. Komponen tersebut adalah 

pengetahuan, pikiran, keyakinan serta emosi. Namun, sikap yang dimiliki 

seseorang belum tentu langsung terwujud dalam sebuah tindakan khususnya 

pola pemberian makan. Perlu ditekankan kepada orang tua bahwa pola 

pemberian makan yang tepat harus dipenuhi dengan pemilihan bahan 

makanan yang mengandung gizi seimbang. Makan makanan bergizi dan menu 

yang seimbang diharapkan anak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Apabila pemenuhan nutrisi tercapai dengan baik maka status gizi anak 

normal, anak sehat, dan mampu beraktifitas dengan baik. 
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5.2.3. Hubungan partisipasi ayah dengan Praktik ibu dalam 

pemberian makan balita (jenis) 

Berdasarkan hasil didapatkan sebagian kecil ibu dengan anak usia 

balita masih memiliki pemberian jenis makan tidak tepat. Tingkat konsumsi 

yang rendah berdasarkan gizi seimbang apabila ibu tidak memiliki 

pengetahuan tentang pemilihan bahan makanan dan dipengaruhi oleh 

penghasilan yang rendah dalam mencukupi kebutuhan nutrisi (H. 

Sulistyoningsih, 2011). 

Partisipasi ayah yang baik belum tentu menghasilkan praktik 

pemberian makan yang tepat. Berdasarkan penelitian ditemukan sebagian 

kecil ayah memiliki tingkat pendidikan SD/sederajat. Jika pendidikan ayah 

rendah maka pengetahuan ayah tentang pemberian jenis makanan yang tepat 

kurang, meskipun dukungan ayah terhadap ibu cukup. Berdasarkan hasil 

terdapat sebagian kecil responden dengan partisipasi baik dan jenis pemberian 

makan tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan balita jarang mengkonsumsi 

bahan makanan yang mengandung lemak, protein, dan vitamin (buah dan 

sayur), meskipun frekuensi makan teratur. Pemenuhan nutrisi yang diberikan 

oleh Ibu kepada anak sering kali tidak memperhatikan kecukupan gizi anak. 

Ibu cenderung memberikan nutrisi seadanya sesuai dengan kemauan anak. Hal 

tersebut cenderung dilakukan oleh ibu dengan pendidikan rendah (Saxton, J; 

Carnell, 2009). 
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5.2.4. Hubungan partisipasi ayah dengan Praktik ibu dalam 

pemberian makan balita (jumlah) 

Berdasarkan penelitian ditemukan sebagian kecil responden memiliki 

partisipasi ayah yang baik dengan jumlah pemberian ibu makan tidak tepat. 

Hal ini ditunjukkan dengan anak masih mengkonsumsi makanan seperti 

lemak, gula, dan karbohidrat masuk dalam kategori sangat sering, hal tersebut 

akan berdampak kegemukan pada anak (Subarkah, 2016). Artinya pola 

pemberian makan yang diberikan berdasarkan jumlah makan tidak tepat. 

Parameter jumlah makanan yang dikonsumsi menunjukkan sebagian 

kecil menjawab tidak pernah dan jarang mengkonsumsi jumlah makanan yang 

dibutuhkan anak usia 1-5 tahun, seperti konsumsi nasi 1-3 piring, 2-3 potong 

lauk hewani, 2-3 potong lauk nabati, menghabiskan makanan, dan konsumsi 

2-3 potong buah dalam satu hari. Konsumsi makanan berdasarkan jumlah 

untuk memenuhi prinsip gizi seimbang juga tergantung daya beli bahan 

makanan yang akan dikonsumsi. Berdasarkan penelitian ditemukan sebagian 

ayah tidak bekerja, sehingga memiliki penghasilan yang rendah 

(Sulistyoningsih, 2011). Ibu akan memilih makanan sesuai dengan 

kemampuan perekonomian yang dimiliki 

5.2.5. Hubungan partisipasi ayah dengan Praktik ibu dalam 

pemberian makan balita (jadwal) 

Berdasarkan parameter jadwal makan menunjukkan sebagian kecil 

responden memiliki pola pemberian makan yang tidak tepat. Hasil penelitian 

menunjukkan responden tidak pernah membuat jadwal makan. Jadwal makan 
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merupakan cara ibu untuk mengatur pola makan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. Apabila jadwal makan tidak dibentuk, maka pola makan anak 

tidak akan terbentuk. Jadwal makan sangat penting untuk memantau frekuensi 

makan dan kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan anak (Subarkah, 

T., Nursalam, N., & Rachmawati, 2017). 

Berdasarkan penelitian, sebagian besar responden tinggal di daerah 

desa. Artinya, untuk mendapatkan informasi tidak semudah responden yang 

tinggal di kota (Anas, Riana and Apsari, 2005). Sehingga responden kurang 

memahami bagaimana cara membuat jadwal makan. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Partisipasi ayah dalam pemberian makan balita mayoritas dalam kategori 

cukup. 

2. Praktik ibu dalam pemberian makan balita (jenis, jumlah, jadwal) 

mayoritas adalah tepat. 

3. Semakin baik partisipasi Ayah dalam pemberian makan Balita, maka 

praktik ibu dalam penentuan jenis makanan semakin tepat. 

4. Semakin baik partisipasi Ayah dalam pemberian makan Balita, maka 

praktik ibu dalam penentuan jumlah makanan semakin tepat. 

5. Semakin baik partisipasi Ayah dalam pemberian makan Balita, maka 

praktik ibu dalam penentuan jadwal makanan semakin tepat. 

6.2 Saran 

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi perawat 

komunitas dan anak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum 

khususnya ayah terkait pentingnya partisipasi ayah dalam pemberian makan 

balita. 

2. Keluarga atau orang tua  

Keluarga atau orang tua harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi anak usia 1-5 tahun, terutama  ayah dalam hal menyuapi anak ketika
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makan. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan nutrisi dengan prinsip 

gizi seimbang dan beragam. Orang tua dapatt memberikan gizi seimbang 

dengan cara menentukan jenis makanan, jumlah makanan, dan jadwal makan 

sesuai dengan kebutuhan anak usia 1-5 tahun. Sehingga, pola pemberian 

makan anak tepat. 

3. Peneliti selanjutnya 

Diketahuinya hubungan partisipasi ayah dengan praktik ibu dalam 

pemberian makan balita (jenis, jumlah, jadwal), dapat digunakan sebagai dasar 

untuk peneliti selanjutnya untuk menguji intrevensi yang sesuai untuk 

meningkatkan kapasitas Ayah dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

PENELITIAN 

Judul Penelitian : Hubungan Partisipasi Ayah dengan Praktik Ibu dalam 

Pemberian Makan Balita (Jenis, Jumlah, Jadwal) 

Tujuan  

Tujuan Umum  

Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan praktik ibu dalam pemberian 

makan balita (jadwal, jenis, jumlah). 

Tujuan khusus   

1. Mengidentifikasi partisipasi ayah dalam pemberian makan balita. 

2. Mengidentifikasi praktik ibu dalam pemberian makan balita. 

3. Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan jadwal pemberian makan 

oleh ibu. 

4. Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan jenis pemberian makan oleh 

ibu. 

5. Menganalisis hubungan partisipasi ayah dengan jumlah pemberian makan 

oleh ibu. 

Perlakuan yang diterapkan pada responden  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk responden. Responden 

hanya terlibat sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pertanyaan perihal 

pola pemberian makan dan partisipasi ayah. Pertanyaan perihal pola pemberian 

makan akan diisi oleh Ibu. Sedangkan, pertanyaan perihal partisipasi ayah akan 

diisi oleh ayah. Waktu keseluruhan perlakuan  kepada responden adalah 20 menit.   

Manfaat  

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan 

tentang informasi tentang pola pemberian makan balita dan peran ayah.  

Bahaya potensial  

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya wawancara biasa menjawab pertanyaan dari  kuesioner. 
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Kerahasiaan  

Informasi yang didapatkan dari responden terkait dengan penelitian ini akan 

dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu 

pengetahuan) serta tidak untuk kepentingan komersialisasi.   

Hak untuk undur diri  

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden.   

Adanya insentif untuk responden  

Oleh karena keikutsertaan responden sangat membantu dalam penelitian ini, maka 

ada insentif berupa pulsa. 
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Lampiran 2 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan hormat,  

 Saya Iftitakhur Rohmah, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian yang berjudul : “Hubungan 

Partisipasi Ayah dengan Praktik Ibu dalam Pemberian Makan Balita (Jenis, 

Jumlah, Jadwal)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

hubungan partisipasi ayah dengan praktik ibu dalam pemberian makan balita 

(jadwal, jenis, jumlah). Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Ibu untuk 

mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan sejujurnya 

atau apa adanya sesuai dengan apa yang Ibu rasakan. Saya akan menjamin  

kerahasiaan data serta identitas Ibu. Informasi yang Ibu berikan digunakan sebagai 

data dari tujuan penelitian, tidak akan dipergunakan untuk maksud lain. Partisipasi 

Ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat saya hargai dan sebelumnya saya ucapkan 

terima kasih. 

 

        Surabaya,          

        Hormat saya,    

 

        Iftitakhur Rohmah         

        NIM.131411133015   
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Lampiran 3 

Ethical Clearance 
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Lampiran 4 

INFORMED CONSENT (PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT 

PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama    :  

Umur    :  

Jenis Kelamin  :  

Pekerjaan   :  

Alamat    :  

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai:  

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Partisipasi Ayah dengan Praktik Ibu 

dalam Pemberian Makan Balita (Jenis, Jumlah, Jadwal)”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada responden  

3. Manfaat ikut sebagai responden penelitian  

4. Bahaya yang akan timbul   

5. Kerahasiaan data penelitian  

dan mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi responden penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan 

sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.   

      Surabaya,……….……………2018 

Peneliti,          Responden,    

 

(Iftitakhur Rohmah)       (…………………………………….)      

Saksi, 

 

(……………………………………………) 
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Lampiran 5 

LEMBAR KUESIONER HUBUNGAN PARTISIPASI AYAH DENGAN 

PRAKTIK IBU DALAM PEMBERIAN MAKAN BALITA (JENIS, 

JUMLAH, JADWAL) 

 

 

 

Petunjuk pengisian :   

1. Diisi oleh responden.  

2. Isilah kuesioner ini dengan lengkap.  

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar.  

a. Data Demografi Ibu 

1. Usia 

a. < 20 tahun.  

b. 20 – 35 tahun.  

c. > 35 tahun. 

2. Tingkat pendidikan  

a. SD/ sederajat.  

b. SMP/ sederajat.  

c. SMA/ sederajat. 

d. Akademi/Perguruan Tinggi.  

3. Pekerjaan 

a. Ibu rumah tangga  

b. Swasta 

c. Pegawai Negeri Sipil  

d. TNI/POLRI 

e. Lain-lain, sebutkan... 

4. Penghasilan 

a. <Rp 1.723.000  

b. Rp 1.723.000-3.290.000 

c. >Rp 3.290.000 

5. Suku... 

6. Daerah 

No. Responden: 

Tanggal Pengisian: 
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a. Desa 

b. Perkotaan 

b. Data Demografi Ayah 

1. Usia 

a. < 20 tahun.  

b. 20 – 35 tahun.  

c. > 35 tahun. 

2. Tingkat pendidikan  

a. SD/ sederajat.  

b. SMP/ sederajat.  

c. SMA/ sederajat. 

d. Akademi/Perguruan Tinggi.  

3. Pekerjaan 

a. Tidak bekerja 

b. Swasta 

c. Pegawai Negeri Sipil  

d. TNI/POLRI 

e. Lain-lain, sebutkan... 

4. Penghasilan 

d. <Rp 1.723.000  

e. Rp 1.723.000-3.290.000 

f. >Rp 3.290.000 

5. Bentuk keluarga 

a. Keluarga inti (Ayah, Ibu, dan Anak) 

b. Keluarga besar 

6. Jumlah anak dalam keluarga 

a. 1 orang 

b. 2 orang 

c. >2 orang 

7. Anak ke berapa... 
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Lampiran 6 

a. Kuesioner Partisipasi Ayah dalam Pemberian Makan Balita 

Petunjuk pengisian:  

Berilah tanda “ √ “ pada kolom jawaban yang telah tersedia  

Keterangan :  

SS : Jika pernyataan tersebut sangat sering ayah balita lakukan.   

S : Jika pernyataan tersebut sering ayah balita lakukan.   

TP: Jika pernyataan tersebut tidak pernah ayah balita lakukan. 

TB: Jika pernyataan tersebut tidak berpengaruh. 

B: Jika pernyataan tersebut berpengaruh. 

SB: Jika pernyataan tersebut sangat berpengaruh. 

No Pertanyaan SS S TP Skor 

1 Seberapa sering ayah balita 

membantu ibu menyiapkan makanan 

dengan menu seimbang (nasi, lauk, 

sayur, buah, dan susu) untuk anak 

dalam satu bulan ini? 

    

2 Seberapa sering ayah balita 

membantu ibu menyiapkan makanan 

yang mengandung lemak (alpukat, 

kacang, daging, ikan, telur, susu) 

untuk anak dalam satu bulan ini? 

    

3 Seberapa sering ayah balita 

membantu ibu menyiapkan makanan 

yang mengandung karbohidrat (nasi, 

umbi-umbian, jagung, tepung) untuk 

anak dalam satu bulan ini? 

    

4 Seberapa sering ayah balita 

membantu ibu menyiapkan makanan 

yang mengandung protein (daging, 

ikan, kedelai, telur, kacang-

kacangan, susu) untuk anak dalam 

satu bulan ini? 

    

5 Seberapa sering ayah balita 

membantu ibu menyiapkan makanan 

yang mengandung vitamin (buah, 

sayur) untuk anak dalam satu bulan 

ini? 

    

6 Seberapa sering ayah balita 

membantu (menyuapi) anak makan 

nasi 1-3 piring/mangkok perhari 
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No Pertanyaan SS S TP Skor 

dalam satu bulan ini? 

7 Seberapa sering ayah balita 

membantu (menyuapi) anak makan 

dengan lauk hewani (daging, ikan, 

telur, dsb.) 2-3 potong perhari dalam 

satu bulan ini? 

    

8 Seberapa sering ayah balita 

membantu (menyuapi) anak makan 

dengan lauk nabati (tahu, tempe, 

dsb.) 2-3 potong perhari dalam satu 

bulan ini? 

    

9 Seberapa sering ayah balita 

membantu (menyuapi) anak makan 

buah 2-3 potong perhari dalam satu 

bulan ini? 

    

10 Seberapa sering ayah balita makan 

pagi bersama dengan anak di rumah 

dalam satu bulan ini? 

    

11 Seberapa sering ayah balita makan 

siang bersama dengan anak di rumah 

dalam satu bulan ini? 

    

12 Seberapa sering ayah balita makan 

malam bersama dengan anak di 

rumah dalam satu bulan ini? 

    

13 Seberapa sering ayah balita makan 

makanan selingan bersama dengan 

anak di rumah dalam satu bulan ini? 

    

  SB B TB  

14 Seberapa besar pengaruh ayah balita 

dalam memenuhi kebutuhan gizi 

seimbang anak? 

    

Sumber: dibuat dari ECLS-B Father Self-Administered Questionnaire (National 

Center for Education Statistics) dan (Kemenkes RI, 2014) 
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Lampiran 7 

b.Kuesioner Praktik Ibu dalam Pemberian Makan Balita 

Petunjuk pengisian:  

Berilah tanda “ √ “ pada kolom jawaban yang telah tersedia  

Keterangan :  

SS : Jika pernyataan tersebut sangat sering Anda lakukan.   

S : Jika pernyataan tersebut sering Anda lakukan.   

J : Jika pernyataan tersebut jarang Anda lakukan.   

TP: Jika pernyataan tersebut tidak pernah Anda lakukan. 

No Pertanyaan SS S J TP Skor 

Jenis makan      

1 Saya memberikan anak makanan 

dengan menu seimbang (nasi, lauk, 

sayur, buah, dan susu) pada anak 

saya setiap hari. 

     

2 Saya memberikan anak makanan 

yang mengandung lemak (alpukat, 

kacang, daging, ikan, telur, susu) 

setiap hari. 

     

3 Saya memberikan anak makanan 

yang mengandung karbohidrat (nasi, 

umbi-umbian, jagung, tepung) setiap 

hari. 

     

4 Saya memberikan anak makanan 

yang mengandung protein (daging, 

ikan, kedelai, telur, kacang-

kacangan, susu) setiap hari. 

     

5 Saya memberikan anak makanan 

yang mengandung vitamin (buah, 

sayur) setiap hari. 

     

Jumlah makan      

6 Saya memberikan anak saya makan 

nasi 1-3 piring/mangkok setiap hari. 

     

7 Saya memberikan anak saya makan 

dengan lauk hewani (daging, ikan, 

telur, dsb.) 2-3 potong setiap hari. 

     

8 Saya memberikan anak saya makan 

dengan lauk nabati (tahu, tempe, 

dsb.) 2-3 potong setiap hari. 

     

9 Anak saya menghabiskan semua 

makanan yang ada di 

piring/mangkok setiap kali makan. 
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No Pertanyaan SS S J TP Skor 

10 Saya memberikan anak saya makan 

buah 2-3 potong setiap hari. 

     

Jadwal makan      

1 Saya memberikan makanan pada 

anak saya secara teratur 3 kali sehari 

(pagi, siang, sore/ malam). 

     

2 Saya memberikan makanan selingan 

1-2 kali sehari diantara makanan 

utama. 

     

3 Anak saya makan tepat waktu.      

4 Saya membuat jadwal makan anak.      

5 Saya memberikan makan anak saya 

tidak lebih dari 30 menit. 

     

 

Sumber: di modifikasi dari Child Feeding Questionnaire (CFQ) (Camci, N., Bas, 

M., Buyukkargoz, 2014) 
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Lampiran 8 

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Correlations 

 
skor 

jawaban 

1 

skor 

jawaban 

2 

skor 

jawaban 

3 

skor 

jawaban 

4 

skor 

jawaban 

5 

skor 

jawaban 

6 

skor 

jawaban 

7 

skor 

jawaban 

8 

skor 

jawaban 

9 

skor 

jawaban 

10 

skor 

jawaban 

11 

skor 

jawaban 

12 

skor 

jawaban 

13 

skor 

jawaban 

14 

skor 

total 

skor 

jawaban 

1 

Pearson 

Correlat

ion 

1 ,667
*
 1,000

**
 ,816

**
 ,383 ,535 ,667

*
 ,667

*
 ,152 ,535 ,383 ,667

*
 ,408 ,467 ,708

*
 

Sig. (2-

tailed) 

 
,035 ,000 ,004 ,275 ,111 ,035 ,035 ,676 ,111 ,275 ,035 ,242 ,174 ,022 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

2 

Pearson 

Correlat

ion 

,667
*
 1 ,667

*
 ,816

**
 ,893

**
 ,802

**
 ,583 ,583 ,606 ,802

**
 ,893

**
 1,000

**
 ,612 ,700

*
 ,925

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,035 
 

,035 ,004 ,001 ,005 ,077 ,077 ,063 ,005 ,001 ,000 ,060 ,024 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

3 

Pearson 

Correlat

ion 

1,000
**

 ,667
*
 1 ,816

**
 ,383 ,535 ,667

*
 ,667

*
 ,152 ,535 ,383 ,667

*
 ,408 ,467 ,708

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,035 
 

,004 ,275 ,111 ,035 ,035 ,676 ,111 ,275 ,035 ,242 ,174 ,022 
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N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

4 

Pearson 

Correlat

ion 

,816
**

 ,816
**

 ,816
**

 1 ,781
**

 ,655
*
 ,816

**
 ,816

**
 ,557 ,655

*
 ,781

**
 ,816

**
 ,500 ,714

*
 ,917

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,004 ,004 ,004 
 

,008 ,040 ,004 ,004 ,094 ,040 ,008 ,004 ,141 ,020 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

5 

Pearson 

Correlat

ion 

,383 ,893
**

 ,383 ,781
**

 1 ,716
*
 ,574 ,574 ,783

**
 ,716

*
 1,000

**
 ,893

**
 ,547 ,736

*
 ,882

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,275 ,001 ,275 ,008 
 

,020 ,083 ,083 ,007 ,020 ,000 ,001 ,102 ,015 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

6 

Pearson 

Correlat

ion 

,535 ,802
**

 ,535 ,655
*
 ,716

*
 1 ,802

**
 ,802

**
 ,689

*
 ,524 ,716

*
 ,802

**
 ,764

*
 ,717

*
 ,869

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,111 ,005 ,111 ,040 ,020 
 

,005 ,005 ,028 ,120 ,020 ,005 ,010 ,020 ,001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

7 

Pearson 

Correlat

ion 

,667
*
 ,583 ,667

*
 ,816

**
 ,574 ,802

**
 1 1,000

**
 ,606 ,356 ,574 ,583 ,612 ,700

*
 ,823

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,035 ,077 ,035 ,004 ,083 ,005 
 

,000 ,063 ,312 ,083 ,077 ,060 ,024 ,003 
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N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

8 

Pearson 

Correlat

ion 

,667
*
 ,583 ,667

*
 ,816

**
 ,574 ,802

**
 1,000

**
 1 ,606 ,356 ,574 ,583 ,612 ,700

*
 ,823

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,035 ,077 ,035 ,004 ,083 ,005 ,000 
 

,063 ,312 ,083 ,077 ,060 ,024 ,003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

9 

Pearson 

Correlat

ion 

,152 ,606 ,152 ,557 ,783
**

 ,689
*
 ,606 ,606 1 ,689

*
 ,783

**
 ,606 ,836

**
 ,557 ,752

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,676 ,063 ,676 ,094 ,007 ,028 ,063 ,063 
 

,028 ,007 ,063 ,003 ,094 ,012 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

10 

Pearson 

Correlat

ion 

,535 ,802
**

 ,535 ,655
*
 ,716

*
 ,524 ,356 ,356 ,689

*
 1 ,716

*
 ,802

**
 ,764

*
 ,405 ,760

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,111 ,005 ,111 ,040 ,020 ,120 ,312 ,312 ,028 
 

,020 ,005 ,010 ,245 ,011 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

11 

Pearson 

Correlat

ion 

,383 ,893
**

 ,383 ,781
**

 1,000
**

 ,716
*
 ,574 ,574 ,783

**
 ,716

*
 1 ,893

**
 ,547 ,736

*
 ,882

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,275 ,001 ,275 ,008 ,000 ,020 ,083 ,083 ,007 ,020 
 

,001 ,102 ,015 ,001 
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N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

12 

Pearson 

Correlat

ion 

,667
*
 1,000

**
 ,667

*
 ,816

**
 ,893

**
 ,802

**
 ,583 ,583 ,606 ,802

**
 ,893

**
 1 ,612 ,700

*
 ,925

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,035 ,000 ,035 ,004 ,001 ,005 ,077 ,077 ,063 ,005 ,001 
 

,060 ,024 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

13 

Pearson 

Correlat

ion 

,408 ,612 ,408 ,500 ,547 ,764
*
 ,612 ,612 ,836

**
 ,764

*
 ,547 ,612 1 ,429 ,733

*
 

Sig. (2-

tailed) 

,242 ,060 ,242 ,141 ,102 ,010 ,060 ,060 ,003 ,010 ,102 ,060 
 

,217 ,016 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

jawaban 

14 

Pearson 

Correlat

ion 

,467 ,700
*
 ,467 ,714

*
 ,736

*
 ,717

*
 ,700

*
 ,700

*
 ,557 ,405 ,736

*
 ,700

*
 ,429 1 ,802

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,174 ,024 ,174 ,020 ,015 ,020 ,024 ,024 ,094 ,245 ,015 ,024 ,217 
 

,005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

skor 

total 

Pearson 

Correlat

ion 

,708
*
 ,925

**
 ,708

*
 ,917

**
 ,882

**
 ,869

**
 ,823

**
 ,823

**
 ,752

*
 ,760

*
 ,882

**
 ,925

**
 ,733

*
 ,802

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

,022 ,000 ,022 ,000 ,001 ,001 ,003 ,003 ,012 ,011 ,001 ,000 ,016 ,005 
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N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,775 ,969 15 
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Lampiran 9 

Hasil Uji Statistik 

Usia ibu 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<26 tahun 100 39,7 39,7 39,7 

26-35 

tahun 

126 50,0 50,0 89,7 

>35 tahun 26 10,3 10,3 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Pendidikan ibu 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

SD/sederajat 6 2,4 2,4 2,4 

SMP/sederajat 19 7,5 7,5 9,9 

SMA/sederajat 98 38,9 38,9 48,8 

Akademi/Perguruan 

tinggi 

129 51,2 51,2 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Pekerjaan ibu 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ibu rumah 

tangga 

144 57,1 57,1 57,1 

Swasta 52 20,6 20,6 77,8 

PNS 42 16,7 16,7 94,4 

TNI/POLRI 3 1,2 1,2 95,6 

Lain-lain 11 4,4 4,4 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Penghasilan ibu 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<Rp 1.723.000 137 54,4 54,4 54,4 

Rp 1.723.000-

3.290.000 

62 24,6 24,6 79,0 

Rp >3.290.000 53 21,0 21,0 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Usia ayah 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<26 tahun 72 28,6 28,6 28,6 

26-35 

tahun 

136 54,0 54,0 82,5 

>35 tahun 44 17,5 17,5 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Pendidikan ayah 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

SD/sederajat 7 2,8 2,8 2,8 

SMP/sederajat 18 7,1 7,1 9,9 

SMA/sederajat 112 44,4 44,4 54,4 

Akademi/Perguruan 

tinggi 

115 45,6 45,6 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Pekerjaan ayah 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak 

bekerja 

39 15,5 15,5 15,5 

Swasta 141 56,0 56,0 71,4 

PNS 25 9,9 9,9 81,3 

TNI/POLRI 35 13,9 13,9 95,2 

Lain-lain 12 4,8 4,8 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Penghasilan ayah 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<Rp 1.723.000 105 41,7 41,7 41,7 

Rp 1.723.000-

3.290.000 

63 25,0 25,0 66,7 

Rp >3.290.000 84 33,3 33,3 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Bentuk keluarga 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Keluarga inti (ayah, 

ibu, dan anak) 

228 90,5 90,5 90,5 

Keluarga besar 24 9,5 9,5 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Jumlah anak 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 orang 129 51,2 51,2 51,2 

2 orang 107 42,5 42,5 93,7 

>2 orang 16 6,3 6,3 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Suku responden 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Betawi 5 2,0 2,0 2,0 

Jawa 240 95,2 95,2 97,2 

Madura 5 2,0 2,0 99,2 

Sunda 2 ,8 ,8 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Daerah 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Desa 149 59,1 59,1 59,1 

Perkotaan 103 40,9 40,9 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Anak ke berapa 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 162 64,3 64,3 64,3 

2 64 25,4 25,4 89,7 

3 14 5,6 5,6 95,2 

4 10 4,0 4,0 99,2 

5 2 ,8 ,8 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Kategori_ayah * Kategori_jenis Crosstabulation 
Count   

 Kategori_jenis Total 

Tidak 

tepat 

Tepat 

Kategori_aya

h 

Kurang 24 15 39 

Cukup 62 65 127 

Baik 12 74 86 

Total 98 154 252 

Correlations 

 Total_aya

h 

Total_jeni

s 

Kategori_ayah 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kurang 39 15,5 15,5 15,5 

Cukup 127 50,4 50,4 65,9 

Baik 86 34,1 34,1 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Kategori_jenis 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak 

tepat 

98 38,9 38,9 38,9 

Tepat 154 61,1 61,1 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Kategori_jumlah 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak 

tepat 

63 25,0 25,0 25,0 

Tepat 189 75,0 75,0 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

Kategori_jadwal 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak 

tepat 

81 32,1 32,1 32,1 

Tepat 171 67,9 67,9 100,0 

Total 252 100,0 100,0  
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Spearman's 

rho 

Total_aya

h 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .633
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 252 252 

Total_jeni

s 

Correlation 

Coefficient 

.633
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 252 252 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Kategori_ayah * Kategori_jumlah Crosstabulation 
Count   

 Kategori_jumlah Total 

Tidak 

tepat 

Tepat 

Kategori_aya

h 

Kurang 26 13 39 

Cukup 29 98 127 

Baik 8 78 86 

Total 63 189 252 

Correlations 

 Total_aya

h 

Total_jumla

h 

Spearman's 

rho 

Total_ayah 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .492
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 252 252 

Total_jumla

h 

Correlation 

Coefficient 

.492
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 252 252 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Kategori_ayah * Kategori_jadwal Crosstabulation 
Count   

 Kategori_jadwal Total 

Tidak 

tepat 

Tepat 

Kategori_aya

h 

Kurang 35 4 39 

Cukup 37 90 127 

Baik 9 77 86 

Total 81 171 252 
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Correlations 

 Total_aya

h 

Total_jadw

al 

Spearman's 

rho 

Total_ayah 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .459
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 252 252 

Total_jadwa

l 

Correlation 

Coefficient 

.459
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 252 252 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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