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ABSTRACT 

ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO THE MOTHER’S BEHAVIOR 

PROVIDING NUTRITION FOR TODDLER BASED ON THE THEORY OF 

HEALTH BELIEF MODEL 

Study Cross Sectional in Region of Puskesmas Kawangu, Waingapu, East Sumba. 

By: Rambu Eri Hupunau 

Introduction: Toddler is an important  period in child growth that will determine 

the development of children in the future. If nutritional needs are not met properly 

during infancy, it will lead to malnutrition of children who are susceptible to 

infection, muscle management, swelling of the liver, and various other disorders 

such as skin inflammation, infections, organ abnormalities and functions (due to 

atrophy / reduction of these organs). Methods: This study design was descriptive 

with cross sectional approach. Total sampel in this study was 174 mothers 

respondents who has child with age 1–3 years. Independent variabel in this study 

were perceived suceptibility, perceived severity, perceived benefit, perceived 

barrier, cues to action and self eficacy. Dependent variabel study was Mother's 

behavior in providing nutrition. Sampel were taken by Cluster random sampling. 

The data were collected by questionnaire. Data were analyzed with spearmen rho 

test with significance level α< 0.05. Result: the result showed that perceived 

suceptibility (p=0.382), perceived severity (p=0.116), perceived benefit 

(p=0.182), cues to action (p=0.075) and self eficacy (p=0.132) theres was no 

relationship between mother’s behavior.only perceived barrier (p=0.033) have 

relationship with mother’s behavior. Discussion: it can be concluded that the 

health workers in Puskesmas should do intensive health education about good 

nutrition and the consequences that can occur if lack of nutrition in toddler 

children also respondents In order to further empower the available local food to 

be a substitute source of nutrition and use the home yard to become a family 

garden by planting various types of vegetables. 

 

Keywords :  toddler, mother’s behavior, health belief model. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang masih 

menghadapi masalah  kekurangan gizi yang cukup besar. Data (World Health 

Organization, 2010) didapatkan bahwa  1,5 juta balita khususnya usia toddler 

meninggal karena pemberian  makanan yang tidak tepat dan  90% diantaranya 

terjadi di negara berkembang. Masalah gizi yang sampai saat ini masih menjadi 

masalah di tingkat Nasional adalah gizi kurang pada toddler, anemia, Gangguan 

Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan kurang vitamin A.  

 Usia toddler merupakan masa pertumbuhan yang cepat (Growth Spurt) 

baik fisik maupun otak sehingga memerlukan kebutuhan gizi yang paling banyak 

dibandingkan pada masa-masa berikutnya, dan pada masa ini anak usia toddler 

sering mengalami kesulitan makan, apabila kebutuhan nutrisi tidak ditangani 

dengan baik maka dapat menyebabkan kurang gizi pada anak. Usia toddler 

termasuk dalam fase golden period dimana sekitar 80% otak anak berkembang 

sangat pesat.  

 Menurut Nency dan Arifin (2005)  kekurangan gizi pada  tingkat ringan 

dan atau sedang, anak masih seperti anak-anak lain dapat beraktivitas, bermain 

dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai kurus dan 

staminanya  mulai  menurun. Pada fase lanjut (gizi  buruk)  akan rentan terhadap 

infeksi, terjadi pengurusan otot, pembengkakan hati, dan berbagai gangguan yang
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 lain seperti misalnya peradangan kulit, infeksi, kelainan organ dan fungsinya 

(akibat atrophy/pengecilan organ tersebut)  

 Menurut Erikson, tingkat kedua dari teori perkembangan psikososial 

adalah autonomy pada anak usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada periode ini 

kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal sudah mulai berkembang seperti 

makan sendiri, berjalan dan berbicara. Anak sudah mulai sulit untuk makan 

karena sudah memilih sendiri makanan yang diinginkannya. Pada periode ini anak 

berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana mengontrol 

orang lain melalui kemarahan, penolakan, dan tindakan keras kepala (Potter & 

Perry, 2010). 

 Peran orangtua terutama Ibu adalah untuk menciptakan lingkungan makan 

yang menyenangkan misalnya memberi makan sambil diajak bermain, beri 

kesempatan anak untuk makan sendiri, berikan makanan dalam porsi yang tidak 

terlalu besar dan jangan menuruti kecenderungan anak untuk hanya menyukai satu 

jenis makanan tertentu, kenalkan selalu dengan jenis makanan yang baru 

(Supartini, 2004) 

 Hasil wawancara studi data awal dengan petugas di Puskesmas Kawangu 

mengatakan bahwa masih banyak terdapat kasus karena kekurangan gizi dan  

perilaku Ibu di wilayah kerja Puskesmas Kawangu secara umum belum sesuai 

harapan. Hasil wawancara 10 orang Ibu dengan anak usia toddler 5 orang 

mengatakan anaknya sulit untuk makan dan hanya suka mengkonsumsi ikan tidak 

suka makan sayur, 2 orang Ibu mengatakan anaknya suka jajan makanan ringan 

(ciki), dan 3 orang Ibu mengatakan tidak ada kesulitan makan pada anaknya 

kecuali kalau anaknya sakit atau tumbuh gigi. 
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 Health Belief Model adalah salah satu teori perilaku yang dituangkan 

dalam enam segi pemikiran dalam diri individu, yaitu perceived susceptibility 

(kerentanan yang dirasakan/diketahui), perceived severity (bahaya/kesakitan yang 

dirasakan), perceived benefit of action (manfaat yang dirasakan dari tindakan yang 

diambil), perceived barrier to action (hambatan yang dirasakan akan tindakan 

yang diambil), cues to action (isyarat untuk melakukan tindakan) dan self efficacy.  

 Penelitian yang dilakukan oleh (Hayati et al, 2014) menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara kerentanan yang dirasakan (perceived susceptibility), 

keseriusan yang dirasakan (perceived severity), manfaat (perceived benefit), 

rintangan yang dirasakan (perceived barriers), self efficacy, serta faktor 

pendorong (cues to action) dengan status gizi anak. Penelitian yang dilakukan  

oleh Rinda 2009 menunjukkan hanya sekitar 62.5% ibu yang dapat 

mempraktikkan perilaku pemberian makan seimbang pada anak, 75% yang 

mempunyai sikap positif dalam pemberian makanan bergizi seimbang dan 54.2% 

ibu yang hanya mengerti pemberian makanan bergizi seimbang namun tidak dapat 

mempraktikkan dengan baik. Orang tua sebagai faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap pemenuhan status gizi anak, karena peran orang tua dalam memilihkan 

makanan dan mencontohkan perilaku makan masih sangat besar (Virani, 2011). 

 Data Dinkes Kabupaten Sumba Timur tahun 2017 jumlah total balita di 

Kabupaten Sumba Timur adalah 24.650. Kejadian gizi kurang 460 kasus atau 1.86 

%, dan kejadian gizi buruk 174 kasus atau  0.7 % (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sumba Timur, 2017). Puskesmas Kawangu adalah salah  satu Puskesmas yang 

letaknya dekat dengan kota Waingapu dan diantara 3 Puskesmas yang letaknya 

dekat dengan kota Waingapu, Puskesmas Kawangu mempunyai angka kejadian 
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gizi buruk dan kurang yang paling tinggi. Survey awal didapatkan data untuk 

Tahun 2017 gizi buruk sebanyak 12 kasus atau  0.9 % dari total populasi, gizi 

kurang sebanyak 14 kasus atau 1.05  %, partisipasi  masyarakat ke posyandu 89.8 

%, imunisasi dasar lengkap 103.03 %. Tahun 2018 sampai pada bulan Agustus  

gizi buruk 10 kasus atau  0.51%  (7 anak usia toddler) dan  gizi  kurang 27 kasus 

atau  1.38 % (20 anak usia toddler) (Puskesmas Kawangu, 2017). 

      Status gizi balita sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang didapat dari 

makanan sehari-hari. Peran orang tua terutama Ibu sangat penting untuk menjaga 

balita terhindar dari kekurangan gizi. Menurut teori  Health Belief Model  perilaku 

kesehatan dipengaruhi oleh perceived susceptibility (kerentanan yang 

dirasakan/diketahui), perceived severity (bahaya/kesakitan yang dirasakan), 

perceived benefit (manfaat yang dirasakan dari tindakan yang diambil), perceived 

barrier (hambatan yang dirasakan akan tindakan yang diambil), cues to action 

(isyarat untuk melakukan tindakan) dan self efficacy atau keyakinan untuk 

melakukan perilaku kesehatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana hubungan faktor yang  mempengaruhi perilaku Ibu dalam pemberian 

nutrisi  pada anak usia toddler berdasarkan teori HBM?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan  faktor yang mempengaruhi Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan nutrisi pada  anak usia toddler. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan faktor perceived susceptibility dengan perilaku Ibu 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler 

2. Menganalisis hubungan faktor perceived severity dengan perilaku Ibu 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler. 

3. Menganalisis hubungan faktor perceived benefit of action dengan perilaku 

Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler. 

4. Menganalisis hubungan faktor perceived barrier to action, perilaku Ibu 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler.  

5. Menganalisis hubungan faktor cues to action dengan perilaku Ibu dalam 

pemenuhan  kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler. 

6. Menganalisis hubungan faktor self efficacy dengan perilaku Ibu dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi pada  anak usia toddler. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.1.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah bagi  

pengembangan Keperawatan Anak 

1.1.2 Praktis 

1. Pelayanan Kesehatan 

 Menambah informasi bagi petugas kesehatan puskesmas maupun  Dinas 

kesehatan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bagi anak usia toddler 

2. Peneliti  
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 Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang teori model 

kepercayaan dan aplikasinya dalam  penelitian  sehingga dapat diterapkan bila 

sudah kembali ke dunia kerjanya sebagai perawat. 

3. Bagi Responden 

 Meningkatkan  pengetahuan  dan perilaku pemberian  nutrisi bagi anak 

usia toddler yang sesuai dengan komposisi gizi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anak Usia Toddler 

2.1.1 Pengertian Anak Usia Toddler 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Sedangkan menurut (World Health Organization, 2010), anak dikatakan anak 

sejak anak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.  

 Anak usia toddler adalah anak yang berusia 12 – 36 bulan (1–3 tahun). 

Pada periode ini anak berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan 

bagaimana mengontrol orang lain melalui kemarahan, penolakan, dan tindakan 

keras kepala. Hal ini merupakan periode yang sangat penting untuk mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan intelektual secara optimal (Potter & Perry, 

2010). 

2.1.2 Karakteristik Makan Anak Usia Toddler 

 Anak usia toddler mempunyai ciri yang khas yaitu bergerak terus dan 

tidak bisa diam serta sulit diajak duduk untuk waktu yang relatif lama. Selain itu 

dalam usia 12-18 bulan pertumbuhan  sedikit lambat sehingga kebutuhan nutrisi 

dan kalori  menurun. Kebutuhan kalori kurang lebih 100 kkal per kilogram berat 

badan dan kalori menurun (Supartini, 2004). Karakteristik terkait pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler adalah anak sukar atau kurang mau 

makan :
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1. Nafsu makan anak seringkali berubah yang mungkin pada hari ini makannya 

cukup banyak dan pada hari berikut makannya sedikit. 

2. Biasanya anak menyukai jenis makanan tertentu 

3. Anak cepat bosan dan tidak tahan makan sambil duduk dalam waktu yang 

lama. Anjurkan orangtua dalam karakteristiknya tersebut : 

1) Ciptakan lingkungan makan yang menyenangkan misalnya memberi 

makan sambil diajak bermain. 

2) Beri kesempatan anak untuk belajar makan sendiri. Jangan berharap anak 

makan banyak dengan rapi sebagaimana anak yang lebih besar, karena 

anak usia toddler belum mampu melakukannya. 

3) Jangan menuruti kecenderungan anak untuk hanya menyukai satu jenis 

makanan tertentu, kenalkan selalu dengan jenis makanan baru. 

4) Berikan makan pada saat masih hangat dengan porsi yang tidak terlalu 

besar. 

5) Kurangi frekuensi minum susu, anjurkan untuk minum dua kali sehari 

saja. 

 

2.1.3 Kebutuhan Gizi Anak Usia Toddler 

1. Pengertian Gizi  

  Gizi adalah makanan yang dapat memenuhi kesehatan (Waryana, 2010). 

Zat gizi (nutriens) adalah zat kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan 

fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta 

mengatur proses-proses kehidupan (Almatsier, 2009). Gizi seimbang adalah 

susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan 

8 
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jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memerhatikan prinsip 

keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan 

(BB) ideal.  Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan 

semua zat gizi yang dibutuhkan oleh fungsi normal tubuh. Bila dikelompokkan 

ada tiga zat fungsi gizi dalam tubuh, yaitu (Almatsier, 2009) : 

1) Memberi energi 

Zat-zat gizi yang memberikan kebutuhan enrgi adalah karbohidrat, protein dan 

lemak. Oksidasi zat-zat ini menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh 

untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. 

2) Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh 

Protein, mineral dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu 

diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel  

yang rusak.  

3) Mengatur proses tubuh 

Protein, mineral, vitamin dan air diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Protein 

diperlukan untuk mengatur keseimbangan air di dalam sel. Mineral dan vitamin 

diperlukan sebagai pengatur dalam proses oksidasi. Air diperlukan untuk 

melarutkan bahan-bahan didalam tubuh. 

4) Pola pemberian makan anak balita 

Pola makan yang baik terdiri dari konsumsi makanan yang berkualitas, yaitu 

makanan yang sehat, bervariasi dengan jumlah yang cukup dan perilaku makan 

yang benar. Faktor yang cukup dominan terhadap kejadian gizi kurang yaitu 

perilaku memilih dan memberikan makanan yang tidak tepat terhadap keluarga 

termasuk balita (Kemenkes, 2011). 
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Tabel 2.1 Pola pemberian makan balita 

Usia (bulan) ASI Makanan 

lunak 

Makanan 

lembek 

Makanan 

keluarga 

0-6 bulan     

6-8 bulan     

9-11 bulan     

12-23 bulan     

24-59 bulan     

 Sumber : Kemenkes, 2011 

Keterangan 

Usia 0-6 bulan : hanya diberi ASI saja 

Usia 6-8 bulan : diberi ASI dan makanan lunak berseling 

Usia 9-11 bulan : diberi ASI dan makan lembek berseling 

Usia 12-23 bulan : diberi ASI dan makan keluarga berseling 

Usia 24-59 bulan : diberi makanan keluarga 

Tabel 2.2 Takaran konsumsi makan balita 

Usia Makanan balita Frekuensi 

0-6 bulan ASI eksklusif Sesering mungkin 

6-12 bulan Makanan lumat/lembek 3x sehari 

6-12 sendok makan 

1-3 tahun Makanan keluarga 
1-1½ piring nasi/pengganti 

2-3potong lauk hewani 

1-2 potong lauk nabati 
½ mangkok sayur 

2-3 potong buah-buahan 

1 gelas susu 

3x sehari 

4-5 tahun 1-3 piring nasi/pengganti 
2-3potong lauk hewani 

1-2 potong lauk nabati 

1-1½ mangkok sayur 
2-3 potong buah-buahan 

1-1½  gelas susu 

3x sehari 

 Sumber : Kemenkes, 2011 

 Untuk anak usia 1-2 tahun, pemberian ASI yang masih diteruskan sampai 

usia 2 tahun, pemberian makanan keluarga secara bertahap sesuai kemampuan 

anak. Pemberian makan keluarga terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah, 
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pemberian makanan selingan 2x sehari diantara waktu makan, jenis makanan 

bervariasi. Untuk anak yang berusia lebih dari 2 tahun diberikan makanan 

keluarga 3x sehari sebanyak 1/3 sampai ½ porsi orang dewasa dan pemberian 

makanan selingan 2x sehari yang mengandung zat gizi. 

2.   Kebutuhan Gizi Pada Anak Usia Toddler 

 Dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler sebaiknya 

penyediaan bervariasi menunya untuk mencegah kebosanan, berikan susu, daging, 

sup, sayuran dan buah-buahan. Pada anak usia toddler juga diperlukan makanan 

padat karena kemampuan mengunyah anak sudah mulai kuat (Hidayat, 2005). 

Menurut (Almatsier, 2009) kebutuhan gizi pada balita diantaranya energi, protein, 

lemak, air, hidrat arang, vitamin, mineral. 

1) Energi 

  Zat-zat yang mengandung energi terdiri dari protein, lemak dan 

karbohidrat. Distribusi kalori dalam makanan anak yang dalam keseimbangan diet 

(balanced diet) ialah 15% berasal dari protein, 35% dari lemak dan 50% dari 

karbohidrat. Kelebihan energi yang tetap setiap hari sebanyak 500 kalori, dapat 

menyebabkan kenaikan berat badan 500 gram dalam seminggu (Sediaoetama, 

2004). 

    Tabel 2.3  Angka Kecukupan Energi Untuk Anak Balita 

Golongan umur (tahun) Kecukupan 

Energi 

Kal/kg BB/hari 

1 990 110 

1-3 1200 100 

4-5 1620 90 

    Sumber : (Sediaoetama, 2004) 

 

2) Protein 
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 Nilai gizi protein ditentukan oleh kadar asam amino esensial. Akan tetapi 

dalam praktek sehari-hari umumnya dapat ditentukan dari asalnya. Protein hewani 

biasanya mempunyai nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan protein 

nabati. Protein telur dan protein susu biasanya dipakai sebagai standar untuk nilai 

gizi protein. Nilai gizi protein nabati ditentukan oleh asam amino yang kurang 

(asam amino pembatas), misalnya protein kacang-kacangan. Nilai protein dalam 

makanan orang Indonesia sehari-hari umumnya diperkirakan 60% dari pada nilai 

gizi protein telur (Sediaoetama, 2004).  

Tabel 2.4  Angka Kecukupan Protein Anak Balita (gr/kgBB sehari ) 

Umur (tahun) Gram/Kg BB/hari 

1 1,27 

2 1,19 

3 1,12 

4 1,06 

5 1,01 

    Sumber : (Sediaoetama, 2004) 

 

3) Air 

 Air merupakan zat gizi yang sangat penting bagi bayi dan anak karena 

bagian terbesar dari tubuh terdiri dari air, Kehilangan air melalui kulit dan 

ginjalpada bayidan anak lebih besar dari pada orang dewasa.  Kebutuhan air sehari 

pada anak usia 12 bulan adalah 120-135 ml/kg/BB dan pada anak usia 2-3 tahun 

adalah 112-125 ml/kg/BB. 

4) Lemak 

 Lemak merupakan komponen struktural dari semua sel-sel tubuh, yang 

dibutuhkan oleh ratusan bahkan ribuan fungsi fisiologis tubuh (McGuire & 

Beerman, 2011). Lemak terdiri dari trigliserida, fosfolipid dan sterol yang masing-

masing mempunyai fungsi khusus bagi kesehatan manusia. Sebagian besar (99%) 

lemak tubuh adalah trigliserida. Trigliserida terdiri dari gliserol dan asam-asam 
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lemak. Disamping mensuplai energi, lemak terutama trigliserida, berfungsi 

menyediakan cadangan energi tubuh, isolator, pelindung organ dan menyediakan 

asam-asam lemak esensial (Escott-Stump, 2008). 

Tabel 2.5  Tingkat Kecukupan Lemak Anak Balita 

Umur Gram/kg/bb/hari 

0-5 bulan 31 

6-11 bulan 36 

1-3 tahun 44 

4-5 tahun 62 

   Sumber : Hardinsyah, 2012 

 

5) Hidrat arang 

 Pada ASI dan sebagian susu formula bayi, 40%-50% kandungan kalori 

berasal dari hidrat arang terutama laktosa. Karbohidrat diperlukan pada anak-anak  

yang sedang tumbuh  sebagai sumber energi dan tidak ada ketentuan tentang 

kebutuhan minimal karbohidrat karena glukosa dalam sirkulasi dapat dibentuk 

dari protein dan gliserol.  

6) Vitamin dan mineral 

 Pada dasarnya dalam ilmu gizi, nutrisi atau yang lebih dikenal dengan zat 

gizi dibagi menjadi 2 macam, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi 

terdiri dari protein, lemak, karbohidrat dan beberapa mineral yang dibutuhkan 

tubuh dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikronutrisi (mikronutrient) adalah 

nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah sangat sedikit (dalam ukuran 

miligram sampai mikrogram), seperti vitamin dan mineral (Sandjaja, 2009). 

Menurut Almatsier (2009), vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang 

dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil. Vitamin dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu vitamin yang larut dalam air (vitamin B dan C) dan vitamin yang tidak larut 

dalam air (vitamin A, D, E dan K). Mineral merupakan bagian dari tubuh dan 
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memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat 

sel, jaringan, organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan, berperan dalam 

berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-

enzim (Almatsier, 2009). 

Tabel 2. 6  Tingkat Kecukupan Vitamin dan Mineral Anak Balita 

Umur Kalsium 

(mg) 

Fosfor 

(mg) 

Zat besi 

(mg) 

Vitamin A 

(RE) 

Vitamin C 

(mg) 

0 - 5 bulan 200 100 0,5 375 40 

6 - 11 bulan 400 225 7 400 40 

1 - 3 tahun 500 400 8 400 40 

4 - 6 tahun 500 400 9 450 45 

Sumber : Angka Kecukupan Gizi, 2004 

 

Tabel 2.7 Kebutuhan nutrisi harian untuk anak usia toddler 1-3 tahun 

Nutrisi Kebutuhan / hari Setara dengan 

Vit A 400 ug Wortel ( 50 gr ) 

Vit D 

 

200 IU Susu (470 ml atau 2 cangkir) 

Vit K 15 ug 2 tangkai asparagus (20 gr) 

Vit 

B1(thiamin) 

0,5 mg Kentang rebus (150 gr) 

Vit 

B2(riboflavin) 

0,5 mg Telur rebus (55 gr) 

Vit B3 (niasin) 6 mg Dada ayam ( 50 gr) 

Vit 

B6(piridoksin) 

0,5 ug Fillet salmon ( 90 gr) 

Vit 

B12(piridoksit) 

0,9 ug 1 butir telur rebus 

Asam folat 150 ug 3 kuntum brokoli (35 gr) 

Kalsium 500 mg Susu (290 ml) 

Magnesium 60 mg 1 mangkuk buah labu (245 gr ) 

Zat besi 8 mg Daging sapi ( 170 gr) 

Zinc 7 mg Kacang tanah  100 gr) 

Selenium 17 ug Tuna ( 20 gr) 

Natrium 0,8 g Garam (1/2 sendok teh ) 

Sumber : (Rohman, Sujarwo, & Bahiyah, 2015) 
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2.1.4 Perkembangan Anak Usia Toddler 

1. Definisi Perkembangan Anak Usia Toddler 

 Perkembangan merupakan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang 

dapat dicapai melalui tumbuh kematangan belajar (Wong, 2008). Menurut 

Soetjiningsih (2012), perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak 

pembuahan dan terus menerus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. 

Senada dengan Soetjiningsih, Allen & Marotz (2010) menyebutkan bahwa 

perkembangan mengacu pada bertambahnya kompleksitas yaitu perubahan dari 

sesuatu yang sangat sederhana menjadi lebih rumit.  

 Proses bertahap penambahan sedikit demi sedikit dimana setiap aspek baru 

perkembangan melibatkan dan dibangun atas perubahan sebelumnya (Allen & 

Marotz, 2010). Setiap pencapaian diperlukan untuk mencapai rangkaian 

keterampilan berikutnya dan pada periode kanak-kanak awal merupakan masa 

kanak-kanak yang penting untuk mengetahui kemampuan pencapaian tugas 

perkembangan anak sesuai usianya (Soetjiningsih, 2012). 

 Menurut Soetjiningsih (2012), tugas perkembangan merupakan tugas yang 

muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu dan ketika 

seseorang tidak mencapai satu atau lebih tugas perkembangan sesuai usianya 

maka akan menjadi hambatan dalam perkembangan berikutnya. Allen & Marotz 

(2010) menyebutkan bahwa perkembangan anak usia pra sekolah meliputi 

perkembangan fisik, kognitif, personal-sosial, bahasa, dan motorik (kasar dan 

halus). 
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan 

 Beberapa teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

menurut para ahli antara lain : aliran nativisme dari Scopenhauer (1860) 

berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur 

pembawaan. Berbeda dengan aliran nativisme, John Locke (1704) yang mengikuti 

aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan individu sepenuhnya 

ditentukan oleh faktor lingkungan/pendidikan.  

 William Stern (1938) menggabungkan kedua aliran di atas menjadi aliran 

konvergensi. Menurut aliran konvergensi, perkembangan individu ditentukan oleh 

kedua kekuatan tersebut, baik faktor dasar atau pembawaan maupun faktor 

lingkungan karena keduanya secara convergent akan menentukan perkembangan 

seseorang individu (Sulistyawati, 2014). 

 Menurut Hurlock (2013), sependapat dengan aliran konverfensi bahwa 

faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan mempengaruhi 

kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Faktor internal yang 

mempengaruhi perkembangan yaitu : faktor genetik dan ras atau etnik. Faktor 

genetik merupakan faktor bawaan sejak lahir dari keluarganya. Pada umumnya, 

seseorang akan memiliki kesamaan atau kemiripan baik dari intelegensi, bakat, 

dan lainnya. Ras atau etnik seseorang yang dilahirkan dari ras atau bangsa 

Amerika maka ia tidak memiliki faktor herediter ras atau bangsa Indonesia atau 

sebaliknya.  

 Selain faktor internal, perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor 

eksternal yaitu : faktor gizi, obatobatan, radiasi, infeksi, psikologi ibu, status 
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sosial ekonomi keluarga, lingkungan pengasuhan, lingkungan sekolah, 

kebudayaan dan stimulasi. Faktor gizi ibu selama hamil dan setelah bayi lahir 

seperti pemberian ASI yang akan mempengaruhi perkembangan anak ke 

depannya. Obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui juga 

mempengaruhi perkembangan karena mengganggu susunan saraf pusat. Radiasi 

atau paparan sinar ini dapat mengakibatkan kelainan pada janin. Infeksi saat ibu 

hamil seperti TORCH (Toksoplasma, Rubella, Sitomegalo virus, Herpes 

simpleks) dapat menyebabkan kelainan pada bayi yang mempengaruhi 

perkembangannya. 

  Selain itu, psikologi ibu saat mengetahui kehamilannya juga berpengaruh 

ke perkembangan anak. Jika kehamilan tersebut tidak diinginkan ketika anak itu 

lahir akan merasa tertekan dan akan mengalami hambatan perkembangan. Status 

sosial ekonomi keluarga berkaitan dengan kemiskinan yaitu kekurangan makanan 

sehingga akan menghambat proses anak untuk tumbuh dan berkembang. 

Lingkungan pengasuhan seperti interaksi ibu-anak, ayah-anak juga sangat 

mempengaruhi perkembangan anak.  

 Selain lingkungan pengasuhan keluarga, lingkungan sekolah juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Sekolah adalah tempat 

anak untuk memperoleh pembelajaran dengan metode yang baik dan benar sesuai 

usia anak. Jika terjadi ketidaksesuaian metode pembelajaran akan mengakibatkan 

perkembangan anak tidak optimal. Kebudayaan suatu suku tertentu secara turun- 

temurun diteruskan ke generasi berikutnya seperti anak harus diberikan air putih 

setelah lahir, tidak boleh mengonsumsi makanan yang amis setelah melahirkan 

dan masih banyak lainnya. Pandangan tentang kebudayaan masing-masing 
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dianggap wajib dilakukan tanpa melihat dampak ke depannya. Hal ini membuat 

terjadinya hambatan perkembangan anak karena dalam praktiknya tidak sesuai 

dengan teori atau tingkat pengetahuan. 

 Faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan yaitu stimulus. 

Stimulus atau rangsangan yang diberikan pada anak seperti belajar bermain dan 

melakukan aktivitas tertentu sering dilupakan. Hal ini dikarenakan sibuk dengan 

pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk interaksi dengan anak. Kebanyakan 

orang tua mengganggap cukup menjaga anak dengan adanya pengasuh, padahal 

peran orang tua sangat penting untuk perkembangan anak. 

3. Aspek dalam Perkembangan 

Aspek dalam perkembangan anak menurut Allen & Marotz (2010) meliputi 

perkembangan fisik, kognitif, personal-sosial, bahasa, dan motorik kasar serta 

motorik halus. 

1) Perkembangan Fisik 

 Perkembangan fisik merupakan berkembangnya proporsi tubuh, berat 

badan dan tinggi badan dari sebelumnya. Pada anak usia 1 – 3 tahun umumnya 

mengalami perkembangan fisik yaitu akan terjadi pertambahan tinggi rata-rata 

6,35 cm setiap tahun dan pertambahan berat badan 2,5 – 3,6 kg setiap tahun 

(Soetjiningsih, 2012). Menurut Allen & Marotz (2010), pada usia 1 tahun berat 

badan akan bertambah kira-kira 1 /4 - 1 /2 pon (0,13 - 0,25 kg) per bulan sehingga 

ratarata berat badannya 21 - 27 pon (9,6 - 12,3 kg), dan tinggi badan akan 

bertambah sekitar 2 - 3 inci (5,0 - 7,6 cm) per tahun sehingga kurang lebih 

tingginya 32 - 35 inci (81,3 - 88,9 cm). 
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 Pada usia 2 tahun, berat badan akan bertambah kira-kira 2 - 2,5 pon (0,9 - 

1,1 kg) per tahun sehingga rata-rata berat badannya 26 - 32 pon (11,8 - 14,5 kg), 

dan tinggi badan akan bertambah sekitar 3 - 5 inci (7,6 - 12,7 cm) per tahun 

sehingga kurang lebih tingginya 34 - 38 inci (86,3 - 96,5 cm). Pada anak usia 3 

tahun akan memiliki pertambahan berat badan 3 - 5 pon (1,4 - 2,3 kg) per tahun 

sehingga rata-rata berat badannya 30 - 38 pon (13,6 - 17,2 kg), dan tinggi badan 

akan bertambah 2 - 3 inci (5 - 7,6 cm) per tahun sehingga tingginya mencapai 38 - 

40 inci (96,5 - 101,6 cm) 

2) Perkembangan Motorik Kasar dan Motorik Halus 

 Menurut Depkes RI (2006), perkembangan motorik kasar adalah aspek 

yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap 

tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri dan sebagainya. 

Perkembangan motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan 

anak melakukan gerakan yang melibatkan koordinasi bagian-bagian tubuh tertentu 

dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti menulis. 

 Menurut Allen & Marotz (2010), anak-anak pada usia 1 - 3 tahun akan 

mengalami perkembangan sesuai usianya dalam keterampilan motorik kasar dan 

motorik halus. Pada usia 1 tahun, kemampuan gerak kasar anak bisa mengangkat 

badannya dari posisi duduk ke berdiri tanpa bantuan dan duduk sendiri tanpa 

bantuan. Anak juga dapat berdiri selama 30 detik tanpa bantuan atau pegangan 

dan berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh serta anak akan bisa menangkap 

dan melempar bola. Pada usia 2 tahun, kemampuan gerak kasar anak bisa 

melompat jauh, melempar dan menangkap bola besar. Anak bisa merangkak dan 
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memanjat. Anak juga bisa menendang bola kecil ke depan tanpa berpegangan 

serta bisa berjalan naik tangga sendiri.  

 

 Pada usia 3 tahun, kemampuan gerak kasar anak bisa berdiri selama 30 

detik atau lebih tanpa berpegangan. Anak bisa melempar bola lurus ke arah perut. 

Anak juga bisa melompati selembar kertas dengan mengangkat kedua kakinya. 

Anak dapat mengayuh sepeda roda tiga. Tidak hanya keterampilan motorik kasar, 

keterampilan motorik halus anak pada usia 1 - 3 tahun juga akan meningkat. 

 Pada usia 1 tahun, kemampuan motorik halus anak sudah dapat memegang pensil 

tanpa bantuan dan mencoret-coret kertas tanpa petunjuk. Anak bisa menyusun 

balok-balok, memasukkan dan mengeluarkan benda dari suatu tempat ke tempat 

lain, serta memasukkan benda satu ke benda lainnya yang ukurannya berbeda.  

Pada usia 2 tahun, kemampuan gerak halus anak dapat menyusun balok-balok 

dengan jumlah yang lebih banyak. Anak akan mengerti konsep jumlah seperti 

jumlah balok ada 6, dan akan mengelompokkan benda-benda sesuai jenisnya.  

 Sementara pada usia 3 tahun, kemampuan gerak halus anak dapat Anak 

akan mampu menyusun balok-balok dengan jumlah yang lebih banyak. Anak 

dapat membuat garis lurus Ketika anak tidak mampu melaksanakan tugas 

perkembangan motorik kasar dan halus sesuai usianya berarti anak tersebut 

mengalami keterlambatan perkembangan.  

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar dan 

halus meliputi : faktor makanan, pemberian stimulus, kesiapan fisik, jenis 

kelamin, dan budaya. Faktor makanan yaitu pemberian makanan sejak anak lahir 

seperti ASI. Pemberian stimulus seperti mengajak anak untuk bermain secara 
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rutin misalnya merangkak, berlari, dan lainnya untuk meningkatkan keterampilan 

anak. Kesiapan fisik berarti kesiapan dari anak itu sendiri baik dari saraf maupun 

kematangan fisik. Jika anak tersebut sudah dilatih tetapi belum juga bisa berjalan 

berarti bisa jadi dikarenakan faktor kesiapan fisik (Wiyani, 2014). 

 Jenis kelamin juga merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak. Jika diperhatikan, anak perempuan lebih suka melakukan 

aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik halus. Sebaliknya, anak laki-laki 

lebih suka melakukan aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik kasar. 

Selain itu, faktor budaya juga ikut berpengaruh dan menjadikan kebiasaan seperti 

anak perempuan tidak boleh memanjat dan yang boleh hanya anak laki-laki. Hal 

ini juga bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan perkembangan motorik anak. 

3) Perkembangan Personal Sosial 

 Perkembangan personal sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi 

dan beradaptasi di dalam suatu lingkungan. Menurut Allen & Marotz (2010), 

perkembangan personal sosial anak usia 1 - 3 tahun akan berkembang sesuai 

usianya. Pada usia 1 tahun, anak akan cenderung bersikap ramah dan memiliki 

rasa ingin tahu yang besar. Anak senang digendong dan dibacakan cerita. Anak 

juga akan menirukan tingkah laku orang disekitarnya. Anak akan cenderung 

menangis bila hal yang diinginkannya tidak dipenuhi atau saat kelelahan.  

 Pada usia 2 tahun, anak akan lebih menunjukkan kasih sayangnya dengan 

memeluk atau mencium anak-anak lain sebagai tanda empati dan peduli. Anak 

sering tidak sabaran untuk menunggu giliran dan sering menentang dengan 

berteriak. Anak juga sering melihat dan menirukan permainan anak lain tetapi 

jarang mau bergabung serta sering membuat perintah kepada orang dewasa. 
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Sementara pada usia 3 tahun, anak akan mengerti bertukar giliran dan akan ikut 

bergabung dalam permainan bersama teman. Anak juga menunjukkan kasih 

sayang kepada anak lain yang lebih kecil atau yang terluka.  

 Jika anak tidak bisa melakukan tugas perkembangan sesuai usianya berarti 

anak tersebut mengalami keterlambatan perkembangan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya keterlambatan perkembangan personal sosial (Wiyani, 

2014) yaitu : rasa takut anak, rasa cemas anak, rendah diri, pemalu dan 

ketidakpatuhan. Rasa takut anak umumnya karena gelap, takut binatang seperti 

anjing, takut petir, hantu dan lainnya. Hal ini wajar akan tetapi jika rasa takut itu 

sudah berlebihan, maka akan menimbulkan masalah sosial pada anak. Selain itu, 

rasa cemas yang anak hadapi akan lingkungan sekitar yang terlalu banyak 

mengkritik, sikap perfeksionis orang tua dan sikap bebas orang tua. Hal tersebut 

berdampak terhadap perkembangan personal sosial anak. 

 Rendah diri dapat timbul karena bentuk tubuh yang kecil atau cacat 

sehingga minder dan tidak mau bergaul. Sikap anak yang pemalu karena sering 

diejek atau faktor ekonomi orang tua juga bisa berpengaruh ke perkembangan 

personal sosial anak. Ketidakpatuhan anak dikarenakan orang tua kurang disiplin 

atau disiplinnya sangat keras sehingga membuat perkembangan anak juga 

terganggu. 

4) Perkembangan Bahasa 

 Kemampuan bahasa merupakan kemampuan untuk memberikan respon 

terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah dan sebagainya 

(Depkes RI, 2006). Perkembangan bahasa anak usia 1 - 3 tahun pada umumnya 

menurut Allen & Marotz (2010) : Pada usia 1 tahun, anak sudah menggunakan 
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satu kata seperti aku, mama, papa, serta berkata sederhana seperti mana papa 

cangkirnya. Anak memahami bagian tubuhnya seperti hidung, telinga, dan kaki. 

Anak juga mulai merespon pertanyaan dengan menjawab iya atau tidak.  

 Pada usia 2 tahun, anak lebih menguasai kosa kata. Anak juga sering 

bertanya tentang sesuatu yang dilihatnya. Anak mulai mengatakan kalimat bukan 

jawaban tidak tetapi misalnya tidak mau susu lagi. Sementara itu, pada usia 3 

tahun, anak akan lebih menguasai banyak kosa kata. Anak bernyanyi dan 

berkomentar tentang apa yang dilihatnya. Anak selalu bertanya dan membuat 

percakapan berlanjut terus serta menarik perhatian orang lain terhadap dirinya.  

Pada anak yang tidak mencapai tugas perkembangan di atas sesuai usianya, maka 

dapat diartikan anak tersebut mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. 

 Menurut Wiyani (2014), hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain :  

faktor kesehatan, intelegensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin dan 

hubungan keluarga. Faktor kesehatan anak pada tahun pertama sangat penting. 

Anak yang sering sakit-sakitan akan memperbesar kemungkinan untuk terjadinya 

keterlambatan bahasa. Orang tua dapat mencegahnya dengan pemberian ASI dan 

makanan bergizi serta rutin memeriksakan anak ke dokter.  

 Tingkat intelegensi akan mempengaruhi perkembangan bahasa jika 

intelegensinya normal atau di atas normal maka umumnya perkembangan 

bahasanya cepat. Status sosial ekonomi keluarga yang miskin lebih banyak 

menunjukkan keterlambatan perkembangan bahasa karena perbedaan kecerdasan 

dan kesempatan belajar. Jenis kelamin pun mempengaruhi perkembangan bahasa 

biasanya anak perempuan lebih cepat perkembangan bahasanya dibandingkan 

anak laki-laki. Selain itu, hubungan keluarga seperti sikap orang tua mudah 
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marah, suka membentak-bentak, kurang perhatian dan kurang memberikan 

kesempatan anak untuk belajar juga akan mempengaruhi perkembangan. 

5) Perkembangan Kognitif 

 Piaget membagi perkembangan kognitif ke dalam empat tahap yaitu : 

tahap sensori-motorik (0 - 2 tahun), tahap pra operasional (2 - 6 tahun), tahap 

operasional konkret (7 - 11 tahun), dan tahap operasional formal (11 - 15 tahun). 

Dalam setiap tahapan mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada tahap sensori-

motorik merupakan tahap awal anak mulai berinteraksi dengan lingkungan 

menggunakan gerak reflek. Selanjutnya pada tahap pra operasional, anak mulai 

menggunakan bahasa yang sistematis dan berpikir egosentris.  

 Kemudian pada tahap operasional konkret, egosentris berkurang dan 

memiliki kemampuan problem solving secara logis serta mengerti konsep 

reversibility. Pada tahap operasional formal, seseorang akan memiliki kemampuan 

berfikir abstrak, mampu memahami cara berpikir ilmiah, mulai berpikir tentang 

identitas diri dan tertarik dengan isu-isu sosial. Menurut Allen & Marotz (2010), 

tahap perkembangan kognitif pada anak usia 1 - 3 tahun yang sesuai usianya 

adalah seperti berikut ini : Pada usia 1 tahun, anak akan senang dengan 

menyembunyikan benda, senang melihat buku gambar. Anak tidak sering lagi 

memasukkan benda ke mulutnya. Anak juga bisa menyebutkan nama-nama benda 

sehari-hari.  

 Pada usia 2 tahun, anak akan cenderung memberikan perintah atau arahan. 

Anak akan menatap dalam jangka waktu panjang terhadap sesuatu yang terlihat 

menarik. Anak juga akan mengenali dan mengekspresikan rasa sakit serta 

menunjukkan bagian yang sakit. Sementara itu, pada anak usia 3 tahun, anak akan 
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mulai mendengarkan penuh perhatian pada cerita yang dibacakan untuknya dan 

berkomentar tentang cerita. Anak bisa menyebutkan segitiga, lingkaran, kotak dan 

dapat menunjukkan bentuk yang diminta. Anak juga bisa mengelompokkan jenis 

mainan sesuai ukuran, warna dan menghitung jumlahnya dengan suara yang 

keras.  

 Anak yang mengalami keterlambatan perkembangan kognitif bisa 

dikarenakan beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal (Wiyani, 2014). 

Faktor internal meliputi faktor bawaan, faktor kematangan dan faktor minat dan 

bakat. Faktor bawaan adalah genetik dari bapak ibunya akan mempengaruhi 

perkembangan anak sejak anak itu lahir. Faktor kematangan organ saat anak lahir 

belum pada saat usianya seperti prematur atau berat badan lahir rendah. Faktor 

minat dan bakat anak harus diiringi dengan stimulus dari orang tua sehingga dapat 

mengoptimalkan perkembangannya. 

 Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak meliputi faktor lingkungan, faktor pembentukan, dan 

faktor kebebasan. Faktor lingkungan berpengaruh karena dari lingkungan 

pengetahuan dan pengalaman diperoleh. Faktor pembentukan seperti sekolah juga 

berpengaruh terhadap perkembangan anak. Faktor kebebasan anak yang dibatasi 

seperti dalam menyelesaikan sesuatu hal dengan caranya sendiri tetapi orang tua 

melarang. Hal ini juga menghambat perkembangan kognitif anak. 
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2.2 Perilaku 

2.2.1 Pengertian Perilaku 

 Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus 

terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespons menurut Skinner 

(Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan batasan yang dikemukakan Skinner, perilaku 

kesehatan adalah suatu respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang 

berkaitan dengan sehat- sakit, penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesehatan seperti pelayanan kesehatan, makanan, minuman dan lingkungan 

(Notoatmodjo, 2010).  

 Berdasarkan pengertian di atas perilaku kesehatan adalah semua aktivitas 

atau kegiatan seseorang, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati 

yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. 

Menurut Notoadmojo, 2010. Bentuk perilaku dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yakni : 

1. Perilaku Tertutup (covert behavior) 

 Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih 

belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih 

terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap 

terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk “unobservable behavior” yang 

dapat diukur  adalah pengetahuan dan sikap. 
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2. Perilaku Terbuka (overt behavior) 

  Perilaku terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut sudah berupa 

tindakan atau praktik, ini dapat diamati orang lain dari luar  atau “observable 

behavior”. Perilaku kesehatan dapat dikategorikan menjadi tiga 

kelompok(Notoatmodjo, 2010) : 

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan  

1) Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila sakit serta 

pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari penyakit. Perilaku 

pencegahan ini merupakan respon untuk melakukan pencegahan 

penyakit, termasuk juga perilaku untuk tidak menularkan penyakit 

kepada orang lain.  

2) Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. 

Hal ini mengandung maksud bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan 

relatif, maka dari itu orang yang sehat pun perlu diupayakan supaya 

mencapai tingkat kesehatan yang seoptimal mungkin. 

3) Perilaku gizi (makanan) dan minuman. Makanan dan minuman dapat 

memelihara serta meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi sebaliknya 

makanan dan minuman dapat menjadi penyebab menurunnya kesehatan 

seseorang, bahkan dapat mendatangkan penyakit. Hal ini sangat 

tergantung pada perilaku orang terhadap makanan dan minuman tersebut. 

2. Perilaku pencarian dan penggunaan system atau fasilitas pelayanan kesehatan, 

atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan. Perilaku ini adalah 

menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit dan atau 
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kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini dimulai dari mengobati sendiri sampai 

mencari pengobatan yang lebih baik.  

3. Perilaku kesehatan lingkungan  

 Bagaimana seseorang merespons lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 

social budaya dan sebagainya. Sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi 

kesehatannya. Berdasarkan pendapat Ogden (1996) menentukan tiga bentuk 

perilaku kesehatan yang meliputi : 

1. Perilaku sehat (a health behaviour) yaitu perilaku yang bertujuan 

mencegah penyakit (seperti makan, diet kesehatan).  

2. Perilaku sakit (a illness behaviour) yaitu perilaku mencari pengobatan 

(seperti pergi ke dokter).  

3. Perilaku peran sakit (a sick role behaviour) yaitu tindakan yang bertujuan 

untuk mendapatkan kesehaatan (seperti minum obat yang sudah 

diresepkan, beristirahat). 

 

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku 

 Menurut Green dan Kreuter dalam Notoatmodjo (2010), menganalisis 

bahwa faktor perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama : 

1. Faktor-faktor predisposisi 

 Faktor predisposisi adalah faktor yang melatarbelakangi perubahan 

perilaku yang menyediakan pemikiran rasional atau motivasi terhadap suatu 

perilaku. Faktor ini meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai, 

dan sebagainya. 
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2. Faktor-faktor pendukung 

 Faktor pendukung adalah faktor yang memungkinkan atau yang 

memfasilitasi perilaku individu atau organisasi termasuk tindakan/ ketrampilan. 

Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya pelayanan 

kesehatan, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah dan tindakan yang 

berkaitan dengan kesehatan. 

3. Faktor-faktor pendorong 

 Faktor pendorong adalah faktor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku. Faktor ini memberikan penghargaan/ insentif untuk ketekunan 

atau pengulangan perilaku. Faktor penguat ini terdiri dari tokoh masyarakat, 

petugas kesehatan, guru, keluarga dan sebagainya. 

 

2.2.3 Domain Perilaku 

 Menurut Bloom (Notoatmodjo, 2010) membagi domain perilaku dalam 3 

bentuk yaitu : 

1. Pengetahuan 

1) Pengertian 

 Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini tejadi setelah orangmelakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba (Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behaviour). 

Berdasarkan pengalaman ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 
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lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmodjo, 2010). 

2) Tingkatan pengetahuan 

 Pengetahuan dalam aspek kognitif menurut Notoatmodjo (2007), dibagi 

menjadi 6 (enam) tingkatan yaitu : 

(1) Tahu ( know ) 

 Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, 

dari seluruh bahan yang dipelajari. Tahu ini merupakan tingkat 

pengertian yang paling rendah. 

(2) Memahami (Comprehension) 

 Memahami ini diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat 

menginterprestasikan materi ke kondisi sebenarnya. 

(3) Aplikasi (Aplication) 

 Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada 

situasi atau kondisi yang sebenarnya. 

(4) Analisis (Analysis) 

 Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen - komponen, tetapi masih dalam suatu struktur 

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

(5) Sintesis (Synthesis) 

 Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakan atau 

menghubungkan bagian - bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. 
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(6) Evaluasi (Evaluation) 

 Evalusi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. 

3) Faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Notoatmodjo, 2003) : 

(1) Pendidikan 

 Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon 

terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan 

memberikan respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang dan akan 

berpikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh dari 

gagasan tersebut. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju kearah suatu cita-cita tertentu. 

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang 

akan pola hidup, terutama dalam memotivasi sikap berperan serta dalam 

perkembangan kesehatan. Semakin tinggi tingkat kesehatan, seseorang makin 

menerima informasi sehingga makin banyak pola pengetahuan yang dimiliki. 

(2) Paparan media massa 

 Melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik berbagai informasi 

dapat diterima masyarakat, sehingga seseorang yang lebih sering terpapar media 

massa (TV, radio, majalah, pamflet, dan lain - lain) akan memperoleh informasi 

yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terpapar 

informasi media. Ini berarti paparan media massa mempengaruhi tingkat 

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. 
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(3) Ekonomi 

 Usaha memenuhi kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan sekunder, 

keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah tercukupi dibandingkan 

keluarga dengan status ekonomi rendah. Hal ini akan mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang tentang berbagai hal. 

(4) Hubungan sosial 

 Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan saling berinteraksi 

antara satu dengan yang lain. Individu yang dapat berinteraksi secara continue 

akan lebih besar terpapar informasi. Sementara faktor hubungan sosial juga 

mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikasi untuk menerima pesan 

menurut model komunikasi media dengan demikian hubungan sosial dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang tentang suatu hal. 

(5) Pengalaman 

 Pengalaman seorang individu tentang berbagai hal biasa diperoleh dari 

lingkungan kehidupan dalam proses perkembangannya, misalnya sering 

mengikuti kegiatan. Kegiatan yang mendidik misalnya seminar organisasi dapat 

memperluas jangkauan pengalamannya, karena dari berbagai kegiatan tersebut 

informasi tentang suatu hal dapat diperoleh. 

(6) Pengukuran Pengetahuan 

 Pengetahuan dapat diukur dengan wawancara atau angket yang 

menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari responden (Notoatmodjo, 

2003). Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung atau melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis atau 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
33 

 

SKRIPSI              ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN …    RAMBU ERI HUPUNAU 
 

angket. Indikator pengetahuan adalah tingginya pengetahuan responden tentang 

kesehatan, atau besarnya persentase kelompok responden (Notoatmodjo, 2010). 

Pengetahuan dapat dikategorikan menjadi baik dengan nilai benar antara 80%-

100%, dikategorikan cukup dengan nilai benar antara 56%-79% dan kategori 

kurang dengan nilai benar < 56%. 

2. Sikap 

1) Pengertian Sikap 

 Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau objek. Sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya 

dapat ditafsirkan dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata 

menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. 

Kondisi kehidupan sehari-hari adalah merupakan reaksi yang bersifat emosional 

terhadap stimulus sosial.  

 Sikap juga merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan 

pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas 

akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Sikap itu masih 

merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku 

yang terbuka. Lebih dapat dijelaskan lagi bahwa sikap merupakan reaksi terhadap 

objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek 

(Notoatmodjo, 2003). 
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Sikap mempunyai 4 tingkatan dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu : 

1. Menerima (receiving)  

 Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat 

dari kesediaan dan perhatian itu terhadap ceramah-ceramah.  

2. Merepon (responding)  

 Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha 

untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas dari 

pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang menerima ide tersebut. 

3. Menghargai (valuing) 

 Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang 

lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.  

4. Bertanggung jawab (responsible)  

 Pada tingkat ini, sikap individu akan bertanggung jawab dan siap 

menanggung segala resiko atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 

1. Pengalaman pribadi  

Apa yang telah dan sedang dialami seseorang akan ikut membantu dan 

mempengaruhi penghayatan terhadap stimulus sosial.  

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. 

Pada umumya individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformasi 

atau searah dengan orang lain yang dianggap penting. 
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3. Pengaruh kebudayaan.  

Seseorang hidup dan dibesarkan dari suatu kebudayaan, dengan demikian 

kebudayaan yang diikutinya mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan sikap orang tersebut.  

4. Media massa 

Media massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang, sehingga terbentuklah arah sikap yang tertentu.  

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama.  

Kedua lembaga ini meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam 

individu sehingga kedua lembaga ini merupakan suatu sistem yang 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap. 

6. Pengaruh faktor emosional.  

Suatu bentuk sikap merupakan pertanyaan yang didasari oleh emosi yang 

berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk 

mekanisme pertahanan ego (Azwar, 2010). 

7. Pendidikan  

Kurangnya pengetahuan seseorang akan mudah terpengaruh dalam bersikap.  

8. Faktor sosial dan ekonomi  

Keadaan sosial ekonomi akan menimbulkan gaya hidup yang berbeda-beda.  

9. Kesiapan fisik (status kesehatan) 

Pada umumnya fisik yang kuat terdapat jiwa sehat. 

10. Kesiapan psikologis / jiwa  

Interaksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara individu yang 

satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang mempengaruhi 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
36 

 

SKRIPSI              ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN …    RAMBU ERI HUPUNAU 
 

pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Lebih 

lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antara psikologis 

disekelilingnya. (Azwar, 2010).  

3) Pengukuran sikap 

 Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku 

manusia adalah pengungkapan (assesmant) atau pengukuran (measurement) sikap. 

Sikap merupakan respons evaluatif yang dapat berbentuk positif maupun negatif. 

Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah kesetujuan yaitu 

apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah 

memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai objek. Orang yang setuju, 

mendukung atau memihak terhadap suatu objek sikap berarti memiliki sikap yang 

arahnya positif sebaiknya mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung 

dikatakan sebagai memiliki sikap arahnya positif sebaiknya mereka yang tidak 

setuju atau tidak mendukung dikatakan sebagai memiliki sikap yang arahnya 

positif. 

       Suatu skala berwujud kumpulan pernyataan-pernyataan sikap yang ditulis, 

disusun, dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respons seseorang terhadap 

pernyataan tersebut dapat diberi angka (skor) dan kemudian dapat 

diinterprestasikan. Skala sikap tidak terdiri dari hanya satu stimulus atau 

pernyataan saja melainkan selalu berisi banyak item (multiple item measure). 

Oleh karena itu skala sikap harus dirancang dengan hati hati. Stimulusnya harus 

ditulis dan dipilh berdasarkan metode kontruksi yang benar dan skor terhadap 

respon seseorang harus diberikan dengan cara-cara yang tepat. Sebagai suatu 

instrument pengukuran psikologis, skala sikap dituntut untuk memenuhi kualitas 
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dasar alat ukur yang standar. Kualitas dasar itu antara lain adalah validitas, 

reliabilitas, dan berbagai karakteristik praktis lain yang menyangkut masalah 

administrasi dan penyajiannya. Pernyataan sikap (attitude statements) adalah 

rangkaian kalimat yang mengatakan sesuatu mengenai objek sikap yang hendak 

diungkap (Azwar, 2010). Pengkategorian sikap dapat dilakukan dengan 

membaginya dalam dua kategori yaitu sikap negatif dengan nilai ≤ mean dan 

sikap positif dengan nilai > mean. 

3. Praktik 

 Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt 

behavior). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan 

faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah 

fasilitas. Sikap ibu yang sudah positif terhadap imunisasi tersebut harus mendapat 

konfirmasi dari suaminya, dan ada fasilitas imunisasi yang mudah dicapai, agar 

ibu tersebut mengimunisasikan anaknya.  

 Di samping faktor fasilitas juga diperlukan faktor dukungan (support) dari 

pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk 

mendukung praktik keluarga berencana (Notoatmodjo, 2003). 

1) Tingkat-tingkat praktik  

(1) Respon Terpimpin (Guided Respons) 

 Mampu melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai 

dengan contoh adalah indicator praktik tingkat dua.  
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(2) Mekanisme (Mecanism)  

Apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara 

otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah 

mencapai praktik tingkat tiga.  

(3) Adaptasi (Adaptation) 

Adaptasi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah berkembang 

dengan baik. Artinya, tindak dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi 

kebenaran tindakannya tersebut (Notoatmodjo, 2010). 

2) Pengukuran praktik 

  Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui dua 

cara, secara langsung maupun secara tidak langsung, pengukuran perilaku yang 

paling baik adalah secara langsung, yakni dengan pengamatan (observasi) yaitu 

mengamati tindakan dari subjek dalam rangka memelihara kesehatannya. Metode 

tidak langsung adalah dengan menggunakan mengingat kembali (recall). Metode 

ini dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap subjek tentang apa yang 

telah dilakukan berhubungan dengan objek tertentu (Notoatmodjo, 2010). 

Pengkategorian praktik dapat dilakukan dengan membaginya dalam tiga kategori 

yaitu praktik yang kurang, sedang dan baik. 

 

2.3 Health Belief Model 

2.3.1 Pengertian Health Belief Model  

 Health belief model dikemukakan pertama kali oleh Resenstock 1966, 

kemudian disempurnakan oleh Becker, dkk 1970 dan 1980.Sejak tahun 1974, 

teori Health belief model telah menjadi perhatian para peneliti. Model teori ini 
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merupakan formulasi konseptual untuk mengetahui persepsi individu apakah 

mereka menerima atau tidak tentang kesehatan mereka. Variabel yang dinilai 

meliputi keinginan individu untuk menghindari kesakitan, kepercayaan mereka 

bahwa terdapat usaha agar menghindari penyakit tersebut.  

  Menurut World Health Organization (WHO) yang dimaksud dengan sehat 

atau health adalah suatu kondisi tubuh yang lengkap secara jasmani, mental, dan 

sosial, dan tidak hanya sekedar terbebas dari suatu penyakit dan ketidakmampuan 

atau kecacatan, sedangkan menurut UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi.  

 Belief dalam bahasa inggris artinya percaya atau keyakinan. Menurut 

peneliti belief adalah keyakinan terhadap sesuatu yang menimbulkan perilaku 

tertentu. Misalnya individu percaya bahwa belajar sebelum ujian akan 

berpengaruh terhadap nilai ujian. Jenis kepercayaan tersebut terkadang tanpa 

didukung teori teori lain yang dapat dijelaskan secara logika.Model adalah 

seseorang yang bisa dijadikan panutan atau contoh dalam perilaku, cita-cita dan 

tujuan hidup yang akan dicapai individu. Biasanya teori modeling ini sangat 

efektif pada perkembangan anak di usia dini, namun dalam materi peneliti kali ini 

teori modeling di umpakan sebuah issue atau pengalaman pengobatan dari 

seseorang yang memiliki riwayat sakit yang sama dan memilih serta menjalani 

pengobatan alternative yang mendapatkan hasil yang positif.  

  Health belief model merupakan suatu konsep yang mengungkapkan 

alasan dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan perilaku sehat (Janz & 
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Becker, 1984). Health belief model juga dapat diartikan sebagai sebuah konstruk 

teoretis mengenai kepercayaan individu dalam berperilaku sehat 

(Corner,Mark,Norman, 2005).  

 Health belief model adalah suatu model yang digunakan untuk 

menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku hidup sehat, sehingga 

individu akan melakukan perilaku sehat, perilaku sehat tersebut dapat berupa 

perilaku pencegahan maupun penggunaan fasilitas kesehatan. Health belief model 

ini sering digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan juga 

respon perilaku untuk pengobatan pasien dengan penyakit akut dan kronis. 

Namun akhir-akhir ini teori Health belief model digunakan sebagai prediksi 

berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Konsep utama dari health 

belief model adalah perilaku sehat ditentukan oleh kepercaaan individu atau 

presepsi tentang penyakit dan sarana yang tersedia untuk menghindari terjadinya 

suatu penyakit.  

 Health belief model (HBM) pada awalnya dikembangkan pada tahun 

1950-an oleh sekelompok psikolog sosial di Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Amerika Serikat, dalam usaha untuk menjelaskan kegagalan secara luas 

partisipasi masyarakat dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. 

Kemudian model diperluas untuk melihat respon masyarakat terhadap gejala-

gejala penyakit dan bagaimana perilaku mereka terhadap penyakit yang 

didiagnosa, terutama berhubungan dengan pemenuhan penanganan medis. Oleh 

karena itu, lebih dari tiga dekade, model ini telah menjadi salah satu model yang 

paling berpengaruh dan secara luas menggunakan pendekatan psikososial untuk 

menjelaskan hubungan antara perilaku dengan kesehatan.  
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   Dari pengertian-pengertian mengenai health belief model yang sudah 

dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa health belief model adalah model yang 

menspesifikasikan bagaimana individu secara kognitif menunjukkan perilaku 

sehat maupun usaha untuk menuju sehat atau penyembuhan suatu penyakit. 

Health belief model ini didasari oleh keyakinan atau kepercayaan individu tentang 

perilaku sehat maupun pengobatan tertentu yang bisa membuat diri individu 

tersebut sehat ataupun sembuh. 

       Perkembangan dari HBM tumbuh pesat dengan sukses yang terbatas pada 

berbagai program Pelayanan Kesehatan Masyarakat di tahun 1950-an. Apabila 

individu bertindak untuk melawan atau mengobati penyakitnya, ada empat 

variabel kunci dua tambahan yang baru-baru ini diungkapkan para ahli yang 

terlibat didalam tindakan tersebut, yakni kerentanan yang dirasakan terhadap 

suatu penyakit, keseriusan yang dirasakan, manfaat yang diterima dan rintangan 

yang dialami dalam tindakan melawan penyakitnya, dan hal-hal yang memotivasi 

tindakan tersebut. Di mana komponen-komponennya disebutkan di bawah ini. 

Gambaran Health belief model terdiri dari 6 dimensi, diantaranya :  

1. Perceived susceptibility atau kerentanan yang dirasakan tentang resiko 

atau kerentanan (susceptibility) personal, Hal ini mengacu pada persepsi subyektif 

seseorang menyangkut risiko dari kondisi kesehatannya. Dalam kasus penyakit 

secara medis, dimensi tersebut meliputi penerimaan terhadap hasil diagnosa, 

perkiraan pribadi terhadap adanya resusceptibilily (timbul kepekaan kembali), dan 

susceptibilily (kepekaan) terhadap penyakit secara umum.  

2. Perceived severity atau keseriusan yang dirasa. Perasaan mengenai 

keseriusan terhadap suatu penyakit, meliputi kegiatan evaluasi terhadap 
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konsekuensi klinis dan medis (sebagai contoh, kematian, cacat, dan sakit) dan 

konsekuensi sosial yang mungkin terjadi (seperti efek pada pekerjaan, kehidupan 

keluarga, dan hubungan sosial). Banyak ahli yang menggabungkan kedua 

komponen diatas sebagai ancaman yang dirasakan (perceived threat).  

3. Perceived benefitsm, manfaat yang dirasakan. Penerimaan susceptibility 

sesorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan keseriusan 

(perceived threat) adalah mendorong untuk menghasilkan suatu kekuatan yang 

mendukung kearah perubahan perilaku. Ini tergantung pada kepercayaan 

seseorang terhadap efektivitas dari berbagai upaya yang tersedia dalam 

mengurangi ancaman penyakit, atau keuntungan-keuntungan yangdirasakan 

(perceived benefit) dalam mengambil upaya-upaya kesehatan tersebut. Ketika 

seorang memperlihatkan suatu kepercayaan terhadap adanya kepekaan 

(susceptibility) dan keseriusan (seriousness), sering tidak diharapkan untuk 

menerima apapun upaya kesehatan yang direkomendasikan kecuali jika upaya 

tersebut dirasa manjur dan cocok. 

4. Perceived barriers atau hambatan yang dirasakan untuk berubah, atau 

apabila individu menghadapi rintangan yang ditemukan dalam mengambil 

tindakan tersebut. Sebagai tambahan untuk empat keyakinan (belief) atau 

persepsi. Aspek-aspek negatif yang potensial dalam suatu upaya kesehatan 

(seperti: ketidakpastian, efek samping), atau penghalang yang dirasakan (seperti: 

khawatir tidak cocok, tidak senang, gugup), yang mungkin berperan sebagai 

halangan untuk merekomendasikan suatu perilaku. Health motivation dimana 

konstruk ini terkait dengan motivasi individu untuk selalu hidup sehat. Terdiri atas 

kontrol terhadap kondisi kesehatannya serta health value (Conner, 2005).  
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5. Cues to action suatu perilaku dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. (Becker 

dkk, 1997 dalam Conner & Norman, 2005). Isyarat-isyarat yang berupa faktor-

faktor eksternal maupun internal, misalnya pesan-pesan pada media massa, 

nasihat atau anjuran kawan atau anggota keluarga lain, aspek sosiodemografis 

misalnya tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, pengasuhan dan 

pengawasan orang tua, pergaulan dengan teman, agama, suku, keadaan ekonomi, 

sosial, dan budaya. 

6. Self-efficacy yaitu keyakinan seseorang bahwa dia mempunyai 

kemampuan untuk melakukan atau menampilkan suatu perilaku tertentu. 

 Health belief model dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 

demografis (Rosenstock, 1974 dalam Conner & Norman, 2003), karakteristik 

psikologis (Corner & Norman, 2003) dan juga dipengaruhi oleh structural 

variable, contohnya adalah ilmu pengetahuan (Sarafino, 1994). Faktor demografis 

yang mempengaruhi health belief model individu adalah kelas sosial ekonomi. 

Individu yang berasal dari kelas sosial ekonomi menengah kebawah memiliki 

pengetahuan yang kurang tentang faktor yang menjadi penyebab suatu penyakit 

(Hossack & Leff, 1987 dalam Sarafino, 1994). Faktor demografis (Rosenstock, 

1974 dalam Conner & Norman, 2003), karakteristik psikologis (Conner & 

Norman, 2003), dan structural variable(Sarafino, 1994), pada akhirnya 

mempengaruhi health belief model pada individu yang mengalami fraktur. 

 Beberapa faktor Health belief model berbasis kognitif (seperti keyakinan 

dan sikap) dan berkaitan dengan proses berfikir yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan individu dalam menentukan cara sehat individu. Dalam kajian 
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psikologi kesehatan, persepsi individu dalam melakukan atau memilih perilaku 

sehat dikaji dalam teori Health Belief Model (HBM). HBM adalah model 

kepercayaan kesehatan individu dalam menentukan sikap melakukan atau tidak 

melakukan perilaku kesehatan (Corner & Norman, 2003). 

 Teori Health belief model menghipotesiskan terdapat hubungan aksi 

dengan faktor berikut :  

1. Motivasi yang cukup kuat untuk mencapai kondisi yang sehat. 

2. Kepercayaan bahwa seseorang dapat menderita penyakit serius dan dapat 

menimbulkan sekuele.  

3. Kepercayaan bahwa terdapat usaha untuk menghindari penyakit tersebut 

walaupun hal tersebut berhubungan dengan finansial. 

Aspek-aspek pokok perilaku kesehatan menurut Rosenstock adalah sebagai 

berikut:  

1. Ancaman  

1) Presepsi tentang kerentanan diri terhadap bahaya penyakit (atau kesedian 

menerima diagnosa sakit). 

2) Presepsi tentang keparahan sakit atau kondisi kesehatannya. 

2. Harapan 

1) Presepsi tentang keuntungan suatu tindakan 

2) Presepsi tentang hambatan-hambatan untuk melakukan suatu tindakan. 

3. Pencetus tindakan : media, pengaruh orang lain dan hal-hal yang 

mengingatkan (reminder). 

4. Faktor-faktor sosio-demografi (pendidikan, umur, jenis kelamin atau gender, 

suku bangsa). 
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5. Penilaian diri (Persepsi tentang kesanggupan diri untuk melakukan tindakan 

itu) (anonim,2012). 

 

Untuk mempermudah memahami gambaran Health Belief Model  

Modifying            Individuals    Action 

Factors     Benefits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen Health Beliefe Model dan hubungannya (Glanz, Rimer, & 

Viswanath, 2015) 
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       HBM menggambarkan pentingnya kepercayaan individu dan memeriksa 

bagaimana perubahan dalam kepercayaan dapat menyebabkan perubahan 

perilaku. HBM tidak mengakui faktorpenentu kesehatan yang lebih luas.  HBM 

menggambarkan sifat kompleks pengambilan keputusandan berbagai faktor yang 

mempengaruhi perubahan HBM tidak mengenal peran keluarga, kehidupan sosial, 

lingkungan budaya sebagai faktor politik . Hambatan yang dirasakan diikuti oleh 

kerentanan yaitu dua dimensi terpenting dalam memprediksi perubahan. .HBM 

tidak menyadari bahwa tidak semua isyarat untuk bertindak memiliki bobot yang 

sama, misalnya sebuah poster tidak akan memiliki dampak yang sama seperti 

keluarga yang tidak sehat. Sumber : green & tones (2010); Naidoo & wills 

(2009); pender et al. (2010) dalam (Gottwald & Brown, 2012). 

       Sedangkan secara teoritis, menurut (Maulana, 2009) terdapat empat 

kelemahan HBM, diantaranya : 

1. HBM lebih didasarkan penelitian terapan dalam permasalahana pendidikan 

kesehatan daripada penelitian akademis (Maulana, 2009 : 58). 

2. HBM didasarkan pada beberapa asumsi yang dapat diragukan, 

seperti pemikiran bahwa setiap pilihan perilaku selalu berdasarkan 

pertimbanganrasional. Selain rasionalisasinya diragukan, HBM juga tidak 

memberikanspesifikasi yang tepat terhadap kondisi ketika individu 

membuat pertimbangan tertentu (Maulana, 2009 : 58). 

3. HBM hanya memerhatikan keyakinan kesehatan. Kenyataannya orang dapat 

membuat banyak pertimbangan tentang perilaku yang 

tidak berhubungan dengan kesehatan, tetapi masih memengaruhi kesehatan. 

Sebagai contohnya, seseorang dapat bergabung dengan kelompok olahraga 
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karena kontak sosial atau ketertarikan pada seseorang dalam kelompok 

tersebut. Keputusan yang diambil tidak ada kaitannya dengankesehatan, tetapi 

memengaruhi kondisi kesehatannya (Maulana, 2009 : 58). 

4. Berkaitan dengan ukuran komponen-komponen HBM, banyak studi 

menggunakan konsep operasional dan pengenalan yang berbeda sehingga 

sulit dibandingkan. Hal ini menunjukkan hasil yang tercampur 

dan prediksi yang tidak konsisten. Analisis model ini menunjukkan bahwa 

berbagai prediktor dapat berubah sewaktu-waktu (Maulana, 2009 : 58). 

 

2.4 Keaslian Penelitian 

 

Tabel 2.8 Keaslian penelitian 

No 

Judul 

Artikel,Penulis, dan 

tahun 

Metode Hasil Penelitian 

1. Analisis Faktor Orang 

Tua Terhadap Status 

Gizi Balita Pendekatan 
Teori Health Belief 

Model (Hayati et al., 

2014) 

 

 

Desain : cross-sectional 

study design 

Sampel :113 respondents 
Instrumen : Kuesioner 

Variabel : perceived 

susceptibility, perceived 
seriousness, perceived 

benefits, 

perceived barriers,cues to 

action, dan Status gizi 
balita 

Analisa : univariate using 

frequency distribution and 
bivariate test with 

Spearman's Rho 

 

Ada hubungan antara 

kerentanan yang dirasakan 

(perceived susceptibility), 
keseriusan yang dirasakan 

(perceived seriuousness), 

manfaat dan rintangan yang 
dirasakan (perceived 

benefit and barriers), serta 

faktor pendorong (cues) 

faktor orang tua dengan 
status gizi balita. 

2. Analisis Faktor Yang 
Berhubungan Dengan 

Kepetuhan Minum 

Obat Pasien TB Paru 
Berdasarkan Health 

Beliefe Model Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Umbul Sari 
Kabupaten Jember 

Desain : analitik 
deskriptif 

Sampel : 66 Responden 

Instrumen  : Kuesioner 
Variabel : kerentanan 

yang dirasakan (perceived 

susceptibility), keseriusan 

yang dirasakan (perceived 
seriousness), manfaat dan 

Tidak ada hubungan antara 
kerentanan yang dirasakan 

(perceived susceptibility), 

keseriusan yang dirasakan 
(perceived seriuousness), 

manfaat dan rintangan yang 

dirasakan (perceived 

benefit and barriers), serta 
faktor pendorong (cues) 
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No 

Judul 

Artikel,Penulis, dan 

tahun 

Metode Hasil Penelitian 

(Safri, Sukartini, & 

Ulfiana, 2010) 

rintangan yang dirasakan 

(perceived benefit and 

barriers), faktor 
pendorong (cues). 

Variabel dependen 

kepatuhan minum obat 

pasien TB paru. 
Analisa : uji Regresi 

Logistik Berganda. 

 

dengan kepatuhan minum 

obat pasien TB paru. 

3. Aplikasi Health Belief 

Model pada perilaku 

pencegahan Demam 

Berdarah (Attamim & 
Qomarudin Bagus, 

2017) 

Desain : Analisis 

deskripsi cross sectional 

Sampel  : 100 Responden 

Instrumen : Kuesioner, 
wawancara 

Variabel : kerentanan, 

keparahan, isyarat 
tindakan, manfaat, dan 

hambatan yang dirasa 

sebagai variabel 

independen, dan upaya 
pencegahan DBD sebagai 

variabel dependen. 

Analisa : Univariat dan 
Bivariat 

 

Terdapat hubungan faktor 

kepercayaan berupa 

keparahan, kerentanan, 

isyarat melakukan tindakan 
serta manfaat yang dirasa 

terhadap upaya pencegahan 

DBD 

4. Health Belief Model 

pada Pasien 
Pengobatan Alternatif 

Supranatural dengan 

Bantuan Dukun 
(Syaikhul Fanani 

Triana Kesuma 

Dewi,2014) 

Desain : Kualitatif  

Sampel : 2 orang  
Instrumen : Wawancara 

Variabel : kerentanan, 

keparahan, isyarat 
tindakan, manfaat, dan 

hambatan yang dirasa,dan 

pengobatan alternative 
bantuan dukun 

Analisa : Analisa 

Tematik 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 
persepsi  pasien pengobatan 

alternatif supranatural 

dengan bantuan dukun 
berawal dari bentuk 

kepercayaan mereka 

terhadap penyakit aneh 
yang mereka alami 

5. Pengembangan Model 
Perilaku Ibu Dalam 

Pemberian Makanan 

Untuk Balita Dengan 
Status Gizi Buruk dan 

Kurang Berdasarkan 

Thery Of Planned 

Behavior di Wilayah 
Kerja Puskesmas 

Karangjati Kabupaten 

Ngawi (Putri, 2016) 

Desain : Deskripsi 
analitik 

Sampel : 132 responden 

Instrumen : Kuesioner 
Variabel : latar belakang, 

sikap,  norma subyektif, 

 kontrol perilaku yang 

dirasakan, niat , perilaku 
ibu dalam memberi 

makan dan  

 model perilaku 
 ibu dalam memberi 

Faktor latar belakang 
memiliki pengaruh positif 

dan signifikan 

 pengaruh pada sikap, 
norma subyektif dan 

kontrol perilaku yang 

dirasakan. 

 Sikap, norma subyektif dan 
kontrol perilaku yang 

dirasakan memiliki positif 

dan 
 pengaruh signifikan pada 
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No 

Judul 

Artikel,Penulis, dan 

tahun 

Metode Hasil Penelitian 

makan anak-anak 

kekurangan gizi. 

Analisa : Structure 
Equation Modelling using 

Smart PLS 

 

niat. Niat memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan 
 pada perilaku ibu dalam 

memberi makan untuk 

anak-anak kekurangan gizi. 

 

6. Aplikasi Teori Health 

Beliefe Model 

Terhadap Perilaku 
Pencegahan Karies 

Gigi Pada Siswa  

Sekolah Dasar (Setiari 

& Sulistyowati, 2017) 
 

 

 
 

 

Desain : kualitatif dan 

Kuantitafif cross sectional 

Sampel : 53 Orang 
Instrumen : Kuesioner 

dan wawancara 

Variabel :  

Variabel independent 
penelitian ini adalah 

pengetahuan, perceived 

susceptibility, perceived 
severity, perceived 

benefits, perceived 

barriers, self efficacy dan 

cues to action. Variabel 
dependent penelitian ini 

adalah tindakan dalam 

pencegahan karies 
Analisa : Spearman 

Correlation dan regresi 

logistic sedangkan data 
kualitatif dianalisis dalam 

bentuk deskriptif yang 

berupa narasi. 

Terdapat adanya hubungan 

antara perceived 

susceptibility, perceived 
severity, perceived benefits, 

perceived barriers, self 

efficacy dan cues to action 

dengan tindakan dalam 
mencegah karies gigi. 

Sedangkan, faktor yang 

paling mempengaruhi 
tindakan dalam mencegah 

karies gigi adalah perceived 

susceptibility 

7. Health Belief Model 
dan Kaitannya Dengan 

Ketidakpatuhan Terapi 

Anti Retro Viral Pada 
Orang Dengan 

HIV/AIDS(Sisyahid & 

Indarjo, 2016) 

Desain : kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus 

Sampel : 6 Orang 

Instrumen : wawancara 
Variabel :  

Variabel : faktor 

kerentanan, faktor 

keseriusan, faktor 
manfaat,  dan penghambat 

dan faktor 

pendorong/petunjuk untuk 
bertindak dan 

ketidakpatuhan terapi 

ARV pada ODHA 

Hasil analisis 
mengungkapkan bahwa 

faktor yang 

menyebabkan terjadinya 
ketidakpatuhan terapi ARV 

pada ODHA adalah 

rendahnya persepsi 

kerentanan, rendahnya 
persepsi kesakitan 

rendahnya persepsi 

manfaat, dan adanya 
persepsi hambatan, efek 

samping yang 

dirasakan,  ketiadaan sarana 
untuk mengakses ARV,  

dan  rasa malu apabila 

status HIV 

positifnya diketahui oleh 
orang lain. 
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No 

Judul 

Artikel,Penulis, dan 

tahun 

Metode Hasil Penelitian 

 

8. Analisis faktor praktik 

pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) 
berdasarkan teori 

health belief model 

pada mahasiswi 
program sarjana 

keperawatan UNAIR 

(Andririanti, 2015) 

Desain : Cross sectional 

Sampel : 82 orang 

Instrumen : Kuesioner 
Variabel : kerentanan 

(perceived susceptibility), 

faktor keseriusan 
(perceived  seriousness), 

faktor manfaat dan 

penghambat (perceived 
benefit and barrier) dan 

faktor 

pendorong/petunjuk untuk 

bertindak (cues to action) 
dan sadar. 

Variabel 

kerentanan,keparahan, 

Keuntungan dan seft 
efficacy yang tinggi 

cenderung membuat 

mahasiswi keperawatan 
UNAIR melakukan 

SADARI. Barrier yang 

rendah tidak mendorong 
melakukan praktik 

SADARI. 

9. A Health Belief 

Model-Based 
Instrument for 

Assessing Factors 

Affecting Oral Health 

Behavior During 
Pregnancy (Hoda 

Bahramian,1 Simin 

Zahra Mohebbi,1,* 
Mohammad Reza 

Khami,1 and Shirin 

Shahbazi 

Sighaldeh2,2017) 

Desain : Studi 

pengembangan instrumen 
Sampel : 221 wanita 

hamil 

Intrumen : Kuesioner 

Variabel : kuesioner 134 
item awal adalah 

dikembangkan, dan 

konten dan validitas 
wajah dinilai. Konstruk, 

konvergen, diskriminan, 

dan validitas  

Analisa :analisis faktor 
konfirmatori (CFA) dan 

analisis Linear 

Regression. Koefisien 
alpha Cronbach, 

reliabilitas komposit (CR) 

dan koefisien korelasi 
intraclass (ICC) dihitung 

untuk menguji reliabilitas. 

Kuesioner berbasis HBM 

yang valid dan andal ini 
dapat mengidentifikasi 

hambatan potensial OHB 

optimal di antara yang 

hamil 
wanita. 

 

10. Analisis faktor yang 

berhubungan dengan 
perilaku Ibu dalam 

pemenuhan nutrisi 

pada batita bawah 
garis merah (Herliana, 

2015) 

 

 
 

 

Desain : Cross sectional 

Sampel : 32 orang 
Instrumen : Kuesioner 

Variabel : Puer related 

behavior,perceived 
benefit,perceived 

barriers,perceived self 

efficacy,activity related 

ective dan perilaku Ibu 
dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi batita  

Faktor HPM memiliki 

hubungan yang signifikan 
dengan perilaku Ibu dalam 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi batita BGM. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Tidak diteliti 

  : Diteliti 

Gambar 3.1  Kerangka konseptual analisis faktor perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler berdasarkan teori Health 

Belief Model (Glanz et al., 2015) 
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 Berdasarkan teori Health Belief Model ada enam  hal yang menjadi kunci 

dalam menganalisis perilaku Ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anak 

usia toddler yaitu kerentanan yang dirasakan (Perceived susceptibility), 

keseriusan yang dirasakan (Perceived severity), manfaat yang dirasakan 

(perceived benefit), hambatan yang dirasakan (perceived barriers), faktor 

pendukung untuk bertindak (cues to action), dan keyakinan seseorang akan 

kemampuan untuk melakukan atau menampilkan suatu perilaku (self efficacy). 

Untuk faktor modifikasi yaitu umur,pendidikan, ekonomi/pendapatan dan 

pekerjaan tetap dilakukan pengambilan data sebagai data umum dan dilakukan 

analisis deskriptif. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 :  

1. Perceived susceptibility berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler. 

2. Perceived severity berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi anak usia toddler. 

3. Perceived benefit berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi anak usia toddler. 

4. Perceived barriers berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi anak usia toddler. 

5. Cues to action berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi anak usia toddler. 
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6. Self eficacy berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi anak usia toddler. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam proses penelitian (Nursalam, 2017). 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian  Analitik cross sectional. 

Penelitian analitik cross sectional adalah  jenis penelitian yang menekankan 

waktu pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu 

waktu. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian  analitik cross sectional 

sesuai dengan tujuannya untuk mencari hubungan antara variabel. 

 

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

       Populasi merupakan subjek (misalnya manusia; klien) yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2017). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua Ibu yang mempunyai anak usia toddler di Puskesmas Kawangu 

(desa Kambatatana, desa Palakahembi dan kelurahan Kawangu). Dua desa dan 

satu kelurahan dipilih karena merupakan wilayah yang mempunyai angka gizi 

buruk dan gizi kurang di Puskesmas Kawanngu. Jumlah populasi 308 orang. 

4.2.2 Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat dipergunakan sebagai 

subjek penelitian. Dalam pemilihan sampel, terdapat dua syarat yaitu sampel arus 

dapat mewakili (representatif) dan  harus cukup banyak (Nursalam, 2017). 

Kriteria sampel dapat dibedakan menjadi 2.   
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1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu target 

populasi terjangkau dan akan diteliti (Nursalam,2017). Pada penelitian ini kriteria 

inklusi sebagai berikut :  

1) Bisa membaca dan menulis 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subyek yang memiliki 

kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab ( Nursalam, 2017) 

1) Ibu yang memiliki gangguan kesehatan (ODGJ) 

2) Ibu yang meninggalkan pelaksanaan penelitian selama proses penelitian 

berlangsung sebagai kriterian dropout. 

Rumus Sampel  

 

         N 

  _______ 

n =   

     1 + N (d²) 

 

              308 

  ____________________ 

n =   

   1 +  308  (0,05 x 0,05) 

 

 =  174 orang 

 

Keterangan : 

 n = Besar sampel 

 N = Besar populasi 

 D = tingkat signifikasi (p) 

Untuk mencari besar sampel untuk masing masing desa digunakan rumus : 

         n 
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 n1 = — x n1 

         N 

 Keterangan :  

 n1  = Besar sampel untuk masing-masing Desa 

 n  = Jumlah Ibu dengan anak usia toddler masing-masing Desa 

 N  = Jumlah seluruh Ibu dengan anak usia toddler dari populasi 

 N1  = Besar sampel yang ditarik dari populasi  

      Data dari Puskesmas Kawangu jumlah Ibu dengan anak usia toddler di desa 

Kambatatana sebanyak 84 orang, desa Palakahembi 50 orang dan kelurahan 

Kawangu sebanyak 174 orang,sehingga didapatkan hasil : 

Desa Kambatatana = 84/308 x 174  = 48 orang 

Desa Palakahembi = 50/308 x 174  = 28 orang 

Kelurahan Kawangu = 174/308 x 174 = 98 orang 

Kemudian peneliti menggunakan simple random sampling untuk menentukan 

siapa saja responden dari masing-masing desa tersebut. 

 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili 

populasi. Teknik sampling adalah cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan 

sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan 

subyek populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Cluster sampling. Cluster sampling adalah tehnik pengelompokan sampel 

berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. 
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 4.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

4.3.1 Variabel Bebas (Independent) 

 Variabel Independent adalah variabel yang nilainya menentukan variabel 

lain (Nursalam,2017). Pada ilmu keperawatan variabel biasanya merupakan 

stimulus atau intervensi keperawatan yang diberikan kepada klien untuk 

mempengaruhi tingkah laku klien tersebut. Variabel independent dalam penelitian 

ini adalah perceived  susceptibility (kerentanan yang dirasakan/ diketahui), 

perceived severity (bahaya/ kesakitan yang dirasakan), perceived benefit of action 

(manfaat yang dirasakan dari tindakan yang diambil), perceived barrier to action 

(hambatan yang dirasakan akan tindakan yang diambil), cues to action (isyarat 

untuk melakukan tindakan) dan self efficacy. 

4.3.2 Variabel terikat (Dependent) 

 Variabel dependent adalah variabel yang nilainya ditentukkan variabel 

lain,faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan 

atau pengaruh dari variabel bebas (Nursalam,2017). Variabel dependent pada 

penelitian ini adalah perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak 

usia toddler. 
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4.3.3 Defenisi Operasional 

Tabel 4.1 Defenisi Operasional 

Variabel Defenisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

Variable independent 
 

 Perceived 

Susceptibility 

 
 

Penilaian Ibu  tentang 

kemungkinan yang 

terjadi jika tidak 
memenuhi kebutuhan 

nutrisi pada usia 

toddler 

 

 
 

1. Gangguan kesehatan (no 1,2, 3,) 

2. Gangguan tumbuh kembang  

anak (4,5,6) 

 
 

Kuesioner 

 
 

Ordinal 

 
 

Pernyataan terdiri dari 6 item. 

Skor untuk jawaban Favorable 

(1, 2, 3, 4) 
STS  :  1   

TS     :  2 

S       :  3 
SS     :  4 

Skor untuk jawaban 

Unfavorable (5,6) 

STS   :  4   
TS     :  3 

S       :  2 

SS     :  1 
Skor untuk setiap perceived 

susceptibility pemenuhan 

kebutuhan nutrisi anak usia 
toddler ; 

Tinggi = 76%-100% 

Sedang = 60%-75% 

Rendah = <60% 

Perceived severity Penilaian Ibu terhadap 

keparahan suatu 

1. Kesehatan (1,6) 

2. Perasaan malu, bersalah, takut 

Kuesioner Ordinal Pernyataan terdiri dari 7 item. 

Skor untuk jawaban Favorable 
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Variabel Defenisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

penyakit akibat 
kekurangan nutrisi 

(no 3,4,5) 
3. Keparahan mengenai 

kekurangan gizi (2,7) 

(1, 2, 3, 4) 
STS  :  1   

TS     :  2 

S       :  3 

SS     :  4 
Skor untuk jawaban 

Unfavorable (5, 6, 7) 

STS   :  4   
TS     :  3 

S       :  2 

SS     :  1 

Skor untuk setiap perceived 
severity pemenuhan kebutuhan 

nutrisi anak usia toddler ; 

Tinggi = 76%-100% 
Sedang = 60%-75% 

Rendah = <60% 

 

Perceived Benefit Manfaat yang 
dirasakan bila 

kebutuhan nutrisi pada 

anak usia toddler 
terpenuhi 

1. Kebersihan (1,3) 
2. Kesehatan (2,4,5) 

3. Kepercayaan (6) 

Kuesioner Ordinal Pernyataan terdiri dari 6 item. 
Skor untuk jawaban Favorable 

(1, 2, 3) 

STS  :  1   
TS     :  2 

S       :  3 

SS     :  4 
Skor untuk jawaban 

Unfavorable (4, 5, 6) 

STS   :  4   

TS     :  3 
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Variabel Defenisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

S       :  2 
SS     :  1 

Skor untuk setiap perceived 

benefit pemenuhan kebutuhan 

nutrisi anak usia toddler ; 
Tinggi = 76%-100% 

Sedang = 60%-75% 

Rendah = <60% 

Perceived barriers Pendapat Ibu tentang 

apa yang dapat 

menghentikan nya dari 

perilaku pemenuhan 
kebutuhan nutrisi pada 

anak usia toddler 

1. Merepotkan (1) 

2. Waktu (2) 

3. Ekonomi (3) 

4. Tidak bisa masak (4) 
5. Perilaku jajan anak (5) 

 

Kuesioner Ordinal Pernyataan terdiri dari 5 item. 

Skor untuk jawaban 

Unfavorable (1, 2, 3, 4, 5) 

STS   :  4   
TS     :  3 

S       :  2 

SS     :  1 
Skor untuk setiap perceived 

barrier pemenuhan kebutuhan 

nutrisi anak usia toddler ; 

Rendah = 76%-100% 
Sedang = 60%-75% 

Tinggi = <60% 
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Variabel Defenisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

Cues to action Tindakan yang akan 
membuat Ibu untuk  

mulai  melakukan 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anak usia 
toddler 

1. Dukungan (1, 2, 5) 
2. Media massa (3, 4) 

3. Bahaya kekurangan gizi (6) 

Kuesioner Ordinal Pernyataan terdiri dari 6 item. 
Skor untuk jawaban Favorable 

(1, 2, 3, 4) 

STS  :  1   

TS     :  2 
S       :  3 

SS     :  4 

Skor untuk jawaban 
Unfavorable (5, 6) 

STS   :  4   

TS     :  3 

S       :  2 
SS     :  1 

Skor untuk setiap cues to action 

pemenuhan kebutuhan nutrisi 
anak usia toddler ; 

Tinggi = 76%-100% 

Sedang = 60%-75% 
Rendah = <60% 

 

Seft efficacy Keyakinan Ibu 
terhadap 

kemampuannya dalam 

melakukan pemenuhan 
kebutuhan nutrisi bagi 

anaknya 

1. Meyediakan (1,4) 
2. Mengolah (3,5) 

3. Menyusun (2) 

4. Deteksi Gizi 6) 
 

 

Kuesioner Ordinal Pernyataan terdiri dari 6 item. 
Skor untuk jawaban Favorable 

(1, 2, 4, 5) 

STS  :  1   
TS     :  2 

S       :  3 

SS     :  4 
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Variabel Defenisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

Skor untuk jawaban 
Unfavorable (3, 6) 

STS   :  4   

TS     :  3 

S       :  2 
SS     :  1 

Skor untuk setiap self eficacy 

pemenuhan kebutuhan nutrisi 
anak usia toddler ; 

Tinggi = 76%-100% 

Sedang = 60%-75% 

Rendah = <60% 
 

Variabel Dependen 

 
Perilaku dalam 

pemenuhan 

kebutuhan nutrisi 

anak usia toddler 

 

 
Ibu melakukan 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anak usia 

toddler 

 

 
1. Pengertian gizi seimbang 

2. Zat gizi dalam makanan 

3. Sumber energi 

4. Sumber vitamin dan mineral 
5. Frekuensi pemberian makan  

6. Jenis makanan 

7. Pengolahan makanan 
8. Penyajian makanan 

9. Suasana makan  

 

 
Kuesioner 

 

 
Ordinal 

 

 
Pernyataan terdiri dari 10 item 

pertanyaan. Pertanyaan 

favorabel (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

dan pertanyaan unfavorabel (8, 
9, 10) 
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4.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen  penelitian  adalah  alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti untuk pengumpulan data (Nursalam, 2017). Pengumpulan data pada 

penelitian ini melalui kuesioner yang dibuat oleh peneliti sendiri dengan 

memodifikasi dari penelitian (Safri et al 2010, Hayati  et al, 2014 dan Putri, 2016) 

dan juga berdasarkan teori HBM (Glandz et al,2008). Pada jenis pengukuran ini 

peneliti mengumpulkan data secara formal kepada subyek untuk menjawab 

pertanyaan tersturktur yaitu subyek hanya menjawab sesuai dengan pedoman 

yang sudah ditetapkan dan tidak terstruktur yaitu subyek menjawab pertanyaan 

yang diajukan secara terbuka oleh peneliti. Kuesioner yang diberikan meliputi 

kusioner tentang : 

1. Kuesioner data demografi 

 Kuesioner data demografi merupakan kuesioner yang dilampirkan untuk 

mengetahui informasi secara umum pada responden. Ada 5 pertanyaan mengenai 

responden yang terdiri atas umur responden, pendidikan responden, 

ekonomi/pendapatan, pekerjaan responden dan jumlah anak.  Kemudian juga 

pertanyaan tambahan berupa usia anak, Jenis kelamin anak, jumlah anak, BB 

anak, TB anak dan status gizi anak (untuk status gizi disi oleh peneliti dan data 

diambil data dari Puskemas) 

2. Kuesiner perceived Susceptibility 

       Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban yang 

terdiri dari Pernyataan terdiri sangat tidak setuju (STS ), sangat setuju (ST), setuju 

(S) dan sangat setuju (SS). Pernyataan terdiri dari 6 item. Skor untuk jawaban 

63 
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Favorable (1,2,3,4) STS = 1, TS = 2, S = 3, SS = 4 sedangkan skor untuk jawaban 

Unfavorable (5,6) STS = 4, TS = 3, S = 2, SS = 1. Kemudian setelah prosentase 

diketahui hasilnya diinterpretasikan dengan kategori tinggi = 76%-100%, sedang 

= 60%-75% dan rendah = <60%. 

Tabel 4.2 Blue print kuesioner perceived suceptibility 

Variabel Inikator No.soal Jumlah soal 

perceived 
suceptibility 

Favorabel 1,2,3,4 4 

Unfavorabel 5,6 2 

 

3. Kuesiner perceived severity 

 Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban yang terdiri 

dari Pernyataan terdiri sangat tidak setuju (STS ), sangat setuju (ST), setuju (S) 

dan sangat setuju (SS). Pernyataan terdiri dari 7 item. Skor untuk jawaban 

Favorable (1,2,3,4) STS = 1, TS=2, S=3, SS=4 sedangkan skor untuk jawaban 

Unfavorable (5,6,7) STS=4, TS=3, S=2, SS=1. Kemudian setelah prosentase 

diketahui hasilnya diinterpretasikan dengan  kategori tinggi = 76%-100%, sedang 

= 60%-75% dan rendah = <60% 

Tabel 4.3 Blue print kuesioner perceived severity 

Variabel Inikator No.soal Jumlah soal 

perceived severity Favorabel 1,2,3,4 4 

unfavorabel 5,6,7 3 

 

4. Kuesioner perceived benefit 

 Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban yang terdiri 

dari Pernyataan terdiri sangat tidak setuju (STS ), sangat setuju (ST), setuju (S) 

dan sangat setuju (SS). Pernyataan terdiri dari 6 item. Skor untuk jawaban 
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Favorable (1,2,3) STS = 1, TS=2, S=3, SS=4 sedangkan skor untuk jawaban 

Unfavorable (4,5,6) STS=4, TS=3, S=2, SS=1. Kemudian setelah prosentase 

diketahui hasilnya diinterpretasikan dengan kategori tinggi = 76%-100%, sedang 

= 60%-75% dan rendah = <60% 

Tabel 4.4 Blue print kuesioner perceived benefit 

Variabel Inikator No.soal Jumlah soal 

perceived benefit Favorabel 1,2,3 3 

unfavorabel 4,5,6, 3 

 

5. Kuesioner perceived barrier 

 Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban yang 

terdiri dari Pernyataan terdiri sangat tidak setuju (STS ), sangat setuju (ST), setuju 

(S) dan sangat setuju (SS). Pernyataan terdiri dari 5 item. Skor untuk jawaban 

Favorable (1,2,3,4,5) STS = 1, TS=2, S=3, SS=4. Kemudian setelah prosentase 

diketahui hasilnya diinterpretasikan dengan kategori Rendah = 76%-100%, 

sedang = 60%-75% dan Tinggi = <60% 

Tabel 4.5 Blue print kuesioner perceived barrier 

Variabel Inikator No.soal Jumlah soal 

perceived barrier Favorabel 1,2,3,4,5 5 

unfavorabel - 0 

 

6. Kuesioner perceived cues to action 

 Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban yang 

terdiri dari Pernyataan terdiri sangat tidak setuju (STS ), sangat setuju (ST), setuju 

(S) dan sangat setuju (SS). Pernyataan terdiri dari 6 item. Skor untuk jawaban 

Favorable (1,2,3,4) STS = 1, TS=2, S=3, SS=4 sedangkan skor untuk jawaban 
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Unfavorable (5,6) STS=4, TS=3, S=2, SS=1. Kemudian setelah prosentase 

diketahui hasilnya diinterpretasikan dengan kategori tinggi = 76%-100%, sedang 

= 60%-75% dan rendah = <60% 

Tabel 4.6 Blue print kuesioner cues to action 

Variabel Inikator No.soal Jumlah soal 

cues to action Favorabel 1,2,3,4 4 

unfavorabel 5,6 2 

 

7. Kuesioner self eficacy 

 Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban yang 

terdiri dari Pernyataan terdiri sangat tidak setuju (STS ), sangat setuju (ST), setuju 

(S) dan sangat setuju (SS). Pernyataan terdiri dari 6 item. Skor untuk jawaban 

Favorable (1,2,4,5) STS = 1, TS=2, S=3, SS=4 sedangkan skor untuk jawaban 

Unfavorable (3,6)  STS=4, TS=3, S=2, SS=1. Kemudian setelah prosentase 

diketahui hasilnya diinterpretasikan dengan kategori tinggi = 76%-100%, sedang 

= 60%-75% dan rendah = <60% 

Tabel 4.7 Blue print kuesioner self eficacy 

Variabel Inikator No.soal Jumlah soal 

self eficacy Favorabel 1,2,4,5 4 

unfavorabel 3,6 2 

 

8. Kuesioner perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi anaknya 

 Kuesioner perilaku Ibu terdiri atas 10 pertanyaan. Pertanyaan favorabel 

(1,2,3,4,5,6,7) dan pertanyaan unfavorabel (8,9,10). Untuk pilihan jawaban 

selalu,sering dan kadang-kadang pada favorabel nilainya selalu =3, sering =2, 

kadang-kadang =1 untuk un favorabel selalu = 1, sering =2, kadang-kadang =3. 
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Total skor untuk kuesioner perilaku adalah 30. Kemudian setelah prosentase 

diketahui hasilnya diinterpretasikan dengan  kategori perilaku baik jika nilai yang 

diperoleh > 19,5 dan perilaku tidak baik jika nilai yang diperoleh < 19,5. 

Tabel 4.8 Blue print kuesioner perilaku 

Variabel Inikator No.soal Jumlah soal 

self eficacy Favorabel 1,2,3,4,5,6,7 7 

unfavorabel 8,9,10 3 

 

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.5.1 Uji Validitas 

 Kuesioner pada penelitian ini akan dilakukan uji validitas dengan 

menggunakan rumus korelasi person product moment dengan nilai valid jika p > 

0.05. Pengujian validitas akan dilakukan pada 14 orang ibu dengan anak usia 

toddler di wilayah kerja Puskesmas Kawangu yang bukan merupakan populasi 

penelitian. Uji validitas dilakukan pada variabel perceived suceptibility (6 

pernyataan), perceived severity (7 item pernyataan), perceived benefit (6 item 

pernyataan) , perceived barrier (5 item pernyataan) , cues to action (6 item 

pernyataan) , self eficacy (6 item pernyataan)  dan perilaku (10 item pertanyaan) 

dan hasilnya semua dinyatakan valid.  

4.5.2  Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan metode alpha cronbach  0 sampai 1. Jika 

skala ini dikelompokkan dalam lima kelas dengan rank yang sama, maka ukuran 

kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut (sugiyono,2006). Uji 

reliabilitas dilakukan pada variabel perceived suceptibility (6 pernyataan), 

perceived severity (7 item pernyataan), perceived benefit (6 item pernyataan), 
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perceived barrier (5 item pernyataan), cues to action (6 item pernyataan), self 

eficacy (6 item pernyataan)  dan perilaku (10 item pertanyaan) dan hasilnya semua 

dinyatakan reliabel. Rank Nilai alpha cronbach : 

1) Nilai alpha cronbach 0.21 s.d 0.40 berarti agak reliabel 

2) Nilai alpha cronbach 0.41 s.d 0.60 berarti cukup reliabel 

3) Nilai alpha cronbach 0.61 s.d 0.80 berarti reliabel 

4) Nilai alpha cronbach 0.81 s.d 1.00 berarti kurang reliabel 

Berikut adalah tabel hasil pada masing-masing variabel. 

Tabel 4.9 Tabel hasil Validitas dan reliabilitas kuesioner persepsi kerentanan 

N

o 

Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

1 Kemungkinan anak saya akan mudah terserang 

penyakit jika kebutuhan nutrisinya tidak 

terpenuhi 

0.024 Valid 

 

 

 
 

 

 
α= 0.761 

N=6 

2 Kemungkinan anak saya akan mengalami 

kekurangan gizi jika kebutuhan nutrisinya tidak 

penuhi 

0.001 
 

Valid 

3 Kemungkinan anak saya mengalami kekurangan 
nutrisi karena sering sekali terserang penyakit 

(contoh: Flu, diare, malaria dll) 

0.035 Valid 

4 Kemungkinan anak saya akan mengalami 
gangguan tumbuh kembang jika kebutuhan 

nutrisinya tidak terpenuhi 

0.000 Valid 

5 Anak saya akan tetap sehat walaupun kebutuhan 

nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik 
0.002 Valid 

6 Anak saya tidak akan mengalami kekurangan 

nutrisi walaupun kebutuhan nutrisinya tidak 

terpenuhi 

0.026 Valid 

     

 

Tabel 4.10 Tabel hasil Validitas dan reliabilitas kuesioner persepsi keseriusan 

N

o 

Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

1 Jika anak saya kekurangan nutrisi maka akan 

mudah terkena penyakit 
0.001 Valid 

 

 
 

 

 
 

 

α= 0.883 

2 Kekurangan nutrisi pada anak dapat menyebabkan 

kematian 
0.016 Valid 

3 Bila anak saya kekurangan nutrisi saya akan 

merasa malu karena masyarakat menilai saya 
tidak mampu mengurus anak 

0.000 Valid 

4 Jikaanak saya kekurangan nutrisi saya akan 0.029 Valid 
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disalahkan oleh orang sekitar (keluarga,tetangga) N=7 

5 Kekurangan nutrisi pada anak adalah hal yang 

biasa saja,tidak perlu dikuatirkan 
0.000 Valid 

6 Kekurangan nutrisi pada anak tidak akan 

berpengaruh terhadap kesehatannya 
0.000 Valid 

7 Kurang gizi pada anak tidak akan menyebabkan 

kematian, jadi tidak perlu ditakutkan. 
0.001 Valid 

 

Tabel 4.11 Tabel hasil Validitas dan reliabilitas kuesioner persepsi manfaat 

 

Tabel 4.11 hasil validitas dan reliabilitas kuesioner hambatan 

N

o 

Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

1 Saya pikir terlalu merepotkan bila harus membuat 
makanan sendiri bagi anak saya 

0.000 Valid 
 
 

 

 

α= 0.779 
N= 

2 Saya tidak bisa menyiapkan makanan bagi anak 

saya karena saya sibuk bekerja 
0.000 Valid 

3 Saya tidak bisa menyiapkan makanan yang 
memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak saya karena 

ekonomi saya tidak cukup 

0.000 Valid 

4 Saya tidak bisa menyiapkan makanan yang bergizi 

karena saya tidak bisa masak 
0.000 Valid 

5 Anak saya lebih menyukai makanan yang di jual di 

warung 

0.034 Valid 

 

Tabel 4.12 hasil validitas dan reliabilitas kuesioner cues to action 

N

o 

Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

1 Saya dapat menjaga kebersihan makanan untuk 

anak  jika makanannya saya siapkan sendiri 
0.047 Valid 

α= 0.779 

N=6 

2 Saya tidak perlu khawatirakan kesehatan anak saya 
karena makanan yang saya siapkan bersih dan 

bergizi. 

0.224 
Tida

k 

valid 

3 Saya percaya, akan lebih baik jika saya sendiri yang 
menyiapkan makanan untuk anak dari pada 

membeli 

0.001 Valid 

4 Makanan bergizi tidak membuat anak sehat 0.000 Valid 

5 Makanan bergizi tidak akan membuat anak saya 
sehat terus 

0.000 Valid 

6 Makanan bergizi hanya akan membuat anak sulit 

makan 
0.000 Valid 

N

o 

Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

1 Petugas kesehatan selalu memberikan penyuluhan 

kepada saya tentang gizi yang baikdan seimbang 
0.000 Valid 
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Tabel 4.13 hasil validitas dan reliabilitas kuesioner self eficacy 

No Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

1 Saya yakin, mampu menyediakan makanan yang 

mengandung zat gizi setiap kali anak makan 

dalam sehari 

0.000 Valid 

 

 

 

 
 

α= 0.922 

N=6 

2 Saya yakin , mampu menyusun menu makanan 
bergizi yang akan dikonsumsi anak setiap hari 

0.008 Valid 

3 Saya tidak mampu untuk menyiapkan makanan 

yang bergizi bagi anak saya  
0.000 Valid 

4 Saya yakin, mampu memilih bahan makan yang 
bergizi untuk dikonsumsi anak setiap hari 

0.000 Valid 

5 Saya yakin, mampu mengolah bahan makan yang 

sesuai untuk anak setiap hari 
0.000 Valid 

6 Saya tidak yakin apakah bisa mendeteksi anak 
saya kekurangan gizi atau tidak  

0.001 Valid 

 

 

 Tabel 4.14 hasil validitas dan reliabilitas kuesioner perilaku 

No Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

1 Makanan dengan gizi seimbang adalah : 

1) Susunan makanan sehari-hari yang 

mengandung zat gizi. 

2) Jumlah dan jenis yang sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. 

3) Jenis makanan berupa makanan pokok 

+Sayuran + lauk pauk + buah-buahan. 

4) Makanan dalam jumlah yang sangat 

banyak 

0.000 Valid 

 

α= 0.868 

N=10 

2 Zat-zat gizi yang terdapat dalam makanan 

adalah  

1) Karbohidrat 

0.018 Valid 

bagi anak  

 

 
α= 0.856 

N=6 

2 Suami saya selalu menyuruh untuk menyiapkan 
makanan sendiri bagi anak 

0.001 Valid 

3 Saya banyak mendengar berita tentang bahaya 

jika anak kekurangan gizi 
0.045 Valid 

4 Saya sering melihat diinternet bagaimana cara 
menyiapkan makanan yang menarik dan 

memenuhi unsur gizi pada anak-anak 
0.000 Valid 

5 Keluarga tidak mendukung saya dalam 

menyiapkan makanan yang bergizi buat anak 
0.001 Valid 

6 Saya tidak pernah mendengar atau melihat bahaya 

nya jika anak kekurangan gizi 
0.000 Valid 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
71 

 

SKRIPSI              ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN …    RAMBU ERI HUPUNAU 
 

No Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

2) Protein 

3) Lemak 

4) Vitamin dan mineral 

3 Dibawah ini adalah jenis sumber energi yang 

terdapat dalam makanan :  

1) Karbohidrat 

2) Protein 

3) Lemak 

4) Air 

0.013 Valid 

4 Sayuran dan buahan merupakan bahan 

makanan sumber : 

1) Vitamin 

2) Mineral  

3) Lemak 

4) Protein 

0.050 Valid 

5 Jenis makanan yang diberikan kepada anak 

setiapkali makan adalah : Makanan pokok + 

Sayuran + lauk pauk + dan buah-buahan : 

1) Selalu,setiap kali makan 

2) Sering, dalam 1 minggu 3-4 kali 

3) Kadang-kadang, 1 bulan sekali 

0.010 Valid 

6 Frekuensi pemberian makanan dengan gizi 

seimbang pada anak adalah: 

1) Selalu,setiap kali makan 

2) Sering, dalam 1 minggu 3-4 kali 

3) Kadang-kadang, 1 bulan sekali 

0.025 Valid 

7 Ketika memasak sayur, salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi hilangnya 

vitamin larut dalam air saat proses pengolahan 

adalah sayuran dicuci dengan air mengalir 

kemudian dipotong 

1) Selalu,setiap kali memasak sayur 

2) Kadang-kadang, kalau rajin 

3) Tidak pernah dilakukan 

 

0.001 Valid 

8 Pada waktu memberikan makanan, saya 

mengharuskan anak saya duduk sampai selesai 

makan dan tidak boleh sambil bermain 

1) Selalu,setiapkali anak makan 

2) Kadang-kadang saja saya lakukan 

3) Tidak pernah, saya selalu membiarkan 

anak makan sambil bermain  

 

0.055 Valid 

9 Ketika memberikan makan pada anak, Saya 

berikan makan langsung dalam porsi banyak 

1) Selalu,setiapkali anak makan 

0.002 Valid 
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No Pertanyaan Bivariate 

pearson 

Hasil Alpha 

cronbach 

2) Kadang-kadang saja saya lakukan 

3) Tidak pernah, saya memberikan anak 

makan sesuai porsi makan anak. 

10 Pada waktu memasak sayur untuk anak, bahan 

sayur saya potong-potong terlebih dahulu 

sebelum dicuci kemudian saya masukkan 

bahan sayur yang akan dimasak tersebut 

sebelum air mendidih  

1) Selalu,setiap kali memasak sayur 

2) Kadang-kadang, kalau rajin 

3) Tidak pernah dilakukan 

 

0.000 Valid 

 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kawangu  Kabupaten Sumba 

Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Waktu pengumpulan data penelitian 

dilaksanakan pada tanggal  2 Desember 2019  s/d .30 Desember 2019 

4.7 Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah  suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam,2017). Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi 

pendahuan untuk mengetahui angka kejadian gizi buruk, gizi kurang, status 

imunisasi dasar, partisipasi masyarakat dalam  membawa anaknya ke posyandu 

pada tahun 2017 sebagai data awal. 

 Dalam penelitian  ini pengumpulan data dilakukan setelah memberikan 

surat pengantar ijin pengambilan data penelitian dari Dekan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang ditujukan  kepada Kepala Dinas Penanaman  

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPSTP) Kabupaten Sumba Timur. 

Kemudian peneliti mendapatkan surat ijin pengambilan data penelitian dari 
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Kepala Dinas PMPSTP  Kabupaten Sumba Timur yang diteruskan kepada  

Puskesmas Kawangu.  

 Pelaksanaan penelitian dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

Posyandu  dikarenakan jangkauan wilayah  pengumpulan data yang luas serta 

keadaan jalan akses ke tempat penelitian yang susah untuk dilewati apalagi saat 

musim penghujan. Langkah-langkah pengambilan data sebagai berikut: 

1. Peneliti mengumpulkan data tentang pelaksanaan posyandu, dan sasaran di 3 

wilayah penelitian. Saat pelaksanaan jumlah responden dari masing-masing 

posyandu adalah sebagai berikut :  

1) Desa Palakahembi terdiridari Posyandu Kabaru (5 responden), Posyandu 

Laipori 2 (15 responden) dan Posyandu Laipori 1 (8 responden) 

2) Desa Kambatatana terdiri dari Posyandu Taymanu (10 responden), 

Posyandu Kambatatana (16 responden), Posyandu Palindi (12 responden) 

dan Posyandu Pametinggangga (10 responden0 

3) Kelurahan Kawangu terdiri dari Posyandu Delima (20 responden), 

Posyandu Kamaru (9 responden), Posyandu Marada (17 responden), 

Posyandu Hudumburung (15 responden), Posyandu Pa’aingu (7 

responden), Posyandu Praikilimbatu (22 responden), Posyandu Palindi (8 

responden) 

2. Identifikasi responden dengan langkah awal memberikan penjelasan 

penelitian dan inform concent untuk ditandatangani oleh responden. 

3. Memberikan kuesioner kepada responden untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada 

anaknya. 
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4. Mendampingi responden  saat pengisian kuesioner untuk memastikan tidak 

ada pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden. 

5. Setelah kuesioner diisi oleh responden,  maka selanjutnya dilakukan 

pengecekan terhadap pengisian kuesioner untuk memastikan bahwa kuesioner 

telah diisi lengkap oleh responden.  

6. Setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah proses pengolahan 

data untuk dianalisis. 

 

4.8 Cara Analisa Data 

  Analisa data menggunakan uji statistik korelasi Spearmen’s Rho karena 

distribusi datanya tidak normal dengan tingkat signifikan ∝ ≤ 0.05).Selanjutnya 

dari analisis tersebut dilakukan pembahaan secara deskriptif dan analitik sehingga 

diperoleh gambaran secara lengkap tentang hasil penelitian faktor yang 

berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan  kebutuhan nutrisi pada anak 

usia toddler. Menurut Sugiono (2004) mengklasifikasikan rentang kekuatan 

hubungan berdasarkan nilai r menjadi 5, yaitu : 

1. 0.00-0.19 = sangat lemah 

2. 0.20-0.39 = lemah 

3. 0.40-0.59 = sedang 

4. 0.60-0.79 = kuat 

5. 0.80-1.00 = sangat kuat. 
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4.9 Kerangka Operasional  / Kerja 

  Kerangka operasional merupakan tahapan dalam penelitian yang disajikan 

dalam bentuk alur penelitian, terutama variabel yang digunakan dalam penelitian 

(Nursalam, 2017). Kerangka kerja dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian 

 

Sampel : Ibu yang mempunyai anak usia toddler sesuai kriteria inklusi dan 

eksklusi sebanyak 174 orang 

Probability sampling 

Analisa data : Spearmen rho test 

dan regresi linear 

 

Penyajian  data 

Variabel independen : 

1. Perceived 
Suspecibility 

2. Perceived Severiti 

3. Perceived Benefit 

4. Perceived Barriers 

5. Cues to action 

6. Self Efficacy 

Variabel Dependen : 

Perilaku Ibu dalam 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada balita 

Pengumpulan data 

Populasi : 

Ibu yang mempunyai anak usia  toddler di 3 desa dalam wilayah kerja 
Puskesmas Kawangu sebanyak 308 orang 
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4.10 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

 Penelitian ini telah mendapatkan sertifikat etik dari KEPK Universitas 

Airlangga Fakultas Keperawatan dengan no 119-KEPK. Penelitian akan dimulai 

dengan melakukan beberapa prosedur yang berhubungan dengan etika penelitian, 

yaitu : 

1. Surat Persetujuan (inform Consent) 

 Lembar persetujuan yang akan diberikan kepada responden yang diteliti 

yaitu yang akan diberikan kuesioner. Peneliti memberikan penjelasan maksud dan 

tujuan penelitiaan serta dampak yang mungkin terjadi selama pengumpulan data. 

Jika responden bersedia, maka mereka harus menandatangani surat persetujuan 

penelitian. Peneliti tidak akan memaksa dan  tetap menghormati hak responden 

untuk menolak. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

 Disini nama responden akan dicantumkan dalam  lembar pengumpulan 

data dalam bentuk inisial hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. 

Namun peneliti juga menggunakan  kode angka pada masing masing lembar 

pengumpulan data, untuk memudahkan peneliti mengetahui keikutsertaan 

responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

 Informasi responden dalam penelitian dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti dan hanya informasi tertentu saja yang ditampilkan (A.Ainul, 2003).  

Pada penelitian ini peneliti hanya akan menampilkan data usia Ibu, pendidikan 

terakhir ibu, pendapatan ekomoni, dan pekerjaan Ibu, usia anak, umur anak dan 

status gizi anak  sebagai data umum. 
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti adalah : 

1. Sampel pada penelitian ini hanya diambil dari 3 desa dari 7 desa yang 

berada diwilayah kerja Puskesmas Kawangu sehingga kurang mewakili 

untuk digeneralisasikan. 

2. Pada saat pengumpulan data peneliti meminta bantuan kader untuk 

menggantikan peneliti dalam  memberikan penjelasan kepada responden, 

hal ini disebabkan karena ada jadwal posyandu yang bersamaan  

pelaksanaan nya pada lokasi penelitian sehingga dikuatirkan kemungkinan 

mempengaruhi hasil penelitian. Terjadi di Posyandu Kambatatana dan 

Posyandu Palindi. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum 

 Puskesmas Kawangu Kecamatan Pandawai terletak diwilayah kota 

Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Berada dibawah 

naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Batas wilayah Puskesmas 

Kawangu adalah sebelah utara  berbatasan dengan laut Sabu, sebelah timur  

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Umalulu, sebelah selatan berbatasan 

dengan wilayah Kecamatan Kambata Mapambuhang dan sebelah barat  

berbatasan dengan wilayah Kecamatna Kambera.  

 Sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Kawangu adalah 1 unit 

puskesmas rawat jalan, 2 unit pustu (Palakahembi dan Maubokul), 5 unit 

poskesdes (Kadumbul, Watumbaka, Kambatatana, Laindeha dan Kawangu), 2 

rumah medis, 2 rumah paramedic, 2 ruangan  bersalin, 2 unit Ambulance  dan 31 

unit Kendaraan Roda 2. Adapun wilayah kerja dari Puskesmas Kawangu terdiri 

dari 2 kelurahan (kelurahan Kawangu dan kelurahan Watumbaka) dan 6 Desa + 1 

desa persiapan (Desa Kadumbul, Desa  Palakahembi, Desa Maubokul, Desa 

Laindeha, Desa Kambata Tana , Desa Walatungga dan Desa Pra Kilimbatu). Luas 

wilayah kerja: 41.160 km3, jumlah penduduk : 16.952 jiwa, jumlah kepala 

keluarga : 3.951 KK, jumlah RT : 135,  jumlah rumah : 3255.  

 Program Puskesmas Kawangu yang saat ini sedang berjalan terkait gizi 

anak balita adalah pemberian PMT setiap bulan di Posyandu, pelacakan gizi 

buruk, gizi kurang, BGM dan 2T, pembinaan pola makan berbasis gizi seimbang, 
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dan pemberian bantuan kepada balita dengan gizi buruk, gizi kurang, BGM dan 

2T. 

5.1.2 Karakteristik Responden 

1. Deskripsi Data Demografi Ibu 

Pada bagian ini akan diuraikan karakteristik 174 responden berdasarkan 

umur,pendidikan,pendapatan dan pekerjaan dan jumlah anak. 

Tabel 5.1 Karakteristik responden Ibu di wilayah kerja Puskesmas Kawangu, 

Desember 2018 

Kategori Frekuensi Presentase (%) 

Umur 20-24 tahun 33 19,0 
 25-29 tahun 46 26,4 

 30-34 tahun 46 26,4 

 35-39 tahun 33 19,0 
 40-44 tahun 14 8,0 

 45-49 tahun 2 1,1 

Total 174 100,0 

Pendidikan SD/sederajat 73 42,0 
 SMP/sederajat 21 12,1 

 SMA/sederajat 60 34,5 

 PT 20 11,5 

Total 174 100,0 

Pendapatan < 1.600.000 116 66,7 

 >1.600.000 58 33,3 

 Total 174 100,0 

Pekerjaan Petani 92 52,9 
 Wiraswasta 2 1,1 

 Pengrajin 27 15,5 

 IRT 40 23,0 
 PNS/Karyawati/Honorer 13 7,5 

Total 174 100,0 

Jumlah anak 1 50 28,7 

 2 46 26,4 

   3 35 20,1 

 Jml anak >3 43 24,7 

Total  174 100,0 

 

 Berdasarkan tabel diatas mengenai karakteristik responden menunjukkan 

dari segi umur, semua responden berada pada usia produktif yaitu umur 21-50 

tahun dengan presentase terbanyak pada usia 25-29 tahun (46%) dan usia 30-34 
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tahun (46%). Dilihat dari pendapatan sebagian besar responden atau 116 orang 

(66.7%) memiliki pendapatan rendah (dibawah UMR), dari segi pendidikan 

hampir sebagian pendidikan SD/sederajat (42%)dan dilihat dari pekerjaan 

responden sebagian besar adalah petani sebanyak 92 orang (52.9%). 

2. Deskripsi Data Demografi Anak 

Pada bagian ini akan diuraikan karakteristik dari anak responden sebanyak 174 

orang berdasarkan umur,jenis kelamin, status anak, dan status gizi anak. 

Tabel 5.2 Karakteristik anak responden di wilayah kerja Puskesmas Kawangu, 

Desember 2018 

Kategori  Frekuensi Presentase (%) 

Umur 1-2 Tahun 114 65,5 

 >2 tahun 60 34,5 

Total 174 100,0 

Jenis kelamin Laki-laki 88 50,6 

 Perempuan 86 49,4 

Total 174 100,0 

Anak ke 1 55 31,6 

 2 45 25,9 

 3 35 20,1 

 Anak ke >3 39 22,4 

Total 174 100,0 

Status gizi Gizi baik 174 100 

Total  174 100,0 

 

 Berdasarkan tabel diatas karakteristik anak berdasarkan umur 

menunjukkan lebih sebagian besar anak dari responden berumur 1-2 tahun 

sebanyak 114 orang (65.6%), Jenis kelamin anak sebagian besar laki-laki 

sebanyak 88 orang (50.6%), untuk jumlah anak tidak ada perbedaan yang 

signifikan untuk status gizi semua nya sebanyak 174 orang anak (100%) gizi baik. 

5.1.3 Analisis Hasil Uji Hipotesis 

1. Hubungan persepsi kerentanan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu. 
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Tabel 5.3 Hubungan persepsi kerentanan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu, Desember 2018 

Kerentanan Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anaknya 

Total 

Perilaku tidak baik Perilaku baik 

Frekuensi % Frekuensi % ∑ % 

Rendah  17 9.8 21 12 38 21,8 

Sedang 50 28.7 37 21.3 87 50,0 

Tinggi 20 11.5 29 16.7 49 28,2 

Total 87 50 87 50 174 100,0 

Spearmen Rho p = 0.382 , r = 0.067 

 

 Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi 

spearman rho dengan tingkat kemaknaan <0.05 didapati hasil korelasi r = 0.067 

dan nilai p = 0.382. Nilai p lebih besar dari 0.05 yang berarti H1 ditolak dan H0 

diterima, hasil analisa tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara persepsi 

kerentanan dan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia 

toddler. 

2. Hubungan persepsi keseriusan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu. 

Tabel 5.4 Hubungan persepsi keseriusan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu, Desember 2018 

Persepsi 

Keseriusan 

Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anaknya 

Total 

Perilaku tidak baik Perilaku baik 

Frekuensi % Frekuensi % ∑ % 

Rendah  28 16.09 19 10.91 47 27,0 

Sedang 35 20.13 41 23.57 76 43,7 

Tinggi 24 13.78 27 15.52 51 29,3 

Total 87 50 87 50 174 100,0 

Spearmen Rho p = 0.116 , r = 0.127 

 

 Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi 

spearman rho dengan tingkat kemaknaan <0.05 didapati hasil korelasi r = 0.127 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
82 

 

SKRIPSI              ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN …    RAMBU ERI HUPUNAU 
 

dan nilai p = 0.116. Nilai p lebih besar dari 0.05 yang berarti H1 ditolak dan H0 

diterima, hasil analisa tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara persepsi 

keseriusan dan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia 

toddler 

3. Hubungan persepsi manfaat dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu. 

Tabel 5.5 Hubungan persepsi manfaat dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu, Desember 2018 

Persepsi 

Manfaat 

Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anaknya 

Total 

Perilaku tidak baik Perilaku baik 

Frekuensi % Frekuensi % ∑ % 

Rendah  3 1.7 3 1.7 6 3,4 

Sedang 35 20.1 31 17.8 66 37,9 

Tinggi 49 28.2 53 30.4 102 58,6 

Total 87 50 87 50 174 100,0 

Spearmen Rho  p = 0.182, r = 0.102 

 

 Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi 

spearman rho dengan tingkat kemaknaan <0.05 didapati hasil korelasi r = 0.102 

dan nilai p = 0.182. Nilai p lebih besar dari 0.05 yang berarti H1 ditolak dan H0 

diterima, hasil analisa tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara persepsi 

manfaat dan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia 

toddler. 

 

4. Hubungan persepsi hambatan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu. 

Tabel 5.5 Hubungan persepsi hambatan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu, Desember 2018 
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Persepsi 

Hambatan 

Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anaknya 

Total 

Perilaku tidak baik Perilaku baik 

Frekuensi % Frekuensi % ∑ % 

Tinggi  7 4.0 2 1.2 9 5,2 

Sedang 33 19 32 18.4 65 37,4 

Rendah 47 27.0 53 30.5 100 57,5 

Total 87 50 87 50 174 100,0 

Spearmen Rho p = 0.033, r = 0.162 

 

 Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi 

spearman rho dengan tingkat kemaknaan <0.05 didapati hasil korelasi r = 0.162 

dan nilai p = 0.033. Nilai p lebih kecil dari 0.05 yang berarti H1 diterima dan H0 

ditolak, hasil analisa tersebut menunjukkan  ada hubungan yang sangat lemah 

antara persepsi hambatan dan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

pada anak usia toddler 

5. Hubungan cues to action dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu. 

Tabel 5.6 Hubungan cues to action dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu, Desember 2018 

Cues To 

Action 

Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anaknya 

Total 

Perilaku tidak baik Perilaku baik 

Frekuensi % Frekuensi % ∑ % 

Rendah  3 1.7 4 2.3 7 4,0 

Sedang 42 24.2 34 19.5 76 43,7 

Tinggi 42 24.1 49 28.2 91 52,3 

Total 87 50 87 50 174 100,0 

Spearmen Rho p = 0.075, r = 0.135 

 

 Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi 

spearman rho dengan tingkat kemaknaan <0.05 didapati hasil korelasi r = 0.135 

dan nilai p = 0.075. Nilai p lebih besar dari 0.05 yang berarti H1 ditolak dan H0 

diterima, hasil analisa tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara cues to 
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action dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia 

toddler 

6. Hubungan self eficacy dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu. 

Tabel 5.7 Hubungan self eficacy dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler di Puskesmas Kawangu, Desember 2018 

Self 

Eficacy 

Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anaknya 

Total 

Perilaku tidak baik Perilaku baik 

Frekuensi % Frekuensi % ∑ % 

Rendah  4 2.3 4 2.3 8 4,6 

Sedang 52 29.87 42 24.13 94 54,0 

Tinggi 31 17,83 41 23.57 72 41,4 

Total 87 50 87 50 174 100,0 

Spearmen Rho p = 0.115, r = 0. 132 

 

 Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi 

spearman rho dengan tingkat kemaknaan <0.05 didapati hasil korelasi r = 0.115 

dan nilai p = 0.132. Nilai p lebih besar dari 0.05 yang berarti H1 ditolak dan H0 

diterima, hasil analisa tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara self 

eficacy dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia 

toddler. 

 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Hubungan antara persepsi kerentanan dengan perilaku Ibu dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi usia toddler 

 Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 38 responden mememilki persepsi 

kerentanan yang rendah. Dari 38 responden, 21 orang memiliki  perilaku 

pemenuhan nutrisi yang baik dan 17 orang mempunyai perilaku pemenuhan 

nutrisi yang tidak baik. Masih adanya responden yang memiliki persepsi 
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kerentanan yang rendah ditunjukan dengan nilai jawaban responden yang rendah 

pada kuesioner penelitian (pernyataan 1,2,3)  parameter kesehatan. Dari data dapat 

dilihat bahwa sekalipun responden memiliki persepsi kerentanan yang rendah 

tetapi masih lebih banyak yang mempunyai perilaku pemenuhan kebutuhan nutrisi 

yang baik daripada responden yang mempunyai perilaku tidak baik. Kemudian  

sebanyak 49 orang memiliki persepsi kerentanan yang tinggi, 29 orang  

mempunyai perilaku yang baik dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anaknya dan 

20 orang lainnya tidak mempunyai perilaku yang baik dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi.  

 Dari data dapat kita lihat bahwa responden dengan persepsi kerentanan 

yang tinggi cenderung memiliki perilaku yang baik dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi untuk anaknya. Untuk responden dengan persepsi kerentanan sedang 

sebanyak 87 orang dimana responden yang memiliki perilaku baik sebanyak 37 

orang dan yang memiliki perilaku tidak baik sebanyak 50 orang. Dari data terlihat 

bahwa responden dengan persepsi kerentanan yang sedang cenderung memiliki 

perilaku yang tidak baik dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anaknya. Dalam 

jurnal penelitian (Langi, Hongkrailert, & Sillabutra, 2008) menemukan persepsi 

Ibu yang baik tentang kesehatan anak terutama status gizi anak hanya 49.5% dan 

sebagian besar sebanyak 50.5% mempunyai persepsi yang tidak baik.  

 Penelitian Rinda (2009) menunjukkan hanya sekitar 62.5% ibu yang dapat 

mempraktikkan perilaku pemberian makan seimbang pada anak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi kerentanan tidak signifikan berhubungan dengan 

perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi anaknya (p = 0.382). Dari 

data diatas dapat dilihat bahwa walaupun tidak ada signifikan hubungan persepsi 
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kerentanan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada 

anaknya akan tetapi terlihat responden dengan persepsi kerentanan yang tinggi 

lebih banyak yang mempunyai perilaku yang baik dari pada perilaku yang tidak 

baik.  

 Masih adanya responden yang memiliki perilaku yang tidak baik dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi anaknya kemungkinan dapat terjadi karena 

berhubungan dengan faktor demografi yaitu pendidikan responden yang masih 

rendah sebanyak 73 responden tamatan SD/sederajat dimana dari 73 orang dengan 

itu, sebanyak 50 orang mempunyai perilaku yang tidak baik hanya 23 orang 

berperilaku baik. Pendapatan juga merupakan faktor demografi yang 

mempengaruhi perilaku responden. Dari 116 orang dengan pendapatan dibawah 

UMR ditemukan 65 orang berperilaku tidak baik dan hanya 51 orang 

berperilakubaik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh (Glanz et al., 

2015) bahwa kerentanan merupakan penilaian subjektif bagi setiap individu, ini 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu faktor umur, penghasilan, etnis, dan 

pengetahuan seseorang.  

5.2.2 Hubungan antara persepsi keseriusan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bagi usia toddler 

 Dari data silang menunjukkkan bahwa responden dengan persepsi 

keseriusan yang rendah sebanyak 47 orang. Dari 47 orang, sebanyak 19 orang 

memiliki perilaku yang baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya 

sedangkan 28 orang memiliki perilaku yang tidak baik dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi anaknya. Dari data dapat dilihat bahwa responden dengan 

persepsi kerentanan yang rendah cenderung memilki perilaku yang tidak baik. 
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Kemudian untuk persepsi keseriusan yang tinggi sebanyak 51 orang, responden 

yang memiliki perilaku baik sebanyak 27 orang dan responden dengan perilaku 

tidak baik sebanyak 24 orang. Responden dengan persepsi keseriusan yang tinggi 

lebih banyak dari pada perilku yang tidak baik. Responden dengan pesepsi 

keseriusan yang sedang sebanyak 76 orang, dimana sebanyak 41 orang memiliki 

perilaku yang baik dan 35 orang memiliki perilaku yang tidak baik.  

 Masih adanya persepsi keseriusan yang rendah dari responden karena 

menganggap bahwa kekurangan gizi pada anaknya tidak dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan yang sangat mengkuatirkan apalagi dapat menyebabkan 

kematian. Hal ini terlihat dari rendahnya jawaban responden pada pernyataan no 2 

dan 7.   

 Persepsi keseriusan yang rendah pada Ibu dipengaruhi oleh faktor 

demografi yaitu pendidikan responden yang masih rendah sebanyak 73 responden 

tamatan SD/sederajat dimana dari 73 orang dengan itu, sebanyak 50 orang 

mempunyai perilaku yang tidak baik hanya 23 orang berperilaku baik. Pendapatan 

juga merupakan faktor demografi yang mempengaruhi perilaku responden. Dari 

116 orang dengan pendapatan dibawah UMR ditemukan 65 orang berperilaku 

tidak baik dan hanya 51 orang berperilaku baik. Hal lain yang mungkin 

menyebabkan persepsi keseriusan yang masih rendah adalah anak mereka belum 

pernah mengalami gangguan kesehatan karena kekurangan gizi dan juga karena 

belum pernah ada kasus kematian pada anak karena kekurangan gizi di wilayah 

sekitar mereka tinggal. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keseriusan tidak signifikan 

berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi 
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anaknya (p = 0.127). Artinya persepsi keseriusan yang tinggi tidak membuat 

perubahan perilaku yang baik pada Ibu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi 

demikian juga jika Ibu memiliki persepsi keseriusan yang rendah bukan berarti 

Ibu tidak melakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan baik bagi anaknya. 

Persepsi keseriusan juga dipengaruhi oleh persepsi yang lain. Semakin tinggi 

persepsi kerentanan, manfaat, isyarat untuk bertindak serta keyakinan diri Ibu 

maka semakin tinggi pula persepsi keseriusan yang dimilikinya. Semakin tinngi 

persepsi keseriusan maka responden akan memiliki persepsi hambatan yang 

rendah. 

5.2.3 Hubungan antara persepsi manfaat dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bagi usia toddler 

 Dari data tabulasi silang responden yang memiliki persepsi manfaat 

rendah sebanyak 6 orang dengan perilaku baik 3 orang dan perilaku tidak baik 3 

orang. Persepsi manfaat rendah artinya responden tidak merasa ada manfaat/sama 

sekali tidak ada manfaat dari perilaku pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi anaknya. 

Responden dengan persepsi manfaat yang tinggi sebanyak 102 orang dengan 

perilaku baik sebanyak 53 orang dan perilaku tidak baik sebanyak 49 orang. 

Responden yang memiliki persepsi manfaat yang sedang sebanyak 66 orang 

dimana 31 perilaku baik dan 35 orang perilaku tidak baik. Dari data dilihat bahwa 

responden dengan persepsi manfaat yang tinggi lebih banyak yang perilakunya 

baik dari pada responden dengan perilaku tidak baik.  

 Penerimaan susceptibility sesorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya 

dapat menimbulkan keseriusan (perceived threat) adalah mendorong untuk 

menghasilkan suatu kekuatan yang mendukung kearah perubahan perilaku. Ini 
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tergantung pada kepercayaan seseorang terhadap efektivitas dari berbagai upaya 

yang tersedia dalam mengurangi ancaman penyakit, atau keuntungan-keuntungan 

yang dirasakan (perceived benefit) dalam mengambil upaya-upaya kesehatan 

tersebut  (Glanz et al., 2015) Sesuai teori diatas seharusnya responden yang 

memiliki persepsi manfaat yang tinggi akan memiliki perilaku pemenuhan 

kebutuhan yang baik.  

 Akan tetapi dari temuan peneliti pada responden yang memiliki persepsi 

manfaat yang tinggi masih ditemukan perilaku Ibu yang tidak baik dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anaknya. Hal ini kemungkinan disebabkan 

oleh faktor demografi responden yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan 

pendapatan ekonomi yang masih rendah juga. Dari 73 responden tamatan 

SD/sederajat dimana dari 73 orang dengan itu, sebanyak 50 orang mempunyai 

perilaku yang tidak baik hanya 23 orang berperilaku baik. Kemudian dari 116 

orang dengan pendapatan dibawah UMR ditemukan 65 orang berperilaku tidak 

baik dan hanya 51 orang berperilaku baik. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat tidak signifikan 

berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi 

anaknya (p = 0.182). Artinya walaupun persepsi manfaat yang dimiliki responden 

tinggi tetapi tidak mempengaruhi perilaku yang baik dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi anaknya, sebaliknya jika persepsi manfaat responden rendah tidak otomatis 

responden akan mempunyai perilaku yang tidak baik dalam pemenuhan kebutuan 

nutrisi. Semakin tinggi persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, persepsi manfaat, 

isyarat untuk bertindak serta keyakinan diri Ibu maka akan semakin tinggi 

manfaat yang dirasakan, sebaliknya persepsi yang dirasakan akan rendah. 
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5.2.4 Hubungan antara persepsi hambatan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bagi usia toddler 

 Dari data tabulasi silang menunjukkkan bahwa responden dengan persepsi 

hambatan yang tinggi sebanyak 9 orang, 2 orang responden memiliki perilaku 

yang baik dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi sedangkan 7 orang responden 

memniliki perilaku tidak baik dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Dapat dilihat 

bahwa responden dengan persepsi hambatan yang tinggi lebih banyak memiliki 

perilaku yang tidak baik. 

  Responden yang memiliki persepsi hambatan yang rendah sebanyak 100 

orang, dimana 53 orang memiliki perilaku yang baik sedangkan sebanyak 47 

orang memiliki perilaku yang tidak baik dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

anaknya, terlihat bahwa responden dengan persepsi hambatan rendah cenderung 

mempunyai perilaku yang baik dari pada responden yang memiliki perilaku tidak 

baik. Responden yang memiliki persepsi hambatan sedang sebanyak 65 orang 

dimnana 32 orang dengan perilaku baik dan 33 orang dengan perilaku tidak baik. 

Responden dengan persepsi hambatan sedang lebih banyak yang memiliki 

perilaku tidak baik.  

 Menurut  (Glanz et al., 2015) perceived barriers merupakan segala sesuatu 

yang menghambat individu dalam melakukan perubahan perilaku tertentu. Dalam 

teori HBM dijelaskan bahwa segala sesuatu yang menghambat ini dapat dilihat 

dari segi biaya yang mahal, manfaat, pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan 

dan menyenangkan serta dukungan dari keluarga dan lainnya. Sejalan dengan 

jurnal penelitian (Granderson & McDonald, 2018) hambatan yang dirasakan 
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orangtua dalam menyediakan makanan yang sehat adalah biaya makanan yang 

mahal, jarak ketempat pembelian dan keterbatasan produk makanan yang segar. 

Hal ini juga terlihat dari data bahwa dari 116 responden yang memiliki 

pendapatan yang rendah ditemukan 65 orang berperilaku tidak baik dan hanya 51 

orang berperilaku baik. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi hambatan  signifikan 

berhubungan sangat lemah  dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi bagi anaknya (p = 0.033). Artinya bahwa semakin responden merasakan 

hambatan/rintangan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi maka akan diikuti oleh 

semakin tingginya perilaku yang tidak baik dalam hal pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pada anaknya. Sebaliknya jika hambatan yang dirasakan rendah maka 

semakin tinggi pula perilaku Ibu yang baik dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

anaknya. Persepsi hambatan juga dipengaruhi oleh persepsi yang lain. Semakin 

tingginya persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, persepsi manfaat, isyarat 

untuk bertindak, keyakinan diri maka hambatan yang dirasakan akan rendah 

karena merasa lebih banyak manfaat yang dirasakan daripada kerugiannya.  

5.2.5 Hubungan antara cues to action dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bagi usia toddler 

 Dari data tabulasi silang menunjukkan bahwa responden dengan cues to 

action rendah sebanyak 7 orang, dimana 4 orang memiliki perilaku yang baik dan 

3 orang memiliki perilaku yang tidak baik. Responden dengan cues to action 

tinggi sebanyak 91 orang, dimana 49 orang memiliki perilaku yang baik dan 42 

orang memiliki perilaku yang tidak baik. Responden dengan cues to action tinggi 

lebih banyak yang mempunyai perilaku yang baik dari pada yang tidak baik.  
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 Responden dengan Cues to action sedang sebanyak 76 orang, dimana 

perilaku yang baik 34 orang dan perilaku yang tidak baik sebanyak 42 orang. Dari 

data terlihat bahwa responden dengan perilaku sedang lebih banyak yang 

mempunyai perilaku yang tidak baik. Cues to action suatu perilaku dipengaruhi 

oleh suatu hal yang menjadi isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan atau perilaku (Corner,Mark,Norman, 2005) 

 Isyarat-isyarat yang berupa faktor-faktor eksternal maupun internal, 

misalnya pesan-pesan pada media massa, nasihat atau anjuran kawan atau anggota 

keluarga lain, aspek sosiodemografis misalnya tingkat pendidikan, lingkungan 

tempat tinggal, pengasuhan dan pengawasan orang tua, pergaulan dengan teman, 

agama, suku, keadaan ekonomi, sosial, dan budaya.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa cues to action tidak signifikan 

berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi 

anaknya (p = 0.075). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hayati et al (2014) yang memiliki petunjuk untuk berperilaku cukup dan memiliki 

balita dengan status gizi baik serta ada hubungan antara petunjuk untuk 

berperilaku orang tua dengan status gizi balita. Dari data diatas dapat dilihat 

bahwa walaupun tidak ada signifikan hubungan isyarat untuk bertindak dengan 

perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anaknya akan tetapi terlihat 

responden dengan isyarat untuk bertindak yang tinggi lebih banyak yang 

mempunyai perilaku yang baik dari pada perilaku yang tidak baik. Masih adanya 

responden yang memiliki perilaku yang tidak baik dalam pemenuhan kebutuhan 

nutrisi anaknya kemungkinan disebabkan oleh faktor demografi responden dengan 

tingkat pendidikan yang rendah dan juga ekonomi/pendapatan responden yang 
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rendah. Sebanyak 73 responden tamatan SD/sederajat ditemukan  50 orang 

mempunyai perilaku yang tidak baik hanya 23 orang berperilaku baik. Kemudian 

dari 116 orang dengan pendapatan dibawah UMR ditemukan 65 orang berperilaku 

tidak baik dan hanya 51 orang berperilaku baik. 

 Walaupun petugas kesehatan selalu memberikan penyuluhan tentang 

makanan dengan gizi seimbang tapi hal tersebut tidak membuat responden 

memiliki perilaku yang baik dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selain karena 

fakor demografi pendidikan dan pendapatan hal lain yang mungkin bisa 

menyebabkan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi belum baik 

karena mereka belum mengalami pengalaman yang menakutkan karena 

kekurangan gizi  pada anaknya dan juga belum ada kasus kematian anak yang 

disebabkan karena kekurangan gizi. Isyarat untuk bertindak juga dipengaruhi oleh 

persepsi yang lain. Semakin tinggi persepsi kerentanan, persepsi keseriusan, 

persepsi manfaat keyakinan diri maka isyarat bertindak semakin tinggi sebaliknya 

persepsi hambatan akan rendah.  

 

5.2.6 Hubungan antara self eficacy dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bagi usia toddler 

 Dari tabulasi data silang diatas responden dengan dengan self eficacy yang 

rendah sebanyak 8 orang dengan perilaku baik sebanyak 4 orang dan perilaku 

tidak baik sebanyak 4 orang. Responden dengan self eficacy yang tinggi sebanyak 

72 orang dengan perilaku yang baik 41 orang dan responden dengan perilaku yang 

tidak baik 31 orang. dengan self eficacy yang tinggi lebihbanyak yang mempunyai 

perilaku yang baik dari pada yang tidak baik. Responden dengan self eficacy 
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sedang sebanyak 94 orang dimana perilaku baik sebanyak 42 orang dan perilaku 

tidak baik sebanyak 52 orang.  

 Responden dengan self eficacy sedang lebih banyak yang memiliki 

perilaku yang tidak baik dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anaknya. 

Self eficacy yang rendah artinya keyakinan/kepercayaan diri rendah dari 

responden sebaliknya Self eficacy yang tinggi artinya keyakinan/kepercayaan diri 

responden tinggi.  

 Menurut Teori Kognitif Sosial (Bandura, Freeman, & Lightsey, 1999), 

rasa kontrol pribadi memfasilitasi perubahan perilaku kesehatan. Dari teori diatas 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self eficacy seseorang maka semakin 

baik perilaku kesehatan yang ditunjukkan, sebaliknya semakin rendah self eficacy 

seseorang maka perubahan perilaku kesehatan tidak baik atau kurang baik.  

 Hasil temuan peneliti, responden dengan self eficacy tinggi tidak 

semuanya memiliki perilaku pemenuhan kebutuhan nutrsi yang baik, dan 

sebaliknya responden dengan self eficacy rendah tidak semuanya memiliki 

perilaku pemenuhan kebutuhan nutrsi yang tidak baik. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena tidak ada nya kepercayaan diri terhadap kemampuan Ibu dalam 

menyusun, meyediakan, dan mengolah makanan yang memenuhi unsur gizi sesuai 

dengan kebutuhan anak, terlihat dari jawaban responden memperoleh nilai yang 

rendah pada pernyataan no 1, 2 dan 4. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga 

tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang bagaimana memilih, mengolah, 

menyusun menu dengan gizi seimbang bagi anaknya dan juga karena faktor 

ekonomi yang rendah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk meyediakan 

bahan makanan dengan gizi seimbang.  
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa self eficacy tidak signifikan 

berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi 

anaknya (p = 0.132). Artinya self eficacy responden tidak mempengaruhi 

perilakunya dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anaknya. Self eficacy juga 

dipengaruhi oleh persepsi yang lain. Semakin tinggi persepsi kerentanan, persepsi 

keseriusan, persepsi manfaat, cues to action maka semakin tinggi pula self eficacy 

responden. Semakin rendah persepsi hambatan maka akan semakin tinggi self 

eficacy responden. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang 

faktor yang berhubungan dengan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

pada anak usia toddler berdasarkan teori Health Belief Model. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka akan ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi kerentanan tidak mempengaruhi perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anaknya. 

2. Persepsi keseriusan tidak mempengaruhi perilaku Ibu dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anaknya. Ibu tidak merasa bahwa kekurangan gizi 

pada anaknya dapat menyebab gangguan kesehatan yang serius apalagi 

sampai meninggal. 

3. Banyak atau sedikit nya manfaat yang dirasakan tidak mempengaruhi 

perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi anaknya. 

4. Semakin tinggi hambatan yang dirasakan maka semakin tidak baik 

perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, sebaliknya jika 

persepsi hambatan rendah maka perilaku Ibu akan baik. 

5. Tinggi rendahnya faktor cues to action tidak mempengaruhi perilaku Ibu 

dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Petugas kesehatan. 

6. Keyakinan/kemampuan diri dari seorang Ibu tidak mempengaruhi 

perilaku Ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada anaknya. Banyak 
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responden yang merasa tidak mampu untuk menyediakan bahan makanan 

dan mengolah bahan makan dengan baik. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi Puskesmas  

Diharapkan bagi pihak Puskesmas agar lebih memberikan edukasi yang 

lebih terutama tentang makanan yang bergizi, Zat gizi makro dan mikro 

yang terkandung dalam makan, cara pengolahan yang baik dan benar 

serta bahaya apa yang mungkin bisa timbul bila anak kekurangan gizi 

terutama pada periode emas (usia toddler). 

2. Bagi responden 

Agar lebih memberdayakan makanan lokal yang tersedia menjadi sumber 

gizi pengganti serta memanfaatkan pekarangan rumah agar dijadikan 

kebun keluarga dengan menanam berbagai jenis macam sayur-sayuran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Melakukan penelitian dengan memberikan intervensi secara audio visual 

untuk  meningkatkan perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi 

bagi anaknya. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 4 
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Lampiran  5 

 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

(FORM INFORMATION FOR CONSENT) 

 

Judul Penelitian :  Analisis faktor yang berhubungan dengan perilaku Ibu 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anak usia toddler 

berdasarkan teori health belief model 

Tujuan Penelitian :  

Menjelaskan  faktor yang mempengaruhi Ibu dalam pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan nutrisi pada  anak usia toddler 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek :  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif korelasi dengan 

pendekatan cross sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun pada subyek 

selaku responden dalam penelitian. 

Manfaat 

Subyek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh tambahan informasi 

sehingga dapat meningkatkan  pengetahuan  dan perilaku pemberian  nutrisi bagi 

anak usia toddler yang sesuai dengan komposisi gizi 

Bahaya potensial 

Tidak ada Bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek selaku 

responden dalam penelitian ini, dikarenakan tidak ada intervensi apapun selama 

penelitian berlangsung selain pengisian kuesioner 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini sifatnya adalah sukarela sehingga 

subyek berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak 

yang merugikan bagi subyek. 

Jaminan kerahasiaan 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dari responden terjamin kerahasiannya 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil akhir 

penelitian. 
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Hal-hal yang perlu diketahui 

Jika subyek ingin berkomunikasi dengan peneliti, maka dapat menghubungi 

contact person berikut ini: 

No. Telepon : 085 253 433 699 

Alamat   : Jl Beringin Kelurahan Wangga Kecamatan Kambera, NTT. 

 

                      Waingapu,      

Desember 2018 

  

Yang memberi penjelasan                Yang menerima penjelasan 

penjelasan 

 

   (Rambu Eri Hupunau)                            (...............................) 

 

                                 Saksi 

 

 

   

                                             (................................) 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama  : Rambu Eri Hupunau 

 NIM  : 131711123023 

Adalah mahasiswa Fakultas  Keperawatan Universitas Airlangga, akan melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Faktor Berhubungan Dengan  Perilaku Ibu 

Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pada  Anak Usia Toddler  

Berdasarkan Teori Health Belief Model di Puskesmas Kawangu “. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku Ibu dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi anak usia toddler di Puskesmas Kawangu,sehingga 

dapat digunakan untuk menyusun strategi dalam mengatasi kasus karena 

kekurangan gizi . Maka dari itu saya mohon dengan hormat kepada Ibu untuk 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

1. Kesedian Ibu menandatangai Inform Concent (lembar persetujuan) 

2. Identitas Ibu dan anaknya akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti. 

3. Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh Ibu akan dijamin oleh peneliti 

kerena hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan sebagai hasil 

penelitian. 

Atas perhatian dan partisipasi Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. 

        

Waingapu,   Desember  2018 

        

                                        Hormat saya 

                  

Rambu Eri Hupunau 
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORM CONSENT) 

 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi 

peserta responden penelitian yang dilakukan oleh Rambu Eri Hupunau, 

Mahasiswa S1 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berjudul : 

 “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Ibu Dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pada  Anak Usia Toddler Berdasarkan Teori 

Health Belief Model di Puskesmas Kawangu “ 

 Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari 

siapapun. Demikian pernyataaan ini saya buat dan untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya 

 

        Peneliti            Yang menyetujui 

 

 

(Rambu Eri Hupunau)              (..................................) 

                 

  Saksi 

 

 

 

        (..................................) 

 

 

 

 

 

 

Kode Responden : 
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Lampiran 8 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU IBU 

DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN NUTRISI 

PADA ANAK USIA TODDLER BERDASARKAN  

TEORI HEALTHBELIEF MODEL 

   _______________________________________________________________ 

A. Data Demografi 

 

Kode Responden  : .............................  *) Kode diisi peneliti 

Tanggal Pengisian : ............................. 

Petunjuk pengisian :  

Jawablah  Pertanyaan di bawah ini dengan mengisi tempat kosong yang 

tersedia.Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dan berilah 

tanda (√). Jika pilihan terdapat pada (*) tulislah jawaban nya. 

Data Responden 

1. Umur Ibu saat ini : ....... 

2. Pendidikan terakhir yang diselesaikan : 

a. SD/sederajat 

b. SMP/sederajat 

c. SMA/sederajat 

d. PerguruanTinggi 

3. Pendapatan dalam sebulan (Sesuai UMK) : 

a. < 1.600.000 

b. > 1.600.000 

4. Pekerjaan Ibu  :................... 

5. Jumlah anak :................... 

Data anak 

6. Umur anak saat ini :...................... 

7. Jenis Kelamin  :....................... 

8. Anak ke  :........................ 

9. BB terakhir    :........................    

10. TB   :........................ 

11. Status Gizi :........................  (diisipetugas) 
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B. Instrumen untuk Health Beliefe Model  

Berilah tanda cek (√) pada kolom jawaban ini sesuai dengan kondisi 

sebenarnya, dimana 

STS  :  Jika anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 

TS  :  Jika anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 

S  :  Jika anda Setuju dengan pernyataan tersebut 

SS  :  Jika anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut 

1. Persepsi kerentanan perilaku Ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada 

anak usia toddler 

No Pernyataan STS TS S SS 

1A Kemungkinan anak saya akan mudah terserang penyakit jika 
kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi 

    

1B Kemungkinan anak saya akan mengalami kekurangan gizi jika 

kebutuhan nutrisinya tidak penuhi 

    

1C Kemungkinan anak saya mengalami kekurangan nutrisi karena 
sering sekali terserang penyakit (contoh: Flu, diare, malariadll) 

    

1D Kemungkinan anak saya akan mengalami gangguan tumbuh 

kembang jika kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi 

    

1E Anak saya akan tetap sehat walaupun kebutuhan nutrisinya tidak 
terpenuhi dengan baik 

    

1F Anak saya tidak akan mengalami kekurangan nutrisi walaupun 

kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi 

    

2. Persepsi keseriusan perilaku Ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada 

anak usia toddler 

NO Pernyataan STS TS S SS 

2A Jika anak saya kekurangan nutrisi maka akan mudah terkena 

penyakit 

    

2B Kekurangan nutrisi pada anak dapat menyebabkan kematian     

2C Bila anak saya kekurangan nutrisi saya akan merasa malu karena 

masyarakat menilai saya tidak mampu mengurus anak 

    

2D Jikaanak saya kekurangan nutrisi saya akan disalahkan oleh orang 

sekitar (keluarga,tetangga) 

 

    

2E Kekurangan nutrisi pada anak adalah hal yang biasa saja,tidak perlu 
dikuatirkan 

    

2G Kekurangan nutrisi pada anak tidak akan berpengaruh terhadap 

kesehatannya 

    

2H Kurang gizi pada anak tidak akan menyebabkan kematian, jadi 

tidak perlu ditakutkan. 
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3. Persepsi manfaat perilaku Ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak 

usia toddler 

NO Pernyataan STS TS S SS 

3A Saya dapat menjaga kebersihan makanan untuk anak  jika 

makanannya saya siapkan sendiri 

    

3B Saya tidak perlu khawatirakan kesehatan anak saya karena makanan 

yang saya siapkan bersih dan bergizi 

    

3C Saya percaya, akan lebih baik jika saya sendiri yang menyiapkan 
makanan untuk anak dari pada membeli 

    

3D 

 

Makanan bergizi tidak membuat anak sehat     

3E Makanan bergizi tidak akan membuat anak saya sehat terus     

3F Makanan bergizi hanya akan membuat anak sulit makan 

 

    

4. Persepsi Hambatan perilaku Ibu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada 

anak usia toddler 

NO Pernyataan STS TS S SS 

4A Saya pikir terlalu merepotkan bila harus membuat makanan sendiri 

bagi anak saya 

    

4B Saya tidak bisa menyiapkan makanan bagi anak saya karena saya 

sibuk bekerja 

    

4C Saya tidak bisa menyiapkan makanan yang memenuhi kebutuhan 

nutrisi pada anak saya karena ekonomi saya tidak cukup 

    

4D Saya tidak bisa menyiapkan makanan yang bergizi karena saya 

tidak bisa masak 

    

4E Anak saya lebih menyukai makanan yang di jual di warung 

 

    

5. Persepsi Cues to action terhadap perilaku Ibu dalam memenuhi kebutuhan 

nutrisi bagi anak usia toddler 

NO Pernyataan STS TS S SS 

5A Petugas kesehatan selalu memberikan penyuluhan kepada saya 
tentang gizi yang baikdan seimbang bagi anak 

    

5B Suami saya selalu menyuruh untuk menyiapkan makanan sendiri 

bagi anak 

    

5C Saya banyak mendengar berita tentang bahaya jika anak 
kekurangan gizi 

    

5D Saya sering melihat diinternet bagaimana cara menyiapkan 

makanan yang menarik dan memenuhi unsur gizi pada anak-anak 

    

5F Keluarga tidak mendukung saya dalam menyiapkan makanan yang 

bergizi buat anak 

    

5G Saya tidak pernah mendengar atau melihat bahaya nya jika anak 
kekurangan gizi 
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6. Self  efficacy Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia 

toddler 

NO Pernyataan STS TS S SS 

6A 

 

Saya yakin, mampu menyediakan makanan yang mengandung zat 

gizi setiap kali anak makan dalam sehari 

    

6B Saya yakin , mampu menyusun menu makanan bergizi yang akan 

dikonsumsi anak setiap hari 

    

6D Saya tidak mampu untuk menyiapkan makanan yang bergizi bagi 
anak saya  

    

6G Saya yakin, mampu memilih bahan makan yang bergizi untuk 

dikonsumsi anak setiap hari 

    

6H Saya yakin, mampu mengolah bahan makan yang sesuai untuk anak 

setiap hari 

    

6I Saya tidak yakin apakah bisa mendeteksi anak saya kekurangan gizi 

atau tidak  

    

 

7. Perilaku Ibu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan melingkari pilihan jawaban yang 

dianggap paling benar. Untuk pertanyaan no 1 –no 4 Jawaban boleh lebih 

dari 1 yang dilingkari 

1. Makanan dengan gizi seimbang adalah : 

1) Susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi 

2) Jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh 

3) Jenis makanan berupa makanan pokok +Sayuran + lauk pauk + buah-

buahan 

4) Makanan dalam jumlah yang sangat banyak 

2. Zat-zat gizi yang terdapat dalam makanan adalah : 

1) Karbohidrat 

2) Protein 

3) Lemak 

4) Vitamin dan mineral 

3. Dibawah ini adalah jenis sumber energi yangterdapat dalam makanan : 

1) Karbohidrat 

2) Protein 

3) Lemak 

4) Air 
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4. Sayuran dan buahan merupakan bahan makanan sumber : 

1) Vitamin 

2) Mineral 

3) Lemak 

4) Protein 

5. Jenis makanan yang diberikan kepada anak setiapkali makan adalah : 

Makanan pokok + Sayuran + lauk pauk + dan buah-buahan : 

4) Selalu,setiap kali makan 

5) Sering, dalam 1 minggu 3-4 kali 

6) Kadang-kadang, 1 bulan sekali 

6. Frekuensi pemeberian makanan dengan gizi seimbang pada anak adalah: 

4) Selalu,setiap kali makan 

5) Sering, dalam 1 minggu 3-4 kali 

6) Kadang-kadang, 1 bulan sekali 

7. Ketika memasak sayur, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi hilangnya vitamin larut dalam air saat proses pengolahan adalah 

sayuran dicuci dengan air mengalir kemudian dipotong 

4) Selalu,setiap kali memasak sayur 

5) Kadang-kadang, kalau rajin 

6) Tidak pernah dilakukan 

8. Pada waktu memberikan makanan, saya mengharuskan anak saya duduk 

sampai selesai makan dan tidak boleh sambil bermain 

4) Selalu,setiapkali anak makan 

5) Kadang-kadang saja saya lakukan 

6) Tidak pernah, saya selalu membiarkan anak makan sambil bermain  

9. Ketika memberikan makan pada anak, Saya berikan makan langsung dalam 

porsi banyak 

4) Selalu, setiapkali anak makan 

5) Kadang-kadang saja saya lakukan 

6) Tidak pernah, saya memberikan anak makan sesuai porsi makan anak. 
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10. Pada waktu memasak sayur untuk anak, bahan sayur saya potong-potong 

terlebih dahulu sebelum dicuci kemudian saya masukkan bahan sayur yang 

akan dimasak tersebut sebelum air mendidih  

4) Selalu,setiap kali memasak sayur 

5) Kadang-kadang, kalau rajin 

6) Tidak pernah dilakukan. 
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Lampiran 9 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Uji validitas dan reliabilitas perceived suceptibility 
Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

P1 

Pearson Correlation 1 ,641* ,198 ,300 ,381 ,125 ,599* 

Sig. (2-tailed)  ,013 ,497 ,298 ,180 ,671 ,024 

N 14 14 14 14 14 14 14 

P2 
Pearson Correlation ,641* 1 ,467 ,599* ,492 ,125 ,775** 
Sig. (2-tailed) ,013  ,092 ,024 ,074 ,671 ,001 
N 14 14 14 14 14 14 14 

P3 
Pearson Correlation ,198 ,467 1 ,598* ,154 -,140 ,566* 
Sig. (2-tailed) ,497 ,092  ,024 ,599 ,633 ,035 
N 14 14 14 14 14 14 14 

P4 
Pearson Correlation ,300 ,599* ,598* 1 ,370 ,510 ,840** 
Sig. (2-tailed) ,298 ,024 ,024  ,192 ,063 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

P5 
Pearson Correlation ,381 ,492 ,154 ,370 1 ,705** ,750** 
Sig. (2-tailed) ,180 ,074 ,599 ,192  ,005 ,002 
N 14 14 14 14 14 14 14 

P6 
Pearson Correlation ,125 ,125 -,140 ,510 ,705** 1 ,590* 
Sig. (2-tailed) ,671 ,671 ,633 ,063 ,005  ,026 
N 14 14 14 14 14 14 14 

Total 

Pearson Correlation ,599* ,775** ,566* ,840** ,750** ,590* 1 

Sig. (2-tailed) ,024 ,001 ,035 ,000 ,002 ,026  

N 14 14 14 14 14 14 14 

*. 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 

N of Items 

,761 6 
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2. Uji validitas dan reliabilitas perceived severity 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 total 

p1 

Pearson Correlation 1 ,651* ,615* ,322 ,542* ,468 ,574* ,785** 

Sig. (2-tailed)  ,012 ,019 ,261 ,045 ,092 ,032 ,001 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 

p2 
Pearson Correlation ,651* 1 ,600* ,476 ,268 ,242 ,088 ,629* 
Sig. (2-tailed) ,012  ,023 ,086 ,354 ,404 ,764 ,016 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 

p3 
Pearson Correlation ,615* ,600* 1 ,663** ,650* ,772** ,680** ,924** 
Sig. (2-tailed) ,019 ,023  ,010 ,012 ,001 ,007 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 

p4 
Pearson Correlation ,322 ,476 ,663** 1 ,276 ,405 ,135 ,581* 
Sig. (2-tailed) ,261 ,086 ,010  ,340 ,151 ,646 ,029 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 

p5 
Pearson Correlation ,542* ,268 ,650* ,276 1 ,892** ,818** ,830** 
Sig. (2-tailed) ,045 ,354 ,012 ,340  ,000 ,000 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 

p6 
Pearson Correlation ,468 ,242 ,772** ,405 ,892** 1 ,841** ,853** 
Sig. (2-tailed) ,092 ,404 ,001 ,151 ,000  ,000 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 

p7 
Pearson Correlation ,574* ,088 ,680** ,135 ,818** ,841** 1 ,774** 
Sig. (2-tailed) ,032 ,764 ,007 ,646 ,000 ,000  ,001 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 

total 

Pearson Correlation ,785** ,629* ,924** ,581* ,830** ,853** ,774** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,016 ,000 ,029 ,000 ,000 ,001  

N 14 14 14 14 14 14 14 14 

 
. 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 

N of Items 

,883 7 
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3. Uji validitas dan reliabilitas perceived benefit 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 total 

p1 

Pearson Correlation 1 ,645* ,205 ,038 ,400 ,554* ,538* 

Sig. (2-tailed)  ,013 ,482 ,898 ,156 ,040 ,047 

N 14 14 14 14 14 14 14 

p2 
Pearson Correlation ,645* 1 ,132 -,018 ,032 ,185 ,347 
Sig. (2-tailed) ,013  ,652 ,950 ,913 ,527 ,224 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p3 
Pearson Correlation ,205 ,132 1 ,626* ,693** ,470 ,770** 
Sig. (2-tailed) ,482 ,652  ,017 ,006 ,090 ,001 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p4 
Pearson Correlation ,038 -,018 ,626* 1 ,724** ,618* ,818** 
Sig. (2-tailed) ,898 ,950 ,017  ,003 ,019 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p5 
Pearson Correlation ,400 ,032 ,693** ,724** 1 ,716** ,874** 
Sig. (2-tailed) ,156 ,913 ,006 ,003  ,004 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p6 
Pearson Correlation ,554* ,185 ,470 ,618* ,716** 1 ,828** 
Sig. (2-tailed) ,040 ,527 ,090 ,019 ,004  ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

total 

Pearson Correlation ,538* ,347 ,770** ,818** ,874** ,828** 1 

Sig. (2-tailed) ,047 ,224 ,001 ,000 ,000 ,000  

N 14 14 14 14 14 14 14 

*. 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 

N of Items 

,779 6 
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4. Uji validitas dan reliabilitas perceived barrier 
 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 total 

p1 

Pearson Correlation 1 ,722** ,719** ,898** ,306 ,896** 

Sig. (2-tailed)  ,004 ,004 ,000 ,288 ,000 

N 14 14 14 14 14 14 

p2 
Pearson Correlation ,722** 1 ,836** ,797** ,423 ,894** 
Sig. (2-tailed) ,004  ,000 ,001 ,131 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 

p3 
Pearson Correlation ,719** ,836** 1 ,750** ,483 ,901** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000  ,002 ,080 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 

p4 
Pearson Correlation ,898** ,797** ,750** 1 ,477 ,945** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,002  ,085 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 

p5 
Pearson Correlation ,306 ,423 ,483 ,477 1 ,568* 
Sig. (2-tailed) ,288 ,131 ,080 ,085  ,034 
N 14 14 14 14 14 14 

total 

Pearson Correlation ,896** ,894** ,901** ,945** ,568* 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,034  

N 14 14 14 14 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,899 5 
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5. Uji validitas dan reliabilitas cues to action 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 Total 

p1 

Pearson Correlation 1 ,379 ,585* ,913** ,379 1,000** ,847** 

Sig. (2-tailed)  ,181 ,028 ,000 ,181 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 14 14 14 

p2 
Pearson Correlation ,379 1 ,154 ,372 1,000** ,379 ,798** 
Sig. (2-tailed) ,181  ,598 ,191 ,000 ,181 ,001 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p3 
Pearson Correlation ,585* ,154 1 ,459 ,154 ,585* ,543* 
Sig. (2-tailed) ,028 ,598  ,099 ,598 ,028 ,045 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p4 
Pearson Correlation ,913** ,372 ,459 1 ,372 ,913** ,808** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,191 ,099  ,191 ,000 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p5 
Pearson Correlation ,379 1,000** ,154 ,372 1 ,379 ,798** 
Sig. (2-tailed) ,181 ,000 ,598 ,191  ,181 ,001 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p6 
Pearson Correlation 1,000** ,379 ,585* ,913** ,379 1 ,847** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,181 ,028 ,000 ,181  ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

Total 

Pearson Correlation ,847** ,798** ,543* ,808** ,798** ,847** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,045 ,000 ,001 ,000  

N 14 14 14 14 14 14 14 

*. 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 

N of Items 

,856 6 
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6. Uji validitas dan reliabilitas self eficacy 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 Total 

p1 

Pearson Correlation 1 ,679** 1,000** ,731** ,731** ,731** ,958** 

Sig. (2-tailed)  ,008 ,000 ,003 ,003 ,003 ,000 

N 14 14 14 14 14 14 14 

p2 
Pearson Correlation ,679** 1 ,679** ,283 ,283 ,679** ,676** 
Sig. (2-tailed) ,008  ,008 ,327 ,327 ,008 ,008 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p3 
Pearson Correlation 1,000** ,679** 1 ,731** ,731** ,731** ,958** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,008  ,003 ,003 ,003 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p4 
Pearson Correlation ,731** ,283 ,731** 1 1,000** ,462 ,847** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,327 ,003  ,000 ,097 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p5 
Pearson Correlation ,731** ,283 ,731** 1,000** 1 ,462 ,847** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,327 ,003 ,000  ,097 ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 

p6 
Pearson Correlation ,731** ,679** ,731** ,462 ,462 1 ,791** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,008 ,003 ,097 ,097  ,001 
N 14 14 14 14 14 14 14 

Total 

Pearson Correlation ,958** ,676** ,958** ,847** ,847** ,791** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,001  

N 14 14 14 14 14 14 14 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,922 6 

 
 
 
 
 
 
 

7. Uji validitas dan reliabilitas perilaku Ibu 
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Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

P1 

Pearson Correlation 1 ,602* ,497 ,591* ,639* ,344 ,497 ,273 ,779** ,639* ,851** 

Sig. (2-tailed)  ,023 ,070 ,026 ,014 ,228 ,070 ,344 ,001 ,014 ,000 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P2 
Pearson Correlation ,602* 1 ,038 ,531 ,416 ,336 ,208 ,470 ,393 ,208 ,622* 
Sig. (2-tailed) ,023  ,896 ,051 ,139 ,240 ,475 ,090 ,164 ,475 ,018 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P3 
Pearson Correlation ,497 ,038 1 ,026 ,543* ,175 ,679** ,023 ,564* ,814** ,642* 
Sig. (2-tailed) ,070 ,896  ,931 ,045 ,549 ,008 ,939 ,036 ,000 ,013 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P4 
Pearson Correlation ,591* ,531 ,026 1 ,000 ,225 ,418 ,396 ,263 ,279 ,533* 
Sig. (2-tailed) ,026 ,051 ,931  1,000 ,439 ,137 ,161 ,363 ,335 ,050 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P5 
Pearson Correlation ,639* ,416 ,543* ,000 1 ,238 ,474 -,062 ,418 ,684** ,661* 
Sig. (2-tailed) ,014 ,139 ,045 1,000  ,412 ,087 ,834 ,137 ,007 ,010 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P6 
Pearson Correlation ,344 ,336 ,175 ,225 ,238 1 ,357 ,617* ,382 ,357 ,595* 
Sig. (2-tailed) ,228 ,240 ,549 ,439 ,412  ,210 ,019 ,177 ,210 ,025 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P7 
Pearson Correlation ,497 ,208 ,679** ,418 ,474 ,357 1 ,308 ,418 ,895** ,784** 
Sig. (2-tailed) ,070 ,475 ,008 ,137 ,087 ,210  ,284 ,137 ,000 ,001 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P8 
Pearson Correlation ,273 ,470 ,023 ,396 -,062 ,617* ,308 1 ,396 ,185 ,523 
Sig. (2-tailed) ,344 ,090 ,939 ,161 ,834 ,019 ,284  ,161 ,527 ,055 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P9 
Pearson Correlation ,779** ,393 ,564* ,263 ,418 ,382 ,418 ,396 1 ,557* ,742** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,164 ,036 ,363 ,137 ,177 ,137 ,161  ,039 ,002 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

P10 
Pearson Correlation ,639* ,208 ,814** ,279 ,684** ,357 ,895** ,185 ,557* 1 ,837** 
Sig. (2-tailed) ,014 ,475 ,000 ,335 ,007 ,210 ,000 ,527 ,039  ,000 
N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Total 

Pearson Correlation ,851** ,622* ,642* ,533* ,661* ,595* ,784** ,523 ,742** ,837** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,013 ,050 ,010 ,025 ,001 ,055 ,002 ,000  

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Reliability Statistics 
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Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,868 10 
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Lampiran 10 

DESKRIPSI DATA VARIABEL PENELITIAN 

 

Statistics 

 Kerentana
n_kat 

Keseriusan_kat Manfaat_ka
t 

Hambata
n_kat 

Cues_kat SelfE_k
at 

Perilaku_kat 

N 
Valid 174 174 174 174 174 174 174 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,06 2,02 2,55 2,52 2,48 2,37 1,50 

Median 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,50 
Std. 

Deviation 

,706 ,752 ,564 ,596 ,576 ,571 ,501 

        

 

Frequency Table 
 

Kerantanan_kat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 38 21,8 21,8 21,8 

Sedang 87 50,0 50,0 71,8 

Tinggi 49 28,2 28,2 100,0 

Total 174 100,0 100,0  

 

 

Keseriusan_kat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 47 27,0 27,0 27,0 

Sedang 76 43,7 43,7 70,7 

Tinggi 51 29,3 29,3 100,0 

Total 174 100,0 100,0  

 

 

Manfaat_kat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Kurang 6 3,4 3,4 3,4 

Sedang 66 37,9 37,9 41,4 

Tinggi 102 58,6 58,6 100,0 

Total 174 100,0 100,0  

 
 

 

 
 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
123 

 

SKRIPSI              ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN …    RAMBU ERI HUPUNAU 
 

 

Hambatan_kat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 9 5,2 5,2 5,2 

Sedang 65 37,4 37,4 42,5 

Rendah 100 57,5 57,5 100,0 

Total 174 100,0 100,0  

 

 

Cues_kat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 7 4,0 4,0 4,0 

Sedang 76 43,7 43,7 47,7 

Tinggi 91 52,3 52,3 100,0 

Total 174 100,0 100,0  

 

 

SelfE_kat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Rendah 8 4,6 4,6 4,6 

Sedang 94 54,0 54,0 58,6 

Tinggi 72 41,4 41,4 100,0 

Total 174 100,0 100,0  

 
 

Perilaku_kat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Perilaku tidak 

baik 

87 50,0 50,0 50,0 

Perilaku baik 87 50,0 50,0 100,0 

Total 174 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
124 

 

SKRIPSI              ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN …    RAMBU ERI HUPUNAU 
 

 

CROSSTAB 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kerantanan_kat * 
Perilaku_kat 

174 100,0% 0 0,0% 174 100,0% 

Keseriusan_kat * 

Perilaku_kat 

174 100,0% 0 0,0% 174 100,0% 

Manfaat_kat * 

Perilaku_kat 

174 100,0% 0 0,0% 174 100,0% 

Hambatan_kat * 

Perilaku_kat 

174 100,0% 0 0,0% 174 100,0% 

Cues_kat * Perilaku_kat 174 100,0% 0 0,0% 174 100,0% 

SelfE_kat * Perilaku_kat 174 100,0% 0 0,0% 174 100,0% 

 

      

         Kerantanan_kat * Perilaku_kat 

 

Crosstab 
Count   

 Perilaku_kat Total 

Perilaku tidak 
baik 

Perilaku baik 

Kerantanan_kat 

Rendah 17 21 38 

Sedang 50 37 87 

Tinggi 20 29 49 

Total 87 87 174 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,017a 2 ,134 
Likelihood Ratio 4,034 2 ,133 

Linear-by-Linear 

Association 

,288 1 ,592 

N of Valid Cases 174   

0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 19,00. 
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Keseriusan_kat * Perilaku_kat 

 

Crosstab 
Count   

 Perilaku_kat Total 

Perilaku tidak 

baik 

Perilaku baik 

Keseriusan_kat 

Rendah 28 19 47 

Sedang 35 41 76 

Tinggi 24 27 51 

Total 87 87 174 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,374a 2 ,305 

Likelihood Ratio 2,385 2 ,303 

Linear-by-Linear 
Association 

1,462 1 ,227 

N of Valid Cases 174   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 23,50. 

 

Manfaat_kat * Perilaku_kat 

 

Crosstab 
Count   

 Perilaku_kat Total 

Perilaku tidak 

baik 

Perilaku baik 

Manfaat_kat 

Kurang 3 3 6 

Sedang 35 31 66 

Tinggi 49 53 102 

Total 87 87 174 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,399a 2 ,819 

Likelihood Ratio ,399 2 ,819 

Linear-by-Linear 
Association 

,289 1 ,591 

N of Valid Cases 174   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 3,00. 
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Hambatan_kat * Perilaku_kat 

 

Hambatan_kat * Perilaku_kat Crosstabulation 

Count   

 Perilaku_kat Total 

Perilaku tidak 

baik 

Perilaku baik 

Hambatan_kat 

Tinggi 7 2 9 

Sedang 33 32 65 

Rendah 47 53 100 

Total 87 87 174 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,153a 2 ,207 

Likelihood Ratio 3,318 2 ,190 

Linear-by-Linear 

Association 

1,959 1 ,162 

N of Valid Cases 174   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,50. 
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 Cues to action_ Perilaku 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,523a 2 ,467 

Likelihood Ratio 1,526 2 ,466 

Linear-by-Linear 

Association 

,623 1 ,430 

N of Valid Cases 174   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,50. 

 

 

SelfE_kat * Perilaku_kat 

 
 

Crosstab 
Count   

 Perilaku_kat Total 

Perilaku tidak 

baik 

Perilaku baik 

SelfE_kat 

Rendah 4 4 8 

Sedang 52 42 94 

Tinggi 31 41 72 

Total 87 87 174 

Crosstab 

Count   

 Perilaku_kat Total 

Perilaku tidak 

baik 

Perilaku baik 

Cues_kat 

Rendah 3 4 7 

Sedang 42 34 76 

Tinggi 42 49 91 

Total 87 87 174 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
128 

 

SKRIPSI              ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN …    RAMBU ERI HUPUNAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nonparametric Correlations 

KERENTANAN DAN PERILAKU 

Correlations 

 kerentanan perilaku 

Spearman's rho 

kerentanan 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,067 

Sig. (2-tailed) . ,382 

N 174 174 

perilaku 

Correlation 

Coefficient 

,067 1,000 

Sig. (2-tailed) ,382 . 

N 174 174 

 

KESERIUSAN DAN PERILAKU 

Correlations 

 Keseriusan perilaku 

Spearman's rho 

Keseriusan 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,116 

Sig. (2-tailed) . ,127 

N 174 174 

perilaku 

Correlation 
Coefficient 

,116 1,000 

Sig. (2-tailed) ,127 . 

N 174 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,453a 2 ,293 

Likelihood Ratio 2,459 2 ,292 

Linear-by-Linear 
Association 

1,761 1 ,185 

N of Valid Cases 174   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 4,00. 
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MANFAAT DAN PERILAKU 

 

Correlations 

 manfaat perilaku 

Spearman's rho 

manfaat 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,102 

Sig. (2-tailed) . ,182 

N 174 174 

perilaku 

Correlation 

Coefficient 

,102 1,000 

Sig. (2-tailed) ,182 . 

N 174 174 

 

HAMBATAN DAN PERILAKIU 

 

Correlations 

 hambatan perilaku 

Spearman's rho 

hambatan 

Correlation Coefficient 1,000 ,162* 

Sig. (2-tailed) . ,033 

N 174 174 

perilaku 

Correlation Coefficient ,162* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,033 . 

N 174 174 

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

 

CUES TO ACTION DAN PERILAKU 
 

Correlations 

 cues perilaku 

Spearman's rho 

cues 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,135 

Sig. (2-tailed) . ,075 

N 174 174 

perilaku 

Correlation 

Coefficient 

,135 1,000 

Sig. (2-tailed) ,075 . 

N 174 174 
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SELF EFICACY DAN PERILAKU 
 

Correlations 

 selfE perilaku 

Spearman'

s rho 

selfE 

Correlation Coefficient 1,000 ,115 

Sig. (2-tailed) . ,132 

N 174 174 

perilaku 

Correlation Coefficient ,115 1,000 

Sig. (2-tailed) ,132 . 

N 174 174 
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