
 
 
 
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU TENTANG VITAMIN A 
DENGAN KADAR SERUM RETINOL BALITA 
Apriliana, Nina 
KKC KK FKM 163/08 Apr h 
Pembimbing : Merryana Adriani SKM MKes 
VITAMIN A 
2008 
 
 
 

ABSTRAK 
 

 
Kekurangan Vitamin A (KVA) merupakan gangguan gizi yang dihasilkan dari 

ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh akan metabolisme zat gizi dengan penyediaan 
substrat (intake) yang dikonsumsi. Sebab lain yang penting dari gangguan gizi adalah 
kekurangan pengetahuan tentang gizi atau ketidakmampuan untuk menerapkan informasi 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mempunyai peranan yang penting dalam 
kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Perilaku ibu yang meliputi tingkat pengetahuan, 
sikap dan tindakan menentukan dalam pemilihan bahan makanan bergizi serta menyusun 
menu seimbang sesuai kebutuhan dan selera keluarga, sehingga pemenuhan kebutuhan 
gizi balita pun tergantung perilaku ibu.  

 
Tujuan penelitian ini adalah mempelajari hubungan tingkat pengetahuan, sikap, 

dan tindakan ibu tentang vitamin A dengan kadar serum retinol pada balita. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu 
tentang vitamin A dengan tingkat konsumsi vitamin A balita. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat analitik dengan 

menggunakan studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua balita 
dengan usia 24-60 bulan di Wilayah Kelurahan Mojo. Besar sampel sebanyak 60 orang 
ibu balita beserta balitanya yang ditentukan dengan menggunakan metode simple random 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi-Square 
dan Spearman Correlation. 

 
Sebagian besar responden (56,7%) mempunyai tingkat pengetahuan gizi cukup, 

sebesar 91,7% responden bersikap sangat mendukung tentang konsumsi vitamin A dan 
75% responden telah melakukan tindakan yang baik dalam upaya konsumsi vitamin A 
kepada balitanya. Kadar serum retinol balita sebagian besar normal (58,3%). Berdasarkan 
hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan dan tindakan dengan kadar serum retinol balita (p<0,05).  
 

Peningkatan tingkat pengetahuan sebaiknya dilakukan melalui penyuluhan dan 
pendampingan oleh petugas puskesmas dan kader posyandu kepada ibu balita dalam 



menyusun menu makanan yang bervariasi melalui pelaksanaan demo makanan sehat 
dengan memperhatikan jenis bahan makanan sumber vitamin A, lemak, dan protein yang 
kaya akan zat gizi. 
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