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THE CORRELATION AMONG THE TYPE OF CARE PATTERN, THE PARENTS’ EDUCATION
LEVEL AND THE STATUS OF CHILDREN UNDER FIVE NUTRITION.

PUJI ASTUTIK.

ABSTRACT
The Background: the cause of the problem of the nourishment in babies under five years old may be direct and indirect.
The indirect cause can be influenced by some factors including the type of care pattern and the mother’s education in taking
care their children to achieve the status of proper nourishment.
The Purpose: to investigate the correlation among the type of care pattern, the parents’ education level and the status of
under-five-year-old-Baby Nutrition.
The Method: this is an analytical observational study with cross sectional approach. The population of the study is mothers
and their under-five-year-old babies in Sumberkepuh Village, Tanjunganom Districk, Nganjuk Regency of which number is
260. The technique of sampling used is simple random sampling and hence 260 respondents are taken. The data collecting
technique is questionnaire to get the data of the type care pattern and the parents’ education level, while the data on the
status of the children under five nutrition are taken by using the formal standard of the status of the nutrition WHO-NCHS. To
test if there is a correlation among the type of care pattern and the parents’ education level and the status of children under
five nutrition, it uses Logistic Regression analysis.
The Findings: the analysis of statistical chi-square test shows there is a correlation between the type of care pattern of the
parents with the status of the nutrition of the children under five in which the value of p(<0.0001) < ().05). Furthermore, there
is a correlation between the parents’ education level and the status of the children under five nutrition in which the value of p
(0.01) < (0.05). The analysis of Logistic Regression test about the correlation between the types of care pattern with the
status of the children under five nutrition in which the children have authoritative type of care pattern has probability to have
good nourishment status 60 times greater than the authoritarian care pattern (OR = 60.42; CI 95% 22.9 up to 162.99).
Children under five with indulgent type of care pattern have probability to have better nutrition status 6.5 times greater than
authoritarian care pattern (OR = 6.53; CI 95% 2.45 up to 17.43). Children under five with neglectful type of care pattern has
probability to have good status of nutrition 12 times greater than authoritarian type of care pattern (OR = 12.08; CI 95 % 3.45
up to 42.31). In overall, the type of care pattern of the parents is able to explain the variation of the status of children under
five nutrition as much as 33% (Pseudo R² = 32.7%). The correlation between the parents’ education level with the status of
children under five nutrition in which the children have parents with the high level of education have probability to have the
status of good nutrition 2.7 greater than the children with basic level of parents’ education (OR=2.73; CI 95% 1.45 up to
5.16). In overall, the level of parents’ education is able to explain the variation of the status of children under five nutrition as
much as 3% (Pseudo R² = 3%).
Conclusion: the types of care pattern and the parents’ education level have a correlation to the status of children under five
nutrition in which the application of the type of care pattern is either authoritative or democratic and the level of higher
education shows the status of good nutrition of children under five.
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PENDAHULUAN
Terciptanya keberhasilan pembangunan suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang baik. Dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM ) yang bermutu, perlu ditata sejak dini yaitu dengan
memperhatikan kesehatan anak balita. Salah satu unsur penting kesehatan adalah masalah gizi. Kekurangan gizi pada anak
dapat menimbulkan efek negatif seperti terlambatnya pertumbuhan badan, rawan penyakit, menurunnya tingkat kecerdasan
dan terganggunya mental anak. Kekurangan gizi yang serius dapat menyebabkan kematian anak (Santoso, 2004). Anak
balita merupakan salah satu golongan penduduk yang rawan terhadap masalah gizi. Secara langsung keadaan gizi
dipengaruhi oleh ketidakcukupan asupan makanan. Secara tidak langsung masalah gizi dipengaruhi oleh pola asuh dan
tingkat pendidikan orang tua yang tidak memadai (Anandita, 2011)

Memperhatikan begitu pentingnya gizi pada anak balita, ternyata masalah gizi masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2009, Komisi IX DPR RI mencatat 30% dari total 110
juta balita di Indonesia mengalami gizi buruk. Gizi buruk akan mengakibatkan Indonesia terancam kehilangan kualitas dan
daya saing sumber daya manusia (SDM) dimasa mendatang bila tidak segera ditanggulangi. Berbagai penelitian
membuktikan bahwa tingginya balita gizi buruk terkait dengan tingginya angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita.
WHO memperkirakan sekitar 60% penyebab langsung kematian bayi dan anak didasari oleh keadaaan gizi yang buruk. Gizi
buruk merupakan keadaan kekurangan gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari
makanan sehari-hari, terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kasus gizi buruk yang terjadi merupakan fenomena gunung es
(iceberg phenomenon) yaitu besaran angka status gizi buruk yang terjadi selama ini hanya merupakan puncak gunung es
saja. Pada kenyataannya, jumlah penderita gizi buruk sesungguhnya sangat banyak, beberapa kali lipat dari angka-angka
yang telah ditemukan (Departemen Kesehatan RI, 2005).

Hasil Riset Kesehatan Dasar 2010 (Riskesdas) menyebutkan prevalensi balita di Indonesia yang mengalami
kurang gizi (berat badan menurut umur) pada tahun 2007 sebanyak 18,4% yang kemudian mengalami penurunan pada
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tahun 2010 menjadi 17,9%. Sedangkan untuk gizi buruk, prevalensinya 5,4% (2007) turun menjadi 4,9% (2010) (Anandita,
(2011). Data dari Dinas Kesehatan Nganjuk pada bulan Agustus 2010 total 77.617 balita yang mengalami gizi buruk 595
balita (0,93%), dan pada bulan September 2010 total 77.281 balita yang mengalami gizi buruk 509 balita (0,84%). Di
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk menempati peringkat pertama dengan jumlah 60 penderita gizi buruk, dengan
10 balita gizi buruk (16,6%) berada di Desa Sumberkepuh (Dinas Kesehatan Nganjuk, 2010).

UNICEF telah mengembangkan kerangka konsep makro sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi
masalah gizi pada anak balita. Dalam kerangka tersebut ditunjukkan bahwa masalah gizi dapat disebabkan oleh makanan
dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan masalah gizi. Timbulnya masalah gizi tidak hanya karena asupan
makanan yang kurang dan penyakit, secara tidak langsung masalah gizi juga dapat disebabkan oleh tidak cukup persediaan
pangan, pola asuh anak tidak memadai, sanitasi dan air bersih/pelayanan kesehatan dasar tidak memadai, dimana dari
penyebab tidak langsung tersebut dapat dipengaruhi oleh kurang pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan dari keluarga
terutama ibu dalam perawatan anak balita (Baliwati FY, 2010). Banyak ahli mengatakan pengasuhan anak adalah penting
dan mendasar untuk menyiapkan anak menjadi masyarakat yang  baik. Pengasuhan terhadap anak berupa suatu interaksi
antara orang tua dan anak, interaksi tersebut mencakup perawatan seperti mencukupi kebutuhan makan. Oleh karena itu
peran orang tua dan pola pengasuhan merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan  anak (Joomla, 2006).
Masalah gizi yang diabaikan akan dapat menyababkan anak mengalami kurang gizi. Tiga faktor yang merupakan penyebab
tidak langsung gizi buruk yaitu ketersediaan pangan keluarga yang rendah akibat rendahnya pendapatan keluarga, perilaku
kesehatan (termasuk pola asuh atau perawatan ibu dan anak ) yang tidak benar, serta pelayanan keeshatan dan lingkungan
yang buruk (Mazidu, 2008).

Pola pengasuhan merupakan cara orang tua dalam mendidik anak dan membesarkan anak yang dipengaruhi oleh
banyak faktor, seperti faktor budaya, agama, kebiasaan dan kepercayaan serta kepribadian orang tua (orang tua sendiri
atau orang yang mengasuh anak sebagai pengganti orang tua). Pengasuhan merupakan faktor yang sangat erat kaitannya
dengan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia dibawah lima tahun. Masa anak usia 1 – 5 tahun (balita) adalah
masa dimana anak masih sangat membutuhkan suplai makanan dan gizi dalam jumlah yang memadai. Pada masa ini juga ,
anak – anak masih sangat bergantung pada perawatan dan pengasuhan ibu. Oleh karena itu pengasuhan kesehatan dan
makanan pada tahun pertama kehidupan sangat penting untuk perkembangan anak. Seorang ibu memegang peranan
penting dalam pengasuhan anaknya. Pola pengasuhan pada tiap ibu berbeda karena dipengaruhi oleh faktor yang
mendukungnya, antara lain ; 1). Latar belakang pendidikan ibu, 2). Pekerjaan ibu, 3). Jumlah anak dan lain sebgainya.
Banyak penyelidik berpendapat bahwa status pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas pengasuhannya yang
dapat mempengaruhi status gizi anaknya. Pendidikan ibu yang rendah masih sering ditemui, semua hal tersebut sering
menyebabkan penyimpangan terhadap keadaan tumbuh kembang dan status gizi anak terutama pada anak usia balita
(Suparyanto, 2010).

Tingkat pendidikan dalam keluarga khususnya ibu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi status gizi anak.
Seamakin tinggi pendidikan orang tua maka pengetahuannya akan gizi akan lebih baik dari yang berpendidikan rendah.
Salah satu penyebab masalah gizi pada anak adalah kurangnya perhatian orang tua akan gizi anaknya. Hal ini disebabkan
karena pendidikan dan pengetahuan gizi ibu yang rendah. Pendidikan formal ibu akan mempengaruhi tingkat pengetahuan
gizi, semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin tinggi kemampuan menyerap pengetahuan praktis dan pendidikan formal
terutama melalui masa media. Hal serupa juga dikatakan oleh L.Green, Rooger yang menyatakan bahwa makin baik tingkat
pendidikan ibu, maka baik pula keadaan gizi anaknya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.    Menganalisis  hubungan antara tipe pola asuh orang tua dengan status gizi   anak balita di desa Sumberkepuh

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
2.    Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan status gizi  anak balita di desa Sumberkepuh

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

KAJIAN PUSATAKA
1. Konsep Pola Asuh

a. Definisi
Asuh adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara,

sehingga diharapkan mereka menjadi anak-anak yang sehat baik fisik, mental, sosial dan spiritual (Effendi, 1998;36).
Menurut Soetjiningsih (1995) asuh adalah kebutuhan fisik-biomedis yang meliputi perawatan kesehatan dasar,
kesegaran jasmani, rekreasi dan lain – lain.

Pola pengasuhan (Parenting) atau perawatan anak sangat bergantung pada nilai-nilai yang dimiliki
keluarga. Pada budaya timur seperti Indonesia, peran pengasuhan atau perawatan lebih banyak dipegang oleh
istri atau Ibu meskipun mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama. Pada dasarnya tujuan utama
pengasuhan adalah:

1). Mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan kesehatannya
2). Memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan sejalan dengan tahapan   perkembangannya
3).  Mendorong peningkatan kemampuan berprilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya yang diyakininya.

Kemampuan orang tua menjalankan peran pengasuhan ini tidak bisa dipelajari melalui pendidikan formal,
melainkan berdasarkan : pengalaman dalam menjalankan peran tersebut, yaitu dengan mempelajari
pengalaman orang tua terdahulu. Orang tua harus mempunyai rasa percaya diri yang besar dalam menjalankan
peran pengasuhan ini, terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan makan
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dan pemeliharaan kebersihan perseorangan, pengguna alat permainan serta komunikasi efektif dalam
berinteraksi dengan anak dan anggota keluarga yang lain. (Supartini, 2004 : 35). Pengasuhan terhadap anak
berupa suatu proses interaksi antara orang tua dengan anak. Pendampingan orang tua diwujudkan melalui
pendidikan cara – cara orang tua dalam mendidik anaknya. Cara orang tua mendidik anaknya disebut sebagai
pola pengasuhan. Dalam interaksinya dengan orang tua, anak cendrung menggunakan cara – cara tertentu
yang dianggap paling baik bagi dirinya.

Menurut Wong dalam Supartini (2004;36)    Faktor yang mempengaruhi untuk dapat menjalankan peran
pengasuhan.

1). Usia orang tua , 2). Keterlibatan ayah, 3). Pendidikan orang tua, 4). Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh
anak, 5). Stress orang tua

Pola asuh orang tua adalah pola perilaku orang tua yang diterapkan pada anak yang bersifat relative dan
konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dari segi negative maupun positif.
Menurut Baumrid (di kutip oleh Wawan Junaidi, 2010) pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan
anaknya yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk caranya
menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukan sikap
dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh/panutan bagi anaknya (Hilmansyah, 2007;1). Tedjasaputra M.s.
dari lembaga psikologi penerapan Universitas Indonesia, menekankan perlunya mengenali kepribadian atau
karakter anak untuk menerapkan pola asuh yang tepat.

Pada dasarnya pola asuh dapat diartikan seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak.
Orang tua harus bisa menentukan pola asuh yang tepat untuk kebutuhan dan situasi anak, disisi lain sebagai
orang tua juga mempunyai keinginan dan harapan untuk membentuk anak menjadi seseorang yang dicita –
citakan yang tentunya lebih baik dari orang tua nya (Suparyanto, 2010).

Ada empat macam pola pengasuhan menurut pakar psikologi, Baumrid, yaitu :
a). Pola Asuh Otoriter

Pola otoriter adalah pola pengasuhan yang kaku, diktator dan memaksa anak untuk selalu
mengikuti perintah orang tua tanpa banyak alasan. Dalam pola asuh ini biasa ditemukan penerapan
hukuman fisik dan aturan – aturan tanpa merasa perlu menjelaskan kepada anak apa guna dan apa
alasannya dibalik aturan tersebut.
Pola asuh yang otoriter biasanya berdampak buruk pada anak, seperti merasa ia tidak bahagia, ketakutan,
tidak terlatih untuk berinisiatif, selalu tegang, tidak mampu menyelesaikan masalah, begitu juga
kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

b). Pola Asuh Neglecfult
Pola neglecfult atau pola asuh penelantar adalah pola dimana orang tua tidak mau terlibat dan tidak

mau pula pusing – pusing memedulikan kehidupan anaknya. Dalam pola asuh ini biasanya anak
mengganggap bahwa aspek – aspek lain dalam kehidupan orang tuanya lebih penting dari pada
keberadaan dirinya.
Pola asuh seperti ini akan menimbulkan serangkaian dampak buruk. Diantaranya anak akan mempunyai
harga diri yang rendah, tidak punya kontrol diri yang baik, kemampuan sosialnya buruk dan merasa bukan
bagian yang penting untuk orang tuannya.

c). Pola Asuh Indulgent
Pola indulgent atau pola asuh penyabar/pemanja adalah pola asuh orang tua yang selalu terlibat

dalam semua aspek kehidupan anak. Dalam pola asuh ini tidak ada tuntutan dan kontrol dari orang tua
terhadap anak. Orang tua cenderung membiarkan anaknya melakukan apa saja sesuai dengan keinginan
anaknya. Bahkan orang tua tidak mempunyai posisi tawar sama sekali didepan anaknya karena semua
keinginan anaknya akan dituruti, tanpa memperhitungkan apakah itu baik atau buruk bagi sianak.
Pola asuh indulgent mengakibatkan anak jadi sama sekali tidak belajar mengontrol diri, ia selalu menuntut
orang lain untuk menuruti keinginannya tapi tidak berusaha belajar menghormati orang lain. Anak pun
cendrung mendominasi orang lain sehingga punya kesulitan dalam berteman.

d). Pola Asuh Authorotative
Pola authoritative adalah mendorong anak untuk mandiri, tapi orang tua tetap menerapkan batas

dan kontrol. Orang tua biasanya bersikap hangat dan penuh welas asih kepada anak, bisa menerima
alasan dari semua tindakan anak, mendukung tindakan – tindakan anak yang konstruktif.
Anak yang terbiasa dengan pola asuh authoritative akan membawa dampak menguntungkan. Diantaranya
anak merasa bahagia, mempunyai kontrol diri dan rasa percaya dirinya terpupuk, bisa mengatasi stress,
punya keinginan untuk berprestasi dan bisa berkomunikasi baik dengan teman – teman dan orang dewasa.
Dengan adanya dampak positif tersebut, pola asuh authoritative adalah pola asuh yang bisa dijadikan
pilihan bagi orang tua.

b. Syarat Pola Asuh  Efektif
1). Pola asuh harus dinamis

Pola asuh harus sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Penerapan pola
asuh untuk anak prasekolah berbeda dari pola aasuh untuk anak sekolah. Karena kemampuan berfikir anak
prasekolah masih sederhana, jadi pola asuh harus disertai komunikasi yang tidak bertele – tele.

2). Pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak
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Hal ini perlu dilakukan karena setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Pada saat anak usia
satu tahun potensi anak sudah mulai terlihat, orang tua yang sudah memiliki gambaran potensi anak maka ia
perlu diarahkan dan difasilitasi. Selain pemenuhan kebutuhan fisik, orang tua pun perlu memenuhi kebutuhan
psikis anak. Sentuhan – sentuhan fisik seperti merangkul, mencium pipi, mendekap dengan penuh kasih
sayang, akan membuat anak bahagia sehingga dapat membuat pribadinya berkembang dengan matang.
Kebanyakan anak yang tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan matang karena sewaktu kecil ia mendapat
kasih sayang dan cinta  yang utuh dari orang tuanya.

3). Orang tua harus kompak
Orang tua seharusnya menerapkan pola asuh yang sama pada anak. Dalam hal ini, kedua orang tua

sebaiknya berkompromi dalam menetapkan nilai – nilai yang boleh dan tidak boleh. Orang tua tidak boleh saling
bersebrangan karena hanya akan membuat anak bingung.

4). Pola asuh harus disertai pola asuh yang positif dari orang tua
Penerapan pola asuh membutuhkan sikap – sikap positif adari orang tua sehingga bisa dijadikan

contoh/panutan bagi anaknya. Tanamkan nilai – nilai kebaikan dengan disertai penjelasan yang mudah
dipahami. Dengan ini diharapkan akan bisa menjadi manusia yang memiliki aturan dan norma yang baik,
berbakti dan menjadi panutan bagi temannya dan orang lain.

5). Komunikasi efektif
Komunikasi efektif merupakan sub-bagian dari pola asuh efektif. Syarat untuk berkomunikasi efektif

sederhana yaitu meluangkan waktu untuk berbincang – bincang dengan anak. Disini orang tua menjadi
pendengar yang baik dan tidak boleh meremehkan pendapat anak. Buka selalu lahan diskusi tentang berbagai
hal yang ingin diketahui anak. Dalam setiap diskusi, orang tua dapat memberikan saran, masukan atau
meluruskan pendapat anak yang keliru sehingga anak lebih terarah dan dapat mengembangakan potensinya
dengan maksimal.

6). Disiplin
Penerapan disiplin dapat dimulai dari hal – hal kecil dan sederhana. Misalnya, membereskan kamar atau

menyimpan sesuatau pada tempatnya dengan rapi. Anakpun perlu diajarkan membuat jadwal harian sehingga
bisa teratur dan efektif mengelolah kegiatannya. Penerapan disiplin harus dleksibel dan disesuaikan dengan
kebutuhan atau kondisi anak.

7). Orang tua harus konsisten
Orang tua harus bisa menerapkan konsisten sikap, setiap aturan harus disertai penjelasan yang bisa

dipahami anak. Anak dibiasakan untuk mengerti atau terbiasa mana yang boleh dan mana yang tidak boleh
untuk dikerjakan. Orang tua harus konsisten kata dan perbuatan harus sama.

c. Faktor yang mempengaruhi Pola asuh
Beberapa faktor yang dapat membuat pola asuh tidak maksimal datang dari lingkungan yang sangat

dekat dengan anak. Berikut yang dijabarkan psikolog dari Spectrum Treatment and Education Center, Bintaro,
Banten (Irfan H., 2007)
1). Pengasuh

Pola asuh menjadi terganggu jika pengasuh menunjukkan sikap :
a). Inkonsistensi

Sikap tidak konsisten terjadi kala pengasuh melakukan penyimpangan terhadap aturan atau disiplin yang
sudah diterapkan orang tua.

b). Otoritas Kurang
Contoh bisa datang dari orang tua yang sering memperlakukan pengasuh jauh dari sikap santun. Hal ini
yang membuat anak ikut – ikutan tidak menaruh hormat dan patuh pada pengasuhnya.

c). Ketidak siapan pengasuh
Perilaku pengasuh yang suka membentak, mencubit atau berkata tidak senonoh yang mungkin akan
dituru oleh anak.

d). Overprotektif
Pengasuh yang menerima dan menerapkan aturan dari orang tua sebagaimana adanya, sehingga
membuat anak merasa terkekang.

2). Kakek – Nenek
Kakek dan nenek bisa membuat pola asuh menjadi tidak efektif, misalnya :
a). Inkonsistensi

Berbeda dari pengasuh, sikap inkonsistensi kakek-nenek biasanya disebabkan rasa sayang mereka
yang berlebihan terhadap cucu.

b). Hukuman tidak efektif
Hukuman yang diberikan orang tua tidak efektif karena kakek-nenek memberikan keluasan kepada anak
untuk melakukan kesenangan hanya agar sicucu tidak kesal.

3). Lingkungan Rumah
Dari lingkungan sekitar rumah seperti tetangga, anakpun bisa mendapatkan pengalaman negatif yang sedikit
banyak akan mempengaruhi keberlangsungan pola asuh orang tua terhadapnya.
a). Membandingkan
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Ketika anak menemukan perbedaan pola asuh maka anak aakan membandingkan dan hal ini bisa
mempengaruhi anak sehingga akan menyebabkan protes pada orang tuanya.

b). Inkonsistensi
Jika anak mendapati toleransi yang berbeda dirumah temannya dari apa yang ditemuinya dirumah
sendiri maka anak kemungkinan akan melanggar.

4). Lingkungan Sekolah
Sekolah umumnya tidak selalu berpengaruh tapi bisa jadi berpengaruh karena faktor :
a). Beda peraturan

Sebaiknya rumah mengacu pada pola asuh yang diterapkan disekolah, karena umumnya sekolah
mengajarkan kebaikan pda anak. Bila pola asuh yang diterapkan berbeda maka akan menyebabkan
pola asuh tidak efektif.

b). Pengaruh teman
Umumnya anak mengenal beragam perillaku negatif lain yang datang dari teman – temannya, sehingga
terkadang aturan – aturan orang tua hilang begitu saja.

5). Pendidikan
Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja pada anak didik oleh orang

dewasa agar ia menjadi dewasa. Latar belakang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pola pikir orang
tua baik formal maupun non formal kemudian juga berpengaruh pada aspirasi atau harapan orang tua
kepada anaknya.

Pola asuh orang tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri, antara  lain
diaktualisasikan terhadap penataan :

a). Lingkungan fisik, sosial internal dan eksternal
b). Pendidikan internal dan eksternal
c). Dialog dengan anak-anaknya
d). Suasana Psikologis
e). Sosiobudaya
f). Kontrol terhadap perilaku anak
g). Menentukan nilai moral sebagai dasar berprilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak (Sochib, 1998;15)

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap orang tua : a). Keinginan untuk mendapatkan anak, b). Keadaan
fisik selama kehamilan ,c). Keadaan psikis selama kehamilan, d). Mimpi dan fantasi calon Ibu, e). Pengalaman
awal dengan anak, f). Sikap dan pengalaman dengan teman, g). Konsep tentang anak yang diinginkan , h). Kelas
sosial orang tua, i). Status sosial ekonomi keluarga, j). Usia orang tua, k). Minat dan Aspirasi calon Ibu, l). Media
massa. (Hurlock, 2001;68)

2. Konsep Pendidikan
Menurut Suwarno (1992) yang dikutip oleh Nursalam & pariani (2001), pendidikan berarti bimbingan

yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain menuju kearah suatu cita – cita tertentu. Pendidikan dapat
mempengaruhi perilaku dan pola hidup terutama dalam motivasi untuk berperan serta dalam pembanguunan
kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak
pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap
seseorang terhadap nilai – nilai yang harus diperkenalkan. Pendidikan itu menuntun manusia untuk berbuat  dan
mengisi kehidupannya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Notoatmojo, 1984, dikutip oleh Nursalam &
pariani ,2001).
Menurut Y.B. Mantra yang dikutip oleh Notoatmojo (1985) pendidikan dapat mempengaruhi seseorang, termasuk
juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam
pembangunan kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga
makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat
perkembangan sikap seseorang terhadap nilai – nilai yang baru diperkenalkan (Nursalam, 2003. Dikutip dari
Kuncoroningrat,1997). Keputusan Menteri nomer 38/KEP/MM.WASPAN/8/1999 pendidikan adalah pengembangan
kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang
diarahkan melalui kurikulum program studi

Tingkatan Pendidikan antara lain adalah: a). Sekolah dasar (SD), b). Sekolah Menengah Pertama
(SMP), c). Sekolah Menengah Atas (SMA), d). Perguruan Tinggi (PT)

3. Konsep Status Gizi
a. Pengertian status gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi
(Almasteir. S, 2007 : 3). Status gizi adalah keadaan kesehatan individu-individu / kelompok-kelompok yang
ditentukan oleh serajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat lain yang diperoleh dari makanan yang dampak
fisiknya diukur secara antropometri (Suharjo S, 2005 : 55). Status gizi (Nutrition Ststus) adalah ekspresi dari keadaan
keseimbangan dalam bentuk, variable tertentu / perwujudan dari nutrient dalam bentuk variable tertentu ( Supariasa,
2002 : 18).
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Gizi adalah suatu proses organism manggunakan makanan yang di konsumsi secara normal melalui
proses digesti, absorbsi, transportasi penyimpanan. Metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak dapat
digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi optimal dari organ-organ serta menghasilkan
energi (Supariasa, 2002 :17). Gizi merupakan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan
(Supariasa, 2002)

Zat gizi (Nutrient) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan fungsinya yaitu
menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan (Supariasa,
2002).
Zat gizi zat penyusun bahan makanan yang dibutuhkan tubuh untuk metabolism (Wijono, 2009).

b. Penilaian Status Gizi Anak Balita
1). Status gizi berdasarkan indeks antropometri (Sulistyoningsih, 2011) Antropometri sebagai Indeks Gizi dan

Kesehatan Masyarakat.
Antropometri adalah pengukuran yang paling sering digunakan sebagai metode penilaian status gizi secara
langsung. Penilaian status gizi dengan menggunakan antropometri ini memiliki kelebihan dan keterbatasan.
Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Jika ditinjau dari sudut pandang gizi, maka
antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari
berbagai tingkat umur. Penggunaan antropometri sebagai alat ukur status gizi semakin mendapat perhatian
karena dapat digunakan secara luas dalam program – program perbaikan gizi di masyarakat. Indeks
antropometri yang umum dugunakan seperti yang tertera pada table di bawah ini.

Tabel 2.1 Tabel Status Gizi Berdasarkan Indeks Antropometri

Status gizi
Indeks

BB/U TB/U BB/TB
Gizi Baik 80% 90% 90%

Gizi Sedang 71% - 80% 81% - 90% 81% - 90%

Gizi Kurang 61% - 70% 71% - 80% 71% - 80%

Gizi Buruk <60% <70% <70%

Keteranagan :
BB : Berat badan
TB : Tinggi Badan
U : Umur

a). Berat Badan Menurut Umur (BB/U)
Berat badan merupakan salah satu parameter yang memberikan gambaran masa tubuh. Masa tubuh

sangat sensitif terhadap perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi,
menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah
parameter antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal dimana kesehatan baik, keseimbangan
antara konsumsi dan kebutuhan gizi terjamin maka berat badan berkembang mengikuti pertumbuhan umur.
Sebaliknya dalam keadaan normal, terdapat dua kemungkinan perkembangan, yaitu dapat berkembang
cepat atau lebih lambat. Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat badan menurut umur
digunakan sebagai salah satu cara mengukur status gizi. Mengingat karakteristik berat badan, maka indeks
BB/U menggambarkan status gizi seseorang saat ini.
(1). Kelebihan Indeks BB/U

(a). Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum.
(b). Baik untuk status gizi akut atau kronis.
(c). Sangat sensitif terhadap perubahan – perubahan kecil.
(d). Dapat mendeteksi kegemukan.

(2). Kelemahan Indeks BB/U
(a). Di daerah pedesaan yang masih terpencil dan tradisional, umur sering sulit ditaksir secara tepat

karena pencatatn umur yang belum baik.
(b). Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak dibawah usia lima tahun.
(c). Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak pada

saat penimbangan.
b). Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi
badan relatif sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat
gizi terhadap tinggi badan akan tampak dalam waktu yang relatif lama. Supariasa, 2002 menyatakan
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bahwa indeks TB/U dasamping memberikan gambaran status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya
dengan status sosial ekonomi.
(1). Keuntungan Indeks TB/U

(a). Baik untuk menilai status gizi masa lampau
(b). Ukuran panjang dapat dibuat sendiri murah dan mudah dibawa

(2). Kelemahan Indeks TB/U
(a). Tinggi badan tidak cepat naik
(b). Pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus berdiri tegak, sehingga diperlukan dua

orang untuk melakukannya
(c). Ketepatan umur sulit disepakati

c). Berat badan menurut tinggi badan
Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan

dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini
(sekarang).
(1). Keuntungan Indeks BB/TB

(a). Tidak memerlukan data umur
(b). Dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan kurus)

(2). Kelemahan Indeks BB/TB
(a). Tidak dapat memberikan gambaran apakah anak tersebut pendek, cukup tinggi badan atau

kelebihan tinggi badan menurut umurnya, karena faktor umur tidak dipertimbangkan.
(b). Dalam praktek sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran tinggi badan kelompok

balita.
(c). Membutuhkan dua orang dalam melakukan pengukuran.
(d). Sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukuran (Supariasa, 2002).

Antropometri adalah pengukuran yang paling sering digunakan sebagai metode penilaian status gizi secara
langsung untuk menilai dua masalah utama gizi yaitu kurang gizi protein dan obesitas pada semua kelompok umur.
Penilaian status gizi dengan menggunakan antropometri memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut :
Kelebihan antropometri
1.Relatif murah
2.Cepat, hingga dapat dilakukan pada populasi yang besar
3.Objektif
4.Dapat dirangkin apakah ringan, sedang atau berat
5.Tidak menimbulkan rasa sakit pada responden
Kelemahan antropometri
1.Membutuhkan data referensi yang relevan
2.Kesalahan yang muncul seperti kesalahan pada peralatan (belum dikalibrasi) dan kesalahan pada peneliti

(kesalahan pengukuran, dan pencatatan)
3.Hanya mendapatkan data pertumbuhan, obesitas, malnutrisi karena kurang energi dan protein, tidak dapat

memperoleh informasi karena defisiensi zat gizi mikro.
Tabel 2.2 Pengukuran Antropometri yang Utama

Pengukuran Komponen Jaringan Utama Yang Di Ukur

Stature / tinggi
badan

Kepala, tulang belakang, tulang
panggul dan kaki.

Tulang

Berat Badan Seluruh badan Seluruh jaringan khususnya lemak,
otot tulang dan air

Lingkar Lengan

Lemak bawah kulit Otot (secara teknis lebih sedikit
digunakan di Negara maju)

Otot tulang Lemak (lebih sering digunakan secara
tehnik di Negara maju)

Lipatan Lemak Lemak bawah kulit, kulit Lemak

2). Klinis
Metode pemeriksaan klinis yang didasarkan atas perubahan yang terjadi pada jaringan epitel.

3). Biokimia
Pemeriksaan laboratorium untuk berbagai macam jaringan tubuh (darah,feses,hati dan otot).
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4). Biofisik
Pengukuran status dengan melihat kemampuan fungsi serta perubahan struktur jaringan.

Tabel 2.3 Klasifikasi Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun
Indeks Status Gizi Ambang Batas

Berat badan menurut Umur (BB/U) Gizi Lebih
Gizi baik
Gizi kurang
Gizi buruk

> + 2 SD
≥ - 2 SD sampai + 2 SD
< - 2 SD sampai ≥ - 3 SD
< - 3 SD

* SD : Standart Deviasi
Penetapan status gizi diatas berdasarkan standart klasifikasi status gizi anak bawah lima tahun.

Keputusan menteri kesehatan RI Nomor : 920/MenKes/SK/VIII/2000) tertanggal 1 Agustus 2002. Sedangkan untuk batas
ambang merupakan hasil kesepakatan pakar gizi pada bulan Mei tahun 2000 di Semarang mengenai Standart Baku
Nasional Indonesia.

Pertimbangan dalam menetapkan batas ambang (“Cut Off  Point”) status gizi adalah :
1. Antara -2 SD sampai +2 SD tidak memiliki atau beresiko paling ringan untuk menderita masalah kesehatan.
2. Antara -2 SD sampai +3 SD atau antara +2 SD sampai +3 SD memiliki resiko cukup tinggi  (“moderate”) untuk

menderita masalah kesehatan.
3. Di bawah -3 SD atau si atas +3 SD  memiliki resiko tinggi untuk menderita masalah kesehatan.

Buku acuan yang digunakan dalam penentuan status gizi ada dua jenis, yaitu lokal dan internasional. Buku
acuan internasional adalah Tanner, Havard, NCHS. Indonesia menggunakan buku acuan internasional WHO-NCHS
(Arisman, 2007)

1. Konsep Anak  Balita
a. Pengertian

Balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum anak awal. Balita dibedakan : a. Bayi
(0-12 bulan), b. Anak batita (13-36 bulan), c. Anak Balita (37-60 bulan) (Wijono, 2009:144)

b.   Ciri-ciri perkembangan Anak Balita
1).  Usia 12-18 bulan

a) Berjalan dan mengeksprorasikan runah serta sekeliling rumah
b) Menyusun 2 atau 3 kotak
c) Dapat mengatakan 5 sampai 10 kata
d) Memperhatikan rasa cemburu dan rasa bersaing

2). Usia 18-24 bulan
a) Naik turun tangga
b) Menyusun 6 kotak
c) Menutup mata dan hidungnya
d) Menyusun 2 kata
e) Belajar makan sendiri
f) Menggambar garis di kertasatau pasir
g) Mulai belajar mengontrol buang air besar dan buang air kecil
h) Menaruh minat kepada apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang lebih besar
i) Memperhatikan minat kepada anak-anak lain dan bermain-main dengan mereka.

3). Usia 2 sampai 5 tahun
a) Belajar melompat, memanjat, melompat dengan satu kaki
b) Membuat jembatan dengan 3 kotak
c) Mampu menyusun kalimat
d) Mempergunakan kata-kata saya, bertanya, mengerti kata-kata yang ditujukan kepadanya
e) Menggambar lingkaran
f) Bermain bersama dengan anak lain dan menyadari adanya lingkungan lain di luar keluarga.

5. Konsep Orang Tua
a.   Pengertian

Orang tua adalah Ayah dan Ibu kandung (kamus besar bahasa Indonesia).
b.   Peran

1). Peran Ibu dalam keluarga
a). Memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis.

Sering dikatakan bahwa Ibu adalah jantung dari keluarga. Jantung dalam tubuh merupakan alat yang
sangat penting bagi kehidupan seseorang. Apabila jantung berhenti berdenyut maka orang itu tidak bisa
melangsungkan hidupnya. Dari perumpamaan ini bisa disimpulkan bahwa kedudukan seorang Ibu sebagai
tokoh sentral, sangat penting untuk melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang Ibu terutama terlihat
sejak kelahiran anaknya, dia harus memberikan susu agar anak itu bisa melangsungkan hidupnya. Mula-
mula Ibu menjadi pusat logistik, memenuhi kebutuhan fisik , fisiologis agar ia dapat meneruskan hidupnya.
Baru sesudahnya terlihat bahwa Ibu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan social,



Puji Astutik

EFEKTOR
ISSN. 0854-1922 45 Jurnal  Nomor 25 Volume 01

Desember Tahun 2014

kebutuhan psikis yang bila tidak dipenuhi bias mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidal optimal.
Sebagai dasar suasana keluarga, Ibu perlu menyadari perannya : memenuhi kebutuhan anak.
Dalam memberikan susu pada sang bayi juga perlu memperhatikan caranya. Demikian pula cara
menyuapi anak kecil sudah bisa menimbulkan macam-macam hambatan bila dilakukan dengan tidak
sabar. Rasa aman pertama sudah dimulai sejak masa bayi.

b).  Peran ibu dalam merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mesra dan konsisten.
Ibu mempertahankan hubungan-hubungan dalam keluarga. Ibu menciptakan suasana yang mendukung

keluarga. Ibu menciptakan suasanya yang mendukung kelancaran perkembangan anak dan semua kelangsungan
keberadaan unsur keluarga lainnya. Seorang Ibu yang sabar menanamkan sikap-sikap, kebiasaan anak, tidak
panik dalam menghadapi gejolak di dalam maupun diluar diri anak, akan memberi rasa tenang dan rasa
tertampungnya unsur-unsur keluarga. Terlebih lagi, sikap Ibu yang mesra terhadap anak akan memberi kemudahan
bagi anak yang lebih besar untuk mencari hiburan dan dukungan pada orang dewasa, dalam diri Ibunya. Seorang
Ibu yang merawat dan membesarkan anak dan keluarganya tidak boleh dipengaruhi oleh emosi atau keadaan yang
berubah-ubah.

Misalnya bila sedang memberi makan pada anak kecil, lalu ada tamu dating, sehingga emosi Ibu berubah
lalu anak dikesampingkan dengan keras. Ini bisa berakibat anak tidak senang bila ada teman.
c). Peran Ibu sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan anak.

Ibu juga berperan dalam mendidik anak dan mengembangkan kepribadiannya. Pendidikan juga menuntut
ketegasan dan kepastian dalam melaksanakannya. Biasanya seorang Ibu sudah lelah dari pekerjaan rumah tengga
setiap hari, sehingga dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, cara mendidiknya dipengaruhi oleh emosi, misalnya
suatu kebiasan yang seharusnya dilakukan oleh anak, anak tidak perlu melakukannya, bila Ibu dalam keadaan
senang. Sebaliknya bila Ibu dalam keadaan lelah, maka apa yang harus dilakukan anak disertai bentakan-
bentakan. Contoh lain bisa dilihat dalam pembentukan keteraturan belajar. Bila anak dibiasakan untuk belajar
setiap sore mulai pukul 16.00, tetapi Ibu sedang mendampingi anaknya belajar kedatangan tamu, acara belajar
dibatalkan. Perubahan arah pendidikan tersebut di atas akhirnya  akan menyebabkan anak tidak mempunyai
pegangan yang pasti, tidak ada pengarahan perilaku yang tetap dan tidak ada kepastian perilaku yang benar atau
salah. Ibu dalam memberikan ajaran dan pendidikan harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah.

d). Ibu sebagai contoh dan teladan.
Dalam mengembangkan kepribadian dan membentuk sikap-sikap anak, seorang Ibu harus memberikan

contoh dan teladan yang dapat diterima. Dalam pengembangan kepribadian, anak belajar melalui peniruan
terhadap orang lain. Sering kali tanpa disadari, orang dewasa memberi contoh dan teladan yang sebenarnya justru
tidak diinginkan. Misalnya : orang dewasa di depan anak menceritakan suatu cerita yang tidak sesuai, tidak jujur.
Anak melihat ketidaksesuaian tersebut. Maka tidak bisa diharapkan bahwa anjuran untuk berbicara jujur akan
dilakukan, bila anak sekitarnya selalu melihat dan mendengar ketidakjujuran. Anak yang sering mendengar
perintah-perintah diiringi suara keras dan bentakan, tidak bisa diharapkan untuk bicara dengan lemah lembut.
Karena itu dalam menanamkan kelembutan, sikap ramah, anak membutuhkan contoh dari Ibu yang lembut dan
ramah.

e).  Ibu sebagai manajer yang bijaksana.
Seorang Ibu menjadi manajer di rumah. Ibu mengatur kelancaran rumah tangga dan menanamkan rasa

tanggung jawab pada anak. Anak pada usia dini sebaiknya sudah mengenal adanya peraturan-peraturan yang
harus diikuti. Adanya disiplin di dalam masyarakat kelak.

f). Ibu memberi rangsangan dan pelajaran.
Seorang Ibu juga memberi rangsangan sosial bagi perkembangan anak. Sejak masa bayi pendekatan Ibu

dan percakapan dengan Ibu memberi rangsangan bagi perkembangan anak, kemampuan bicara dan pengetahuan
lainnya. Setelah anak masuk sekolah, Ibu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak senang
belajar dirumah, membuat P.R. di rumah. Anak akan belajar lebih giat bila merasa enak dari pada bila disuruh
belajar dengan bentakan. Dengan didampingi Ibu yang penuh kasih sayang akan memberi rasa aman yang
diperlukan setiap anggota keluarga. Agar Ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik, dukungan dan dorongan
ayah sangat dibutuhkan. Disamping Ibu sebagai jantung, harus ada Ayah sebagai otak dalam keluarga, kepala
keluarga dan berperan utama dalam menciptakan suasana keluarga.

g). Peran Ibu sebagai istri.
Biasanya bila suatu keluarga sudah bertambah banyak, dengan adanya kelahiran anak yang baru maka

peran Ibu sebagai istri mulai terdesak. Kesibukan Ibu merawat dan membesarkan anak, menguras tenaga dan
menghabiskan waktu, pagi, siang dan malam, sehingga tidak ada waktu untuk suami. Seorang suami yang penuh
pengertian akan turut mengambil bagian dalam tugas-tugas istri sebagai ibu. Partisipasi suami dalam tugas
merawat, memelihara dan mendidik anak diharapkan bisa mempererat hubungan ayah dan ibu. Tanpa pengertian
suami, semuanya akan sia-sia. Ibu sebaiknya membagi waktu sedemikian rupa sehingga ada waktu khusus
berekreasi bersama suami. Rekreasi dalam arti memulihkan energi yang sudah habis saat melakukan tugas dan
kegiatan sehari-hari. Rekreasi dengan pengertian menciptakan kembali suasana keluaga yang baik dengan
memperkuat ikatan suami-istri. Maka jelaslah bahwa dalam menciptakan suasana keluarga dan hubungan antar
anggota keluarga, peran suami sebagai kepala keluarga perlu diperhatikan.

2). Peran Ayah dalam keluarga
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Biasanya pembagian tugas dalam keluarga bagi ayah dibatasi berkaitan dengan lingkungan luar keluarga. Sang
ayah hanya dianggap sebagai sumber matteri dan yang hampir menjadi seorang asing, karena seolah-olah hanya
berurusan dengan dunia di luar keluarga, dari berbagai contoh terlihat bahwa ayah yang kurang menyadari
fungsinya dirumah akhirnya kehilangan tempat dalam perkembangan anak. Anak membutuhkan ayah bukan hanya
sebagai sumber materi, akan tetapi juga sebagai pengarah perkembangannya, terutama perannya dikemudian hari.
Ayah sebagai otak dalam keluarga mempunyai beberapa tugas pokok.
a). Ayah sebagai pencari nafkah :

Sebagai tokoh utama yang mencari nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah merupakan suatu tugas yang
berat. Pekerjaan mungkin dianggap hanya sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan utama dan kelangsungan
hidup. Padahal melihat pekerjaan seorang ayah, ibu mempunyai jangkauan lebih jauh. Anak melihat ibu dan ayah
bekerja, atau ayah saja bekerja akan melihat bahwa tanggung jawab dan kewajiban harus dilaksanakan secara rutin.
Dengan demikian anak tahu bahwa kewajiban dan tanggung jawab harus dilaksanakan tanpa paksaan. Selanjutnya
dari cerita orang tua mengenai tugas dan pekerjaan sehai-hari, anaka belajar tentang pekerjaan yang kelak bisa
dilaksanakan. Akhirnya anak memperoleh bahan pemikiran dan pilihan peran manakah yang kelak akan dimainkan.
b). Ayah sebagai suami yang penuh pengertian akan memberi rasa aman :

Ayah sebagai sumi yang memberikan keakrapan, kemesraan bagi istri. Hali ini sering kurang diperhatikan
dan dilaksanakan. Padahal isri sebagai ibu, bila tidak mendapat dukungan keakrapan dan kemesraan dari suami,
bisa jenuh terhadap semua kegiatan rumah tangga, mengurus rumah tangga,membesarkan anak dan pekerjaan
diluar rumah, akhirnya uring-uringan dan cepat marah sehingga merusak suasana keluarga. Ibu yang merasa tidak
aman dengan adanya suasana keluarga yang gaduh, akan mengakibatkan anak merasa tidak aman dan tidak
senang dirumah. Agar suasana keluarga bisa terpelihara baik, maka perlu tercipta hubungan baik anatara suami istri
c). Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak :

Dalam hal pendidikan, peranan ayah dikeluarga sangat penting. Terutama bagi anak laki-laki, ayah
menjadi model teladan untuk perannya kelak sebagai seorang laki-laki. Bagi anaka perempuan, fungsi ayah juga
sangat penting yaitu sebagai pelindung. Ayah yang memberi perlindungan kepada putrinya memberi peluang bagi
anaknya kelak memilih seorang pria menjadi pendamping dan pelindungnya. Dari sikap ayah terhadap ibu dan
hubungan timbal balik meraka, anaka belajar bagaimana ia kelak harus memperlihatkan pola hubungan bila ia
menjadi istri.

d). Ayah sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana dan mengasihi keluarga :
Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam keluarga, dengan sikapnya yang tegas dan

penuh wibawa menanamkan pada anak sikap-sikap patuh terhadap otoritas dan disiplin. Ayah dalam memberikan
tugas pada anak perlu melihat kemampuan anak untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Dengan kemampuan
menyelesaikan tugasnya, anak mengatahui kemampuan dan batas-batasnya. Ayah dengan sikap wibawanya sering
menjadi wasit dalam memelihara suasana keluarga, sehingga mencegah timbulnya keributan akibat perselisihan dan
pertengkaran dalam keluarga. Ayah yang diharapkan lebih rasional, biasanya lebih adil dan konsisten sebagai wasit

.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode korelasional Analitik dengan pendekatan cross secsional. Penelitian ini
mencoba menggali data mengenai tipe pola asuh dan tingkat pendidikan orang tua  dalam pemenuhan nutrisi pada anak
balita untuk selanjutnya di ukur status gizinya, kemudian di identifikasi apakah variabel yang satu berhubungan dengan yang
lain, kemudian menguji kedua variabel tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di  Desa Sumberkepuh  Kecamatan
Tanujunganom Kabupaten Nganjuk. Dari populasi tersebut peneliti mendapat 260 responden. Pengambilan sampel
dilakukan dengan tehnik sample random sampling. Tehnik analisa data menggunakan uji korelasi regresi logistik.

HASIL PENELITIAN
Untuk menjawab permasalah yang diajukan , maka data yang telah dikumpulkan dengan uji Korelasi Regresi

Logistik . Hasil perhitungan data, disajikan pada tabel berikut
1. Hubungan Tipe Pola Asuh Responden dengan Status Gizi Anak Balita

Skor untuk tipe pola asuh responden tertinggi 4 dan terendah 1. Berdasarkan Tabel 4. 9 terlihat, responden yang
memiliki tipe pola asuh Authoritaive berjumlah 116 responden, yang status gizi anak balitanya pada staus gizi lebih ada 7
responden, status gizi baik ada 100 responden, status gizi kurang ada 7 responden dan status gizi buruk ada 2 responden.
Responden dengan pola asuh Otoriter sebanyak 64 responden dimana 3 responden memiliki anak balita dengan  status gizi
lebih, 6 responden memiliki anak balita dengan  status gizinya baik, 55 responden memiliki anak balita dengan status gizi
kurang dan status gizi buruk tidak ada. Pada tipe pola asuh Indulgent terdapat 62 responden dimana 5 responden  anak
balitanya dalam kategori status gizi lebih, 25 responden memilki anak balita dengan  status gizinya baik , 31 responden
memiliki anak balita dengan status gizinya kurang dan 1 resonden memiliki anak balita dengan status gizinya buruk. Tipe
Pola asuh Neglecfult ada 18 responden , dengan status gizi lebih sebanyak 1 responden, status gizi baik sebanyak 10
responden ,status gizi kurang sebanyak 6 responden dan status gizi buruk sebayak 1 responden.

Berdasarkan uji chisquare didapatkan nilai sebesar 1,235 dengan nilai p sebesar < 0,001. Disimpulkan Tipe pola
asuh responden berhubungan signifikan dengan status gizi balita di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk. Distribusi Tipe pola asuh responden dengan status gizi anak balita dapat dilihat di tabel 4.10
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Tabel 4.10 Tabulasi Silang Tipe Pola Asuh Dengan Status Gizi Anak Balita di Desa Sumberkepuh, Kecamatan
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2011

Karakteri
stik

Lebih Baik Kurang Buruk x²
Pvalu
e

N

Frek
uens

i
Prese
ntasi

Frekuen
si

Prese
ntasi

Freku
ensi

Prese
ntasi

Frek
uen
si

Prese
ntasi

Athoritati
ve

11
6 7 2,7 100 38,5 7 2,7 2 0,8

1,23
5

<0,00
1

Otoriter 64 3 1,2 6 2,3 55 21,2 0 0
Indulgen

t 62 5 1,9 25 9,6 31 11,9 1 0,4
Neglectf

ul 18 1 0,4 10 3,8 6 2,3 1 0,4

Total
26
0 16 6,2 141 54,2 99 38,1 4 1,5

2. Hubungan Tingkat Pendidikan Responden dengan Satus Gizi Anak Balita
Skor tertinggi untuk variabel tingkat pendidikan adalah 4 dan terendah adalah 1. Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat,

ada 52 respnden (20%) yang memiliki tingkat pendidikan SD dan yang memiliki anak balita dengan status gizi lebih
sebanyak 1 responden , status gizi baik sebanyak 18 responden, status gizi kurang sebanyak 32 responden dan status gizi
buruk sebanyak 1 responden. Responden yang berpendidikan SMP sebanyak 94 responden(36,2%) dimana 10 responden
balitanya dalam kategori status gizi lebih, 40 responden status gizinya baik, 44 responden status gizinya kurang dan tidak
ada yang memiliki anak balita dengan status gizi buruk.

Responden yang berpendidikan SMA sebanyak 108 responden (41,5%) dimana 5 responden memiliki balita
dengan status gizi lebih, 80 responden status gizi balitanya baik, 20 responden status gizi anak  balitanya kurang dan 3
responden status gizi balitanya buruk. Responden dengan tingkat pendidikan tinggi (PT) 6 responden (2,3%), yang memilki
anak balita dengan status gizi lebih  dan buruk tidak ada, status gizi baik dan kurang ada 3 responden.

Hal ini dibuktikan dengan uji chisquare didapatkan nilai sebesar 42,416 dengan nilai p sebesar < 0,001 yang
memiliki arti tingkat pendidikan responden memiliki hubungan yang signifikan dengan status gizi anak balita. Distribusi
tingkat pendidikan responden dengan status gizi anak balita dapat dilihat di tabel 4.11

Tabel 4.11 Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan Dengan Status Gizi Anak Balita di Desa Sumberkepuh, Kecamatan
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2011

Karakteristi
k

Lebih Baik Kurang Buruk X²
Pval
ue

N
Freku
ensi

Presen
tasi

Freku
ensi

Presen
tasi

Freku
Ensi

Presen
tasi

Freku
ensi

Present
asi

SD 52 1 0,4 18 6,9 32 12,3 1 0,4
42,41

6
<0,0
01

SMP 94 10 3,8 40 15,4 44 16,9 0 0
SMA 108 5 1,9 80 30,8 20 7,7 3 1,2
PT 6 0 0 3 1,2 3 1,2 0 0

Total 260 16 6,2 141 54,2 99 38,1 4 1,5

3. Hubungan Tipe  Pola Asuh dan Tingkat Pendidikan orang tua dengan Status Gizi Anak Balita
Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan tipe pola asuh  dengan status gizi anak balita

dan untuk mengetahui tingkat pendidikan  dengan status gizi anak balita  menggunakan uji chisquare yang telah dilakukan
dengan melakukan uji bivariat. Pengujian hipotesis untuk mencarai kekuatan hubungan antara tipe pola asuh dan tingkat
pendidikan dengan status gizi anak  balita di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,
menggunakan   regresi logistik.  Adapun hasil uji perhitungan analisis data sebagai berikut:

Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tipe pola asuh  dengan status
gizi anak balita , berdasarkan hasil regresi logistik didapatkan nilai p sebesar < 0,001. Hasil Regresi logistik dapat dilihat
pada tabel 4.11

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Logistik  Hubungan  Tipe Pola Asuh  Orang Tua Dengan Status Gizi Anak Balita di Desa
Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret
2011
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Variabel Odd Ratio P Confidence Interval 95%

Batas Bawah Batas Atas
Pola asuh orangtua
Otoriter 1 - - -
Autoritatif 60.42 <0.001 22.39 162.99
Indulgent 6.53 <0.001 2.45 17.43
Neglectful 12.08 <0.001 3.45 42.31

N observasi 260
Log likelihood -120.62
Pseudo R2 32.7%
P <0.001

Berdasarkan tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa  Anak balita dengan pola asuh orang tua authoritative memiliki
kemungkinan untuk berstatus gizi baik 60 kali lebih besar daripada pola asuh otoriter (OR = 60,42; CI 95 % 22.9 hingga
162.99). Anak balita dengan pola asuh orang tua indulgent memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 6,5 kali lebih
besar daripada pola asuh otoriter (OR = 6.,53; CI 95% 2.45 hingga 17.43 ). Anak balita dengan pola asuh neglectful memiliki
kemungkinan untuk berstatus gizi baik 12 kali lebih besar daripada pola asuh otoriter (OR =12,08; CI 95% 3.45 hingga
42.31). Secara keseluruhan pola asuh orang tua mampu menjelaskan variasi status gizi anak balita sebesar 33% (Pseudo
R²= 32.7%)

Hasil uji regresi logistik untuk tingkat pendidikan orang tua menunjukan ada hubungan yang signifikan antara
tingkat pendidikan orang tua dengan status gizi anak balita. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 4.13 didapatkan
hasil p sebesar 0,002.  Hasil regresi logistik dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Logistik  Hubungan  Tingkat Pendidikan  Orang Tua Dengan Status Gizi Anak Balita di
Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16
Maret 2011

Variabel Odd Ratio P Confidence Interval 95%

Batas Bawah Batas Atas
Pendidikan orangtua
Pendidikan dasar 0 - - -
Pendidikan atas 2.73 0.002 1.45 5.16

N observasi 260
Log likelihood -172.23
Pseudo R2 3%
P 0.002

Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan  bahwa anak balita dengan tingkat pendidikan orang tua pada
pendidikan atas memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 2,7 kali lebih besar daripada tingkat pendidikan dasar ( OR=
2.73; CI 95% 1.45 hingga 5.16). Secara keseluruhan tingkat pendidikan orang tua mampu menjelaskan variasi status gizi
anak balita sebesar 3% (Pseudo R2 = 3%).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dari data yang diperoleh melalui kuesioner, peneliti membahas permasalahan yang ada dan membandingkan

dengan teori di Bab II. Pembahasan dilakukan berdasarkan hipotesis dan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Hubungan Tipe Pola Asuh dengan Status Gizi Anak Balita

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji bivariat menggunakan uji chisquare terdapat hubungan antara tipe pola
asuh responden dengan status gizi anak balita dimana didapatkan p = <0,001 < ɑ 0,05) . Dalam penelitian ini setelah
dilakukan uji regresi logistik  , bahwa ada hubungan yang signifikan antara tipe pola asuh  status gizi anak balita, dimana p
= <0,001. Dimana Anak balita dengan pola asuh orang tua authoritative memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik
60 kali lebih besar daripada pola asuh otoriter (OR = 60,42; CI 95 % 22.9 hingga 162.99). Anak balita dengan pola asuh
orang tua indulgent memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 6,5 kali lebih besar daripada pola asuh otoriter (OR =
6.,53; CI 95% 2.45 hingga 17.43 ). Anak balita dengan pola asuh neglectful memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi
baik 12 kali lebih besar daripada pola asuh otoriter (OR =12,08; CI 95% 3.45 hingga 42.31). Temuan penelitian ini sesuai
dengan tinjauan teoritik. Jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya menentukan keberhasilan
tumbuh kembang anak.

Masalah gizi pada balita terutama KEP  (Kurang Energi Protein) tidak mudah dikenal oleh pemerintah atau
masyarakat bahkan keluarga , karena anak tidak nampak sakit. Terjadinya KEP ( Kurang Energi Protein) tidak selalu
didahului oleh terjadinya bencana kurang pangan dan kelaparan seperti KEP (Kurang Energi Protein)  dewasa. Hal ini
berarti dalam kondisi pangan melimpah masih mungkin terjadi kasus kurang gizi pada balita. KEP (Kurang Energi Protein)
balita sering disebut sebagai kelaparan tersembunyi atau hidden hunger .  Dengan demikian penyebab KEP balita lebih
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komplek dan melalui berbagai tahapan, yaitu penyebab langsung, tak langsung ,akar masalah dan pokok masalah.(
Baliwati et al, 2010)

Menurut UNICEF ,1999 dalam Sukirman 1999/2000 yang dikutip Baliwati  ,2010 penyebab kurang gizi anak adalah
penyebab langsung yaitu makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung yaitu tidak cukup
persediaan pangan, pola asuh anak tidak memadai ,sanitasi dan air bersih/pelayanan kesehatan dasar tidak memadai,
dimana dari penyebab tidak langsung tersebut dapat dipengaruhi oleh kurang pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan
dari keluarga terutama ibu dalam perawatan balita .

Menurut penelitian Hafrida (2004), terdapat kecenderungan pola asuh dengan status gizi. Semakin baik status gizi
anak maka proporsi gizi baik pada anak juga akan semakin besar. Dengan kata lain ,jika pola asuh anak didalam keluarga
semakin baik tentunya tingkat konsumsi pangan anak juga akan semakin baik dan akhirnya akan mempengaruhi keadaan
gizi anak.

Menurut Webster  mengasuh itu membimbing menuju ke pertumbuhan dewasa ke arah kedewasaan dengan
memberikan pendidikan, makanan dan sebagainya terhadap mereka yang diasuh. Untuk tumbuh dengan baik tidak cukup
dengan memberinya makan, asal memilih menu makan dan asal menyuapi anak nasi. Akan tetapi anak memnutuhkan
sikap orang tuanya dalam memberi makan. Semasa bayi anak hanya menelan apa saja yang diberikan ibunya. Sekalipun
yang ditelannya itu tidak cukup dan kurang bergizi. Demikian pula sampai anak sudah mulai disapih anak tidak tahu mana
makanan terbaik dan mana makanan yang boleh di makan. Anak masih membutuhkan bimbingan seorang ibu dalam
memilih makanan agar pertumbuhan tidak terganggu.

Pola asuh authoritative (demokratis) tampaknya lebih kondusif dalam dukungan pemberian makanan untuk
meningkatkan pertumbuhan terutama dalam status gizi anak terutama anak balita, orang tua yang demokratis lebih
mendukung anak dalam kemandirian terutama dalam pemilihan makanan dan akhirnya anak mempunyai tanggung jawab,
sementara orang tua yang otoriter merugikan , karena anak akan merasa stres dipaksa untuk mengkonsumsi makanan
yang anak tidak suka. Tipe pola asuh yang tepat dan efektif akan menunjang pertumbuhan anak menjadi lebih baik yang
bisa dilihat dari status gizi anak balita dalam kategori baik.

Menurut penelitian Siti Endah Wahyuningsih (2004), ada hubungan pendapatan perkapita dengan status gizi anak
balita sedangkan factor pendidikan ibu, pengetahuan, pola asuh, jumlah anggota keluarga dan penyakit infeksi tidak ada
hubungan. Di mana pada penelitian ini menggunakan desain penelitian explanatory dengan pendekatan cross sectional.
Sampel penelitian adalah anak balita usia 24 -59 bulan dengan responden ibu balita dan tinggal di wilayah puskesmas
Manyaran kota Semarang sebanyak 93 orang. Pengambilan data dengan wawancara dan untuk status gizi menggunakan
standart status gizi WHO-NCHS secara Z- Score diambil dengan pengukuran antropometri. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa pendapatan perkapita keluarga  yang mempengaruhi besar terhadap keadaan status gizi anak balita.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden sebagai ibu rumah tangga yang hanya
mendapatkan pendapatan dari suaminya, namun dari uji chi square didapatkan hasil tidak ada hubungan antara pekerjaan
responden dengan status gizi anak balita  karena disini yang di lihat hanya pada pekerjaan ibu.

Cut Ruhana Husin (2008), penyebab kurang gizi di pengaruhi oleh faktor langsung yaitu makanan dan penyakit
infeksi, faktor tidak langsung ketahanan pangan keluarga, perawatan  kesehatan , pola asuh dan praktek kebersihan dan
sanitasi lingkungan. Penelitian ini dilakukan di 6 kecamatan kabupaten Pidie Nangroe Aceh Darusalam. Desain  penelitian
dengan survey dengan pendekatan cross sectional, populasi 1.870 ibu yang mempunyai balita dengan sample 82 orang.
Hasil penelitian menunjukan pola asuh pemberian makan berhubungan dengan status gizi anak balita (p = 0,000), praktek
kebersihan dan sanitasi lingkungan (p=0,000),  dan perawatan anak dalam keadaan sakit tidak ada hubungan dengan
status gizi anak balita (p=0,717). Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kunci keberhasilan ibu menanamkan kebiasaan
makan yang baik pada anak sangat tergantung pada pengetahuan dan ketrampilan ibu akan cara dan faedah menyusun
makanan yang memenuhi syarat zat gizi.

2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Status Gizi Anak Balita
Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji bivariat menggunakan uji chisquare terdapat hubungan antara tingkat

pendidikan responden dengan status gizi anak balita dimana didapatkan p = 0,001 < ɑ (0,05) . Dalam penelitian ini
setelah dilakukan uji regresi logistik didapatkan hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan
status gizi anak balita dengan nilai p sebesar 0,002. Anak balita dengan tingkat pendidikan orang tua pada pendidikan
atas memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 2,7 kali lebih besar daripada tingkat pendidikan dasar ( OR=  2.73; CI
95% 1.45 hingga 5.16)

Temuan penelitian ini, sesuai dengan tinjauan teori Suwarno (1992) yang dikutip oleh Nursalam dan Pariani
(2001), pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain menuju ke arah suatu cita – cita
tertentu. Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku dan pola hidup terutama dalam motivasi untuk berperan serta dalam
pembangunan kesehatan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak
pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang
terhadap nilai-nilai yang harus diperkenalkan. Pendidikan itu menuntun manuasia untuk berbuat dan mengisi
kehidupannya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Notoatmojo,1984, dikutip oleh Nursalam dan
Pariani,2001).

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang ,termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam
memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Makin tinggi pendidikan seseorang , makin
mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang
akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru.
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Soetjiningsih (1998; 10) berpendapat bahwa, Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting
dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik orang tua dapat menerima segala informasi dari luar
terutama cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga anaknya, pendidikan dan sebagainya sehingga status
gizi anak  balita dapat optimal pada status gizi baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa responden yang berpendidikan SMA (30,8 %)  memiliki balita
dengan status gizi baik sedangkan responden dengan pendidikan tinggi status gizi balitanya berkisar pada status gizi baik
dan kurang.

Penelitian Endang Suwidji (2006), menyatakan bahwa konsumsi makanan yang diperoleh bayi berasal dari pola
asuh gizi, yang salah satunya adalah praktek pemberian ASI. Praktek pemberian ASI yang dilakukan ibu juga tidak
terlepas dari seberapa besar pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian nutrisi terutama ASI pada bayi. Dimana
pengetahuan yang dimiliki ibu tidak terlepas dari tingkat yang dimiliki oleh ibu sebagai pengasuh. Tingkat pendidikan ibu
dapat menjadi faktor yang mempengaruhi status gizi anak dalam keluarga. Semakin tinggi pendidikan orang tua maka
pengetahuannya akan gizi akan lebih baik dari yang berpendidikan rendah. Salah satu penyebab gizi kurang pada anak
adalah kurangnya perhatian orang tua akan gizi anak. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan pengetahuan gizi ibu
yang rendah.
Menurut Supartini(2004), selain faktor pendidikan orang tua yang memegang peran penting dalam pertumbuhan dalam
hal ini statu gizi balita faktor pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak mempunyai pengaruh positif terhadap
pertumbuhan anak. Hasil penelitian menunjukan orang tua yang telah mempunyai pengalaman sebelumnya merawat
anak akan lebih siap menjalankan pengasuhan dan lebih rileks. Selain itu mereka akan lebih mampu mengamati tanda-
tanda pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal.Berdasarkan hasil penelitian urutan anak dengan status gizi
anak balita terdapat hubungan yang signifikan dimana p = 0,056 < ɑ (0,05). Kesimpulannya urutan anak berhubungn
positif dengan status gizi anak balita, dimana semakin banyak anak maka semakin berpengalaman responden dalam
mengasuh anaknya. Jelas bahwa mereka yang telah memiliki pengalaman dalam mengasuh anaknya mempunyai anak
balita dengan status gizi baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Tipe pola asuh responden berhubungan signifikan dengan status gizi anak balita  dengan  p sebesar < 0,001, dimana

anak balita dengan pola asuh orang tua authoritative memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 60 kali lebih besar
daripada pola asuh otoriter (OR = 60,42; CI 95 % 22.9 hingga 162.99). Anak balita dengan pola asuh orang tua
indulgent memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 6,5 kali lebih besar daripada pola asuh otoriter (OR = 6.,53; CI
95% 2.45 hingga 17.43 ). Anak balita dengan pola asuh neglectful memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 12
kali lebih besar daripada pola asuh otoriter (OR =12,08; CI 95% 3.45 hingga 42.31).

2. Tingkat pendidikan responden berhubungan signifikan dengan status gizi balita engan p sebesar  0,002, dimana Anak
balita dengan tingkat pendidikan orang tua pada pendidikan atas memiliki kemungkinan untuk berstatus gizi baik 2,7 kali
lebih besar daripada tingkat pendidikan dasar ( OR=  2.73; CI 95% 1.45 hingga 5.16)

IMPLIKASI
Dengan memperhatikan hasil diatas maka akan berimplikasi pada beberapa aspek bila tidak ditangani oleh pihak –pihak
tertentu, oleh sebab itu perlu diuraikan implikasinya,yaitu:
1. Terhadap Penerapan Tipe Pola asuh yang efektif

Secara langsung atau tidak langsung tipe pola asuh yang tidak sesuai akan mempengaruhi pertumbuhan anak
balita yang dapat dilihat dari status gizi balita. Hasil penelitian ini  hanya mengungkapkan hubungan tipe pola asuh
orang tua dengan status gizi balita, dan dapat dilihat dari hasil diatas, terdapat beberapa hambatan yang dimiliki anak
balita dalam status gizinya, karena pola asuh yang tidak sesuai dengan pertumbuhan anak. Secara literatur telah
diungkapkan diatas bahwa pola asuh yang baik adalah tipe pola asuh authoritative (demokratis), dan hal ini tampak
pada hasil penelitian bahwa orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter, indulgent dan neglecfult cenderung
mempengaruhi status gizi anak balita pada kategori status gizi kurang dan buruk.

2. Terhadap Tingkat Pendidikan Orang tua
Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kemampuan orang tua dalam menerapkan informasi yang

diterima dalam proses pertumbuhan balita yaitu status gizi balita. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat
menghambat penerimaan informasi guna memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan balita, akibatnya orang tua
tidak mampu memenuhi kebutuhan balita akan status gizinya, yang berdampak pada terjadinya balita kurang gizi
sehingga balita tidak mampu mencapai status gizi yang baik bahkan balita akan terjadi hambatan dalam pertumbuhan.

3. Terhadap Pertumbuhan Anak Balita
Gizi menjadi bagian yang terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Apabila seorang anak balita atau

anak terkena defisiensi gizi maka kemungkinan besar sekali anak akan mudah terkena infeksi.Anak balita dengan KEP (
Kurang Energi Proteun) menyebabkan penderita kehilangan bahan makanan, penghancuran jaringan tubuh semakin
meningkat, karena dipakai untuk pembentukan protein atau enzim-enzim yang diperlukan dalam usaha pertahanan tubuh, ini
akan berpengaruh pada pertumbuhan anak selanjutnya.
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SARAN
1. Untuk Orang Tua

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang ada, maka orang tua diharapkan peka terhadap kebutuhan anak
balita agar dapat tumbuh sebagaimana mestinya. Kepekaan orang tua ini salah satu caranya adalah dengan
menggunakan pola asuh yang sesuai, sedangkan pola asuh yang sesuai dengan status gizi anak balita adalah pola
asuh authoritative (demokratis). Oleh sebab itu disarankan pada orang tua hendaknya senantiasa meningkatkan
pengetahuannya guna mengembangkan kemampuan dalam hal pola asuh melalui kegiatan formal maupun non formal.

2. Untuk Petugas Kesehatan
Dengan memperhatikan hasil penelitian yang ada , untuk para tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan

pendidikan kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan tentang pola asuh yang sesuai serta kebutuhan gizi balita
melalui kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya
Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan menyeluruh hendaknya peneliti selanjutnya mengadakan penelitian

yang lebih cermat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita terlepas dari faktor tipe pola asuh dan
tingkat pendidikan orang tua.
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