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PENINGKATAN KEPEDULIAN  

IBU, KADER, DAN REMAJA  

UNTUK PERBAIKAN STATUS GIZI ANAK 

 

 

RINGKASAN 

 

UNICEF menetapkan bahwa aspek care (perhatian dan 

kepedulian) merupakan salah satu faktor penentu status gizi 

anak. Berdasarkan hal tersebut, disadari bahwa masih 

dirasakan terbatasnya pengetahuan, keterampilan, dan 

sumberdaya care dari para orang tua dan keluarga. Oleh karena 

itu dirasakan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan 

memperbaiki praktek care serta menganalisis dampaknya 

terhadap status gizi anak. 

 

Studi ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan instrumen 

sumberdaya dan praktek care, 2) menilai sumberdaya  dan 

praktek care ibu, kader dan remaja, 3) mengembangkan materi 

pemberdayaan care, 4) Melakukan intervensi pemberdayaan 

care kepada kader dan remaja, dan, 5) mengevaluasi pengaruh 

pemberdayaan care terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak. 
 

Studi ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Contoh penelitian 

adalah anak usia di bawah tiga tahun dan ibunya (132 orang), 

dibagi ke dalam dua unit percobaan dan empat kelompok, setiap 

unit percobaan terdiri dari dua kelompok yaitu keluarga tidak 

sejahtera dan keluarga sejahtera. dengan demikian terdapat 

empat kelompok penelitian yaitu: (1)  keluarga tidak sejahtera 

yang mendapat intervensi care, (2)  keluarga sejahtera yang 

mendapat intervensi care, (3)  keluarga tidak sejahtera tidak 

mendapat intervensi care, dan (4) keluarga sejahtera tidak 

mendapat intervensi care.  

 

Selain para ibu, penelitian ini juga melibatkan para kader dan 

remaja di lokasi contoh. Kegiatan penelitian meliputi: (1) 

pengumpulan data awal dan data akhir, (2) pengembangan 

materi instruksional dan instrumen penelitian, (3) Penyuluhan 

care kepada ibu, kader, dan remaja, (4) entri dan analisis data, 

(5) penulisan laporan penelitian  

 

Pengambilan data awal dilaksanakan pada bulan Juni 2008 dan 

pengambilan data akhir dilaksanakan pada bulan November 
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2008. Data diambil melalui wawancara yang mengacu pada 

kuesioner. Data yang dikumpulkan adalah: (1) Status Sosial 

ekonomi, (2) Sumberdaya dan praktek care yang ibu miliki (3) 

Tumbuh kembang anak, (4) Nilai anak dan lingkungan 

pengasuhan, (5) Kesehatan mental, control terhadap 

sumberdaya keluarga, beban kerja, dukungan sosial, dan (6) 

Pengetahuan dan praktek care dari kader dan remaja.  Uji yang 

digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini adalah uji 

hubungan, uji beda, dan uji pengaruh. 
 

Pertumbuhan anak diukur dengan menggunakan antropometri 

(berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan 

berat badan menurut tinggi badan), masing-masing digolongkan 

ke dalam dua kelompok, yakni status gizi normal (-2 ≤ Z score ≤ 

2) dan status gizi tidak normal (Z score < -2  atau Z score > 2). 

Peubah penelitian memiliki reliabilitas yang baik, dengan nilai 

(Alpha-Cronbach) di atas 0.7 (peubah perilaku higienis) sampai 

0.9 (peubah perkembangan anak), kecuali peubah nilai anak 

dengan  α = 0.622, karena beberapa data tidak variatif. Uji 

korelasi, uji beda, dan dampaknya digunakan untuk menjawab 

tujuan penelitian. 

 

Contoh di kecamatan Pamijahan ditetapkan sebagai kelompok 

perlakuan, sementara contoh di kecamatan ciampea sebagai 

kelompok kontrol. Alasan penetapan tersebut adalah karena 

contoh di pamijahan lebih membutuhkan intervensi karena 

lebih rendah dan lebih terbatasnya contoh di pamijahan 

(dibandingkan contoh di ciampea) dalam hal; (1) status sosial 

ekonomi, lama pendidikan ibu, lama pendidikan suami, (2) 

kesehatan mental, skor lingkungan pengasuhan, dan skor 

sumberdaya dan praktek care, dan (3) akses terhadap 

kemajuan, informasi, dan layanan publik, karena kecamatan 

pamijahan berlokasi lebih jauh dari kota.  

 

Usia anak yang menjadi contoh adalah dibawah tiga tahun, 

dengan prosentase terbesar (60%) berusia antara 13-24 bulan, 

dan perbandingan antara laki-laki dan perempuan di kedua 

lokasi hampir setara. Sebagian besar ibu berusia antara  31-40 

tahun, sementara sebagian besar suaminya berusia antara 31-

50 tahun. Prosentase terbesar contoh di kedua kelompok 

memiliki besar keluarga dengan kategori sedang (5-6 orang).  

 

Sebagian besar ibu (94% di kelompok kontrol dan 97% di 

kelompok intervensi) tidak mencapai wajib belajar, atau hanya 
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berpendidikan SD/sederajat, sementara pendidikan suami lebih 

beragam. Sebagian besar pendidikan suami di kelompok 

intervensi tidak menyelesaikan wajib belajar, sementara di 

kelompok kontrol terdapat suami yang menamatkan SMA 

(51.5%) atau bahkan pendidikan tinggi (18.2%). Sebagian besar 

ibu menjadi ibu rumahtangga, sementara seluruh suami bekerja 

dengan pekerjaan yang beragam yaitu sebagai buruh, pedagang, 

pegawai negeri, karyawan atau sopir ojek.  

 

Rata pendapatan per kapita per bulan contoh kelompok kontrol 

lebih tinggi (Rp 319.600 /kap/bulan) dibandingkan kelompok 

intervensi (Rp147.420 kap/bulan). Jika mengacu kategori miskin 

World Bank yaitu 1 dollar/kapita perhari, maka hanya contoh 

dari kelompok non miskin di kelompok kontrol yang tidak 

tergolong miskin; dan jika menggunakan kategori 2 

dollar/kapita/hari, maka seluruh contoh tergolong miskin. Hasil 

penelitian menunjukkan tidak konsistennya kategorisasi 

keluarga miskin dan terjadi kesalahan target program bantuan 

bagi keluarga miskin. Terdapat hampir setengah contoh 

keluarga miskin yang tidak memperoleh program kemiskinan 

(raskin/beras miskin, askeskin/asuransi kesehatan keluarga 

miskin, bantuan langsung tunai/BLT), sebaliknya terdapat 

contoh yang keluarga tidak miskin yang memperoleh bantuan 

program kemiskinan. Walau hanya sedikit yang bekerja, namun 

ibu menyumbang sekitar 36 persen terhadap pendapatan 

keluarga, karena jenis pekerjaan seperti berdagang dan 

membuka warung dapat memberikan pendapatan yang lebih 

tinggi dibandingkan pendapatan suami sebagai buruh.  Aset 

yang dimiliki keluarga adalah rumah (45%  kelompok kontrol 

dan 70% kelompok intervensi), walau hanya 3 dari 10 contoh 

yang memiliki densitas yang memadai (≥  8m2/kapita).  

 

Karena sebagian besar ibu tidak bekerja, alokasi waktu ibu 

untuk mengurus anak setara dengan alokasi waktu ibu untuk 

mengurus rumah tangga.  Sumber informasi utama tentang gizi, 

kesehatan, pengasuhan anak, dan tentang sumberdaya 

keluarga diakses contoh melalui posyandu dan TV. Masih 

terdapat 15 persen contoh dari kelompok kontrol dan 24 persen 

contoh dari kelompok intervensi yang tidak mengikuti kegiatan 

posyandu.  

 

Sebagian besar contoh di kedua kelompok memandang anak 

sebagai amanah dari Tuhan yang maha kuasa, investasi orang 

tua di masa tua, dapat meningkatkan status social dan member 
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kebahagiaan emosional. Sementara itu berbagai bentuk 

gangguan kesehatan fisik dan mental dialami ibu. Gangguan 

yang mencolok dialami oleh prosentase besar contoh adalah 

mudah lelah (>60%), sakit kepala (>74%), cemas dan khawatir 

(>78%). Dukungan sosial yang paling banyak diterima contoh di 

kedua kelompok adalah bantuan dalam pengasuhan anak,  

pinjaman uang, serta nasehat bagi keluarga yang mengalami 

konflik. Tujuh dari delapan contoh di Pamijahan dan tiga 

perempat contoh di Kelompok kontrol mengakui memperoleh 

dukungan dalam hal pengasuhan anak.  

 

Istri dominan dalam pengelolaan uang untuk belanja kebutuhan 

sehari-hari dan tidak menemukan kendala pengaturan waktu 

karena umumnya tidak bekerja. Sebagian besar contoh 

mengaku senantiasa berdiskusi dengan suami atas keputusan 

yang diambil, dan merasa puas dalam proses diskusi tersebut, 

serta tidak diintervensi oleh pihak lain dalam mengambil 

keputusan. 

 

Kondisi sanitasi dan praktek hygiene contoh ditunjukkan 

dimana prosentase terbesar contoh menempati rumah berlantai 

ubin, ventilasi rumah memadai, sinar matahari cukup masuk ke 

dalam rumah, menggunakan air dari sumur. Namun masih 

terdapat cukup banyak contoh dimana jarak sumber air dengan 

septic tank <10 m, dan tidak memiliki kamar mandi dan WC 

sendiri, serta kondisi kamar mandi dan WC yang kotor. 

Sebagian besar contoh biasa membuang sampah di pekarangan 

atau lubang terbuka atau ke sungai. Masih terdapat contoh 

yang belum terbiasa mencuci tangan sebelum makan, menutup 

makanan, mencuci peralatan makan dengan sabun, 

menggunting kuku seminggu sekali, mandi pakai sabun dan 

memakai shampoo ketika keramas, menggosok gigi minimal dua 

kali sehari menggunakan odol, dan tidak mengganti pakaian 

setelah anak bermain.  

 

Masih belum optimalnya keadaan sanitasi dan praktek higiene 

menyebabkan tingginya anak yang menderita diarhea dan ISPA 

(infeksi saluran pernapasan atas) dalam rentang waktu yang 

singkat. Sepertiga anak di kelompok kontrol dan lebih dari 

setengah anak di kelompok intervensi menderita diarhea dalam 

dua minggu terakhir, sementara itu masing-masing sembilan 

dari sepuluh anak di kedua kelompok menderita ISPA dalam 

rentang waktu yang sama.  
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Peningkatan care dilaksanakan selama 12 kali sesuai topik 

sumberdaya dan praktek care yang dibutuhkan sasaran. Contoh 

sangat antusias mengikuti penyuluhan yang ditunjukkan oleh 

tingkat kehadiran yang tinggi yaitu berkisar antara 81 persen 

sampai 95 persen. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat 

peningkatan nilai antara pre-test dan post test peserta 

penyuluhan. Instrument sumberdaya dan praktek care yang 

dikembangkan selain memiliki reliabilitas yang tinggi, juga 

memiliki content dan construct validity yang baik yang 

ditunjukkan oleh korelasi erat dan bermakna baik antar 

komponen care maupun terhadap variabel lingkungan 

pengasuhan. 

 

Peningkatan care di kelompok intervensi secara signifikan telah 

meningkatkan sumberdaya dan praktek care di kelompok 

tersebut. Hal tersebut menyebabkan perubahan yang nyata di 

kelompok intervensi, dari yang semula memiliki skor 

sumberdaya dan praktek care yang lebih rendah dibandingkan 

di kelompok kontrol, berubah menjadi memiliki skor yang lebih 

tinggi setelah memperoleh intervensi.  

 

Analisis terhadap lingkungan pengasuhan menunjukkan masih 

terdapat ibu yang menunjukkan perilaku negatif terhadap 

anaknya seperti berteriak, menunjukkan kekecewaan, 

memukul, dan memarahi anak. Masih terbatasnya kemampuan 

ibu dalam pengorganisasian  lingkungan anak, juga penyediaan 

mainan anak. Terdapat peningkatan yang nyata lingkungan 

pengasuhan pada kedua kelompok, namun peningkatan skornya 

secara nyata lebih tinggi di kelompok intervensi, sehingga 

lingkungan pengasuhan yang sebelum intervensi lebih baik di 

kelompok kontrol, menjadi sama saat setelah intervensi.   

  

Terdapat 36.4 persen contoh yang pada saat penarikan contoh 

terkategori berstatus gizi kurang (indeks BB/U) menjadi 

berstatus gizi normal pada data awal. Rata-rata Z-skor BB/U  

contoh di kedua kelompok perlakuan dan kedua kelompok 

status sosial ekonomi terkategori status gizi kurang (-2 > Z-

Skor). Pola hubungan tiga indeks status gizi menunjukkan 

bahwa contoh menderita gizi akut dan sebagian juga menderita 

gizi kronis. Uji beda perubahan keragaan status gizi anak 

antara sebelum dan sesudah intervensi pada dua kelompok 

perlakuan menunjukkan bahwa dibandingkan di kelompok 

kontrol dimana terjadi penurunan Z-skor BB/U, justru terjadi 
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peningkatan rataan Z-skor BB/U di kelompok perlakuan, walau 

secara statistic tidak berbeda nyata.  

 

Hampir semua contoh mencapai tugas perkembangannya dan 

memperoleh peningkatan pada tujuh komponen perkembangan 

(motorik kasar, motorik halus, komunikasi aktif, komunikasi 

pasif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku 

social).  Terjadi peningkatan perkembangan di kedua kelompok, 

dan rataan peningkatan jumlah item perkembangan di 

kelompok perlakuan lebih tinggi dibandingkan di kelompok 

kontrol. Namun demikian hasil uji statistik tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. 

 

Hasil uji korelasi antar peubah penelitian menunjukkan suatu 

pola dimana terdapat korelasi erat dan bermakna antara 

peningkatan sumberdaya dan praktek care dengan peningkatan 

lingkungan pengasuhan, dan antara peningkatan lingkungan 

pengasuhan dengan perubahan Z-skor BB/U dan perubahan 

perkembangan anak. Tidak terdapat korelasi langsung antara 

peningkatan sumberdaya dan praktek care  dengan peningkatan 

Z-skor BB/U, namun terdapat hubungan erat dan bermakna 

dengan perubahan perkembangan anak.  

 

Korelasi antar indeks status gizi baik pada data dasar maupun 

data akhir, dan perubahan nilai Z-skor-nya menunjukkan pola 

dimana contoh mengalami kekurangan gizi kronis yang telah 

berlangsung lama, dan sebagian contoh juga mengalami 

kekurangan gizi akut. Oleh karenanya digunakan Z-skor BB/U 

sebagai peubah respon untuk melihat pengaruh dari beberapa 

peubah penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

perubahan Z-skor BB/U dipengaruhi oleh peningkatan 

lingkungan pengasuhan. Sementara itu ketika dianalisis model 

regresi yang mengelaborasi pengaruh komponen lingkungan 

pengasuhan dan komponen sumberdaya dan praktek care, 

hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan Z-skor BB/U 

dipengaruhi oleh perbaikan penyediaan permainan anak dan 

peningkatan pengetahuan keamanan pangan, sanitasi dan 

hygiene.   

 

Analisis pengaruh berbagai peubah penelitian terhadap 

peningkatan perkembangan anak menunjukkan bahwa 

peningkatan pencapaian tugas perkembangan anak dipengaruhi 

oleh peningkatan sumberdaya care ibu. Analisis model regresi 

dengan memasukkan sub variabel penelitian menunjukkan 
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bahwa peningkatan pencapaian tugas perkembangan anak 

dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu mengenai 

stimulasi psikososial dan kognitif anak (komponen care) dan 

oleh perbaikan penerimaan ibu terhadap perilaku anak 

(komponen lingkungan pengasuhan). 

 

Peningkatan care terhadap kader dan remaja secara nyata 

meningkatkan sumberdaya dan praktek care mereka. Selain itu 

keikutsertaan mereka dalam penyuluhan telah meningkatkan 

motivasi dan kepercayaan diri para kader dalam menjalankan 

fungsi, peran, dan tugasnya dalam kegiatan posyandu. Kader 

merupakan ujing tombak upaya pemantauan dan peningkatan 

status gizi dan kesehatan balita. Dengan demikian kegiatan ini 

dapat dipandang sebagai bagian dari capacity building program 

gizi dan kesehatan di masyarakat.   

 

Penelitian ini memberikan bukti ilmiah bahwa sumberdaya dan 

praktek care berpengaruh terhadap peningkatan Z-skor BB/U 

dan peningkatan prestasi pencapaian perkembangan anak. Oleh 

karena itu peningkatan care melalui pemberdayaan ibu penting 

dilakukan terutama kepada keluarga yang memiliki 

keterbatasan sumberdaya keluarga (baik sumberdaya manusia, 

waktu, dan materi) sebagaimana ditunjukkan oleh contoh 

penelitian yang sebagian besar tidak menyelesaikan wajib 

belajar, hanya memiliki sedikit aset ekonomi, serta 

keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak. 

Masih terdapat aspek praktek pengasuhan dan perilaku 

sanitasi dan higiene rumah yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan, demikian halnya dalam pengaturan sumberdaya 

keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada 

berbagai pihak terkait untuk turut serta meningkatkan 

sumberdaya dan praktek care orangtua baik melalui jalur yang 

sudah ada seperti posyandu, atau dengan memanfaatkan 

wahana lainnya yang ada di masyarakat seperti pengajian, 

arisan, dan pembinaan PKK. kecamatan untuk meningkatkan 

efektivitas program capacity building para kader dan calon 

kader untuk meningkatkan pengetahuan pertumbuhan dan 

perkembangan anak baik melalui revitalisasi posyandu, dan 

program Bina Keluarga Balita. 
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SINGKATAN DAN ISTILAH 

 

 

Di bawah ini adalah singkatan-singkatan dan istilah-istilah 

yang digunakan dalam laporan: 

 

1. BKKBN = Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  

2. BKB = Bina Keluarga Balita  (suatu program pedoman bagi 

keluarga yang memiliki balita) 

3. PKK = Pendidikan Kesejahteraan Keluarga   

4. Posyandu  =  Pos Pelayanan Terpadu  

5. Puskesmas = Pusat Kesehatan Masyarakat  

6. BLT =  Bantuan Langsung Tunai  

7. Askeskin = Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin 

8. Raskin = Bantuan Beras bagi Keluarga Miskin (Beras 

dengan harga yang murah) 

9. PKH = Program Keluarga Harapan  

10. BB/U = status gizi dengan menggunakan ukuran berat 

badan menurut umur 

11. TB/U =  status gizi dengan menggunakan ukuran tinggi 

badan menurut umur 

12. BB/TB = status gizi dengan menggunakan ukuran berat 

badan menurut tinggi badan 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

 

Terbebas dari kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hak 

asasi manusia yang paling mendasar dan kondisi ini merupakan 

syarat mendasar bagi pembangunan manusia dan 

pembangunan nasional. Gizi baik merupakan faktor utama 

untuk mengakhiri kemiskinan dan juga merupakan ujung 

tombak untuk meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Gizi 

merupakan dasar bagi kesehatan dan perkembangan manusia, 

terutama masa kanak-kanak. Interaksi dari infeksi dan 

kekurangan gizi sudah terdokumentasikan dengan baik. 

Asupan gizi yang baik berarti sistem kekebalan tubuh yang 

lebih kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan kesehatan 

yang lebih baik. Anak yang sehat akan memiliki kemampuan 

untuk belajar yang lebih baik. Melalui masyarakat yang sehat 

maka akan tercipta masyarakat yang lebih kuat, lebih 

produktif, dan lebih mampu menciptakan kesempatan untuk 

keluar dari siklus kemiskinan dan kelaparan secara bertahap 

dan berkelanjutan. 

 

WHO fokus kepada ragam dan besarnya berbagai bentuk 

kekurangan nutrisi. WHO juga memperhatikan angka kematian 

dan kecacatan bayi, balita, dan ibu. Nutrisi yang tidak 

mencukupi mengakibatkan satu dari dua orang meninggal 

(53%). Hal ini berhubungan dengan penyakit infeksi pada anak 

balita di negara berkembang. Pemberian makanan yang tidak 

sesuai pada bayi dan anak-anak merupakan penyebab sepertiga 

kasus kekurangan gizi.  

 

Ketidakcukupan zat gizi dan penyakit infeksi dapat 

mengakibatkan kekurangan gizi. Kasus malnutrisi yang sering 

terjadi di keluarga dan masyarakat disebabkan oleh tiga faktor 

yaitu ketersediaan makanan, ketersediaan fasilitas kesehatan 

dan sanitasi, kebiasaan ibu dan pengasuhan anak. Setiap 

penyebab ini sangat penting namun jika kekurangan salah 
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satunya dapat menyebabkan kekurangan gizi (malnutrisi). 

Malnutrisi yang terjadi dini dapat mengganggu daya tahan 

seperti infeksi. Infeksi merupakan salah satu dari beberapa 

akibat serius dari malnutrisi  (Shrimpton, 2006). 

 

Data Sensus Nasional 2005 menunjukkan masih banyak (28%) 

anak-anak di bawah lima tahun di Indonesia yang tergolong  

gizi kurang dan buruk (5 juta dan 1.8 juta secara berturut-

turut). Data penting lainnya menunjukkan bahwa 80 persen 

anak-anak balita malnutrisi di Kabupaten Gianyar, Provinsi 

Bali, bukan berasal dari keluarga miskin, kasus yang sama 

terjadi wilayah lain di Indonesia. Hal ini membuat banyak 

orang sadar bahwa gizi anak tidak saja berhubungan dengan 

kemiskinan (daya beli rendah), tetapi juga aspek sosial budaya 

masyarakat. 

 

Berbagai bukti yang telah dikumpulkan dari berbagai macam 

sumber menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh 

interaksi antara beberapa intervensi psikososial (yang 

dipengaruhi oleh kebutuhan psikologi dan sosial dengan 

memperkuat lingkungan anak-anak dan pemberi care/perhatian 

kepada anak) dan intervensi pemberian zat gizi (Myers, 1992). 

Sepuluh tahun yang lalu banyak kemajuan yang telah dibuat 

untuk memahami interaksi yang rumit antara faktor biologi 

dan sikap yang merupakan faktor penentu status gizi. 

Hubungan yang positif antara pemberi care dan anak 

berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Maka beberapa pertanyaan yang muncul adalah: 1) Bagaimana 

memperbaiki ketersediaan pengasuhan anak yang mencukupi, 

2) Mengapa ketersediaan dari alternatif  pengasuhan anak 

sangat terbatas? (Anderson, Pelletier, & Alderman, 1995). 

 

Pada kenyataannya, lebih dari 20 tahun telah terbentuk teori 

bahwa pemberantasan gizi buruk pada anak tergantung kepada 

tiga faktor yaitu keamanan pangan individu dan rumahtangga, 

akses terhadap pelayanan kesehatan dan lingkungan yang 

sehat, dan praktek care yang memadai. Dari ketiga faktor yang 

mempengaruhi gizi pada anak, care merupakan yang paling 
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abstrak. Pengukuran terhadap care merupakan masalah 

tersendiri karena respon dan kebiasaan yang sangat beragam 

dalam hal substansinya dari satu budaya dan budaya yang 

lainnya. Praktek pemberian care diukur dari alokasi waktu dan 

kebiasaan perawatan dari pemberi care (Ibu). Praktek care 

seringkali (namun tidak selalu) disediakan oleh wanita. Wanita 

berperan dalam segala bidang, termasuk di dalamnya dalam hal 

penyiapan dan penyimpanan makanan, memberikan ASI dan 

memberikan makan bagi anaknya, menjaga higienitas, mencari 

penyebab penyakit anaknya, dan memberikan rangsangan 

psikososial pada anaknya. Aspek paling kritis dari kualitas care 

dapat terlihat dari isyarat yang diperlihatkan anak, secara 

verbal, maupun isyarat lainnya.  

 

Zeitlin et. Al (1995) merujuk kepada hasil penelitian Zeitlin, 

Ghassemi, and Mansour (1991), menunjukkan bahwa 

kesimpulan utama dari keseluruhan perkembangan yang baik 

untuk anak pada keluarga miskin merupakan hasil dari 

pengasuhan yang berkualitas tinggi. Menempati posisi utama 

dalam tingkat fungsi keluarga yang baik. Kebijaksanaan 

pengasuhan anak yang dimiliki orang tua (pengetahuan, sikap, 

dan perilaku), karakteristik orang tua dan rumahtangga, serta 

pengaruh karakteristik, status gizi dan kesehatan anak. 

Penelitian Zeitlin et. al (1995) juga menyatakan bahwa faktor 

yang menentukan perkembangan anak (status gizi anak) adalah 

care yang Ibu berikan yang diukur dengan kehangatan, waktu 

yang diluangkan Ibu untuk anak, dan penerimaan anak.  

 

Pentingnya pelatihan pengasuhan didukung pula oleh 

penelitian Zeitlin et. al (1991) dengan mempertimbangkan 

faktor penentu status gizi anak, UNICEF memutuskan bahwa 

aspek dari care menjadi salah satu faktor dominan. Faktor care 

kemudian dikembangkan oleh Engle, Menon, and Haddad 

(1997). Sementara itu Caldwell and Bradley (1984) 

mengimplementasikan pelatihan pengasuhan ‖care practises‖ 

dengan mengangkat proses yang dapat merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Menyadari bahwa 

terdapat batasan pengetahuan dan ketrampilan mengenai 
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sumberdaya pengasuhan dan pelatihannya dalam setiap orang 

dan rumahtangga maka sangat penting untuk mengusahakan 

perbaikan pelatihan pengasuhan dan analisis dampaknya 

terhadap status gizi anak. Oleh karena itu penelitian ini sangat 

menaruh care dalam mendirikan prinsip umum yang dapat 

memperbaiki aspek psikososial yang mempengaruhi 

pertumbuhan anak. 

 

 

I.2. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

 

1. Mengembangkan instrument sumberdaya dan praktek 

care,  

2. Menilai sumberdaya dan praktek care ibu, kader dan 

remaja, 

3. Mengembangkan materi pemberdayaan care, 

4. Melakukan intervensi pemberdayaan care kepada kader 

dan remaja, 

5. Mengevaluasi pengaruh pemberdayaan care terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

II.1. Masalah Kurang Gizi di Indonesia 

 

Indonesia berhasil mengendalikan masalah gizi mikro, kurang 

vitamin A (KVA) dan Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI), 

dengan mengembangkan program-program yang berbasis 

komunitas. Namun demikian, kurang energi protein masih 

merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Saat ini 

prevalensi gizi kurang dan buruk (BB/U) nasional sebesar 18.4 

persen sedangkan di Jawa Barat prevalensi sebesar 15.0 persen. 

Sedangkan persentase stunting (TB/U) nasional adalah  sebesar 

36.8 persen dan prevalensi stunting di  Jawa Barat sebesar 35,4 

persen. Sementara itu prevalensi gizi akut (BB/TB) nasional 

sebesar 13.6 persen dan di propinsi Jawa Barat sebesar 9 persen 

(Badan Litbangkes, 2008). 

 

Walaupun diakui telah terjadi penurunan masalah gizi  selama 

25 tahun terakhir, namun risiko gagal tumbuh pada usia 

penyapihan berdampak jangka panjang terhadap semua sektor 

ekonomi, dan menjadi kendala pertumbuhan ekonomi dan 

kualitas hidup penduduk. Penyebab utama gagal tumbuh anak 

adalah infeksi penyakit dan rendahnya konsumsi makanan 

padat energi. Pola dasar penyebab gagal tumbuh anak ini 

dijumpai pada semua kelompok umur (Atmarita; Tilden, R.L., 

Nasry Nur, Ghani, dan Widjajanto, 2005). 

 

Beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa konsumsi kalori 

dan protein anak balita masih tidak mencukupi. Jika setiap 

keluarga (khususnya keluarga miskin) hanya dapat memberi 

makan anaknya setara dengan 70 persen Angka Kecukupan 

Gizi (AKG), maka 30 persen sisanya harus dipenuhi melalui 

program pemerintah. Untuk memastikan anak mendapatkan 

gizi dengan kualitas terbaik, telur dan susu hendaknya 

diberikan secara gratis agar dapat memberikan efek positif bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak (WHO, 1995). 

 



 
 
6 

Studi mengenai tingkat kegagalan pertumbuhan pada usia dini 

dan kekurangan berat badan anak balita di Indonesia masih 

sedikit. Studi yang menganalisis 1694 data hasil Survei 

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang memiliki data berat 

badan, tinggi badan, dan umur balita yang lengkap 

menunjukkan bahwa 42.9 persen balita mengalami kegagalan 

pertumbuhan, dengan persentase yang lebih besar terjadi di 

desa dibandingkan di kota, yaitu masing-masing 53.8 persen 

dan 46.2 persen. Pada umur empat bulan, bayi mulai 

kehilangan berat badan dan mencapai puncaknya pada umur 

enam bulan, yaitu sebesar 21 persen. Analisis ini mendukung 

temuan lainnya bahwa kegagalan pertumbuhan anak Indonesia 

sudah dimulai pada umur empat bulan, sehingga perlu 

mendapat perhatian khusus pada usia tersebut (Muljati, 

Hapsari, and  Budiman, 2005). Analisis multivariat 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan resiko kegagalan 

pertumbuhan 1,5 kali lebih besar bagi balita yang tinggal di 

pedesaan dan 1,9 kali bagi balita multiparagravida (berusia 

enam tahun ke atas) (Muljati  and Budiman, 2006). 

 

Tingginya prevalensi gizi kurang di Indonesia berkaitan dengan 

berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, praktek sanitasi, dan 

air bersih. Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang 

cukup memiliki pengaruh yang besar terhadap gizi kurang 

(Mason, John., Joseph Hunt, David Parker, & Urban Jonsson. 

2001). Selain itu, Chandra, R.K., & P.M. Newberne (1979) 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara 

status gizi dan infeksi. Gizi kurang mendorong timbulnya faktor 

resiko terjadinya infeksi lanjutan sehingga wabah, frekuensi 

komplikasi, tingkat keparahan, tingkat kematian dari penyakit 

infeksi semakin besar. 

 

Masyarakat miskin lebih rentan mengalami kekurangan zat gizi 

mikro; namun asupan zat gizi mikro tidak dapat secara 

langsung dapat ditingkatkan dengan peningkatan pendapatan 

karena kandungan zat gizi mikro terkandung dalam makanan, 

dan seringkali tidak diketahui oleh konsumen yang tidak 

memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Masyarakat 
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merasakan lapar dan kenyang, namun tidak mengetahui lapar 

alami terhadap vitamin A, yodium, zat besi, atau zat gizi mikro 

lainnya; secara umum, seorang individu tidak mengetahui 

bahwa mereka membutuhkan zat-zat gizi tersebut; dan tidak 

memiliki pengetahuan mengenai jenis makanan yang 

mengandung zat-zat gizi tersebut. Setiap individu dapat 

meningkatkan kualitas gizi pada pola makan mereka jika 

mendapatkan bimbingan melalui komunikasi yang baik dan 

memiliki akses yang baik terhadap makanan kaya zat gizi 

mikro yang terjangkau dan dapat diterima dengan baik (World 

Bank, 1994). 

 

 

II.2.    Pentingnya Intervensi Psikososial dan Pengasuhan 

Anak pada Tumbuh dan Kembang Anak  

 

Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika 

masyarakatnya memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, 

pertumbuhan fisik yang optimal, dan tingkat pendidikan yang 

tinggi. Di negara maju, anak tumbuh lebih cepat dibandingkan 

anak di negara berkembang karena mendapatkan asupan gizi 

yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya. 

Konsumsi makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi dapat 

mendorong terjadinya masalah pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Penurunan jumlah sel otak dan kegagalan 

perkembangan otak sebagai dampak kurang gizi dapat 

menyebabkan kegagalan kecerdasan anak. Pada anak usia dini, 

terdapat hubungan erat antara pertumbuhan fisik dan 

perkembangan mental. Anak yang sehat dengan status gizi 

yang baik dapat lebih aktif dalam merespon perubahan 

lingkungan sehingga mempercepat perkembangan mental 

(Levitsky  & Strupp, 1984; Andersen, Pelletier, & Alderman, 

1995; Husaini, et al.,  1991; Pollit et al, 1994).   

 

Pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada anak terjadi 

dalam periode lima tahun pertama. Pertumbuhan otak yang 

pesat hanya terjadi sampai usia 18 bulan (1.5 tahun). Walaupun 

proses ini akan berlanjut hingga usia lima tahun, namun 



 
 
8 

kecepatan pertumbuhannya akan menurun. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa anak usia 12-18 bulan yang memperoleh 

intervensi psikososial dan makanan pendamping memiliki 

perkembangan mental yang lebih baik (Mental Development 

Index/MDI), Perkembangan Psikomotor (Psychomotor 

Development Index/PDI), dan Aspek Perilaku (Behavioral 

Aspect). Hal tersebut sejalan dengan peningkatan atau 

perbaikan lingkungan pengasuhan anak yang ditunjukkan oleh 

meningkatnya skor HOME (Home Observation for Measurement 

of the Environment) (Anwar, 2002). Artikel yang ditulis oleh 

Pollit et al. yang diterbitkan dalam American Journal of 

Clinical Nutrition (1997) menyatakan secara jelas bahwa 

pemberian makanan pendamping selama tiga bulan ketika 

masa kanak-kanak memiliki efek positif terhadap daya ingat 

anak pada delapan tahun kemudian. Pemberian makanan 

pendamping tersebut akan memiliki efek yang semakin baik 

bagi perkembangan mental dan psikomotor jika diiringi dengan 

intervensi psikososial. 

 

Studi yang dilakukan pada tahun 1985 oleh Zeitlin dari Tufts 

University-Boston membuktikan bahwa anak berusia 0-27 

bulan yang memiliki skor pola asuh yang tinggi juga memiliki 

Indeks Perkembangan Mental dan Indeks Perkembangan 

Psikomotor yang tinggi. Satu kelemahan dalam program gizi di 

Indonesia adalah tidak adanya makanan pendamping dan 

intervensi psikososial yang cukup. 

 

Intervensi berupa perbaikan pola pengasuhan perlu dilakukan 

untuk membimbing ibu dalam melatih anak sehingga 

kemampuan mental dan psikomotornya dapat berkembang. 

Intervensi pengasuhan bagi umumnya bertujuan untuk melatih 

ibu agar dapat mengasuh anak dengan baik dalam rangka 

membentuk generasi baru yang berkualitas. Ibu yang terlihat 

bahagia (tersenyum, tertawa, riang) ketika mengasuh anaknya 

dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan anak. 
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Zeitlin, Ghasemi, dan Mansour (1991) menunjukkan bahwa 

beberapa studi yang membandingkan anak dengan gizi cukup 

dan anak dengan gizi kurang yang hidup dalam kondisi sosial 

ekonomi rendah dan miskin menyimpulkan bahwa terdapat tiga 

tipe variabel yang berhubungan dengan pertumbuhan yang 

baik: 1) Kondisi sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan ibu, 

jumlah anggota keluarga, dan jarak kelahiran, yang 

berhubungan dengan gizi kurang, 2) Aspek fisiologis 

pertumbuhan, meliputi tinggi badan, berat badan dan faktor 

metabolik, tingkat kesakitan, dan asupan gizi dari makanan, 3) 

Aspek fisiologis dan perilaku dari interaksi ibu-anak, 

karakteristik yang menyertai, dan jaringan sosial di sekitarnya.  

 

Peran keluarga, khususnya ibu, dalam mengasuh anak 

merupakan faktor yang esensial bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Pengasuhan yang baik meliputi pola 

pemberian makan dengan asupan gizi yang cukup, 

perkembangan mental dan emosional dalam bentuk kasih 

sayang, dan pengasuhan yang bertujuan untuk menstimulasi 

perkembangan kognitif dan psikomotor (Sunarti, 2008). 

 

 

II.3.  Model Pengasuhan Anak 

 

Gambar 1 menggambarkan konsep awal dari model 

perkembangan anak, yang membahas peran pengasuhan 

(UNICEF, 1990 dalam Mason, J.B., J. Hunt, D. Parker, & U. 

Jonsson, 2001). Model Pengasuhan UNICEF tersebut 

merupakan kerangka pikir dalam melakukan penilaian 

terhadap kapasitas dan kemampuan pengasuh dalam 

melaksanakan pengasuhan. Kemampuan pengasuh dalam 

merespons sinyal yang disampaikan anak merupakan bagian 

penting dalam pengasuhan, dan anak yang kurang memiliki 

kemampuan merespons juga dapat menghadapi kesulitan dalam 

memperoleh respon dari pengasuh. 

 

 

 



 
 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1—Model Perkembangan Anak 
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Pengasuhan, ketahanan pangan di tingkat keluarga, dan 

kesehatan lingkungan merupakan tiga faktor penentu asupan 

gizi dan kesehatan anak, yang selanjutnya menentukan tingkat 

ketahanan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. ―Care‖  

merupakan perilaku yang dilakukan oleh pengasuh yang dapat 

mempengaruhi asupan gizi, kesehatan, dan perkembangan 

kognitif dan psikososial dari anak. Model pengasuhan ini 

mencakup dua hal. Pertama, model pengasuhan yang 

menekankan bahwa pemberian pengasuhan yang efektif 

membutuhkan waktu dan sumberdaya lainnya, dan kedua, 

model pengasuhan memerlukan peran anak dalam menentukan 

jenis pengasuhan yang akan diberikan. 

 

Untuk menunjukkan perilaku pengasuhan, pengasuh 

membutuhkan pendidikan, waktu, dan dukungan yang cukup. 

Penyediaan sumberdaya tersebut juga dapat dianggap sebagai 

―care‖ bagi para pengasuh itu sendiri. Gambar 2 menunjukkan 

adaptasi Model UNICEF yang memasukkan unsur ―care‖ bagi 

pengasuh. 

 

Berdasarkan pustaka, terdapat enam kategori utama 

sumberdaya ―care‖. Kategori tersebut terdiri dari (1) 

pendidikan, pengetahuan, dan kepercayaan; (2) status gizi dan 

kesehatan pengasuh; (3) kesehatan mental, tingkat stres yang 

rendah, kepercayaan diri pengasuh; (4) otonomi, pengawasan 

sumberdaya, dan alokasi dalam rumah tangga; (5) beban kerja 

dan batas waktu; dan (6) dukungan sosial dari anggota keluarga 

dan masyarakat.    
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Gambar 2—Perluasan Model Care  

(Engle, Menon, Haddad, 1997) 
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Enam aspek utama yang dibutuhkan pengasuh merupakan 

sumberdaya manusia dan manajemen yang tercakup dalam 

Model UNICEF (Jonsson, 1995). Pendidikan, pengetahuan, dan 

kepercayaan mencerminkan kapasitas pengasuh dalam 

memberikan pengasuhan yang sesuai. Kesehatan fisik dan 

mental (kepercayaan diri, tingkat stres dan depresi yang 

rendah) dari pengasuh mencerminkan faktor individu yang 

mendorong perubahan dari kapasitas menjadi perilaku. Pada 

akhirnya, otonomi, beban kerja, dan dukungan sosial menjadi 

kondisi pendukung bagi keluarga dan masyarakat. Beberapa 

kategori sumberdaya tersebut telah diteliti secara luas, 

sedangkan kategori yang lain baru diteliti di negara-negara 

maju, atau menunggu penelitian lebih lanjut. 

 

Ringkasan hasil penelitian yang mengelaborasi sumberdaya 

‖care‖ yang dibutuhkan pengasuh, menyatakan bahwa: 

 

 Pendidikan, pengetahuan, dan kepercayaan 

menggambarkan kapasitas pemberi care untuk 

menyediakan care yang memadai, dan seringkali 

berhubungan dengan komitmen yang tinggi untuk 

memeberikan care kepada anak. Wanita yang mengenyam 

pendidikan yang baik cenderung menyediakan perawatan 

kesehatan rumah, dan higienitas yang lebih baik, melatih 

diri memberikan makanan pada anak, dan juga terbiasa 

memberikan rangsangan psikososial yang lebih baik kepada 

anak. Sayangnya, akhir-akhir ini wanita terpelajar 

seringkali mengabaikan pemberian ASI terhadap anak-anak 

mereka.   

 

 Walaupun hubungan langsung antara status gizi pemberi 

care dan kualitas care yang diberikan belum banyak 

dipelajari, namun terdapat pola yang mengindikasikan 

bahwa care wanita untuk anak berkurang selama beberapa 

periode dalam hal pangan. Penelitian menunjukkan 

terdapat penurunan zat besi dalam tubuh wanita, dan 60 

persen wanita di Asia Selatan defisiensi zat besi (anemia). 
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 Di negara berkembang, telah banyak literatur yang 

menghubungkan depresi dan stres pada ibu dengan 

intervensi pemberian care yang kurang.  

 

 Penelitian dalam bidang otonomi, pengaturan sumberdaya, 

dan alokasi dalam rumahtangga menunjukkan bahwa 

wanita lebih sering mengontrol sumberdaya 

rumahtangganya, mereka cenderung mengalokasikan 

sumberdaya dalam jumlah yang lebih besar dalam hal 

makanan untuk anak.  

 

 Berdasarkan literatur, wanita meluangkan waktu lebih 

banyak daripada pria dalam kegiatan kerja. Dampak dari  

pekerjaan ibu yang berlebihan tidak berdampak secara 

langsung dalam mempengaruhi gizi anak, beberapa 

penelitian mengindikasikan dampak negatif terutama jika 

orang tua tidak dapat mmengontrol pendapatan mereka 

atau jika usia anak masih di bawah satu tahun tetapi 

beberapa penelitian mengindikasikan dampak positif jika 

ibu memiliki pendapatan yang tinggi.  

 

 Dukungan sosial yang diterima oleh pemberi care 

merupakan sumberdaya yang sangat penting. Kompetensi 

dari orang yang menggantikan pengasuhan anak 

merupakan salah satu tipe dukungan sosial. Pengasuhan 

yang bersifat institusional jarang sekali terdapat di negara 

berkembang. Peningkatan jumlah wanita yang bekerja 

tanpa memberikan pengasuhan yang memadai terhadap 

anak merupakan salah satu penyebab yang menjadi care. Di 

negara berkembang, penelitian tentang peran ayah sebagai 

pengambil keputusan dan orang yang menggantikan 

pemberi care jarang sekali dilakukan, hal ini sangat 

potensial untuk dilakukan kajian lebih lanjut.  

 

 

 

 

 



 
 

15 

Model UNICEF yang dikembangkan (extended model) memiliki 

penyesuaian dengan memasukkan hubungan antara anak dan 

pengasuh, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 

tersebut mengembangkan bagian pusat dari Model UNICEF, 

yaitu pengasuhan, asupan gizi, kesehatan, dan pertumbuhan 

dan perkembangan kognitif anak. Hubungan khusus telah 

digambarkan untuk menggambarkan berbagai cara dalam 

membentuk hubungan afektif antara pengasuh dan anak, yaitu 

perilaku pengasuhan dapat mempengaruhi pertumbuhan, 

perkembangan kognitif dan psikososial, asupan gizi, dan status 

kesehatan. Sebaliknya, pertumbuhan dan perkembangan anak 

juga dapat mempengaruhi pengasuhan dan hubungan afektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3— Model Hubungan antara Anak Pengasuh 
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II.4. Jangkauan dan Pentingnya Peningkatan Care 

 

Definisi Care.  ―Care‖ mengacu pada sumberdaya dan praktek 

dari pengasuh (ibu, saudara kandung, ayah, dan penyedia jasa 

pengasuhan anak) untuk memberikan makanan, asuhan 

kesehatan, stimulasi, dan dukungan emosional yang diperlukan 

bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut dapat 

mengubah ketahanan pangan dan asuhan kesehatan menjadi 

kesejahteraan anak. Tidak hanya sumberdayanya, cara yang 

dilakukan pengasuh (apakah dengan kasih sayang dan respons 

aktif terhadap anak) juga bersifat kritis bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Ketiga elemen tersebut (makanan, 

kesehatan, dan pengasuhan) harus terpenuhi guna tercapainya 

gizi yang baik. Walaupun kemiskinan menyebabkan kerawanan 

pangan dan terbatasnya asuhan kesehatan, pemberian 

pengasuhan dapat mengoptimalkan penggunaan sumberdaya 

yang ada dalam mencapai kesehatan dan gizi yang baik bagi ibu 

dan anak. Menurut Mason, Hunt, Parker, dan Jonsson, (2001), 

banyak laporan atau dokumentasi evaluasi pemerintah yang 

menyebutkan pentingnya pengasuhan, namun tidak 

menjelaskan (apalagi ditindaklanjuti dalam program di lapang) 

baik secara umum apalagi secara rinci mengenai pentingnya 

pengasuhan sebagai bagian yang melengkapi program gizi 

berbasis masyarakat. 

 

―Care‖ secara umum memiliki arti penyediaan waktu, 

perhatian, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, 

emosional, intelektual dan sosial dari anak yang sedang 

mengalami pertumbuhan dan anggota keluarga lainnya dalam 

rumah tangga dan masyarakat. Hal tersebut bermaksud pada 

penggunaan optimal dari sumberdaya manusia, ekonomi, dan 

manajemen. ―Care‖ dalam konteks gizi anak adalah fasilitasi 

dalam penggunaan optimal sumberdaya keluarga bagi 

pemberian makan anak dan sumberdaya pengasuhan (atau 

sumberdaya lain) untuk melindungi anak dari infeksi, dan 

perawatan anak yang sakit atau anggota keluarga lain yang 

rentan (Longhurts & Tomkins, 1995).  

 



 
 

17 

Kualitas Care Bersifat Kontinyu.  Literatur yang membahas 

hubungan gizi anak usia dini dengan psikososial dan perilaku 

menyatakan bahwa kualitas care merupakan situasi yang 

berkelanjutan dan bersifat kontinyu, dari tidak memiliki atau 

sangat kurang di bagian paling bawah sampai memiliki 

kompetensi tinggi di bagian paling atas. Pada masyarakat yang 

homogen dengan tingkat sosial ekonomi dan praktek pemberian 

makan bayi yang relatif sama, parameter pertumbuhan selama 

dua sampai tiga tahun pertama kurang lebih terdistribusi 

normal. Jika praktek penyapihan kurang dilakukan dengan 

baik dan ketersediaan makanan terbatas, rata-rata 

pertumbuhan di masyarakat akan rendah pula. Telah diketahui 

bahwa bayi yang status gizinya jatuh hingga berada di antara 5 

sampai 10 persen distribusi normal, menunjukkan kurangnya 

kompetensi dan kualitas pengasuhan; mereka yang berada pada 

pertengahan akan memiliki pengasuh dengan kompetensi 

sedang; dan mereka yang berada pada bagian atas 

memungkinkan untuk memperoleh manfaat dari praktek 

pengasuhan yang unggul atau sekumpulan faktor yang dapat 

menghasilkan perubahan positif. 

 

Kualitas Pengasuhan Anak. Kualitas pengasuhan anak 

diperlukan dalam menghadapi kebutuhan pendidikan dan 

perkembangan anak. Lingkungan yang stabil dan terpelihara 

dapat mendukung perkembangan fisik, emosional, intelektual, 

sosial, dan budaya dari anak sehingga membuat orang tua 

merasa pengasuhan yang diterima anak mereka lebih terjamin. 

Pengasuhan anak dapat menjadi upaya preventif yang dapat 

membantu menurunkan atau menghilangkan permasalahan 

sosial, emosional, atau kesehatan yang mempengaruhi anak dan 

orang tua. Hal tersebut dapat membimbing orang tua yang 

memiliki masalah dalam pola adat pengasuhan anak (child 

rearing) dan keluarga. Dalam beberapa kondisi, pengasuhan 

anak dapat menjadi upaya perbaikan atau pengobatan atas 

kerusakan fisiologis yang disebabkan oleh penyiksaan atau 

pengabaian, kehilangan, ketidakstabilan keluarga, 

penyalahgunaan materi, kekerasan, atau stres di dalam rumah. 

Kualitas pengasuhan anak yang komprehensif yang dirancang 
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dan disediakan sebagai upaya perkembangan anak dan 

kesejahteraan anak dapat meningkatkan atau memperbaiki 

pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai tujuan dari 

pengasuhan (Bruce Hershfield, 1995). 

 

 Kesehatan Mental Ibu. Kesehatan mental ibu merupakan 

salah satu aspek dari karakteristik keibuan yang 

mempengaruhi interaksi ibu-anak. Kesehatan mental ibu 

mempengaruhi kualitas pengasuhan yang dapat disediakan ibu 

dan jumlah inisiatif ibu dalam penyelesaian masalah. Sikap dan 

perilaku ibu – apakah tidak berdaya dan fatalistik atau 

bertanggung jawab dan giat berusaha - akan mempengaruhi 

kemampuannya untuk menghadapi permasalahan. 

 

Terdapat hubungan yang erat antara karakteristik psikososial 

ibu dan interaksi ibu-anak. Komponen karakteristik psikososial 

ibu meliputi: kepuasan umum terhadap hidup, tingkat stres 

fisiologis yang rendah, tidak terbebani dengan pekerjaan, 

kemampuan untuk menempatkan kepentingan anak di atas 

kepentingan atau keinginan dirinya, hubungan yang baik 

dengan suami, sikap positif, kedewasaan, tingkat pendidikan 

yang tinggi, kecerdasan alami yang tinggi, dan hubungan yang 

baik dengan dunia luar rumah. Sementara itu, komponen dari 

interaksi ibu-anak meliputi: ikatan dini antara ibu dan bayinya, 

pengaruh positif, respons yang cepat terhadap isyarat lapar dari 

anak, stimulasi ibu terhadap anaknya agar mau makan 

(coaxing), pemberian makanan ibu bagi bayi yang lebih tua, 

kontak fisik yang dekat dan intensif, pengasuhan fisik yang 

intensif, pembersihan, perapian, stimulasi psikososial yang 

intensif, ibu-anak jarang berpisah, dan penguatan yang 

konsisten terhadap prestasi perkembangan anak. 

 

Perilaku Pengasuhan. Engle, Patrice L., (dalam Andersen, 

Per Pinstrup., David Pelletier, & Harold Alderman 1995) 

melaksanakan penelitian terhadap pengasuhan anak dan bayi, 

gizi prasekolah, intervensi gizi dan kesehatan yang paling 

sesuai dengan kemampuan dan praktek care. Semakin miskin 

kondisi ekonomi keluarga dimana anak dibesarkan, maka 
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semakin penting sikap pengasuh dalam memperhatikan gizi 

anak. Aktivitas pengasuhan anak tidak dapat dianggap sebagai 

satu variabel atau input mandiri dari anak, melainkan bagian 

dari sistem hubungan antara anak, pengasuh, dan konteks 

sosial dan fisik. Hubungan-hubungan tersebut merupakan 

bagian dari transaksi yang terus-menerus. Karakteristik anak 

dan pengasuh, keduanya berinteraksi untuk mengembangkan 

sistem pengasuhan, baik yang bersifat adaptif maupun tidak. 

Tidak hanya karakteristik pengasuh yang dapat mempengaruhi 

anak, karakteristik anak juga dapat merubah karakteristik 

pengasuh. 

 

Keterampilan dan Keterbatasan Pengasuh. Dengan adanya 

perkembangan ekonomi dan urbanisasi, isi dan konteks dari 

kegiatan pengasuhan anak berubah dengan cepat. Intervensi 

yang dilakukan perlu mempertimbangkan keterampilan dan 

keterbatasan pengasuh. Penerapan model transaksi bagi 

perkembangan intervensi gizi memperhatikan : (a) penambahan 

jumlah variabel yang dipertimbangkan, meliputi variabel anak 

dan kemampuan pengasuh; (b) penempatan  tingkatan usia dan 

perkembangan anak sebagai dasar perencanaan; (c) pemusatan 

perhatian pada perkembangan anak yang holistik dan 

integratif; (d) prioritas pada partisipasi masyarakat, intervensi 

berbasis sumber daya lokal yang dapat meningkatkan 

kemampuan keluarga untuk memelihara dirinya sendiri; dan (e) 

pencegahan intervensi yang tidak sesuai dan hanya bergantung 

pada teknologi dan input eksternal. 

 

Rasionalisasi Penguatan Keluarga berkaitan dengan 

Pelayanan Pengasuhan Anak. Perilaku yang terlihat 

memiliki efek negatif bagi pertumbuhan dan kesehatan anak 

masih dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan 

berkaitan dengan kelangsungan hidup dari keluarga. Penelitian 

untuk mengidentifikasi kekhususan budaya terkait perilaku 

gizi perlu dilakukan. Portner, J. (1983) menyatakan bahwa 

pekerjaan, peran keluarga, dan permintaan keluarga memiliki 

dampak yang sangat besar terhadap rutinitas keseharian dan 

perencanaan seumur hidup bagi individu dan keluarga. 
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Integrasi dari dua hal, kehidupan kerja dan kehidupan 

keluarga, menggambarkan tekanan dan tantangan di masa lalu 

dan akan berlanjut hingga masa mendatang. 

 

Bruce Hershfield (1995) memberikan penekanan penting pada 

penguatan dan dukungan keluarga yang berhubungan dengan 

jasa pengasuhan anak. Kebutuhan akan jasa pengasuhan anak 

berhubungan dengan kebutuhan akan penguatan dan dukungan 

keluarga. Dengan semakin berkurangnya waktu, perhatian, dan 

tenaga orang tua, pengasuhan anak sekarang ini menjadi 

elemen esensial bagi kehidupan keluarga. Idealnya, hal tersebut 

dapat memperkuat dan melindungi keluarga dalam menghadapi 

masalah yang menjadi resiko keluarga, memberi dukungan bagi 

anak dan keluarga saat krisis, dan mengembalikan anak pada 

keluarganya. Pengasuhan anak dapat meningkatkan dan 

mendukung sumberdaya keluarga melalui penguatan, (bukan 

penggantian) tanggung jawab keluarga. 

 

Dari hasil kajian terhadap berbagai model yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, Myers (1992) 

menyimpulkan pentingnya integrasi dan cara pandang yang 

komprehensif mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Bahwa anak dipengaruhi dan juga pada gilirannya 

mempengaruhi lingkungannya. Lingkungan pertama dan utama 

bagi anak adalah keluarga. Hasil elaborasi keterkaitan nilai 

anak dengan praktek perawatan dan pengasuhan anak 

menimbulkan pertanyaan mendalam mengapa pada keluarga 

dan masyarakat yang memiliki  nilai  anak yang tinggi, tapi 

praktek pengasuhannya masih buruk/tidak memadai? Berbagai 

penelitian yang dilakukan Sunarti (2008) juga menunjukkan hal 

yang sama, yaitu bahwa belum ada link and match antara nilai 

anak yang dianut dengan pengasuhan anak yang memadai.  

 

Pengasuhan anak yang komprehensif, gabungan antara 

perkembangan anak, pelayanan gizi, kesehatan, dan keluarga 

memiliki peran signifikan dalam memperkuat dan mendukung 

keluarga. Hal tersebut merupakan upaya efektif untuk 

menghindari penyiksaan dan pengabaian anak melalui 
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dukungan dan pendidikan keluarga; hal tersebut menjadi 

elemen dari upaya mencapai kesejahteraan sosial yang terpusat 

pada keluarga; dan hal tersebut juga merupakan bagian vital 

dari upaya pelestarian keluarga yang efektif. Pada saat yang 

sama, keterlibatan pengasuhan juga dapat memperkuat upaya-

upaya tersebut pada level perencanaan dan dapat 

memaksimalkan pemahaman dari penyedia pengasuhan anak 

terhadap anak yang dilayani sesuai responsnya. Keterlibatan 

orang tua melalui cara yang efektif dapat memperkuat kualitas 

program pengasuhan anak, memberi keuntungan bagi anak dan 

orang tua (Bruce Hershfield, 1995). 

 

Hasil penelitian yang mengelaborasi keterkaitan ketahanan 

keluarga dengan status gizi dan perkembangan anak 

menunjukkan bahwa bagi keluarga yang memiliki keterbatasan 

sumberdaya (pengetahuan dan keterampilan, waktu, tenaga, 

dan uang), dukungan social yang diberikan atau tersedia di 

sekitar keluarga akan sangat membantu keluarga dalam 

menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan anak. 

Keberadaan tempat pengasuhan anak di lingkungan rumah, 

baik yang disediakan oleh institusi tempat kerja maupun 

swadaya masyarakat, merupakan salah satu bentuk dukungan 

sosial bagi keluarga dalam pengasuhan anak (Sunarti, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

III.  DISAIN DAN METODE PENELITIAN 

 

III.1  Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Bogor, Jawa Barat. 

Kabupaten Bogor memiliki lebih dari 40 Kecamatan. Sebagai 

lokasi penelitian, dipilih dua Kecamatan yang tergolong dalam 

peringkat empat besar dalam kasus gizi buruk dan gizi kurang 

pada tahun 2006. Sehingga terpilihlah Kecamatan Pamijahan 

dan Kecamatan Ciampea sebagai lokasi penelitian (Tabel 1). 

 

Tabel 1 Jumlah Anak Kurang Gizi di Kabupaten Bogor 

Tahun 2001-2006 

 

No Desa 
Tahun 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Cibinong 1,475 1,716 1,631 1,692 1,927 1,668 

2 Gunung Putri 936 305 939 1,205 770 1,412 

3 Citeureup 1,649 1,822 2,186 2,352 2,012 2,515 

4 Sukaraja 1,652 2,223 1,928 1,954 1,628 2,570 

5 Bbk Madang 1,320 2,032 1,844 1,082 1,393 1,721 

6 Jonggol 876 713 677 692 719 1,285 

7 Cileungsi 1,701 2,302 1,669 1,350 1,770 1,695 

8 Cariu 1,166 1,177 1,333 1,183 478 641 

9 Sukamakmur 668 268 532 964 614 822 

10 Parung 886 1,603 1,279 1,007 2,388 1,267 

11 GN Sindur 694 730 881 592 646 827 

12 Kemang 551 853 857 753 742 937 

13 Bojonggede 1,344 1,985 1,998 2,102 1,620 1,866 

14 Leuwiliang 1,706 1,489 1,720 2,196 1,892 2,238 

15 Ciampea 2,320 3,361 2,819 2,642 2,671 2,362 

16 Cibungbulang 1,359 1,520 1,883 1,792 1,729 2,167 

17 Pamijahan 1,675 2,034 1,092 1,798 2,779 2,420 

18 Rumpin 1,069 2,909 1,603 2,077 596 2,097 

19 Jasinga 1,115 1,343 1,720 1,437 1,810 1,542 

20 Parngpanjang 920 545 592 1,097 1,274 1,546 

21 Nanggung 610 1,534 894 959 1,326 1,160 

22 Cigudeg 1,007 872 570 1,589 1,684 1,103 

23 Tenjo 647 746 747 864 649 763 

24 Ciawi 964 1,484 1,109 1,223 1,235 1,346 
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No Desa 
Tahun 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

25 Cisarua 1,036 1,193 1,279 994 1,381 1,472 

26 Megamendung 1,012 1,005 1,220 870 1,115 1,005 

27 Caringin 1,335 1,555 1,629 1,421 1,581 1,577 

28 Cijeruk 1,556 2,323 1,552 1,945 1,183 1,029 

29 Ciomas 1,159 1,192 1,389 1,293 1,533 1,189 

30 Dramaga 892 990 1,144 1,090 1,132 1,523 

31 Tamansari 963 1,084 885 976 1,116 1,187 

32 Klapanunggal 922 988 940 1,180 873 1,428 

33 Ciseeng 527 821 795 792 961 1,453 

34 Rancabungur 415 611 350 608 613 839 

35 Sukajaya 749 1,539 231 1,041 998 1,139 

36 Tanjungsari - - - - 631 666 

37 Tajurhalang - - - - 1,077 917 

38 Cigombong - - - - 398 707 

39 Leuwisadeng - - - - 561 1,012 

40 Tenjolaya - - - - 538 1,320 

  Total 38,876 48,867 43,917 46,812 50,043 56,433 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (2006)     

 

 

II. 2. Ukuran dan Teknik Penarikan Contoh 

 

Populasi dari penelitian ini adalah ibu dengan anak di 

bawah tiga tahun yang tergolong dalam kategori anak 

dengan status gizi kurang di Kabupaten Bogor. Rumus 

dalam menentukan jumlah contoh adalah sebagai berikut: 

 

2

2

2/1 )1(

d

ppZ
n


 

 

 

n  =  Total contoh 

Z =  nilai dari tabel z  

p =  proporsi  

d =  presisi / ketepatan 
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Jika nilai Z 95 persen  (1.96), p (kejadian gizi  kurang di 

Kabupaten Bogor tahun 2006  adalah 9.5%) dan d  10 persen  

maka jumlah minimal contoh yang dibutuhkan di dalam 

penelitian ini adalah: 

 

     (1,96)2 (0,095) (0,905)            0,330 

        =                           =    = 132 anak 

                    (0,05)2                                0,0025 

 

Jumlah contoh minimal adalah 132 anak. Sebelum contoh anak 

di bawah tiga tahun yang berstatus gizi kurang diperoleh, 

pemeriksaan kriteria contoh diperoleh dari Puskesmas 

setempat, setelah itu contoh diambil dengan menggunakan 

metode acak stratifikasi (cluster random sampling). Evaluasi 

status gizi menggunakan Z-skor (nilai Z) BB/U, TB/U, BB/TB. 

Hasil dari Z-skor untuk setiap contoh kemudian dibandingkan 

dengan distribusi standar yang digunakan oleh WHO (2006) 

sebagai referensi. Klasifikasi dari status gizi disajikan pada 

Tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2 Klasifikasi Status Gizi berdasarkan Z-skor WHO 

 

Index 
Status Gizi 

Gizi kurang Normal Gizi lebih 

BB/U <-  2 -2  Z - skor  2 > 2 

TB/U < - 2 -2  Z – skor  2 > 2 

BB/TB < - 2 -2  Z – skor  2 > 2 

 

 

Data status gizi anak yang tersedia di Puskesmas yang 

digunakan sebagai kerangka sampling adalah data Februari 

tahun 2008, sementara itu pengukuran berat badan dan tinggi 

badan untuk pengukuran status gizi pada data awal  dilakukan 

pada Bulan Juli 2008. Hasil analisis data awal  menunjukkan 

terdapat 31 persen contoh yang semula terkategori status gizi 

kurang (saat sampling), ternyata pada bulan Juli 2008 

memiliki status gizi (BB/U) normal (2 ≤ Z Skor ≤ 2).  Berkaitan 

dengan hal tersebut maka nilai perubahan Z Skor status gizi 
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BB/U akan dijadikan parameter analisis sebagai perubah 

respon dari intervensi.     

 

 

III.3. Disain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode experimental study. Untuk 

mengevaluasi dampak dari peningkatan care terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak, dilakukan dengan 

disain percobaan. Pengambilan contoh dilakukan dengan 

menggunakan metode acak sederhana (simple random 

sampling). Contoh dibagi menjadi empat kelompok, yaitu terdiri 

dari kelompok perlakuan (1 = dengan intervensi, 0 = tanpa 

intervensi), dan dua kelompok menurut tingkat 

kesejahteraannya (1 = keluarga sejahtera, dan 0 = keluarga non 

sejahtera). Kelompok contoh penelitian  yaitu (Tabel 3): 

 

1. Keluarga tidak sejahtera yang mendapat intervensi care 

2. Keluarga sejahtera yang mendapat intervensi care 

3. Keluarga tidak sejahtera tidak mendapat intervensi care 

4. Keluarga sejahtera tidak mendapat intervensi care 

 

Tabel 3 Tingkatan percobaan penelitian 

 

Faktor dan Perlakuan 
Perlakuan care (A) 

Ya (A1) Tidak(A0) 

Unit Percobaan 

penelitian (B) 

Tidak sejahtera (B1) A1 B1 A0 B1 

Sejahtera   (B0) A1 B0 A0 B0 

 

Untuk menghindari terjadinya bias dari interaksi perbedaan 

intervensi antar contoh di suatu lokasi,  kelompok contoh yang 

tinggal di wilayah yang sama mendapatkan intervensi yang 

sama sehingga kelompok menjadi unit percobaan. Dengan 

jumlah contoh yang telah ditentukan (132 orang), unit 

percobaan atau intervensi percobaan terdiri dari 66 contoh. Dari 

dua Kecamatan, minimal empat tempat penelitian akan dipilih 

setiap tempat yang dipilih, minimal terdiri dari dua desa untuk 

setiap kecamatan.  
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Dalam pelaksanaannya terdapat tiga contoh dari kelompok 

intervensi yang drop-out contoh pindah rumah ke kota lain. 

Dengan demikian jumlah contoh di kedua kelompok perlakuan 

menjadi 129 orang. Sebaran contoh menurut empat kelompok 

perlakuan disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Jumlah Contoh berdasarkan Unit Percobaan dan 

Perlakuan Penelitian  

 

 

 

III.4. Pengembangan Instrument Penelitian 

 

Instrumen atau alat pengukur untuk variabel sumberdaya dan 

praktek care dikembangkan dengan memperhatikan validitas 

dan reliabilitasnya. Validitas isi (content validity) instrument 

merujuk pada  konsep care Unicef (Engle, Menon, & Haddad, 

1997). Sementara validitas konstruk (construct validity) 

instrument salah satunya dilihat dari hasil uji hubungan antara 

variabel yang relevan. Instrumen reliabilitas dianalisis dengan 

metode konsistensi internal dengan menggunakan ambang 

batas Cronbach Alpha 0.6.   

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua peubah 

penelitian memiliki reliabilitas (alpha cronbach) antara  0.7 

(praktek higiene) sampai 0.9 (perkembangan anak), kecuali 

reliabilitas nilai anak yang nilai α-nya = 0.622, mengingat 

beberapa item nilai anak datanya kurang beragam. 

 

 

Faktor dan Perlakuan Perlakuan  

Total Kelompok 

Intervensi 

Kelompok 

Kontrol  

Unit 

Percobaan 

Penelitian 

Tidak 

Sejahtera 

33 33 66 

Sejahtera   30 33 63 

 Total 63 66 129 
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Tabel 5 Reliabilitas Instrumen 

 

 

III.5. Pengumpulan dan Kontrol Kualitas Data 

  

Data yang akan dikumpulkan adalah: 

1. Status sosial ekonomi contoh (jenis pekerjaan, tingkat 

pendidikan, sumber nafkah dalam keluarga, jumlah dan 

ukuran keluarga, pendapatan per kapita, pengeluaran 

untuk makanan dan bukan makanan, kepadatan, sanitasi 

dan higienitas rumah,  aset keluarga) 

2. Data pertumbuhan dan perkembangan anak: umur, berat 

badan, tinggi badan, dan status perkembangan 

3. Kesehatan mental, kontrol/otonomi sumberdaya keluarga, 

beban kerja, dukungan sosial 

4. Nilai anak dan lingkungan pengasuhan 

5. Sumberdaya dan praktek care ibu  

5. Sumberdaya dan praktek care para kader dan remaja 

 

Untuk memperoleh data yang berkualitas, maka dilakukan 

pengelolaan dan control data sebagai berikut: 

 

1. Pembuatan instrument berdasarkan validasi isi (content 

validation) dan selanjutnya dikembangkan menjadi 

kuesioner. 

No Variabel  Item pertanyaan α Cronbach 

1 Total Care 61 0.951 

 Sumberdaya care 21 0.918 

 Praktek Care 40 0.905 

2 Nilai Anak 14 0.622 

3 Lingkungan pengasuhan 45 0,770 

4 Perkembangan Anak   

 Usia 0-12 bulan 33 0,877 

 Usia 13-24 bulan 42 0,904 

 Usia 25-36 bulan 45 0,833 

5 Higiene 11 0,696 

6 Kesehatan Mental  15 0,829 
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2. Uji coba kuesioner sebelum pengumpulan data dilakukan 

untuk: (1) menetapkan pertanyaan yang tepat dalam 

kuesioner (pernyataan atau pertanyaan), (2) kedalaman 

pertanyaan, (3) pilihan kata yang tepat, (4) apakah 

pertanyaan dapat dipakai atau tidak, (5) kemungkinan 

pilihan jawaban, dan (6) lama waktu wawancara. 

3. Pelatihan pengumpul data untuk meminimalkan bias dalam 

pengumpulan data.  

4. Uji ketepatan dan keakuratan (accuracy) dari pengukuran 

antropometri.  

5. Uji reliabilitas terhadap peubah ekplanasi (independent 

variable) dan peubah respon (dependent variable) dengan 

menggunakan ketepatan dari Alpha Cronbach. 

6. Penyusunan code-book sebagai panduan entri dan 

pengolahan data. 

7. Setelah data dientri, reliabilitas data dicek lagi dengan 

menyajikan statistik deskriptif untuk setiap peubah utama. 

 

 

III.6. Pelaksanaan Penelitian 

 

Tahap kegiatan penelitian yang dilakukan adalah: 

 

1. Sosialisasi rencana penyuluhan dengan mengundang 

stakeholder (Camat, Dokter Puskesmas dan para jajarannya, 

Kepala Desa,  dan Kader).  

2. Pengembangan instrument penelitian, pelatihan tim peneliti 

sebagai enumerator, dan uji coba kuesioner.  

3. Penetapan lokasi penyuluhan dengan menganalisis hasil 

data dasar, sehingga intervensi dilaksanakan di Desa 

Gunung Picung dan Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan.  

4. Pengembangan alat bantu penyuluhan berupa modul, 

flipchart, dan leaflet. 

5. Pelaksanaan penyuluhan (12 topik) kepada empat kelompok 

ibu contoh, dan kepada kader dan wanita belum menikah 

(remaja).  

6. Pengumpulan data awal terhadap contoh ibu dan anak, 

serta 40 kader dan para wanita belum menikah (remaja). 
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7. Entri data  awal dan data  akhir.  

8. Analisis data, terutama uji perbedaan antara data  awal dan 

data  akhir dari peubah utama penelitian.  

 

Contoh di kecamatan Pamijahan ditetapkan sebagai kelompok 

perlakuan, sementara contoh di kecamatan ciampea sebagai 

kelompok kontrol. Alasan penetapan tersebut adalah karena 

contoh di pamijahan lebih membutuhkan intervensi karena 

lebih rendah dan lebih terbatasnya contoh di pamijahan 

(dibandingkan contoh di ciampea) dalam hal; (1) status sosial 

ekonomi, lama pendidikan ibu, lama pendidikan suami, (2) 

kesehatan mental, skor lingkungan pengasuhan, dan skor 

sumberdaya dan praktek care, dan (3) akses terhadap 

kemajuan, informasi, dan layanan publik, karena kecamatan 

pamijahan berlokasi lebih jauh dari kota. 

 

Peningkatan care atau intervensi dilaksanakan untuk 12 topik, 

dengan pertemuan setiap minggu untuk menyampaikan satu 

topic. dengan demikian penyuluhan dilaksanakan selama  dua 

belas pertemuan/minggu. Ruang lingkup dan kedalaman materi 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan  hasil 

evaluasi data awal (dasar) dan penilaian ahli. Materi 

penyuluhan disajikan dengan menggunakan alat bantu serta 

menggunakan metode pendidikan orang dewasa. Topik dari 

materi penyuluhan tersebut adalah: 

 

 Materi praktek care terdiri dari 1) Menyiapkan menu sehat 

dan pelatihan pemberian makanan yang sesuai, 2) 

Pengasuhan kesehatan anak yang sesuai, 3) Kemanan 

pangan, sanitasi, dan higienitas, 4) Rangsangan terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak, 5) Rangsangan 

kognitif dan psikososial anak, 6) Menciptakan lingkungan 

rumah yang ramah terhadap anak. 

 

 Sumberdaya care terdiri dari 1) memahami tentang 

kekurangan gizi (malnutrisi), fungsi dan sumber dari zat 

gizi, 2) hubungan antara zat gizi dan kecerdasan, 3) tugas 

perkembangan keluarga, 4) tugas perkembangan anak, 5) 
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membangun kepercayaan diri dari ibu dan menjaga 

dukungan sosial yang telah diberikan selama ini,                

6). Manajemen sumberdaya keluarga (uang dan waktu).  

 

Penyuluhan kepada para kader dan remaja meliputi 12 topik 

seperti yang disampaikan kepada contoh.  

 

 

III.7. Analisis Data  

 

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, data dianalisis 

menggunakan SPSS edisi 13.0, uji yang  dilakukan adalah: 

 

 Uji korelasi berbagai variabel  

 Uji beda untuk membandingkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak sebelum dan sesudah intervensi 

berdasarkan status sosial ekonomi contoh (keluarga 

sejahtera dan keluarga tidak sejahtera), dan untuk 

membandingkan sumberdaya dan praktek care ibu, kader, 

dan wanita belum menikah (remaja) sebelum dan sesudah 

intervensi.  

 Uji pengaruh peningkatan care terhadap peningkatan/ 

perbaikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Variabel 

respon adalah peningkatan Z-skor BB/U sebagai indikator 

status gizi (Y1) dan peningkatan item  perkembangan anak 

(Y2).  Model analisis dapat dilhat dibawah ini:  

 

Yijk  =  µ + Ki + Aj + ρ1X1 + ρ2X2  + Єijk 

 

Keterangan : 

  

Yijk  =  Nilai unit percobaan  

Ki   =  Pengaruh Y dari kelompok -i 

Aj  =  Pengaruh tingkat J dan faktor intervensi care  

Єij  =  kesalahan ke-k saat berada di tingkat J dengan 

faktor intervensi care  

X i   =  faktor kovariat ke-i 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

IV.1.  PROFIL LOKASI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Bogor, Jawa Barat. 

Kabupaten Bogor memiliki 40 Kecamatan, dua diantaranya 

adalah Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Ciampea. 

Kecamatan tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

merupakan dua dari empat kecamatan yang tergolong empat 

besar kasus gizi kurang dan buruk di Kabupaten Bogor pada 

tahun 2006. Selain itu dua kecamatan tersebut relatif lebih jauh 

dari pusat kota sehingga akses penduduk terhadap informasi 

kesehatan, gizi, pertumbuhan dan perkembangan anak lebih 

rendah dibandingkan dua kecamatan lainnya.  

 

Berikut adalah gambaran lokasi penelitian yang diacu dari 

monografi desa dan kecamatan, serta diunduh dari 

www.wikipedia.com.  

 

4.1.1. Sekilas tentang Bogor  

 

Bogor adalah sebuah kota di Pulau Jawa Barat dengan populasi 

kira-kira 800,000 orang di wilayah perkotaan dan 2,000,000 

orang di daerah pinggiran kota, sehingga populasi totalnya 

mencapai 3 juta orang. Bogor adalah ibukota Indonesia selama 

kedudukan Inggris di bawah Stamford Raffles dan juga pada 

masa kedudukan Belanda sepanjang musim kemarau, 

kemudian dikenal sebagai Buitenzorg. Bogor memiliki istana 

presiden, taman yang memiliki rusa, dan Kebun Raya Bogor di 

pusat kota. Pohon karet dibawa ke kebun raya Buitenzorg's 

pada tahun 1883. Bogor tempat bagi Institut Bogor Pertanian 

dan CIFOR, Pusat Kajian Internasional untuk kehutanan. 

 

Pada tahun 450, Bogor menjadi bagian dari Kerajaan 

Tarumanegara, kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa, dan 

yang kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai di Kalimantan. 

Raja Tarumanegara yang paling populer adalah Purnavarman, 

http://www.wikipedia.com/
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Stamford+Raffles


 
 
34 

yang berkuasa sekitar 5 abad. Selama pemerintahannya,  

kerajaan mencapai zaman keemasannya. Kota kemudian 

dengan nama Pakuan, ibukota oleh kerajaan Jawa Barat Sunda 

Galuh, datang dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. 

Bogor kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Siliwangi (1482), 

yang dikuasai oleh Raja Siliwangi.  

 

Bogor sekarang menyimpan banyak catatan batu (prasasti) dari  

kedua kerajaan, yaitu Tarumanegara dan Siliwangi. Prasasti 

tersebut, tersebar  ke seluruh kota, pinggiran kota, dan daerah 

Bogor pedesaan, ditulis dalam Bahasa Sansekerta dan 

menggunakan sistem penulisan Pallava. Prasati yang paling 

terkenal adalah "Prasasti Ciaruteun", "Kaki Gajah" dan 

"Prasasti Batutulis". 

 

Prasasti Ciaruteun adalah suatu batu bundar besar yang 

ditemukan di suatu pinggiran sungai yang mana terdapat jejak 

kaki Purnavarman diukir bersamaan dengan tulisan Pallava. 

Jejak kaki menunjukkan bahwa Purnavarman itu adalah 

utusan atau jelmaan dari dewa Hindu Vishnu. Tentu saja, teks 

pada batu membandingkan jejak kakinya dengan Dewa Vishnu. 

Batu bundar besar tersebut sekarang telah dipindahkan ke 

tempat yang dilindungi dengan pagar besi melingkupinya, 

hanya beberapa kilometer dari sungai tempat ditemukannya. 

Sementara itu prasasti Kaki Gajah, sesuai dengan namanya, 

berupa batu pipih coklat yang ditandai dengan jejak kaki gajah. 

Gajah tersebut diduga merupakan gajah raja Purnavarman. 

Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari Prasasti Ciaruteun. 

 

Prasati lain adalah prasati Batutulis yang terletak di wilayah 

Batutulis di Bogor. Sekarang ditempatkan di dalam rumah, di 

seberang kediaman presiden Sukarno (Presiden pertama RI). 

Terdapat koleksi empat batu. Batu yang kecil pertama, terdapat 

jejak kaki Siliwangi, ditempatkan di depan batu yang kedua 

dengan jejak lututnya. Batu yang ketiga lebih besar, pipih, batu 

coklat yang diukir tegak lurus dan ditulis Raja dengan bahasa 

Sansekerta. Tiga batu ini diatur sedemikian sehingga memberi 

kesan bahwa raja benar-benar berlutut manakala sedang 
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mengukir. Batu terakhir adalah suatu batu karang silindris 

aneh yang di letakkan disamping sisa-sisa lainnya. Banyak 

orang mengatakan bahwa itu adalah staff Siliwangi, walaupun 

nampak mustahil karena batu karang ini sungguh lebar garis 

tengahnya. 

 

Wilayah di pinggiran kota Bogor menjadi bagian dari 

Kabupaten Bogor. Sekarang kota Bogor dijuluki "Kota Hujan", 

memberi kesan bahwa sangat basah dan hampir selalu hujan 

bahkan sepanjang musim kemarau. Kabupaten Bogor adalah 

suatu kabupaten di Pulau Jawa Barat, Indonesia. Dengan luas 

wilayah sebesar 3,440.71 km² dan populasi 3,945,000 jiwa 

(2003). Kabupaten Bogor dibagi menjadi 35 kecamatan. 

Cibinong adalah ibukota dari Kabupaten Bogor Pulau Jawa 

Barat, Indonesia. 

 

Bahasa tradisional Bogor adalah Bahasa Sunda. Bahasa Sunda 

Bogor sedikit lebih kasar dan menggunakan lebih banyak 

bahasa ―slang‖ dibanding dengan Bahasa Sunda dari bagian 

wilayah priangan lainnya di Jawa Barat. Dalam kaitan dengan 

perluasan Jakarta, banyak orang dari tempat berbeda dan suku 

yang berbeda tinggal di Bogor. sehingga penggunaan baasa 

Indonesia, sebagai bahasa nasional resmi, menjadi semakin 

umum di wilayah perkotaan tersebut. 

 

Alat transportasi terpopuler di Bogor adalah "angkot" 

(singkatan angkutan kota). Mereka melayani rute tertentu yang 

ditandai oleh kombinasi dari angka yang tertera di mobil 

mereka dan warna mobilnya, yang terdiri dari warna biru dan 

hijau. Angkot tersebut dikendarai oleh pemilik pribadi dan 

dengan tarif yang sudah ditetapkan. Bis dan taksi tidak 

tersedia dengan jumlah yang banyak, terutama taksi karena 

relatif lebih mahal. Minibus biasanya lebih sering terlihat di 

kota. Sementara itu, jalan kereta api yang menghubungkan 

Bogor dengan kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta (ke 

utara) dan Sukabumi (ke selatan). 
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4.1.2. Kecamatan Ciampea 

 

Kecamatan Ciampea terletak di bagian Barat Kota Bogor  15 

Km dari pusat Kota Bogor. Kecamatan Ciampea memiliki 13 

desa. Berdasarkan rekapitulasi Formulir Pelaporan Pendataan 

Status Gizi di Puskesmas UPTD (Unit Pelaksanaan Tingkat 

Daerah) Kelompok kontrol dan pertimbangan lokasi, maka 

terpilihlah Desa Benteng dan Desa Cibanteng sebagai wilayah 

penelitian. 

 

Desa Benteng. Desa Benteng terletak 45 Km dari kota Bogor, 

memiliki luas wilayah 248.15 Ha, yang terbagi dalam 2 dusun, 7 

Rukun Warga (RW), dan 38 Rukun Tetangga (RT). Jumlah 

Penduduk per Desember 2007 berjumlah 10,858 jiwa (laki-laki 

5,530 jiwa  dan perempuan 5,328 jiwa) dan 2,267 KK. Mayoritas 

penduduk beragama Islam, namun terdapat juga penduduk 

beragama Katholik, Protestan, dan Hindu. Prosentase terbesar 

bermata pencaharian buruh, yang lainnya adalah sebagai 

petani, pedagang, pegawai negeri, TNI/POLRI, pensiunan/purn, 

wiraswasta, pengrajin, tukang bangunan, penjahit, tukang las, 

pengemudi ojek, bengkel, supir angkutan, dan lainnya. 

Pendidikan penduduk beragam dari yang tidak tamat SD 

sampai lulus sarjana, namun prosentase terbesar penduduk 

berpendidikan SD (Sekolah Dasar)/MI (Madrasah Ibtidaiyyah).   

 

Terdapat berbagai sarana dan prasarana pendidikan, 

peribadatan, kesehatan, perekonomian di Desa Benteng yaitu:  

Sarana pendidikan berupa 2 buah SD Negeri, 1 buah RA/TK Al-

Quran, 4 buah Madrasah ibtidaiyah, dan 1 pondok pesantren;  

sarana peribadatan terdapat 11 buah Mesjid dan 13 buah 

Mushola; sarana kesehatan berupa 12 Posyandu, Dokter 

praktek swasta (2 orang), Bidan Desa (1 orang), Bidan praktek 

swasta (1 orang), Paraji beranak terlatih (2 orang), dan kader 

posyandu (48 orang);  sarana perekonomian dan perdagangan 

berupa toko/warung, 1 buah Toko material bangunan dan 8 

buah Wartel/kios telepon; selain itu terdapat sarana dan 

prasarana lainnya seperti lapangan badminton (11 buah) dan 

lapangan bola volley (3 buah).  
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Desa Cibanteng. Desa Cibanteng berjarak 25 km dari kota 

Bogor, merupakan desa swadaya dengan luas wilayah 162,185 

Ha, terbagi dalam 7 Rukun Warga (RW), dan 41 Rukun 

Tetangga (RT). Jumlah Penduduk sebanyak 14,263 orang (7,431 

orang laki – laki dan 6,832 orang perempuan) dengan jumlah 

kepala keluarga adalah sebanyak 4,487 KK. Mayoritas 

penduduk beragama Islam (13,212 orang), sisanya beragama 

Khatolik, Protestan, dan Hindu. Prosentase terbesar sebagai 

karyawan Swasta (4,620 orang) dan buruh (2,632 orang), 

sisanya adalah pedagang, petani, PNS/TNI-POLRI. 

 

4.1.3. Kecamatan Pamijahan 

 

Kecamatan Pamijahan terletak di bagian Barat, sekitar 25 Km 

dari pusat Kota Bogor. Berdasarkan data balita dengan status 

gizi kurang (Rekapitulasi Formulir Pelaporan Pendataan Status 

Gizi di Puskesmas Unit Pelaksanaan Tingkat Daerah 

Pamijahan) serta pertimbangan lokasi, maka dari 15 Desa di 

Kecamatan Pamijahan, Desa Gunung Sari dan Gunung Picung 

ditetapkan sebagai lokasi penelitian.  

 

Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari berjarak 57 Km dari 

Ibu Kota Kabupaten Bogor, memiliki luas wilayah 1,344.83 Ha 

dan berada pada ketinggian 600 – 800 m dari permukaan laut. 

Bentuk wilayah Desa Gunung Sari yang dominan adalah 

berbukit sampai bergunung, sisanya berbukit dan berombak, 

dan berombak sampai datar. Jumlah penduduknya 12,316 jiwa 

(6,389 jiwa laki-laki dan 5,927 jiwa perempuan), atau 3,035 

keluarga, yang terbagi dalam 3 Dusun, 9 Rukun Warga (RW), 

dan 43 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk beragama 

Islam (12,310 orang), bermata pencaharian sebagai buruh tani 

(2,780 orang), dan tingkat pendidikan tidak tamat SD/sederajat 

(4,635 orang). Jumlah angkatan kerja laki-laki adalah 3,035 

orang dan 2,840 orang angkatan kerja perempuan. 

 

Prasarana pengairan yang terdapat di Desa Gunung Sari 

berupa 4 buah air terjun dan 2 buah sungai. Lalu lintas desa 

melalui darat berupa jalan aspal, jalan diperkeras, dan jalan 
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tanah. Alat transportasi yang digunakan penduduk untuk 

beraktivitas yaitu 40 buah angkot dan 170 ojek. Sarana 

perekonomian yang tercatat berupa Koperasi dan lembaga 

Kredit; pasar radisional dan semi permanen; dan sekitar 500 

buah toko, kios, dan warung. Terdapat 2 buah Lingkungan 

pengasuhan Industri (dengan 15 orang tenaga kerja), 92 

penginapa/losmen/hotel kecil (dengan 92 orang tenaga kerja),  4 

buah rumah makan/warung makan (dengan 8 orang tenaga 

kerja), perdagangan (500 buah dengan 500 orang tenaga kerja), 

dan angkutan (40 buah dengan 40 orang tenaga kerja).  

 

Desa Gunung Picung. Desa Gunung Picung berjarak 51 Km 

ke Ibu Kota Kabupaten Bogor, memiliki luas wilayah 876.5 Ha 

dan berada pada ketinggian 600 – 900 m dari permukaan laut. 

Jumlah penduduknya 12,140 jiwa (6,211 jiwa laki-laki dan 

5,929 jiwa perempuan) atau 2,875 Kepala Keluarga, yang 

terbagi dalam 4 Dusun, 12 Rukun Warga (RW), dan 43 Rukun 

Tetangga (RT). Mayoritas penduduk beragama Islam (12,134 

orang), dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD/sederajat 

(5,755 orang), dan prosentase terbesar bermata pencaharian 

pedagang (500 orang). Masih terdapat penduduk usia dewasa 

yang buta huruf (109 orang).   

 

Berbagai beberapa sarana pertanian, perekonomian dan 

perdagangan, pendidikan, peribadatan, dan kesehatan.  

Prasarana pengairan berupa 4 buah air terjun, 2 buah sungai, 

dan 1 buah PAM. Lalu lintas desa adalah melalui darat, baik 

berupa jalan aspal, jalan diperkeras, dan masih terdapat jalan 

tanah. Alat transportasi yang sering digunakan penduduk 

dalam beraktivitas yaitu  angkot, ojek, dan  sepeda. Sarana 

perekonomian berupa Koperasi kredit dan Simpan Pinjam, 

pasar tradisional, dan yang paling banyak adalah 

toko/kios/warung. Terdapat satu industri besar dan lebih 

banyak Lingkungan pengasuhan Industri. Sarana pendidikan 

hanya ada Taman Kanak-Kanak (1 buah) dan Sekolah Dasar 

Negeri (6 buah). Sedangkan sarana dan prasarana peribadatan 

berupa 16 buah Mesjid dan 44 buah Mushola. Terdapat  12 

Posyandu yang dijadikan sarana dan prasarana kesehatan di 
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Desa Gunung Picung. Tenaga medis yang melaksanakan 

praktik di Desa Gunung Picung yaitu Bidan Desa (1 orang), 

Bidan praktek swasta (1 orang), Paraji beranak terlatih (7 

orang), dan Dukun sunat (3 orang). 
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IV.2.  KARAKTERISTIK IBU DAN ANAK 

 

IV.2.1. Umur dan Jenis Kelamin Anak 

 

Data total menunjukkan (Tabel 6) contoh anak laki-laki dan 

perempuan hampir sama. Rasio contoh anak laki-laki dari 

keluarga miskin (Gakin) dan keluarga tidak miskin (non Gakin) 

di kelompok intervensi (Pamijahan) hampir sebanding, 

sementara di Kelompok kontrol (Ciampea) menunjukkan bahwa 

di keluarga miskin contoh perempuan dua kali lipat 

dibandingkan anak laki-laki, dan hal sebaliknya terjadi di 

keluarga non-gakin.   

 

Tabel 6  Sebaran Contoh menurut Jenis kelamin Anak  

 

Jenis 

Kelamin 

Anak 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin 
Total Gakin 

Non 

Gakin 
Total 

Laki-Laki 30.3 66.7 48.5 45.5 56.7 50.8 

Perempuan 69.7 33.3 51.5 54.5 43.3 49.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Anak yang dijadikan contoh pada penelitian ini yaitu anak di 

bawah usia tiga tahun (batita), dimana lebih dari setengahnya 

contoh (59.7%) berusia 13 sampai 24 bulan, sepertiganya 

(34.1%) berusia 25 sampai 36 bulan, dan hanya sedikit (6.2%) 

yang berusia antara 0-12 bulan. Di Kelompok kontrol jumlah 

batita berusia 12-23 bulan dari keluarga miskin dan tidak 

miskin hampir setara, sementara di kelompok intervensi contoh 

berusia 12-23 bulan yang berasal dari keluarga non Gakin lebih 

banyak (73.3%) dibandingkan dari keluarga Gakin (51.5%).  

 

 

IV.2.2. Umur Ibu dan Suami, serta Besar Keluarga   

  

Umur Ibu dan Suami. Sebagian besar ibu berusia antara 

dibawah 30 tahun sampai 40 tahun, sementara sebagian besar 

suaminya berusia  31-50 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa 
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ibu-ibu masih dalam tahap usia subur, masih memiliki anak 

usia dibawah tiga tahun.  Usia muda adalah usia produktif 

untuk melakukan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

 

Besar Keluarga. Pada umumnya rata-rata besar keluarga 

contoh di kelompok kontrol dan kelompok intervensi serta 

kelompok keluarga miskin dan tidak miskin, berkisar antara 

lima sampai enam orang, kecuali rata-rata besar keluarga 

miskin di kelompok intervensi yang lebih besar dari enam orang 

(6.76 orang). Keluarga contoh (di Kelompok kontrol dan 

intervensi, juga antara gakin dan non-gakin) menyebar pada 

tiga kategori yaitu keluarga kecil ( 4 orang), keluarga sedang 

(5-6 orang), dan keluarga besar (> 6 orang). Masih besarnya 

(66% contoh) dengan besar keluarga terkategori keluarga 

sedang dan keluarga besar, menunjukkan bahwa pemerintah 

perlu terus menggalakkan program KB (keluarga berencana) 

yang telah menjadi program nasional untuk mewujudkan 

keluarga sejahtera.   

 

Mengacu pada penetapan BKKBN, maka yang disebut keluarga 

kecil adalah mereka yang memiliki anggota keluarga ≤4 orang, 

lainnya disebut keluarga sedang (5-6 orang), dan keluarga besar 

(>6 orang). Sejak akhir tahun 1960an pemerintah Indonesia 

telah meluncurkan program Keluarga Berencana (KB) untuk 

mengendalikan laju perttumbuhan penduduk.  Keberhasilan KB 

ditunjukkan oleh semakin banyaknya keluarga-keluarga yang 

hanya memiliki 2 anak.  Dengan jumlah penduduk lebih dari 

230 juta orang, maka Indonesia termasuk satu di antara 

beberapa negara yang berpopulasi besar.  Tanpa pengendalian 

kelahiran, maka akan mudah terjadi ledakan penduduk yang 

akan menyulitkan pencapaian ketahanan pangandan 

kesejahteraan masyarakatnya. 

 

Layanan KB sebenarnya kini telah menjangkau desa-desa di 

seluruh pelosok Indonesia. Layanan tersebut bisa diakses di 

puskesmas di tingkat kecamatan ataupun bidan-bidan yang ada 

di setiap desa. Dengan demikian pencapaian keluarga kecil 
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dengan anggota keluarga ≤ 4 orang harusnya bisa lebih tinggi 

daripada yang dicapai sekarang di kedua wilayah penelitian 

(Kelompok kontrol dan intervensi). 

 

Semakin banyaknya anggota keluarga akan semakin 

meningkatkan pengeluaran pangan dan non pangan.  

Kebutuhan pangan bagi keluarga-keluarga di Indonesia 

memerlukan alokasi pengeluaran 50-60 persen. Semakin tinggi 

persentase pengeluaran pangan menunjukkan derajat 

kesejahteraan yang semakin rendah. Tuntutan peningkatan 

pengeluaran non pangan semakin besar karena anak-anak di 

dalam suatu keluarga tidak hanya cukup kalau sekedar 

dicukupi kebutuhan pangannya, tetapi juga harus dipenuhi 

kebutuhannya akan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.  

 

 

IV.2.3.  Pendidikan dan Kemampuan Baca-Tulis Ibu dan 

Suami 

 

Pendidikan Ibu. Sebaran contoh menurut tingkat 

pendidikannya (Tabel 7) meliputi  tidak tamat SD, SD/sederajat, 

SMP/sederajat, SMA/sederajat Akademi-Diploma, dan 

Perguruan Tinggi. Di kedua lokasi mayoritas ibu hanya 

berpendidikan SD/sederajat, kecuali ibu non Gakin di Kelompok 

kontrol yang pendidikannya tersebar merata pada tingkat SD, 

SMP, dan SMA.  Sementara itu, jumlah ibu yang tidak tamat 

SD ternyata lebih banyak di kelompok intervensi dibandingkan 

di Kelompok kontrol. Hal ini mungkin terkait dengan lokasi 

maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pamijahan 

sebagai lokasi intervensi secara geografis terletak lebih pelosok 

dibandingkan Ciampea (tempat kelompok kontrol). Lokasi yang 

lebih pelosok bisanya juga dicirikan oleh lebih rendahnya 

mobilitas penduduknya dalam mencari nafkah. 
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Tabel 7  Sebaran Ibu menurut Tingkat Pendidikan  

 

Tingkat  

Pendidikan 

Kontrol (%) Intervensi  (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Tidak tamat SD 3.0 3.0 3.0 15.2 23.3 19.0 

SD/sederajat 72.7 24.2 48.5 75.8 60.0 68.3 

SMP/sederajat 15.2 27.3 21.2 6.1 10.0 7.9 

SMA/sederajat 9.1 33.3 21.2 3.0 6.7 4.8 

Akademi/ 

Diploma 0.0 9.1 4.5 0.0 0.0 0.0 

PT 0.0 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Pendidikan Suami. Di Kelompok kontrol profil pendidikan 

ayah relatif lebih baik daripada pendidikan ibu.  Banyak di 

antaranya yang sudah dapat menamatkan SMA (51.5%) atau 

bahkan pendidikan tinggi (18.2%). Pada kelompok Gakin, 

sebagian besar ayah (42.4%) hanya berpendidikan SD. 

Sementara itu, di kelompok intervensi mayoritas ayah hanya 

berpendidikan SD atau SMP.  Hal ini hampir menyerupai profil 

pendidikan ibu.  Jadi, apabila kedua lokasi diperbandingkan 

maka keluarga Gakin maupun non Gakin di kelompok 

intervensi pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan 

keluarga di Kelompok kontrol. 

 

Tabel 8  Sebaran Suami menurut Tingkat Pendidikan  

 

Tingkat  

pendidikan 

Kontrol (%) Intervensi  (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Tidak tamat SD 0.0 0.0 0.0 9.1 13.3 11.1 

SD/sederajat 42.4 9.1 25.8 60.6 53.3 57.1 

SMP/sederajat 24.2 15.2 19.7 21.2 23.3 22.2 

SMA/sederajat 30.3 51.5 40.9 9.1 10.0 9.5 

Akademi/ 

Diploma 3.0 6.1 4.5 

0.0 0.0 0.0 

PT 0.0 18.2 9.1 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Kategorisasi lama pendidikan contoh menurut pendidikan dasar 

sembilan tahun sebagai wajib belajar menunjukkan bahwa 

sebagian besar ibu (93.9% di Kelompok kontrol dan 96.9% di 

kelompok intervensi) tidak menyelesaikan wajib belajar, 

demikian juga  untuk suami (89.4% di kelompok kontrol dan 

94.6% kelompok intervensi). Pendidikan dasar 9 tahun adalah 

program nasional yang ditetapkan beberapa tahun terakhir.  

Program ini tentu belum menyentuh para responden yang 

umurnya telah berkisar 20 tahun- 50 tahun.  Anak-anak mereka 

yang tampaknya akan bisa menikmati wajib pendidikan dasar 9 

tahun. Dengan demikian, program pemerintah di bidang 

pendidikan ini akan semakin memperbaiki tingkat pendidikan 

masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu yang sering 

drop out dari sekolah karena alasan ekonomi. 

 

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat 

mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan.  

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan yang tinggi adalah 

merupakan sarana untuk menggapai hidup yang lebih 

kerkualitas. Pendidikan yang tinggi akan memudahkan 

seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan 

memberikan penghasilan yang memadai. Sebaliknya ibu-ibu 

yang berpendidikan rendah, umumnya tidak dapat mengakses 

pekerjaan dan harus bisa menerima keadaan dengan menjadi 

ibu rumah tangga. Bagi seorang perempuan dari keluarga kelas 

bawah, bekerja terkadang bukan sebagai pilihan melainkan 

suatu keharusan. Pendidikan masih dianggap mahal oleh 

sebagian masyarakat. Oleh sebab itu banyak orang belum dapat 

menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang akademi atau 

perguruan tinggi. Hal ini merupakan tantangan bagi 

pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang lebih 

terjangkau. 

 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan 

masyarakat mungkin baru akan tercapai beberapa tahun ke 

depan. Saat ini pemerintah telah lebih fokus di dalam 

menggarap bidang pendidikan. Hal ini terlihat dengan 

dicanangkannya wajib belajar 9 tahun, adanya beberapa 
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sekolah gratis, dan anggaran pendidikan yang semakin besar 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  Diharapkan nantinya 

akan semakin banyak anak usia sekolah yang bisa menamatkan 

pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atau bahkan 

sampai perguruan tinggi.  

 

Kemampuan Baca Tulis. Hampir seluruh ibu di Pamijahan  

(96.8%) bisa membaca dan menulis, dan seluruh ibu di 

Kelompok kontrol bisa membaca, kecuali 1.5 persen tidak bisa 

menulis. Seluruh suami bisa membaca, dan hanya 5 persen 

yang tidak dapat menulis. Kemampuan membaca dan menulis 

penting agar dapat mengakses berbagai sumber informasi 

terutama melalui media cetak. Berbagai kegiatan penyuluhan 

akan lebih mudah diikuti bila mereka bisa membaca dan 

menulis. Selain pendidikan formal, masyarakat sesungguhnya 

dapat menempuh jenjang pendidikan kesetaraan misalnya 

Kejar Paket A, B, dan C dengan biaya yang lebih murah dan 

dapat diikuti siapa saja.  Diharapkan kemudahan-kemudahan 

yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara 

maksimal oleh masyarakat. 

 

IV.2.4. Pekerjaan Ibu dan Suami 

 

Pekerjaan Ibu. Baik di Kelompok kontrol maupun di 

intervensi, sebagian besar ibu tidak bekerja atau menjadi ibu 

rumahtangga.  Di Kelompok kontrol ibu Gakin yang menjadi ibu 

rumahtangga (87.9%) lebih tinggi daripada ibu non Gakin 

(69.7%), karena peluang kerja yang lebih terbatas di wilayah 

yang lebih dekat ke perkotaan.  Sebaliknya di kelompok 

intervensi, ibu Gakin yang menjadi ibu rumahtangga  

jumlahnya lebih sedikit (75.8%) dibandingkan ibu non Gakin 

(83.3%), karena ibu non-gakin memungkinkan mengerjakan 

berbagai pekerjaan sampingan seperti buruh dan berdagang. 

 

Pekerjaan yang agak sedikit menonjol ditekuni oleh ibu-ibu 

adalah menjadi buruh non tani (untuk ibu Gakin di Kelompok 

kontrol) atau menjadi pedagang (ibu non Gakin di Kelompok 

kontrol). Di Pamijahan terdapat persentase kecil contoh yang 



 
 
46 

bekerja sebagai pedagang baik dari kelompok Gakin maupun 

non Gakin.  

 

Dikaitkan dengan pendidikan ibu yang relatif rendah, maka 

dapat dipahami kalau sebagian besar di antara mereka agak 

sulit mengakses pekerjaan-pekerjaan yang menuntut 

ketrampilan atau pengetahuan.  Jadi, menjadi ibu rumahtangga 

adalah hal yang lazim untuk sebagian besar ibu yang tinggal di 

perdesaan. 

 

Tabel 9  Sebaran Ibu menurut Jenis Pekerjaan  

 

Pekerjaan 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Pedagang 0.0 15.2 7.6 12.1 10.0 11.1 

Buruh tani 0.0 0.0 0.0 9.1 3.3 6.3 

Buruh non tani 12.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 

PNS/ABRI/TNI 0.0 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 

IRT 87.9 69.7 78.8 78.8 86.6 82.6 

Swasta 0.0 6.1 3.0 0.0 0.0 0.0 

Guru Honorer 0.0 6.1 3.0 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

Pekerjaan Suami. Sebaran suami menurut jenis pekerjaan 

disajikan pada Tabel 9 meliputi pedagang buruh tani, buruh 

non tani, PNS/ABRI/TNI, Swasta, dan Guru Honorer. Pekerjaan 

suami di kedua lokasi penelitian menyebar beragam yaitu 

sebagai buruh, pedagang, menjadi karyawan atau sopir ojek.  

Pekerjaan sebagai buruh sebenarnya tidak menjamin 

kesejahteraan yang baik. Buruh-buruh industri mendapatkan 

gaji sesuai standar upah minimum regional yang sejatinya tidak 

cukup untuk menopang hidup layak. Buruh-buruh non industri 

seperti buruh pertanian, penghasilannya seringkali lebih 

rendah. 
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Tabel 10  Sebaran Suami menurut Jenis Pekerjaan  

 

Pekerjaan 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Tidak bekerja 0.0 3.0 1.5 3.0 0.0 1.6 

Buruh 60.6 15.2 37.9 51.5 66.7 58.7 

Pedagang      12.1 15.2 13.6 27.3 16.7 22.2 

Guru non pns 0.0 15.2 7.6 0.0 0.0 0.0 

Jasa 6.1 0.0 3.0 0.0 3.3 1.6 

Karyawan 3.0 18.2 10.6 0.0 6.7 3.2 

PNS/ABRI/TNI 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.6 

Supir/ojek 0.0 18.2 9.1 0.0 0.0 0.0 

Wiraswasta 6.1 6.1 6.1 18.2 3.3 11.1 

NA (meninggal) 12.1 9.1 10.6 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

Sektor pertanian di perdesaan adalah sektor yang cukup 

banyak menyerap tenaga kerja baik sebagai petani atau buruh 

tani. Namun, dengan sempitnya lahan yang dikuasai 

menyebabkan tingginya angka kemiskinan di kalangan petani 

atau buruh tani. Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar 

penduduk Indonesia umumnya bermukim di perdesaan, maka 

menggerakkan sektor pertanian sesungguhnya sangat penting 

untuk penyerapan tenaga kerja. 

 

IV.2.5. Kesejahteraan Keluarga  

 

Penetapan Kriteria Keluarga Miskin. Penetapan criteria 

keluarga mejadi keluarga miskin (Gakin) atau tidak miskin 

(non Gakin) di Indonesia menggunakan kriteria BPS (Biro 

Pusat Statistik) yang sudah disepakati di tingkat nasional. 

Secara nasional angka kemiskinan di berbagai wilayah terus 

menunjukkan penurunan, namun tingkat penurunannya belum 

cukup  signifikan. Jumlah orang miskin di seluruh Indonesia 

masih di atas 35 juta orang.  
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Yang paling menderita akibat kemiskinan utamanya adalah 

anak-anak balita. Kemiskinan menyebabkan akses pangan 

keluarga terganggu karena rendahnya daya beli. Anak balita 

sebagai salah satu kelompok rawan gizi menghadapi persoalan 

serius ketika orang tuanya menderita kemiskinan. Balita 

adalah usia dengan fase tumbuh kembang yang sangat pesat.  

Pada saat tersebut kebutuhan zat gizi secara relative lebih 

tinggi dibandingkan usia-usia lainnya. Oleh sebab itu asupan 

pangan berkualitas menjadi sangat penting agar anak tidak 

mengalami gangguan tumbuh kembang.  Namun, dalam kondisi 

keterbatasan ekonomi anak-anak balita akan menjadi korban 

pertama yang paling menderita sehingga muncullah persoalan 

gizi kurang dan gizi buruk. 

 

Bantuan Keluarga Miskin. Pemerintah Indonesia secara 

periodik setiap tahun meluncurkan bantuan untuk keluarga 

miskin. Berbagai bantuan tersebut ada kalanya dimaksudkan 

untuk mengungkit daya beli masyarakat akibat kebijakan 

pemerintah menaikkan harga komoditi tertentu yang menjadi 

hajat hidup orang banyak. Misalnya, ketika pemerintah 

menaikkan harga minyak tanah dan bahan bakar lainnya maka 

kepada rumahtangga-rumahtangga miskin segera diberikan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT).   

 

Kebutuhan akan pangan pokok merupakan kebutuhan yang 

paling utama bagi setiap orang. Program Raskin adalah 

bantuan bagi keluarga miskin untuk membeli besar dengan 

harga seperlima dari harga pasar, dimana setiap keluarga 

berhak membeli maksimal 20 kg per bulan. Pada kenyataannya 

banyak rumahtangga yang menggolongkan dirinya sendiri 

menjadi miskin dan merasa berhak untuk mendapatkan 

Raskin. Akibatnya, di lapangan terjadi kesimpangsiuran 

tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas beras murah ini. 

 

Bantuan pemerintah lainnya adalah askeskin (asuransi 

kesehatan keluarga miskin).  Dengan askeskin maka setiap 

anggota keluarga miskin berhak mendapat pengobatan gratis di 

rumah sakit. Untuk penyakit-penyakit ringan biasanya 
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masyarakat berobat di puskesmas yang taripnya sangat murah 

(Rp3,000 per sekali kunjungan) atau bidan/petugas kesehatan di 

desa yang juga tidak terlalu mahal. Namun, untuk penyakit-

penyakit berat masyarakat harus berobat di rumah sakit yang 

biayanya mahal dan tak terjangkau orang miskin. Keberadaan 

program askeskin sangat membantu keluarga miskin untuk 

mengakses pelayanan kesehatan yang mereka perlukan. Sama 

seperti raskin, program askeskin pada kenyataannya di tingkat 

masyarakat tidak hanya dinikmati rakyat miskin tetapi juga 

oleh mereka yang tergolong non Gakin. Hal ini menujukkan 

betapa kompleksnya mengimplementasikan program-program 

kemiskinan di masyarakat.   

 

Berbagai bantuan yang teridentifikasi dalam penelitian ini 

antara lain Raskin (beras untuk orang miskin), askeskin 

(asuransi kesehatan untuk orang miskin), BLT (Bantuan 

Langsung Tunai), dan Program Keluarga Harapan. Hasil 

identifikasi menunjukkan bahwa Program Bantuan keluarga 

Miskin tidak hanya diterima oleh keluarga miskin, melainkan 

juga oleh keluarga non-miskin.  

 

Tabel 11  Sebaran Contoh menurut Jenis Bantuan Program 

Kemiskinan 

 

Jenis bantuan 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Raskin 54.5 45.5 50.0 51.5 70.0 60.3 

Askeskin 42.4 36.4 39.4 42.4 23.3 33.3 

Bantuan Langsung 

Tunai 33.3 30.3 31.8 51.5 20.0 36.5 

Program Keluarga 

Harapan 36.4 21.2 28.8 36.4 13.3 25.4 

 

Dalam penelitian ini terungkap bahwa hanya 54.5 persen 

rumahtangga miskin di kelompok kontrol dan 51.5 persen di 

kelompok intervensi yang mendaptakan Raskin. Sebagian 

Raskin justru dibeli oleh orang-orang atau rumahtanggan non 

gakin (45.5% non gakin di kelompok kontrol dan 70% non gakin 
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di kelompok intervensi). Hal ini mengindikasikan terjadinya 

salah sasaran yang menyebabkan banyak anggota masyarakat 

miskin yang tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. 

Kurangnya sosialisasi tentang kriteria rumahtangga miskin, 

dan lemahnya disiplin di tingkat lapangan menjadi alasan 

mengapa banyak rumahtangga non Gakin menjadi penerima 

bantuan pemerintah. 

 

Hasil identifikasi (Tabel 11) menunjukkan bahwa di Kelompok 

kontrol terdapat 42.4 persen Gakin dan 36.4 persen non Gakin 

yang memanfaatkan fasilitas askeskin. Sementara di kelompok 

intervensi yang mendapatkan askeskin adalah 42.4 persen 

Gakin dan 23.3 persen non Gakin. Program-program 

kemiskinan lain yang juga mengalami salah sasaran 

(mistargeting) adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai) dimana  

30.3 persen non Gakin di Kelompok kontrol dan  20 persen non 

Gakin di kelompok intervensi menerima bantuan tersebut. 

Sementara itu untuk Program Keluarga Harapan terdapat  21.2 

persen non Gakin di Kelompok kontrol dan 13.3 persen non 

Gakin di kelompok intervensi yang menerimanya. 

 

Pendapatan dan pengeluaran Keluarga. Salah satu 

indikator kesejahteraan objektif keluarga  adalah pendapatan 

dan pengeluaran keluarga. Sebaran pendapatan contoh di 

kelompok intervensi dan kontrol disajikan pada Tabel 12. 

 

Tabel 12  Sebaran Pendapatan menurut Sumbangan Anggota 

Keluarga dan Kelompok Intervensi  

 

PENDAPATAN 

 

Kontrol (Rp/bulan) Intervensi (Rp/bulan) 

Gakin 
Non  

Gakin 
Total Gakin Non Gakin Total 

Pendapatan total 

ibu 110,000  985,833  728,235  206,857  630,000  360,727  

Pendapatan total 

suami 918,182  1,461,091  1,189,636  583,516  742,069  658,893  

Pendapatan total 

keluarga 1,028,182  2,446,924  1,917,872  790,373  1,372,069  1,019,621  

Pendapatan per 

kapita 193,997  431,556  349,977  116,919  255,506  167,151  
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Data pada Tabel 13 menunjukkan pendapatan keluarga miskin 

lebih rendah dibandingkan hal sama pada keluarga non-miskin. 

Pendapatan contoh kelompok kontrol (miskin dan non-miskin) 

lebih tinggi dibandingkan kelompok intervensi. Rata-rata 

pendapatan keluarga miskin di kelompok kontrol lebih tinggi 

dari standar kemiskinan kabupaten Bogor, sementara rata-rata 

pendapatan per kapita keluarga miskin di kelompok intervensi 

lebih rendah dari garis kemiskinan kabupaten bogor. Jika 

mengacu batas kemiskinan Word-Bank 1 dollar/hari, maka 

semua contoh, kecuali kelompok keluarga non-miskin di 

kelompok kontrol- tergolong miskin. Apalagi jika mengacu batas 

kemiskinan World Bank 2 dollar per hari, maka seluruh contoh 

tergolong miskin.  

 

Tabel 13  Sebaran Prosentase Sumbangan Pendapatan 

menurut Kelompok Intervensi  

 

Pendapatan 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin 
Non 

Gakin 
Total Gakin 

Non 

Gakin 
Total 

Ibu  bekerja (%) 12.1 30.3 21.2 21.2 13.4   17.4 

Pendapatan total 

ibu 

                   

10.70  

              

40.29  

         

37.97  

         

26.17  

        

45.92      

        

35.38  

Pendapatan total 

suami 

                   

89.30  

              

59.71  

         

62.03  

         

73.83  

        

54.08  

        

64.62  

Pendapatan total 

keluarga 

                 

100.00  

            

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

     

100.00  

 

 

Sumbangan pendapatan ibu terhadap pendapatan keluarga 

disajikan pada Tabel 13  Sumbangan ibu terhadap pendapatan 

keluarga sekitar 36 persen (berkisar antara 10 sampai 46%).  

Pada keluarga non-gakin, sumbangan ibu semakin besar seiring 

semakin besar prosentase yang bekerja. Data tersebut 

menunjukkan besarnya sumbangan ibu terhadap pendapatan 

keluarga, terutama karena menjalani sector informal berdagang 

dan jasa seperti tukang pijat yang cukup dibutuhkan di 

masyarakat.   
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Pengeluaran keluarga dibagi kedalam pengeluaran pangan dan 

non pangan. Data menunjukkan (Tabel 14), rata-rata 

pengeluaran pangan contoh sekitar 57 persen. Kondisi social 

ekonomi keluarga non miskin dalam penelitian ini merupakan 

cerminan keluarga Indonesia pada umumnya, sehingga 

menggambarkan pola pengeluaran penduduk Indonesia. Rata-

rata pengeluaran pangan keluarga miskin lebih rendah, baik 

prosentasenya, maupun jumlah totalnya. Hal tersebut 

mengindikasikan endahnya kualitas konsumsi pangan di 

keluarga miskin, yang tentunya akan berdampak terhadap 

kualitas konsumsi dan status gizi anak.  

 

Tabel 14  Sebaran Prosentase Pengeluaran Pangan dan Non 

Pangan Menurut Kelompok Intervensi 

 

Pengeluaran/ 

kapita 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin 
Non 

Gakin 
Total Gakin 

Non 

Gakin 
Total 

Non Pangan 46.42  41.86  43.33  47.67 40.19 43.72 

Pangan 53.58  58.14  56.67  52.33 59.81 56.28 

Total 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

 

 

IV.2.6. Asset Keluarga 

 

Gambaran asset keluarga contoh diantaranya ditunjukkan oleh 

kepemilikan rumah, densitas hunian, kepemilikan ternak besar, 

dan kepemilikan barang berharga lainnya. Rumah merupakan 

salah satu kebutuhan penting bagi setiap keluarga. Status 

rumah yang ditempati terdiri dari milik orang tua, kontrakan, 

dan miluk sendiri. Lebih banyak contoh di pamijahan yang 

memiliki rumah sendiri (70%) dibandingkan di Kelompok 

kontrol (45%), karena harga tanah di Kelompok kontrol lebih 

tinggi dibandingkan di Pamijahan (lebih jauh dari kota). 

Keluarga miskin lebih sedikit yang memiliki rumah sendiri 

dibandingkan non-gakin, dan lebih banyak masih menempati 

(numpang) rumah orang tua. Hal ini sesuai dengan status 

ekonomi mereka.  terdapat sebagian kecil responden (12% di 
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Kelompok kontrol dan 6% di pamijahan) yang masih 

mengontrak rumah. Pembayaran kontrak rumah umumnya 

dilakukan setahun sekali.  Mereka yang mengontrak rumah 

dapat dikatakan memiliki status ekonomi lebih baik 

dibandingkan yang masih tinggal bersama orang tuanya. 

 

Tabel 15  Sebaran Contoh Menurut Kepemilikan Rumah dan 

Densitas Hunian 

  

Karakteristik rumah 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin 

Non 

Gakin  
Total  

Status rumah yang ditempati     

- Milik orang tua 51.5 33.3 42.4 33.3 13.3 23.8 

- Kontrakan 18.2 6.1 12.1 3.0 10.0 6.3 

- Milik sendiri 30.3 60.6 45.5 63.6 76.7 69.8 

Luas rumah per kapita      

- < 8 m2 39.4 42.4 40.9 48.5 40.0 44.4 

-  8 m2 60.6 57.6 59.1 51.5 60.0 55.6 

 

 

Tabel  15 menunjukkan sebaran keluarga menurut luas rumah 

per kapita. Masih banyak keluarga di Kelompok kontrol 

maupun di Pamijahan (>40%) yang menghuni rumah dengan 

luas per kapita <8 m2. Hal ini menunjukkan masih kurang 

sehatnya rumah yang dihuni karena tidak sesuai dengan batas 

yang disebut rumah sehat, dan selain itu rumah yang sempit 

juga memunculkan ketidaknyamanan penghuninya.      

 

Di Kelompok kontrol lebih banyak keluarga non Gakin (42.4%) 

daripada keluarga Gakin (39.4%) yang menghuni rumah dengan 

ukuran <8 m2.  Sementara itu, di Pamijahan keluarga Gakin 

yang lebih banyak tinggal di rumah dengan luas <8 m2.  Rumah 

dengan luas yang cukup merupakan prasyarat penting untuk 

menunjang kehidupan yang sejahtera.  Itulah sebabnya bahwa 

selain pangan, urutan berikutnya menyangkut kebutuhan 

manusia adalah papan (rumah) yang layak huni.  Kepemilikan 
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rumah atau tempat tinggal yang sehat dapat menunjang 

kehidupan yang lebih berkualitas. 

 

Sebagian besar keluarga di kedua lokasi penelitian tidak 

memiliki ternak. Khususnya di Kelompok kontrol, hanya 

sebagian kecil keluarga yang memelihara ternak ayam (9.6%)  

dan memelihara kelinci (3%). Di kelompok intervensi,  

pemeliharaan ternak lebih beragam, mungkin karena daya 

dukung alam dan lingkungan yang lebih memunginkan 

dibandingkan di Kelompok kontrol. Beberapa keluarga 

diketahui memelihara sapi, kambing, ayam, itik, dan kelinci.  

Pemeliharaan ternak ayam yang umumnya lebih banyak 

dijumpai (28.6%) dibandingkan ternak lainnya. 

   

Bagi  keluarga di perdesaan,  beternak umumnya hanya bersifat 

sebagai tabungan.  Di saat membutuhkan uang ternak dijual, 

dan sewaktu-waktu membutuhkan telur atau daging, ternak 

akan diambil produksinya. Sebagian masyarakat sengaja 

memelihara kambing/domba untuk dijual menjelang Hari Raya 

Idul Adha, pada saat itu harga ternak tersebut menjadi sangat 

mahal karena terkait dengan penyediaan hewan kurban yang 

kemudian beramai-ramai disembelih untuk dibagikan pada 

masyarakat tidak mampu. 

 

Kepemilikan kendaraan merupakan lambang status sosial 

ekonomi keluarga. Lebih banyak contoh di Kelompok kontrol 

(30.3%)  yang memilki motor dibandingkan di Pamijahan (6.3%).  

Hanya sedikit (3%) contoh di Kelompok kontrol yang memiliki 

mobil, yaitu angkutan umum untuk digunakan usaha. Sistem 

transportasi di Kabupaten Bogor menggunakan angkot yang 

bisa dijumpai untuk rute ke mana saja. Hal ini memudahkan 

masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi ini. Selain 

itu, motor juga merupakan kendaraan yang lazim dan banyak 

dimiliki rumahtangga karena perolehannya bisa menggunakan 

cara kredit dengan membayar cicilan setiap bulan. Itu sebabnya 

mengapa ada juga keluarga miskin (di Kelompok kontrol) yang 

bisa memiliki motor. 
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Kepemilikan alat elektronik keluarga contoh menunjukkan 

bahwa Televisi hampir merata dimiliki oleh keluarga di kedua 

lokasi penelitian (90% contoh).  Siaran televisi dengan lebih dari 

10 saluran telah dapat ditangkap dengan baik di berbagai 

pelosok desa. Televisi merupakan sarana hiburan yang murah 

dan menjadi kebutuhan masyarakat kebanyakan. 

 

Alat elektronik lain yang penting dan juga banyak dimiliki 

rumahtangga di Kelompok kontrol dan intervensi adalah setrika 

listrik.  Secara  total lebih dari 70 persen keluarga memiliki 

setrika listrik.  Pemilikan telepon genggam (HP, cellular phone) 

lebih menonjol di Kelompok kontrol dibandingkan di kelompok 

intervensi, bahkan terdapat keluarga  miskin juga telah 

memiliki HP. Hal tersebut dimungkinkan karena harga HP 

sangat beragam, dan ada yang lebih murah dan mudah 

diperoleh dibandingkan telepon rumah. Selain itu video/CD juga 

telah banyak dimiliki keluarga untuk sarana hiburan (sebagai 

pelengkap televisi).  Kipas angin lebih banyak dimiliki keluarga 

di Kelompok kontrol dibandingkan di kelompok intervensi, 

mungkin karena suhu udara yang lebih panas. 

 

Contoh di Kelompok kontrol memilki perabotan rumah tangga 

yang lebih beragam dan lebih baik dibandingkan di kelompok 

intervensi.  Kepemilikan perabotan rumah tangga contoh di 

kelompok intervensi adalah rice cooker (30%), oven (4.8%), 

menin jahit (7.9%), kulkas (6.3%), dan kompor gas (4.8%). 

Semnetara Kepemilikan perabotan rumah tangga contoh di 

Kelompok kontrol meliputi rice cooker  (42.4%), mesin cuci 

(15.2%), oven (21.2%), mesin jahit (7.6%), kulkas (31.8%),  dan 

kompor gas (71.2%).  

 

Pemerintah baru-baru ini membagikan kompor gas gratis 

kepada masyarakat tidak mampu. Namun di kelompok 

intervensi, program kompor gas gratis tampaknya belum ada 

sehingga sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan 

kompor minyak. Pada umumnya contoh memiliki kompor 

minyak, namun masih terdapat 11 persen contoh di kelompok 
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intervensi  yang masih menggunakan alat memasak tradisional 

terbuat dari bata merah dengan bahan bakar kayu. 

 

Hampir semua keluarga memiliki tempat tidur dan lemari 

pakaian (walau tidak semuanya dalam kondisi baik). Kursi 

tamu dimiliki enam dari sepuluh contoh di kedua lokasi 

penelitian, sedangkan meja makan hanya dimiliki seperempat 

contoh. Yang sangat kurang adalah kepemilikan lemari buku 

yaitu hanya dimiliki 22.7 persen di Kelompok kontrol dan 4.8 

persen di kelompok intervensi. 

 

Secara keseluruhan, kepemilikan kendaraan, mebel, alat rumah 

tangga contoh di Kelompok kontrol lebih banyak dibandingkan 

contoh di kelompok intervensi. Hal ini sekali lagi 

mengindikasikan bahwa keluarga Kelompok kontrol lebih 

sejahtera dibandingkan keluarga di kelompok intervensi. 

Demikian halnya kepemilikan asset tersebut di keluarga non-

gakin lebih baik dan lebih banyak dibandingkan di keluarga 

gakin. 
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IV.3.  ALOKASI WAKTU DAN AKSES TERHADAP 

INFORMASI 

 

IV.3.1.  ALOKASI WAKTU IBU 

 

Beban kerja  ibu tergambar dari alokasi waktu ibu. Alokasi 

waktu  dibagi kedalam enam kelompok yaitu untuk pekerjaan 

rumah tangga (memasak, membersihkan rumah), untuk 

mengasuh anak, untuk kegiatan pribadi rutin (tidur, mandi, 

makan, beribadah), untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan 

pengembangan diri dan bersenang-senang, dan untuk bekerja 

memperoleh uang. Sebaran alokasi waktu contoh disajikan pada 

Tabel 16. 

 

Tabel 16  Alokasi Waktu Ibu (jam per hari) 
 

Kegiatan 

Kontrol (jam per hari) Intervensi (jam per hari) 

Gakin 
Non 

Gakin 
Total Gakin 

Non 

Gakin 
Total 

Pekerjaan RT 4.43 4.71 4.57 4.83 5.00 4.90 

Pengasuhan anak 4.74 4.80 4.77 4.79 4.58 4.69 

Personal 9.84 9.80 9.82 10.15 10.39 10.26 

Sosial 2.40 1.22 1.81 1.23 1.53 1.36 

Leisure 2.28 2.34 2.31 2.05 2.35 2.18 

Produktif 0.32 1.13 0.73 0.96 0.15 0.60 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata 

keragaan sebaran alokasi waktu antara kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi dan antara contoh gakin dan non-gakin. 

Alokasi waktu ibu untuk mengurus anak relative setara dengan 

alokasi waktu ibu untuk mengurus rumah tangga. Contoh 

kelompok intervensi rata-rata membutuhkan waktu 4.9 jam 

(20.4%) untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan 4.7 jam 

(19.6%) untuk mengasuh anak. Alokasi waktu untuk kegiatan 

social rata-rata 1.39 jam (5.8%). Kegiatan sosial berupa 

bertetangga, ngobrol dengan tetangga di warung, memenuhi 

undangan dan menjenguk warga sakit. Sedangkan alokasi 
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waktu untuk istirahat dan keperluan pribadi (diluar kegiatan 

pribadi rutin) sekitar 2.29 jam (9.5%). Sesuai dengan data 

pekerjaan contoh, hanya sedikit contoh yang bekerja untuk 

mencari nafkah, sehingga nilai rata-rata alokasi waktu untuk 

kegiatan produktif sangat kecil yaitu 0.41 jam (1.7%). Namun 

bagi bu yang bekerja, masing masing mengalokasikan waktu 

sekitar empat sampai enam jam untuk bekerja seperti buruh, 

berdagang, dan pekerjaan lainnya.  

 

Gambaran alokasi waktu yang sekaligus menunjukkan beban 

kerja ibu menunjukkan bahwa cukup banyak waktu yang 

diluangkan untuk mengurus, merawat, dan mengasuh anak. 

Oleh karenanya yang menjadi fokus perhatian adalah 

bagaimana meningkatkan kualitas pengasuhan. Permasalahan 

umum ibu-ibu di perdesaan dari status sosial ekonomi 

keluargabawah adalah masih terbatasnya pengetahuan dan 

keterampilan mengasuh anak, serta terbatasnya dana keluarga 

untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak.   

 

 

IV.3.2.  AKSES TERHADAP INFORMASI 

 

Walaupun terbatas, namun terdapat berbagai sumber informasi 

tentang perawatan dan pengasuhan anak, serta dan tentang 

sumberdaya keluarga di lingkungan contoh yang dimungkinkan 

diakses contoh yaitu TV, radio, penyuluhan PKK, penyuluhan 

posyandu, koran, majalah, buku, informasi dari orang tua, 

informasi dari tetangga, dan informasi dari dokter/bidan/tenaga 

puskesmas.  

 

Hasil elaborasi menunjukkan bahwa dua sumber informasi 

utama tentang gizi, kesehatan, pengasuhan anak, dan tentang 

sumberdaya keluarga yang diakses contoh adalah posyandu dan 

TV (Tabel 17). Masih terdapat prosentase kecil contoh yang 

mengaku tidak memperoleh informasi tentang empat topik 

terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Data 

menunjukkan tidak terdapat pola yang menunjukkan bahwa 

responden yang non Gakin mengakses informasi tentang gizi, 
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kesehatan,pengasuhan anak dan sumberdaya keluarga lebih 

baik dibandingkan responden non gakin. Hanya sedikit contoh 

di kedua kelompok yang mengakses empat topik terkait 

pertumbuhan dan perkembangan anak dari radio, buku, 

majalah, dan Koran. Demikian juga sumber informasi personal 

seperti orang tua, tetangga, bidan puskesmas, dan dari 

penyuluhan PKK. Buku dan majalah hanya diakses contoh non 

gakil kontrol yang kondisi ekonominya lebih baik.  

 

Tabel 17  Sebaran Contoh yang Mengakses Informasi Menurut 

Jenis Informasi dan Sumber Informasi 

 

Jenis dan Sumber 

Informasi  

 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

1. Gizi       

- Tidak Pernah 3.0 0.0 1.6 9.1 3.0 6.1 

- TV 39.4 43.3 41.3 30.3 24.2 27.3 

- Posyandu 60.6 56.7 58.7 66.7 75.8 71.2 

2. Kesehatan       

- Tidak Pernah 3.0 0.0 1.6 9.1 3.0 6.1 

- TV 39.4 43.3 41.3 30.3 24.2 27.3 

- Posyandu 60.6 56.7 58.7 66.7 75.8 71.2 

3. Pengasuhan Anak       

- Tidak Pernah 5.0 0.0 2.5 7.5 3.0 5.5 

- TV 37.5 50.0 43.8 35.0 24.2 30.1 

- Posyandu 60.0 52.5 56.3 65.0 75.8 69.9 

4. Sumberdaya Keluarga      

- Tidak Pernah 5.0 2.5 3.8 12.5 9.1 11.0 

- TV 37.5 47.5 42.5 35.0 24.2 30.1 

- Posyandu 60.0 52.5 56.3 62.5 69.7 65.8 

 

 

Data akses dan sumber informasi menunjukkan bahwa televisi  

memiliki peran yang penting sebagai wahana masyarakat 

memperoleh informasi terkait pengasuhan dan perawatan anak.  

Hal tersebut berlaku baik untuk keluarga Gakin maupun non 

Gakin yang tinggal di Kelompok kontrol ataupun di Kelompok 

intervensi.  Televisi merupakan salah satu peralatan elektronik 
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yang umum dijumpai di masyarakat, dan hampir setiap 

keluarga memiliknya. Di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 

puluhan saluran televisi. Masyarakat mempunyai keleluasaan 

memilih acara yang disukainya. Selain menjadi sumber 

hiburan, ternyata televisi juga penting untuk menjadi alternatif 

penting bagi peningkatan sumberdaya dan praktek care ibu.  

 

Demikian pula halnya dengan posyandu. Tingkat partisipasi 

masyarakat yang tinggi untuk hadir di posyandu setiap bulan 

menyebabkan banyak keluarga yang menyatakan bahwa 

posyandu adalah sumber informasi childcare yang sangat 

penting. Di posyandu, masyarakat dapat memonitor tumbuh 

kembang anak mereka, dan selain itu masyarakat juga 

mendapatkan pelayanan seperti imunisasi, pemberian makanan 

tambahan untuk anak balita, serta memperolah tabel besi atau 

kapsul vitamin  A dosis tinggi.     

 

Tabel 18  Sebaran Ibu menurut Partisipasi di Posyandu  

 

Partisipasi 

posyandu 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  Non Gakin  Total Gakin Non Gakin Total  

Tidak 3.0 27.3 15.2 21.2 26.7 23.8 

Ya 97.0 72.7 84.8 78.8 73.3 76.2 

 

 

Posyandu merupakan sumber informasi gizi dan kesehatan 

masyarakat, padahal tidak semua contoh berpartisipasi aktif 

dalam posyandu. Masih terdapat sekitar 15 persen di kelompok 

kontrol dan 24 persen di Kelompok intervensi yang tidak 

mengikuti kegiatan posyandu. Lebih tingginya contoh Kelompok 

intervensi yang tidak aktif di posyandu, salah satunya 

dikarenakan sebagai contoh letak rumahnya cukup jauh dari 

posyandu. Keluarga miskin di Kelompok kontrol lebih banyak 

yang berpartisipasi di posyandu dibandingkan keluarga tidak 

miskin.   

 

Posyandu yang merupakan program gizi nasional telah 

menyebar merata di seluruh pelosok.  Partisipasi yang tinggi di 
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kalangan keluarga Gakin menunjukkan bahwa pelayanan 

posyandu (pelayanan gizi) memang sangat diperlukan oleh 

mereka. Bagi masyarakat golongan menengah ke atas, 

pelayanan gizi kesehatan, dan penyuluhan bisa diakses dari 

bidan atau tenaga kesehatan dengan tarip tertentu. Bagi 

masyarakat miskin pelayanan gizi melalui posyandu yang dapat 

diperoleh dengan gratis lebih disukai daripada ke tenaga 

kesehatan dan harus membayar. 
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4.4. KESEHATAN MENTAL, DUKUNGAN SOSIAL, DAN 

KONROL OTONOMI 

 

IV.4.1.  Kesehatan Mental Ibu 

 

Pengukuran kesehatan mental ibu meliputi aspek fisik dan 

aspek psikologis. Kesehatan mental dari aspek fisik dilihat dari 

mudah lelah, susah tidur, penurunan/peningkatan berat badan 

yang cepat, berkeringat dingin, sakit kepala, dan gemetaran. 

Sementara kesehatan mental dari aspek psikologis diukur dari 

beberapa indikasi yaitu mudah sedih, cemas/khawatir, merasa 

gagal, merasa bersalah, kecewa, tidak puas, sedih secara tiba-

tiba, merasa tidak diperhatikan, dan kehilangan semangat/ 

malas. 

 

Hasil analisis (Tabel 19) menunjukkan bahwa semua gejala 

kesehatan mental ibu baik yang bersifat fisik maupun psikologis 

di kelompok intervensi dan kontrol pada data  awal dan data  

akhir data, dirasakan antara 24 persen sampai 88 persen 

contoh. Hal tersebut menunjukkan bahwa minimal 24 persen 

contoh yang merasakan minimal satu item gejala gangguan 

kesehatan mental.   

 

Pada kelompok kontrol, tidak ada perbaikan kesehatan mental 

dimensi fisik, sedangkan pada kelompok intervensi terdapat 

perbaikan yaitu penurunan contoh yang mengeluh pada empat 

item gangguan fisik yaitu sakit kepala dan mudah lelah 

(masing-masing menurun 1.6%), berkeringat dingin dan susah 

tidur (6.4% dan 6.3%). Pada dimensi psikologis, terdapat 

penurunan contoh kelompok intervensi yang mengeluh tidak 

puas (12.7%), sedih secara tiba-tiba (15.9%), merasa tidak 

diperhatikan (7.9%) dan kehilangan semangat atau malas 

(12.7%) sementara itu terdapat juga penurunan prosentase 

contoh di kelompok kontrol yang mengeluh rasa cemas, kecewa, 

dan tidak puas (1.5%, 3%, dan 4.6% secara berurutan), merasa 

tidak diperhatikan (6%), dan sedih secara tiba-tiba (9%).  
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Tabel 19  Sebaran Contoh menurut Kesehatan Mental 

 

Kesehatan Mental 
Intervensi (%) Kontrol (%) 

Awal Akhir Delta Awal Akhir Delta 

Aspek Fisik       

- Mudah lelah 65.1 63.5 -1.6 75.8 87.9 12.1 

- Susah tidur 46.0 39.7 -6.3 54.5 71.2 16.7 

- Penurunan/peningkatan 

berat badan 
46.0 58.7 12.7 65.2 78.8 13.6 

- Berkeringan dingin 39.7 33.3 -6.4 45.5 57.6 12.1 

- Fisik sakit kepala 79.4 77.8 -1.6 74.2 81.8 7.6 

- Fisik gemetaran 39.7 44.4 4.7 43.9 47.0 3.1 

Aspek Psikologis       

- Psikologis mudah sedih 71.4 73.0 1.6 56.1 62.1 6.0 

- Psikologis 

cemas/khawatir 
82.5 87.3 4.8 80.3 78.8 -1.5 

- Psikologis gagal 33.3 34.9 1.6 27.3 40.9 13.6 

- Psikologis bersalah 44.4 46.0 1.6 37.9 53.0 15.1 

- Psikologis kecewa 38.1 44.4 6.3 48.5 43.9 -4.6 

- Psikologis tidak puas 42.9 30.2 -12.7 42.4 39.4 -3.0 

- Psikologis sedih secara 

tiba-tiba 
61.9 46.0 -15.9 54.5 45.5 -9.0 

- Psikologis tidak 

diperhatikan 
33.3 25.4 -7.9 30.3 24.2 -6.1 

- Psikologis kehilangan 

semangat/malas 
44.4 31.7 -12.7 40.9 47.0 6.1 

 

 

Data di kelompok kontrol menunjukkan terjadi peningkatan 

lebih tingginya persentase kelompok Gakin (dibandingkan 

kelompok non gakin) yang merasakan gejala fisik dan psikologis 

stress, yaitu dari 9 item pada data  awal menjadi 11 item pada 

data  akhir. Sementara hal sebaliknya terjadi di kelompok 

intervensi dimana terjadi penurunan jumlah item kesehatan 

mental (dari 10 item menjadi hanya 4 dari 15 item) dimana 

prosentase kelompok Gakin yang mengeluh kesehatan 

gangguan kesehatan mental lebih tinggi dibandingkan 

kelompok non gakin. Hal tersebut secara umum menunjukkan 

perbaikan di kelompok gakin pada kelompok intervensi.   
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Secara umum selisih prosentase contoh baik yang mengalami 

peningkatan maupun penurunan keluhan gangguan kesehatan 

mental, bervariasi dengan kisaran yang cukup lebar, baik 

menurut kelompok intervensi (antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol) maupun menurut tingkat kesejahteraan 

keluarag (gakin dan non gakin).   

 

 

IV.4.2.  Dukungan Sosial 

 

Dukungan social adalah bantuan dan perhatian yang diberikan 

atau ditunjukkan oleh pihak di sekeliling keluarga inti, yang 

dipandang bersifat positif, dapat membantu dan meringankan 

serta menguatkan keluarga dalam melaksanakan fungsinya. 

Dalam batas tertentu, pada umumnya keluarga (terutama kelas 

social ekonomi bawah) membutuhkan dukungan social, tidak 

selalu dalam bentuk materi, namun juga bisa bantuan fisik 

seperti mengasuh dan menjaga anak untuk sementara, atau 

berupa perhatian, nasihat, dan dan dukungan moral.  

 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial 

yang diterima keluarga dari lingkungannya, termasuk dari 

keluarga besarnya, membantu keluarga untuk bertahan dan 

meringankan beban fisik, beban psikologis, dan beban ekonomi 

keluarga. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap keluarga 

dalam perjalanan kehidupannya (siklus kehidupan keluarga 

atau perkembangan keluarga) membutuhkan dukungan dari 

lingkungannya, namun dalam bentuk dan intensitas yang 

berbeda. Dukungan sosial yang diterima keluarga paling tidak 

dapat memberi kebahagiaan, kepercayaan dan perasaan kepada 

pasangan (suami-istri) bahwa ada pihak yang peduli dan bisa 

dijadikan sandaran pada saat keluarga membutuhkan bantuan. 

Terdapat berbagai masalah yang dirasakan keluarga sepanjang 

siklus kehidupannya, namun yang paling banyak dikeluhkan 

adalah berkaitan uang (ekonomi), anak, konflik pasangan, dan 

kesehatan.  
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Hasil analisis data menunjukkan prosentase terbesar contoh 

(enam dari sepuluh contoh kelompok kontrol dan delapan dari 

sepuluh contoh di kelompok intervensi) memperoleh dukungan 

ekonomi berupa pinjaman uang. Bentuk dukungan lainnya 

adalah pemberian nasehat terkait aspek ekonomi dan 

pemberian barang. Bantuan berupa pemberian atau akses lahan 

pekerjaan hanya diterima oleh sedikit contoh (1.6% di kelompok 

intervensi dan 4.5% di kelompok kontrol). Terdapat seperempat 

contoh di Kelompok kontrol dan seperdelapan contoh di 

kelompok intervensi yang menyatakan tidak mendapat 

dukungan ekonomi dari keluarga besar, tetangga, dan 

lingkungan sekitarnya dalam bentuk apapun, walaupun mereka 

membutuhkannya.  

 

Masih cukup banyak ibu-ibu yang menyatakan tidak ada 

dukungan sosial ketika terjadi berbagai masalah keluarga. 

Dukungan sosial yang paling rendah adalah ketika terjadi 

konflik dalam keluarga yaitu hanya setengahnya responden 

yang menyatakan memperoleh dukungan. Hal tersebut bisa 

juga karena pandangan masyarakat pada umumnya yang 

menganggap konflik keluarga adalah masalah internal. Bentuk 

dukungan yang umumnya diperoleh keluarga ketika terjadi 

konflik suami-istri adalah berupa nasehat. Sementara itu 

seperempat kelompok intervensi dan sepertiga kelompok 

kontrol menyatakan tidak ada dukungan sosial ketika terjadi 

masalah kesehatan. Tujuh dari delapan contoh di kelompok 

intervensi dan tiga perempat contoh di Kelompok kontrol 

mengakui memperoleh dukungan dalam hal pengasuhan anak.  

 

IV.4.3.  Kontrol Otonomi 

 

Kemampuan istri dalam mengontrol sumberdaya keluarga 

(terutama sumberdaya uang) menunjukkan otonomi istri.  

Keragaan contoh menurut kontrol sumberdaya uang (untuk 

belanja, ditabung, rekreasi, tempat tinggan) dan waktu (untuk 

bekerja, kumpul keluarga, rekreasi) disajikan pada Tabel 20. 

Hasilnya menunjukkan bahwa istri dominan dalam pengelolaan 

uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari (konsumsi pangan 
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dan perawatan rumah), sementara pengelolaan uang untuk 

rekreasi dan tempat tinggal (renovasi) dilakukan berdua. Suami 

dominan dalam penentuan waktu untuk bekerja, termasuk 

untuk mencari tambahan penghasilan dan membangun jejaring 

terkait pekerjaan; sementara waktu untuk rekreasi dan kumpul 

keluarga diputuskan suami istri bersama. 

 

Tabel 20  Sebaran Contoh menurut Pola Kontrol Sumberdaya 

Uang dan Waktu di Keluarga 

 

  

 Kontrol Sumberdaya  

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Istri Suami 

 

Berdua  Istri  Suami Berdua 

1. Pengelolaan Uang             

- Untuk belanja  81.8 3.0 15.2 98.4 1.6 0 

- Untuk ditabung 39.4 9.1 40.9 57.1 4.8 22.2 

- Untuk rekreasi 22.7 18.2 56.1 25.4 11.1 49.2 

- Untuk tempat 

tinggal 19.7 22.7 54.5 28.6 15.9 46.0 

2. Pengelolaan Waktu             

- Untuk bekerja 22.7 50.0 27.3 3.2 55.6 23.8 

- Kumpul keluarga 12.1 16.7 68.2 6.3 12.7 61.9 

- Rekreasi 13.6 16.7 68.2 7.9 14.3 61.9 

 

Kemampuan istri dalam mengontrol sumberdaya keluarga juga 

ditunjukkan oleh kemampuannya untuk melibatkan suami 

dalam pekerjaan domestik, diantaranya adlah keikutsertaan 

suami dalm praktek pengasunan anak. Keterlibatan suami 

dalm pengasuhan anak, dipengaruhi beberapa faktor yaitu jenis 

pekerjaan, lama waktu yang dicurahkan untuk bekerja, 

perkembangan nilai pengasuhan dimana ayah semakin 

menyadari tugas dan kewajibannya dalam mengasuh anak, juga 

karena faktor kelihaian istri untuk melibatkan suami dalam 

pengasuhan anak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

keterlibatan suami dalam pengasuhan anak di kelompok 

kontrol lebih rendah dibandingkan di kelompok intervensi.  

Keikutsertaan suami dalam pengasuhan anak di kelompok 
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intervensi antara keluarga miskin dan non-miskin relatif 

setara, berbeda dengan di kelompok intervensi.  

Tabel 21  Sebaran Contoh menurut Keikutsertaan Suami 

dalam Pengasuhan Anak 

  

  

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin 

Non 

Gakin Total Gakin 

Non 

Gakin Total 

Ya 24.2 15.2 19.7 48.5 50.0 49.2 

Tidak 75.8 84.8 80.3 51.5 50.0 50.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Indikator kontrol sumberdaya atau otonomi istri adalah 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan di keluarga. 

Kebiasaan contoh berdiskusi dengan suami untuk mengambil 

keputusan, kepuasan yang dirasakan dalam proses 

pengambilan keputusan, dan keikutsertaan pihak lain dalam 

pengambilan keputusan disajikan pada Tabel 22. 

 

Tabel 22  Sebaran Contoh menurut Pola Pengambilan 

Keputusan 

  

Komponen Kontrol 

Sumberdaya / 

Otonomi 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin 
Non 

Gakin 
Total Gakin 

Non 

Gakin 
Total 

 

1. Ibu selalu berdiskusi dengan keluarga atas setiap keputusan yang 

akan diambil 

- Tidak 24.2 3.0 13.6 3.0 3.3 3.2 

- Ya 75.8 97.0 86.4 97.0 96.7 96.8 

- Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2. Ibu merasa puas dalam proses berdiskusi/pengambilan keputusan  

- Tidak 12.1 15.2 13.6 3.0   1.6 

- Ya 87.9 84.8 86.4 97.0 100.0 98.4 

- Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3. Orang lain ikut serta dalam pengambilan keputusan  

- Tidak 90.9 84.8 87.9 87.9 93.3 90.5 

- Ya 9.1 15.2 12.1 12.1 6.7 9.5 

- Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar contoh 

mengaku senantiasa berdiskusi dengan suami atas keputusan 

yang diambil, dan merasa puas dalam proses diskusi tersebut. 

Sebagian besar contoh mengaku bahwa keputusan keluarga 

inti, tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk kerabat dekat 

seperti mertua, kakak-adik, ipar dan sepupu, yang pada 

umumnya masih tinggal berdekatan dengan contoh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 

4.5. NILAI ANAK DAN LINGKUNGAN PENGASUHAN 

 

IV.5.1.  Nilai Anak 

 

Nilai anak diukur dari lima dimensi yaitu dimensi ekonomi, 

dimensi sosial, dimensi psikologis, dimensi religius, dan dimensi 

gender. Nilai anak dari dimensi ekonomi meliputi: (1) harapan 

agar anak dapat memberikan bantuan ekonomi di hari tua, (2) 

setelah besar dan bekerja anak yang lebih tua diharapkan mau 

membantu menyekolahkan adik-adiknya, dan (3) anak sejak 

kecil diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan 

orang tua (di rumah atau di tempat kerja). Nilai anak dari 

dimensi sosial meliputi: (1) anak dapat menggantikan peran 

orang tua di masyarakat, serta (2) anak diharapkan dapat 

meningkatkan status sosial keluarga.   

 

Nilai anak dari dimensi psikologis meliputi :(1) anak membuat 

hidup lebih lengkap, dan bahwa (2) anak dapat memberi 

kebahagiaan. Nilai anak dari dimensi agama meliputi bahwa: 

(1)  anak adalah amanah dari Tuhan, harus dijaga dengan baik, 

(2) mendidik anak akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan, dan 

bahwa (3) anak yang sholeh bisa membantu orang tua masuk 

surga. Nilai anak dari dimensi gender meliputi bahwa: (1) anak 

perempuan akan lebih memperhatikan orang tua di masa 

mendatang dibandingkan anak laki-laki, (2) anak perempuan 

lebih menguntungkan dibandingkan anak laki-laki, (3) anak 

laki-laki akan lebih memberikan kepuasan dan rasa aman di 

hari tua dibandingkan anak perempuan , dan (4) orang tua akan 

lebih bergantung kepada anak laki-laki. 

 

Sebaran rata-rata nilai anak pada empat dimensi (kecuali 

dimensi gender) menunjukkan nilai yang tinggi, bahkan banyak 

item nilai anak yang pencapainnya 100 persen. Nilai yang 

paling kecil adalah pada item pernyataan bahwa anak 

diharapkan dapat meningkatkan status social keluarga (84.8% 

pada data  awal dan meningkat menjadi 98.5% pada data  

akhir).   
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Keragaan rataan nilai anak pada dimensi gender pada data  

awal menunjukkan nilai yang bervariasi. Diantara empat item 

ukuran nilai anak dari dimensi gender, prosentase terbesar 

contoh tidak memiliki pandangan bahwa orang tua akan lebih 

bergantung kepada anak laki-laki dibandingkan kepada anak 

perempuan (> 80% baik di kelompok intervensi maupun 

kontrol). Masing-masing lebih dari tiga perempat contoh yang 

tidak memandang bahwa anak perempuan lebih 

menguntungkan dibandingkan anak laki-laki, dan bahwa  anak 

laki-laki akan lebih memberikan kepuasan dan rasa aman di 

hari tua dibandingkan anak perempuan. Satu dari dua contoh 

memandang bahwa anak perempuan akan lebih 

memperhatikan orang tua di masa mendatang dibandingkan 

anak laki-laki.  

 

Pada umumnya terjadi kenaikan prosentase contoh yang 

menyepakati empat item nilai anak dari dimensi gender pada 

saat data data  akhir, dengan kisaran kenaikan 3 (anak 

perempuan akan lebih memperhatikan orang tua di masa 

mendatang dibandingkan anak laki-laki) sampai 37 persen 

(orang tua akan lebih bergantung kepada anak laki-laki). Hasil 

analisis menunjukkan tidak ada pola yang khas dari keragaan 

empat item nilai anak dimensi gender menurut kelompok 

keluarga miskin dan tidak miskin baik pada data  awal maupun 

pada data  akhir.  

 

Jika dilakukan klasifikasi kedalam dua kategori yaitu kategori  

rendah (dengan skor dibawah dua pertiga nilai maksimal) dan 

tinggi (dengan skor diatas skor dua pertiga dari nilai 

maksimal), maka sebagian besar contoh (> 85%) baik kelompok 

intervensi maupun kontrol dan kelompok gakin maupun non-

gakin, memiliki nilai anak yang tinggi.  

 

IV.5.2.  Lingkungan pengasuhan 

 

Pengukuran lingkungan pengasuhan menggunakan instrument 

LINGKUNGAN PENGASUHAN (Lingkungan pengasuhan 

Observation for Measurement of The Environment) anak usia 0-3 
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tahun (Caldwell & Bradley, 1984) yang meliputi enam 

komponen yaitu tanggap rasa dan kata,  penerimaan  terhadap 

perilaku anak, pengorganisasian lingkungan, penyediaan 

mainan, keterlibatan ibu, dan  kesempatan variasi pengasuhan. 

Keragaan  lingkungan pengasuhan contoh menurut intervensi 

(kelompok intervensi dan kontrol; data  awal dan data  akhir 

data) serta menurut kesejahteraan keluarga (Gakin dan non-

Gakin) disajkan pada Tabel 23 sampai Tabel 28.  

 

Komponen Tanggap rasa dan kata. Komponen ini 

diobservasi ketika kunjungan, diukur dari sebelas item ukuran 

(Tabel 23).  Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada 

data  awal, sebagian besar contoh (>84%) di kelompok kontrol 

maupun intervensi menunjukkan bahwa omongan ibu jelas dan 

dapat dipahami dengan baik, dan ibu menanggapi ocehan 

anaknya dengan kata-kata selama kunjungan. Namun 

demikian masih cukup banyak contoh yang tidak memuji 

anaknya secara spontan selama kunjungan (66% dan 78% di 

kelompok kontrol dan intervensi secara berurutan); dan tidak 

menunjukkan perilaku membelai atau mencium anaknya 

selama kunjungan (32% dan 45% di kelompok kontrol dan 

intervensi secara berurutan). 

 

Pada data  awal, keragaan contoh kelompok kontrol lebih baik 

pada delapan dari sebelas item tanggap rasa dan kata, namun 

demikian pada data  akhir keragaan contoh kelompok intervensi 

lebih baik pada enam item tanggap rasa dan kata. Data 

menunjukkan keragaan lingkungan pengasuhan di kelompok 

kontrol tidak stabil, bahkan terjadi penurunan pada lima item 

komponen lingkungan pengasuhan. Sementara itu di kelompok 

kontrol terjadi sebaliknya, dimana secara konsisten terjadi 

peningkatan, kalaupun terjadi penurunan pada dua item 

namun dengan skor yang kecil sekali.  
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Tabel 23  Sebaran Contoh menurut Item Komponen Tanggap 

Rasa Dan Kata 

 

No 

Komponen Lingkungan 

Pengasuhan  Tanggap Rasa dan 

Kata 

Data  awal 

(%) 

Data  akhir 

(%) 

K I K I 

1 Ibu berbicara kepada anaknya selama 

kunjungan 89.4 88.9 92.4 92.1 

2 Ibu menanggapi ocehan anaknya 

dengan kata-kata selama kunjungan 87.9 85.7 89.4 93.7 

3 Iu menyebutkan nama barang atau 

orang kepada anaknya selama 

kunjungan 65.2 39.7 51.5 66.7 

4 Oomongan ibu jelas dan dapat 

dipahami dengan baik 93.9 84.1 92.4 87.3 

5 Ibu aktif dalam pembicaraan selama 

kunjungan,tidak hanya menjawab 

dengan singkat 60.6 50.8 57.6 73 

6 Ibu berbicara secara bebas dan 

terbuka, tanpa malu-malu atau 

menutupi sesuatu 66.7 68.3 74.2 85.7 

7 Ibu memperbolehkan anaknya 

bermain-main di tempat yang kurang 

bersih 51.5 60.3 57.6 50.8 

8 Ibu memuji anaknya secara spontan 

selama kunjungan 33.3 22.2 28.8 34.9 

9 Ibu menunjukkan rasa sayangnya 

kepada anaknya lewat kata-kata 42.4 39.7 50 63.5 

10 Ibu membelai atau mencium anaknya 

selama kunjungan 68.2 55.6 56.1 46 

11 Ibu menanggapi secara positif pujian 

Anda kepada anaknya 50 33.3 59.1 63.5 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Penerimaan terhadap perilaku anak. Komponen ini 

diobservasi ketika kunjungan apakah ibu pernah berteriak 

kepada anaknya;  ibu pernah menunjukkan kekecewaan kepada 

anaknya, baik dengan kata-kata maupun tingkah laku;  ibu 

pernah memukul atau mencubit anaknya; ibu melarang 

anaknya bermain, baik dengan kata-kata maupun tindakan;  
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keluarga memiliki binatang piaraan yang dapat diajak bermain-

main oleh anak, seperti: kucing, anjing, dan lain-lain (Tabel 24). 

 

Data menunjukkan masih terdapat ibu yang menunjukkan 

perilaku negative terhadap anaknya seperti berteriak, 

menunjukkan kekecewaan, memukul, dan memarahi anak. 

Bahkan pada data  awal di kelompok kontrol, tiga dari sepuluh 

ibu menunjukkan kekecewaan kepada anak, dan empat dari 

sepuluh contoh memarahi anaknya. Yang menarik adalah 

terjadi peningkatan prosentase contoh di kelompok intervensi 

yang melakukan beberapa perilaku negatif, walau tetap lebih 

rendah dibandingkan kelompok intervensi.  

 

Tabel 24  Sebaran Contoh yang Telah Memenuhi Komponen 

Lingkungan pengasuhan Penerimaan terhadap 

Perilaku Anak 

 

No 
Penerimaan Terhadap 

Perilaku Anak 

Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1 Ibu pernah berteriak kepada 

anaknya selama kunjungan. 18.2 7.9 21.2 15.9 

2 Ibu pernah menunjukkan 

kekecewaan kepada anaknya, 

baik dengan kata-kata maupun 

tingkah laku selam kunjungan. 31.8 11.1 28.8 15.9 

3 Ibu pernah memukul atau 

mencubit anaknya selama 

kunjungan. 16.7 4.8 13.6 4.8 

4 Ibu pernah memarahi anaknya, 

baik dengan kata maupun 

isyarat selama kunjungan. 39.4 25.4 25.8 15.9 

5 Ibu melarang anaknya bermain, 

baik dengan kata-kata maupun 

tindakan selama kunjungan. 37.9 9.5 18.2 11.1 

6 Keluarga memiliki binatang 

piaraan yang dapat diajak 

bermain-main oleh anak. 18.2 9.5 18.2 15.9 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Pengorganisasian Lingkungan Anak. Komponen ini 

mengukur kemampuan ibu dalam menyediakan lingkungan 

bagi anak yang nyaman, stabil, dan aman; menyiapkan  dan 

mengenalkan anak terhadap berbagai lingkungan sebagai 

wahana edukasi dan sosialisasi; serta pengorganisasian space 

dan penyediaan fasilitas untuk anak berkembang.   

 

Data data  awal menunjukkan  sebagian besar ibu mengajak 

anak keluar rumah dan mengajak anak ke berbagai lingkungan. 

Kebiasaan membawa anak kemanapun ibu pergi, umumnya 

karena masalah teknis dan keamanan anak, karena seringkali 

tidak ada pihak lain yang bisa dititipi menjaga anak. Bukan 

karena kesadaran ibu untuk mengenalkan anak kepada 

berbagai lingkungan. Masih kurang dari setengah contoh yang 

menyediakan tempat khusus untuk mainan anak dan menjaga 

keamanan tempat bermain anak. Terjadi peningkatan skor 

pengorganisasian lingkungan anak, kecuali menciptakan 

lingkungan bermain yang aman bagi anak.  

 

Tabel 25  Sebaran Contoh Yang telah Memenuhi Komponen 

Lingkungan pengasuhan Pengorganisasian 

Lingkungan Anak 

 

No 
Pengorganisasian Lingkungan 

Anak 

Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1 Ketika ibu pergi meninggalkan anak, 

anak diasuh oleh orang yang sama terus 60.6 81 71.2 87.3 

2 Dalam satu minggu terakhir, ibu pernah 

mengajak anak pergi ke pasar dsb. 92.4 95.2 92.4 100 

3 Anak pernah diajak pergi meninggalkan 

rumah 87.9 95.2 93.9 98.4 

4 Anak pernah diajak ke dokter, mantri 

atau puskesmas untuk diperiksa atau 

berobat 57.6 69.8 71.2 76.2 

5 Terlihat ada tempat khusus untuk 

menyimpan alat-alat mainan atau 

barang anak  47 49.2 97 84.1 

6 Selama kunjungan, anda melihat tempat 

bermain-main anak berbahaya 43.9 41.3 28.8 19 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Penyediaan mainan untuk anak. Komponen ini diobservasi 

dari ada tidaknya mainan atau alat untuk melatih 

perkembangan anak sesuai usianya. Beberapa mainan atau alat 

untuk perkembangan anak usia dibawah tiga tahun 

diantaranya adalah bola, kaleng, balok,  mobil-mobilan, kereta-

keretaan, meja kursi untuk didorong anak, geritan, kursi 

beroda, sepeda roda tiga, boneka, pasar-pasaran, rumah-

rumahan, dan lain-lain. Mainan untuk melatih koordinasi mata 

tangan sederhana berupa 2 bagian mainan dapat disatukan, 

seperti kotak dan tutupnya; juga mainan koordinasi mata 

tangan yang lebih kompleks dimana 3 bagian mainan dapat 

disatukan. Selain itu juga mainan belajar menggambar, menulis 

atau musik mainan.  

 

Tabel 26  Sebaran Contoh (%) yang Telah Memenuhi 

Komponen Lingkungan pengasuhan Penyediaan 

Mainan untuk Anak 

 

No Penyediaan Mainan untuk Anak 
Data  awal (%)  Data  akhir (%)   

K I K I 

1 Anda melihat adanya mainan atau alat 

untuk latihan gerakan anak. 75.8 73 93.9 96.8 

2 Anda melihat adanya mainan atau alat yang 

bisa didorong atau ditarik oleh anak. 74.2 63.5 90.9 87.3 

3 Anda melihat mainan atau alat untuk 

belajar berjalan bagi anak. 43.9 47.6 65.2 57.1 

4 Ibu menyediakan mainan untuk anak dan 

mempersilakan anak bermain-main sendiri. 42.4 39.7 87.9 84.1 

5 Ibu menyediakan mainan yang tepat sesuai 

usia anak. 51.5 60.3 66.7 76.2 

6 Ibu menyediakan alat belajar sesuai usia 

anak. 68.2 55.6 92.4 93.7 

7 Ibu menyediakan mainan koordinasi mata 

tangan sederhana: 2 bagian mainan dapat 

disatukan. 30.3 27 59.1 76.2 

8 Ibu menyediakan mainan koordinasi mata 

tangan yang lebih kompleks: 3 bagian 

mainan dapat disatukan. 16.7 25.4 36.4 58.7 

9 Ibu menyediakan alat mainan belajar 

menggambar, menulis atau musik mainan. 54.5 49.2 83.3 79.4 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Data menunjukkan diantara mainan yang diperlukan anak 

untuk berkembang, yang masih rendah ketersediaannya adalah 

mainan koordinasi mata tangan sederhana dan yang lebih 

kompleks. Terjadi peningkatan ketersediaan mainan anak pada 

data akhir pada semua komponen dikedua kelompok penelitian. 

Peningkatan penyediaan mainan di kedua kelompok relatif 

sama, terutama di kelompok kontrol karena kondisi ekonomi 

yang secara umum lebih baik dibandingkan di kelompok 

intervensi.  

 

Keterlibatan Ibu Terhadap Anak. Komponen ini mengukur 

perhatian yang senantiasa ditunjukkan ibu pada saat ibu 

mengerjakan aktivitas lain, maupun penyediaan fasilitas 

terkait perkembangan anak. Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan keterlibatan ibu masih rendah dalam 

menyediakan mainan untuk kematangan jiwa anak serta 

menyediakan mainan baru untuk mematangkan keterampilan 

anak.  

 

Tabel 27  Sebaran Contoh yang telah Memenuhi Komponen 

Lingkungan Pengasuhan  Keterlibatan Ibu terhadap 

Anak 

 

No Keterlibatan Ibu Terhadap Anak 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1 Ibu sering mengawasi anak secara 

langsung atau sambil bekerja 89.4 92.1 90.9 98.4 

2 Ibu sering berbicara kepada anak selama 

mengerjakan sesuatu pekerjaan 86.4 87.3 90.9 96.8 

3 
Ibu sering memperhatikan dan 

merangsang perkembangan anak 43.9 42.9 50 66.7 

4 Ibu menyediakan mainan untuk 

"kematangan" jiwa anak 16.7 25.4 13.6 39.7 

5 Ibu mengatur, kapan anak boleh bermain 

dan kapan tidak boleh bermain 66.7 34.9 62.1 69.8 

6 Ibu menyediakan mainan baru untuk 

"mematangkan" keterampilan baru  15.2 17.5 19.7 46 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Selain karena keterbatasan ekonomi, faktor lainnya adalah 

ketidaktahuan mainan seperti apa yang diperlukan anak agar 

berkembang. Secara umum terjadi peningkatan skor 

keterlibatan ibu terhadap anak, dimana peningkatan skor yang 

lebih tinggi terjadi di kelompok intervensi.  

 

Kesempatan Variasi Asuhan Anak. Komponen ini 

menunjukkan pentingnya memberi pengalaman kepada anak 

untuk memperoleh pengalaman lebih luas berinteraksi dengan 

berbagai pihak serta kesempatan bereksplorasi melalui buku. 

 

Data data  awal menunjukkan masih rendahnya kesempatan 

variasi asuh di kelompok kontrol dan intervensi, kecuali 

keikutsertaan sami mengasuh anak di kelompok kontrol. 

Keragaan variasi asuhan anak di kelompok kontrol lebih baik 

dibandingkan hal sama di kelompok intervensi. Terjadi 

peningkatan skor pada hampir seluruh komponen variasi asuh 

pada dua kelompok.  

 

Tabel 28  Sebaran Contoh Yang telah Memenuhi Komponen 

Lingkungan pengasuhan Kesempatan Variasi 

Asuhan  Anak. 

 

No Kesempatan Variasi Asuhan Anak 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1 Suami selalu ikut mengasuh anak setiap 

hari 60.6 28.6 80.3 58.1 

2 Ibu Pernah mendongeng kepada anak 27.3 17.5 24.2 54 

3 Anak Pernah diajak makan bersama-

sama dengan anggota keluarga yang 

telah dewasa 39.4 42.9 65.2 66.7 

4 Dalam satu bulan terakhir,  keluarga 

dikunjungi atau mengunjungi (sampai 

menginap) orang lain 24.2 12.7 37.9 33.3 

5 Anak mempunyai buku sendiri 47 42.9 83.3 87.3 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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4.6. SANITASI DAN HYGIENIS RUMAH, SERTA 

STATUS KESEHATAN ANAK  

 

IV.6.1.  Sanitasi Rumah 

 

Sanitasi rumah contoh dilihat dari karakteristik rumah yang 

ditempati, kondisi kamar mandi dan WC, sumber air minum, 

dan pembuangan sampah.  

 

Kualitas Perumahan. Gambaran kualitas rumah contoh 

diukur dari jenis lantai, ventilasi, jumlah jendela, dan 

pencahayaan sinar matahari (Tabel 29). Di Kelompok kontrol, 

sebagian besar rumah berlantai ubin sebagaimana terlihat pada 

kelompok Gakin (69.7%), sedangkan pada kelompok non Gakin 

rumah umumnya berlantai keramik (60.6%).  Hampir seperlima 

rumah pada kelompok Gakin di Kelompok kontrol berlantai 

campuran tanah dan plester. Lantai tanah mengindikasikan 

ketidaksejahteraan penghuninya. 

 

Sementara itu di kelompok intervensi, justru rumah berlantai 

tanah lebih banyak dijumpai pada kelompok non Gakin (20.0%) 

dibandingkan kelompok Gakin (12.1%).  Lantai keramik dan 

ubin atau seluruhnya ubin juga banyak dijumpai pada 

kelompok Gakin di kelompok intervensi. Secara keseluruhan, 

kondisi lantai rumah di kelompok intervensi untuk kelompok 

keluarga miskin justru lebih baik daripada rumah non Gakin, 

sedangkan di Kelompok kontrol lantai rumah non Gakin 

umumnya lebih baik daripada lantai rumah Gakin. 

 

Ventilasi rumah pada kelompok Gakin banyak yang 

ventilasinya dinilai tidak cukup (30.3% pada rumah Gakin vs 

10% pada rumah non Gakin di Kelompok kontrol). Ventilasi 

yang tidak cukup berarti aliran udara juga kurang lancar, 

sehingga rumah mungkin akan pengap atau lembab. Rumah 

dengan ventilasi yang kurang cukup juga merupakan rumah 

yang kurang sehat. Di kelompok intervensi, keadaannya 

hampir sama yaitu banyak kelompok Gakin yang ventilasi 

rumahnya kurang cukup,  jumlahnya mencapai 36.4 persen. 
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Tabel 29  Sebaran Contoh menurut Karakteristik  Rumah 

 

Karakteristik rumah 
Kontrol (%) Intervensi (%) 

G  NG Total  G  NG Total  

Jenis lantai rumah       

- Tanah dan 

plester/ubin 18.2 3.0 10.6 12.1 20.0 15.9 

- Seluruhnya ubin 69.7 18.2 43.9 48.5 30.0 39.7 

- Keramik dan ubin 3.0 18.2 10.6 36.4 26.7 31.7 

- Seluruhnya keramik 9.1 60.6 34.8 3.0 16.7 9.5 

- Kayu/panggung 0.0 0.0 0.0  0.0 6.7 3.2 

Ventilasi rumah       

- Cukup 69.7 90.9 80.3 63.6 80.0 71.4 

- Tidak cukup 30.3 9.1 19.7 36.4 20.0 28.6 

Jendela rumah       

- Cukup 69.7 87.9 78.8 60.6 83.3 71.4 

- Tidak cukup 30.3 12.1 21.2 39.4 16.7 28.6 

Banyaknya sinar matahari yang masuk    

- Cukup 72.7 87.9 80.3 60.6 80.0 69.8 

- Tidak cukup 27.3 12.1 19.7 39.4 20.0 30.2 

Keterangan: G: Gakin, NG: Non-Gakin 

 

 

Keadaan ventilasi umumnya berhubungan dengan jumlah 

jendela rumah. Rumah dengan ventilasi baik berarti jendelanya 

juga cukup jumlahnya atau lebar ukurannya.  Tiga dari sepuluh 

rumah keluarga miskin di kelompok kontrol dan empat dari 

sepuluh rumah keluarga miskin di kelompok intervensi, 

memiliki jendela yang kurang memadai.   

 

Sirkulasi udara yang cukup akan membuat rumah menjadi 

sehat, namun ternyata banyak yang masih belum 

menyadarinya.  Kesadaran akan kesehatan rumah barangkali 

terkait dengan kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi 

ekonomi seseorang, maka rumahnya mungkin juga semakin 

luas, semakin nyaman, dan semakin sehat yang dicerminkan 

oleh banyak ventilasi. 
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 Kurang lebih sepertiga rumah kelompok Gakin kurang dapat 

menerima sinar matahari.  Pada kelompok non Gakin terdapat 

seperdelapan rumah (di kelompok kontrol) dan seperlima rumah 

(di kelompok intervensi) yang tidak mendapat cukup sinar 

matahari. Masuknya sinar matahari pagi ke rumah membuat 

udara semakin segar dan membuat rumah menjadi sehat.  

Dengan jendela dan pintu rumah yang lebar serta cukup 

jumlahnya, maka sinar matahari akan bisa menembus rumah 

denga leluasa. Apabila setiap orang menyadari pentingnya 

matahari pagi, sirkulasi udara, dan ventilasi rumah, maka 

banyak rumah yang meskipun bentuk bangunannya sederhana 

namun tetap sehat.  

 

Sumber Air Minum. Sumber air utama digunakan untuk 

berbagai keperluan seperti mandi atau mencuci, sedangkan 

sumber air minum hanya digunakan untuk keperluan 

konsumsi/minum. Data menunjukkan (Tabel 30), sebagian besar 

keluarga (sekitar 90%) baik dari keluarga Gakin atau non 

Gakin mendapatkan air untuk berbagai keperluan dari sumur 

atau mata air.  Sumur-sumur tersebut ada yang milik pribadi 

dan ada pula yang milik bersama, sedangkan mata air 

umumnya menjadi milik bersama.   

 

Ledeng atau PAM hanya dimiliki oleh sebagian kecil keluarga 

di Kelompok kontrol (3.0% keluarga Gakin dan 6.1% non 

Gakin).  Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas air bersih dari 

pemerintah masih sangat terbatas dan belum dapat dinikmati 

oleh masyarakat perdesaan, khususnya di kedua lokasi 

penelitian. Di perkotaan akses ledeng/PAM lebih mudah dan 

sudah banyak masyarakat yang menjadi penggunanya. 

 

Masih terdapatnya masyarakat yang menggunakan air 

sungai/air hujan (sekitar 6-7%) untuk memenuhi kebutuhan air 

minum memerlukan perhatian bersama karena air tersebut 

sebenarnya tidak layak minum.  Pencemaran di sungai dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan (diare) apabila airnya 

diminum. 
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Tabel 30  Sebaran Keluarga menurut Sumber Air  

 

Sumber air 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Sumber air utama       

- Air sungai/air 

hujan 3.0 3.0 3.0 9.1 6.7 7.9 

- Sumur/mata air 93.9 90.9 92.4 87.9 93.3 90.5 

- Ledeng/PAM 3.0 6.1 4.5 3.0 0.0 1.6 

Sumber air minum      

- Air sungai/air 

hujan 6.1 6.1 6.1 6.1 6.7 6.3 

- Sumur/mata air 90.9 87.9 89.4 93.9 93.3 93.7 

- Ledeng/PAM 3.0 6.1 4.5 0.0 0.0 0.0 

Jarak sumber air dengan septic tank    

- < 10 m 36.4 33.3 34.8 27.3 16.7 22.2 

-  10 m 30.3 54.5 42.4 24.2 20.0 22.2 

- N/A 33.3 12.1 22.7 48.5 63.3 55.6 

 

 

Jarak sumber air minum dengan septic tank yang aman adalah 

10 m. Dengan jarak ini akan dapat dihindari rembesan atau 

cemaran bakteri dari septic tank ke sumber air minum (sumur).  

Dari Tabel 12 terlihat bahwa masih terdapat sepertiga keluarga 

Gakin dan non Gakin di Kelompok kontrol yang jarak sumber 

air dengan septic tank <10 m, dan hal ini akan mendatangkan 

risiko kesehatan bagi mereka. Di kelompok intervensi, 

kondisinya sedikit lebih baik yakni hanya 27.8 persen keluarga 

Gakin dan 16.7 persen non Gakin yang jarak sumber air minum 

dan septic tank-nya tidak memenuhi syarat kesehatan. 

 

Jarak sumber air minum dan septic tank yang pendek mungkin 

disebabkan oleh rumah yang saling berdekatan atau pemilikan 

lahan hunian yang sempit sehingga mereka terpaksa membuat 

sumur berdekatan dengan septic tank.  Apabila ledeng/air PAM 

sudah menjangkau lokasi pemukiman mereka, maka masalah 

ini akan dapat teratasi dengan baik. 
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Kondisi Kamar Mandi dan WC. Data pada Tabel 31 

menunjukkan bahwa masih terdapat contoh yang tidak 

memiliki kamar mandi (15% kelompok kontrol dan 32% 

kelompok intervensi), juga memiliki WC (25% kelompok kontrol 

dan 57% kelompok intervensi), sehingga masih menggunakan 

sungai dan kamar mandi pancuran juga WC umum. Masih 

besarnya kamar mandi yang digunakan contoh (di kedua 

kelompok intervensi) dalam kondisi kotor, terutama di 

kelompok keluarga miskin.   

 

Tabel 31  Sebaran Keluarga menurut Sanitasi 

 

Sanitasi 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Kepemilikan kamar mandi      

- Ya 75.8 93.9 84.8 75.8 60.0 68.3 

- Tidak 24.2 6.1 15.2 24.2 40.0 31.7 

Tempat mandi keluarga      

- Sungai 9.1 6.1 7.6 12.1 3.3 7.9 

- Pancuran/ kamar mandi 

umum 21.2 6.1 13.6 24.2 43.3 33.3 

- Kamar mandi sendiri 69.7 87.9 78.8 63.6 53.3 58.7 

Kondisi kamar mandi      

- Bersih 48.0 77.4 64.3 40.0 55.6 46.5 

- Kotor 52.0 22.6 35.7 60.0 44.4 53.5 

Kepemilikan WC       

- Ya 63.6 84.8 74.2 51.5 33.3 42.9 

- Tidak 36.4 15.2 25.8 48.5 66.7 57.1 

Tempat buang hajat       

- Kebun/sungai/empang 27.3 12.1 19.7 39.4 30.0 34.9 

- WC umum 9.1 3.0 6.1 15.2 36.7 25.4 

- WC pribadi 63.6 84.8 74.2 45.5 33.3 39.7 

 

 

Rendahnya kepemilikan kamar mandi dan WC juga masih 

tingginya kamar mandi dan WC yang kotor, menunjukkan 

rendahnya kesadaran keluarga (terutama keluarga non Gakin) 

tentang makna kesehatan. Hal ini mengindikasikan masih 

perlunya peningkatan pemahaman pada keluarga responden 
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tentang perlunya kebersihan. Pamijahan sebagai lokasi  

kelompok intervensi, adalah kecamatan dengan suasana 

perdesaan yang lebih menonjol dibandingkan di Ciampea 

tempat kelompok kontrol. Oleh sebab itu bisa dipahami apabila 

masyarakatnya lebih banyak mempraktekkan kebiasaan-

kebiasaan orang desa pada umumnya seperti mandi di sungai, 

pancuran, atau kamar mandi umum (karena tidak punya kamar 

mandi di rumah).  

 

Pembuangan Sampah. Data (Tabel 32) menunjukkan 

sebagian besar contoh memiliki kebiasaan membuang sampah 

di pekarangan/lubang terbuka/sungai, dibandingkan di tempat 

sampah yang sebaiknya dengan sengaja disediakan untuk 

buang sampah. Hal tersebut berarti kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Data 

lain menunjukkan masih cukup besar contoh di kedua kelompok 

dan di kedua kelompok keluarga miskin dan non miskin yang 

tidak memiliki tempat sampah, sehingga terbiasa 

memanfaatkan lingkungan sekitar seperti tanah kosong untuk 

tempat buang sampah.  

 

Tabel 32  Sebaran Keluarga menurut Kepemilikan dan Tempat 

Pembuangan Sampah 

 

Tempat Buang Sampah 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

Gakin  
Non 

Gakin  
Total  Gakin  

Non 

Gakin  
Total  

Pekarangan/lubang 

terbuka/sungai 97.0 63.6 80.3 97.0 100.0 98.4 

Tempat sampah tertutup/ 

kantong plastik/TPS 3.0 36.4 19.7 3.0 0.0 1.6 

 

 

IV.6.2.  Praktek Higiene  

 

Higiene contoh diukur oleh beberapa kebiasaan seperti 

kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi, 

mencuci peralatan pakai sabun, kebiasaan keramas pakai 
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sampo, dan lain-lain. Tabel 33 menunjukkan prosentase contoh 

yang selalu mempraktekkan kebiasaan personal higiene yang 

baik, sisanya adalah yang tidak pernah melakukan dan kadang-

kadang melakukan praktek tersebut.    

 

Tabel 33  Sebaran Contoh menurut Kebiasaan Personal 

Higiene 

 

No 
Kebiasaan Personal 

Higiene 

Kontrol (%) Intervensi (%) 

G NG T G NG T 

1 Anak selalu mencuci 

tangan sebelum makan 39.4 63.6 51.5 48.5 56.7 52.4 

2 Makanan Selalu Ditutp 

Jika Disimpan 84.8 97.0 90.9 97.0 96.7 96.8 

3 Selalu Mencuci Peralatan 

Dengan Air Bersih dan 

Sabun 78.8 100.0 89.4 87.9 93.3 90.5 

4 Air untuk Minum Selalu 

Dimasak Sampai 

Mendidih 97.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 

5 Bahan makanan selalu 

dicuci sebelum dimasak / 

dimakan langsung 97.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 

6 Anak selalu memotong 

kuku minimal sekali 

seminggu 75.8 81.8 78.8 84.8 90.0 87.3 

7 Anak selalu menggunakan 

sabun setiap mandi 97.0 93.9 95.5 97.0 100.0 98.4 

8 Anak selalu mencuci 

rambut menggunakan 

sampo 75.8 93.9 84.8 72.7 90.0 81.0 

9 Anak/Anggota Keluarga 

Selalu Gosok Gigi minimal 

2 kali sehari 54.8 62.5 58.7 42.4 58.6 50.0 

10 Anak selalu Gosok Gigi 

Menggunakan Odol 38.7 68.8 54.0 45.5 65.5 54.8 

11 Anak selalu ganti Pakaian 

Setelah Bermain di luar 48.5 54.5 51.5 39.4 56.7 47.6 

Keterangan: G: Gakin, NG: Non-Gakin, T: Total 
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Kebiasaan mencuci tangan.  Di Kelompok kontrol sebanyak 

57.6 persen (Gakin) kadang-kadang mencuci tangan dan 63.6 

persen (non Gakin) selalu mencuci tangannya setiap mau 

makan. Di kelompok intervensi, sebanyak sebanyak 51.5 persen 

keluarga (Gakin) kadang-kadang mencuci tangannya dan 56.7 

persen keluarga (non Gakin) selalu mencuci tangannya ketika 

mau makan. Ini sudah cukup menggambarkan bahwa mencuci 

tangan sebelum makan sudah dibiasakan walaupun masih 

belum selalu dilakukan oleh semua contoh. Mencuci tangan 

sebelum makan adalah bagian dari higienitas personal.  

Sebagian masyarakat (khususnya di perdesaan) terkadang 

makan tanpa menggunakan sendok. Untuk itu cuci tangan 

sebelum makan sangat penting untuk dilakukan. Dari hasil 

penelitian ini diketahui bahwa sepertiga sampai setengah 

keluarga kadang-kadang saja mencuci tangan, dan oleh sebab 

itu penyuluhan tentang aspek higienitas personal ini perlu 

dilakukan. 

 

Kebiasaan menutup makanan. Di Kelompok kontrol,  

keluarga baik Gakin (84.8%) maupun non Gakin (97.0%) selalu 

menutup makanannya. Di kelompok intervensi demikian juga 

sebanyak 97.0 persen keluarga Gakin  dan 96.7 persen keluarga 

non Gakin selalu menutup makanan. Hal ini berati keluarga 

sudah mulai sadar bahwa sebaiknya makanan ditutup sehingga 

tidak dihinggapi lalat dan makanan tetap higienis. 

 

Kebiasaan mencuci peralatan makan. Kebiasaan ini sudah 

baik, dimana 78.8 persen keluarga (Gakin) di Kelompok kontrol 

selau mencuci peralatan makannya dan semua contoh non 

Gakin (100.0%) selalu mencuci peralatan makan. Untuk 

kelompok intervensi, terdapat 87.9 persen keluarga (Gakin) dan 

93.3 persen keluarga (non Gakin) yang selalu mencuci peralatan 

makannya.  

 

Kebiasaan memasak air minum sampai mendidih. Seluruh 

keluarga (100.0%) Gakin maupun non Gakin di kelompok 

intervensi sudah mempunyai kebiasaan yang baik tentang 

perlunya memasak air minum sampai mendidih. Namun di 
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Kelompok kontrol masih ada 3.0 persen keluarga (Gakin) yang 

kadang-kadang saja memasak air minumnya sampai mendidih. 

Kurangnya pemahaman tentang penyiapan air minum yang 

baik dapat menyebabkan penyakit. Air adalah salah satu 

kebutuhan penting mahluk hidup. Namun demikian, air juga 

dapat menjadi media penularan penyakit. Oleh sebab itu, 

memasak air (minum) sampai mendidih merupakan suatu 

keharusan yang harus dipraktekkan sehari-hari. Pada 

umumnya, bakteri akan mati pada pemanasan hingga 100 

derajat. 

 

Kebiasaan memakan langsung bahan makanan.  

Masyarakat Sunda memiliki kebiasaan makan lalap (sayuran) 

mentah, dan tanpa pencucian yang baik maka lalap (sayuran) 

mentah akan mudah mendatangkan penyakit. Lebih dari 95 

persen keluarga, baik di Kelompok kontrol ataupun kelompok 

intervensi memiliki kebiasaan mengonsumsi pangan mentah 

(tanpa dimasak). Dalam penyuluhan gizi kebiasaan ini perlu 

untuk sedikit demi sedikit diubah, hingga mereka mau 

mengonsumsi lalap (sayuran) yang sudah direbus atau dimasak.  

Mengubah kebiasaan makan adalah sesuatu yang sulit, namun 

tetap bisa dilakukan. 

 

Kebiasaan menggunting kuku.  Di Kelompok kontrol lebih 

dari separuh contoh Gakin (75.8%) dan non Gakin (81.8%) 

sudah selalu menggunting kukunya seminggu sekali.  Demikian 

pula di kelompok intervensi, lebih dari separuh contoh Gakin 

(84.8%) dan non Gakin (90.0%) telah mempunyai kebiasaan 

selalu menggunting kuku seminggu sekali. Ini mengungkapkan 

bahwa sebagian besar contoh sudah menyadari bahwa 

kebiasaan menggunting kuku seminggu sekali adalah kebiasaan 

yang harus dilakukan agar ketika makan memakai tangan, 

kuman-kuman yang terdapat di kuku tidak masuk ke dalam 

tubuh dan menimbulkan penyakit.  

 

Kebiasaan menggunakan sabun mandi. Di Kelompok 

kontrol,  keluarga Gakin yang selalu menggunakan sabun 

ketika mandi berjumlah 97.0 persen dan keluarga non Gakin 
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93.9 persen.  Demikian halnya di kelompok intervensi, sebagian 

besar keluarga Gakin (97.0%) dan seluruh keluarga non Gakin 

selalu menggunakan sabun setiap kali mandi. Ini berarti contoh 

sudah sadar bahwa mandi bukan sekedar membasahi tubuh 

dengan air, namun juga membersihkan badan dari kuman 

dengan cara menggunakan sabun mandi. 

   

Kebiasaan menggunakan shampo. Kebiasaan menggunakan 

shampo sudah dilakukan oleh keluarga contoh di kedua lokasi 

penelitian (Tabel 33). Di Kelompok kontrol, sejumlah 75.8 

persen keluarga Gakin dan 93.9 persen keluarga non Gakin 

selalu menggunakan shampo ketika keramas. Di kelompok 

intervensi, juga cukup banyak keluarga Gakin (72.7%) dan non 

Gakin (90.0%) yang sudah memakai shampo setiap kali 

keramas. Kebiasaan menggunakan sabun mandi dan shampo 

sudah menggambarkan bahwa masyarakat di kedua lokasi 

penelitian telah mengerti kebersihan diri sendiri. 

 

Kebiasaan Menggosok Gigi. Di Kelompok kontrol sebesar 

54.8 persen keluarga Gakin dan 62.5 persen non Gakin selalu 

menggosok gigi minimal 2 kali sehari (Tabel 33). Jumlah yang 

hampir sama juga ditemukan di kelompok intervensi. 

Kebiasaan menggosok gigi minimal 2 kali sehari ini 

mengindikasikan bahwa di masyarakat sudah mulai tumbuh 

kesadaran tentang pentingnya kebersihan gigi.  

 

Kebiasaan Gosok Gigi Menggunakan Odol. Namun 

ternyata kebiasaan menggunakan pasta gigi masih harus 

ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat dari Tabel 33 yang 

menunjukkan bahwa di Kelompok kontrol perbandingan antara 

yang tidak pernah menggunakan pasta gigi dan yang selalu 

menggunakan pasta gigi jumlahnya sama yaitu 38.7 persen 

(untuk keluarga Gakin). Keluarga non Gakin yang selalu 

menggunakan pasta gigi jumlahnya lebih banyak (68.8%). Di 

kelompok intervensi, keluarga  Gakin maupun non Gakin  yang 

selalu menggunakan pasta gigi berjumlah masing-masing 45.5 

persen dan 65.5 persen. 
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Kebiasaan mengganti pakaian setelah bermain/bekerja.  

Sejumlah 51.5 persen keluarga (Gakin) di Kelompok kontrol 

kadang-kadang saja mengganti pakaiannya, dan 54.5 persen 

keluarga (non Gakin) selalu mengganti pakaiannya setelah 

bekerja/bermain. Tidak berbeda jauh dengan di Kelompok 

kontrol, di kelompok intervensi  sebesar 60.6 persen keluarga 

(Gakin) kadang-kadang mengganti pakaian dan 56.7 persen 

keluarga (non Gakin) selalu mengganti pakaian setelah 

bermain/bekerja. Jadi, kesadaran untuk berpakaian secara 

bersih tampaknya lebih menonjol pada keluarga non Gakin 

dibandingkan keluarga Gakin. Hal ini dapat disebabkan karena 

pakaian yang dimiliki hanya sedikit sehingga sepulang 

bekerja/sehabis bermain tidak perlu mengganti pakaian dan 

pakaian yang baru dapat dipakai keesokan harinya ketika akan 

memulai rutinitas. 

 

IV.6.3.  Status Kesehatan Anak 

 

Kesehatan anak diukur dari keterpaparannya terhadap dua 

jenis penyakit infeksi yang sering diderita anak Indonesia dan 

terkait erat dengan status gizinya. Kedua penyalit tersebut 

adalah diarrhea dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). 

Pengukuran kesehatan anak dilakukan pada data  awal, dengan 

mengukur keterpaparan, frekuensi, dan lama setiap kali sakit 

dalam dua minggu terakhir.  

 

Hasil analisis menunjukkan (Tabel 34) sepertiga anak di 

kelompok kontrol dan lebih dari setengah anak di kelompok 

intervensi menderita diarhea dalam dua minggu terakhir, 

bahkan terdapat yang dua sampai tiga kali, dimana 

setengahnya menderita diare selama lebih dari tiga hari per 

kali sakit.  Keluhan atau sakit diare yang pernah dialami oleh 

contoh anak dua minggu terakhir di kelompok intervensi lebih 

besar (55,6%) daripada di kelompok kontrol (36,4%). Angka 

tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi 

diare nasional untuk anak balita sebesar 16,7 persen (Badan  

Litbangkes, 2008).  
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Tabel 34  Sebaran Contoh berdasarkan Riwayat Penyakit 

dalam 2 Minggu Terakhir 

 

Riwayat Penyakit dalam 2 

Minggu 
Kontrol (%)  Intervensi (%) Total (%) 

A. Anak Menderita Diarhea 36.4 55.6 45.7 

Frekuensi diare     

- 1 kali 31.8 34.9 33.3 

- 2 kali  3.0 6.3 4.7 

- ≥ 3 kali 1.5 14.3 7.8 

Lama setiap diare    

- ≤3  hari 16.7 41.3 28.7 

- > 3 hari 19.7 14.3 17.1 

B. Anak Menderita ISPA 90.9 93.7 92.2 

Frekuensi ISPA    

- 1 kali 33.3 20.6 27.1 

- 2 kali 24.2 23.8 24.0 

- ≥ 3 kali 33.3 49.2 41.1 

Lama Setiap ISPA    

- ≤ 3 hari 68.2 61.9 65.1 

- > 3 hari 22.7 31.7 27.1 

 

 

Diare adalah buang air besar yang disertai banyak air dan 

merupakan kumpulan gejala dari berbagai penyakit. Diare 

biasanya bersamaan dengan peradangan usus. Diare tidak 

boleh dianggap ringan, keadaan ini harus dihadapi dengan 

serius, mengingat cairan banyak keluar dari tubuh, sedangkan 

tubuh kita pada umumnya (60%) terdiri dari pada air. Sebab itu 

bila seseorang menderita diare berat, maka dalam waktu 

singkat tubuh penderita sudah kelihatan sangat kurus 

(Shulman, Phair & Sommer, 1994).  

 

Besarnya prosentase anak yang menderita diarrhea 

mencerminkan bahwa status kesehatan anak balita berada 

dalam keadaan rentan, terlebih bila lama hari sakit cukup lama 

(> 3 hari). Umumnya ditemukan hubungan antara kemiskinan 

dengan tingkat kesakitan anak balita, seperti juga ditemkan 
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diberbagai penelitian yang dilakukan di Amerika Latin (Engle 

et. al , 1997). 

 

Data menunjukkan sebagian besar anak pernah mengalami 

ISPA. Jumlah tersebut menyebar, dimana sepertiganya 

mengalami ISPA 3 kali dalam dua minggu. Besarnya prosentase 

anak yang sakit pada frekuensi yang cukup tinggi dan lama 

penyakit yang cukup panjang, menunjukkan bahwa anak 

sangat rentan dan berulang kali menderita sakit. Kondisi 

tersebut dapat mengakibatkan penyakit serius, karena  ISPA 

yang mengenai jaringan paru-paru atau ISPA berat, dapat 

menjadi pneumonia (Badan Litbangkes, 2008).  



 
 

91 

IV.7.  PELAKSANAAN PENINGKATAN CARE 

 

IV.7.1. Pengembangan Instrument, Modul, dan Alat Bantu  

 

Instrument care dikembangkan mengacu kepada konsep care 

menurut Engle, Menon, dan Hadad (1997). Care dilihat dari dua 

komponen utama yaitu sumberdaya dan praktek. 

 

a. Praktek Care terdiri dari: (1) Menu yang sehat dan 

pemberian makan yang tepat, (2) Perawatan kesehatan 

anak, (3) Keamanan pangan, sanitasi dan higiene, (4) 

Stimulasi tumbuh kembang anak, (5) Stimulasi psikososial 

dan kognitif anak, (6) Menciptakan lingkungan rumah yang 

ramah anak. 

 

b. Sumberdaya Care terdiri dari: (1) Memahami malnutrisi 

serta fungsi dan zat gizi utama, (2) Hubungan antara gizi 

dan kecerdasan, (3) Tugas perkembangan keluarga, (4) 

Tugas perkembangan anak, (5) Membangun kepercayaan 

diri ibu dan mempertahankan dukungan sosial, (6) 

Manajemen sumberdaya keluarga.  

 

Efektivitas dari intervensi adalah perhatian utama dari 

peneliti, oleh karena itu, luas dan kedalaman dari materi 

penyuluhan telah dirancang dengan mempertimbangkan latar 

belakang pendidikan contoh dan kemungkinan maksimum 

lamanya penyuluhan. Materi penyuluhan dibuat dalam format 

modul, flipchart, dan leaflet. Salah satu alat ukur yang sangat 

efektif dalam kegiatan penyuluhan adalah dengan pelaksanaan 

tes pre-post yang terdiri dari lima pertanyaan benar-salah yang 

berkaitan dengan materi dalam penyuluhan. 

 

Tentang langkah-langkah penelitian yang telah dilaksanakan, 

mengembangkan materi intervensi dan instrumen perlu suatu 

usaha luar biasa, dan ini akan digunakan untuk menemukan 

efek pengetahuan dan kepedulian ibu terhadap status gizi 

anaknya. Instrumen ini (kuesioner) meliputi berbagai dimensi 

dan menekankan pada jarak, kedalaman, dan bahasa yang 
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digunakan, oleh karena latar belakang pendidikan dari  contoh, 

dan untuk mengantisipasi kemungkinan lamanya proses  

wawancara. Pertimbangan yang sama juga diterapkan dalam 

pengembangan materi intervensi. Intervensi atau proses 

penyuluhan dilaksanakan tidak lebih dari 90 menit, termasuk 

sambutan dan pengenalan, presentasi materi, diskusi, dan pre-

post tes. Jadi, materi penyuluhan harus disampaikan 

maksimum 60 menit. 

 

Modul dan flipchart dirumuskan didasarkan pada kebutuhan 

sasaran. Penyuluhan dilaksanakan seminggu sekali, dimana 

antar materi yang disampaikan saling berkaitan dan 

terstruktur, sehingga contoh dapat dengan mudah memahami 

materi yang disampaikan. Tujuan umum dan khusus untuk 

masing-masing topik diuraikan pada penjelasan berikut ini: 

 

 

A1. Menu Yang Sehat Dan Pemberian Makan                               

Yang Tepat 

 

Tujuan Instruksional Umum.  

Peserta mengetahui penyiapan menu yang sehat dan praktek 

pemberian makan yang tepat.  

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Pentingnya menu yang sehat dan seimbang 

2. Ciri-ciri menu yang sehat dan seimbang 

3. Contoh menu yang sehat dan seimbang 

4. Alasan pentingnya pemberian makan yang tepat 

5. Cara pemberian makan kepada anak yang sehat dan anak 

yang sakit 
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A2.  Perawatan Kesehatan Anak 

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta mampu memahami pentingnya perawatan kesehatan 

anak serta mengetahui cara-cara perawatan anak  yang tepat. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Pentingnya perawatan kesehatan anak  

2. Jenis penyakit dan pertolongan pertamanya 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan anak sakit 

4. Faktor-faktor yang mampu meningkatkan kesehatan anak 

5. Dampak sakit terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak 

6. Contoh perawatan kesehatan anak yang memadai 

 

 

A3. Keamanan Pangan, Sanitasi dan Higiene  

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta memahami pentingnya memperhatikan keamanan 

pangan, sanitasi dan higiene. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Pentingnya keamanan pangan, sanitasi dan higiene 

2. Ciri-ciri pangan yang aman dikonsumsi 

3. Contoh-contoh makanan yang berbahaya 

4. Perbedaan sanitasi dengan higiene 

5. Contoh sanitasi dan higiene rumah 

6. Tips memelihara rumah dengan sanitasi dan higiene yang 

baik 

 

 

 

 



 
 
94 

A4. Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 

 

Tujuan Instruksional Umum.  

Peserta memahami ruang lingkup, indikator, dan pentingnya 

merangsang/stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Pentingnya memperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangan anak 

2. Indikator pertumbuhan dan perkembangan anak 

3. Tips merangsang/stimulasi pertumbuhan anak  

4. Tips merangsang/stimulasi perkembangan anak 

 

 
A5. Stimulasi Psikososial dan Kognitif Anak 

 

Tujuan Instruksional Umum.  

Peserta mengetahui aspek psikososial dan kognitif anak, serta 

memahami pentingnya stimulasi psikososial dan kognitif anak 

Batita.    

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Alasan pentingnya stimulasi psikososial dan kognitif anak 

2. Aspek psikososial dan aspek kognitif anak 

3. Cara stimulasi psikososial dan kognitif anak 

4. Contoh praktek stimulasi psikososial  

5. Contoh praktek stimulasi kognitif anak   

 

 

A6. Menciptakan Lingkungan Rumah yang Ramah Anak 

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta memahami pentingnya membangun lingkungan rumah 

yang ramah anak.   
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Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Alasan pentingnya memperhatikan dan membangun 

lingkungan rumah yang ramah anak 

2. Ciri-ciri lingkungan rumah yang ramah anak 

3. Lingkungan rumah yang membahayakan anak  

4. Tips menciptakan lingkungan rumah yang ramah untuk 

anak 

 

 

B1. Memahami Malnutrisi serta Fungsi dan Sumber Zat 

Gizi Utama 

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta mengetahui jenis gizi salah dan faktor yang 

mempengaruhinya, serta  mengetahui sumber dan fungsi zat 

gizi utama. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Pentingnya memahami malnutrisi  

2. Jenis dan faktor yang mempengaruhi malnutrisi 

3. Ciri-ciri anak yang mengalami malnutrisi 

4. Zat-zat gizi utama 

5. Sumber dan fungsi zat-zat gizi utama 

 

 

B2. Hubungan antara Gizi dan Kecerdasan 

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta memahami hubungan atau keterkaitan antara gizi dan 

kecerdasan. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 
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1. Pengertian dan indikator kecerdasan 

2. Gizi merupakan salah satu faktor penentu kecerdasan 

3. Sumber pangan dan zat gizi yang terkait erat dengan 

kecerdasan  

4. Mekanisme sederhana hubungan gizi dan kecerdasan 

 
 

B3. Tugas Perkembangan Keluarga 

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta mampu mengetahui dan memahami pentingnya tugas 

perkembangan keluarga. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Pengertian tugas perkembangan keluarga 

2. Tugas perkembangan keluarga sepanjang siklus 

kehidupannya 

3. Tugas perkembangan keluarga yang memiliki  anak usia 

dini (Batita) 

4. Contoh praktek dari tugas perkembangan keluarga dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

B4. Tugas Perkembangan Anak 

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta mengetahui dan memahami tugas perkembangan anak 

Batita. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Pentingnya memahami tugas perkembangan anak 

2. Definisi dari tugas perkembangan anak 

3. Tugas perkembangan anak usia dibawah tiga tahun (Batita) 
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4. Contoh tugas perkembangan anak meliputi gerakan motorik 

(kasar dan halus), komunikasi (pasif dan aktif), kecerdasan, 

menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. 

 

 

B5. Membangun Kepercayaan Diri Ibu dan 

Mempertahankan Dukungan Sosial 

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta memahami pentingnya membangun kepercayaan diri 

serta upaya memperoleh dukungan sosial dalam pengasuhan 

anak. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Alasan pentingnya aspek kepercayaan diri dalam 

pengasuhan anak 

2. Pentingnya aspek dukungan social dalam pengasuhan anak 

3. Tips membangun atau meningkatkan kepercayaan diri  

4. Tips membangun atau meningkatkan dukungan sosial  

 

 

B6. Manajemen Sumberdaya Keluarga  

 

Tujuan Instruksional Umum. 

Peserta mengetahui jenis sumberdaya keluarga serta 

memahami pentingnya mengelola dengan baik sumberdaya 

keluarga. 

 

Tujuan Instruksional Khusus. 

Setelah mendapat penyuluhan, peserta mengetahui dan 

memahami: 

1. Alasan pentingnya memperhatikan sumberdaya keluarga 

2. Jenis sumberdaya keluarga 

3. Prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya keluarga 
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Selain modul, alat bantu peningkatan care lainnya adalah 

flipchart serta leaflet yang dibagikan setiap pertemuan sesuai 

topik yang dibahas.  Materi flipchart disesuaikan dengan modul. 

Alat bantu evaluasi efektivitas penyuluhan setiap minggunya 

adalah pre-post test berupa 5 buah pertanyaan salah-benar 

sesuai topik yang dibahas.  

 

Hasil evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan penyuluhan 

kepada masyarakat selama ini, peneliti memutuskan tidak 

menggunakan lembar balik sebagaimana umumnya dibuat dan 

digunakan dalam penyuluhan. Beberapa alasan penting adalah: 

 

1. Flipchart yang terbuat dari kertas,  biasanya disimpan atau 

dibawa dengan digulung, sehingga memerlukan kertas tebal 

agar bisa jatuh dan tidak menggulung saat digunakan. 

Konsekuensinya adalah flipchart menjadi  cukup berat 

untuk dipegang oleh penyuluh selama kurang lebih satu jam 

penyuluhan.  

2. Lembar balik yang selama ini dikembangkan dan digunakan 

dalam berbagai penyuluhan, tidak dirancang memiliki 

dudukan sehingga harus dipegang oleh penyuluh selama 

penyuluhan.  

3. Ukuran lembar balik yang umum adalah 40 Cm x 60 Cm,  

sehingga hanya menampung sedikit sekali materi. 

Penambahan materi dalam tiap lembar balik biasanya 

diikuti dengan pengecilan huruf, namun tetap sulit dibaca 

dalam jarak minimal ideal penyuluh-partisipan (sekitar 2 

meter).    

 

Dengan evaluasi tersebut, maka peneliti membuat flipchart dari 

bahan flexy yang bisa tahan lama (kedap air), ringan, mudah 

digulung tanpa menjadi ‖menggulung‖ saat digunakan. Ukuran 

flipchart dibuat lebih besar yaotu 60 Cm x 90 Cm, sehingga 

mampu menampung materi dengan ukuran tulisan minimal 20, 

dan memungkinkannya masih terlihat jelas oleh peserta 

penyuluhan dari jarak 3.5 meter.  
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Untuk dudukan flipchart, peneliti memanfaatkan dudukan 

microphone yang bisa diatur ketinggiannya, sehingga terlihat 

nyaman oleh para peserta penyuluhan yang duduk di lantai. 

Agar tidak terlalu berat dan mudah membalikkan lembarannya, 

per lima lembar flipchart diikat dalam satu bundel dan 

dipasangi beberapa cincin supaya bisa dimasukkan besi (yang 

panjangnya melebihi lebar flipchart). Pada bagian atas dudukan 

microphone, dipasang paralon dengan panjang sedikit lebih 

pendek dari jarak antara lebar dua cincin flifchart. Paralon 

tersebut dibuat saluran sebagai dudukan besi, sehingga tiap 

lembar flipchart dapat dibalik (lembar balik) dengan mudah.  

Bentuk alat bantu penyuluhan tersebut merupakan sebuah 

inovasi, dimana belum pernah ada dan digunakan sebelumnya 

dalam berbagai penyuluhan masyarakat.  

 

IV.7.2 Penentuan Lokasi Intervensi 

 

Penentuan lokasi intervensi ditentukan oleh hasil analisis data  

awal, yang menunjukkan bahwa secara umum sumberdaya dan 

perilaku care contoh di Pamijahan lebih rendah dibandingkan 

hal yang sama di Ciampea. Mengingat tujuan dari penelitian 

adalah pemberdayaan bagi ibu-ibu yang anaknya berstatus gizi 

kurang sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan status gizinya, maka ditetapkan contoh di 

Pamijahan sebagai kelompok intervensi (intervensi/intervention 

group) sementara contoh di Ciampea sebagai kelompok kontrol. 

Pertimbangan lainnya adalah karena dari segi lokasi dan 

infrastruktur lainnya, ibu-ibu di kelompok kontrol memiliki 

akses informasi kesehatan yang lebih baik dibandingkan ibu-ibu 

di Pamijahan. 

 

Hasil analisis menunjukkan dari 12 topik sumberdaya dan 

praktek care, skor pengetahuan ibu di kecamatan pamijahan 

lebih rendah pada lebih banyak topik tersebut dibandingkan 

pengetahuan ibu di kecamatan kelompok kontrol. Skor 

pengetahuan yang lebih rendah secara signifikan terutama 

dalam hal ―memahami malnutrisi serta fungsi dan zat gizi 

utama‖ dan ―manajemen sumberdaya keluarga‖. Namun khusus 
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untuk topik B3 (Tugas Perkembangan Keluarga), pengetahuan  

ibu-ibu di Kelompok intervensi lebih baik dibandingkan 

pengetahuan ibu-ibu di Kelompok kontrol.  

 

Elaborasi sumberdaya dan praktek care contoh di Kelompok 

intervensi menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan 

sumberdaya care pada topik tertentu antara contoh di Desa 

Gunung Sari dan Gunung Picung, namun secara umum 

menunjukkan bahwa pada dua lokasi tersebut perlu 

memperoleh penyuluhan dengan materi yang sama.   Elaborasi 

lain menunjukkan bahwa  skor pengetahuan ibu-ibu yang 

keluarganya tidak tergolong miskin (non-gakin) lebih baik 

dibandingkan ibu-ibu yang keluarganya tergolong miskin. 

 

IV.7.3.  Teknik dan  Metode Peningkatan Care 

 

Penyuluhan dirancang sebanyak 12 kali, terdiri dari enam topik 

sumberdaya care dan enam topik praktek care. Pelaksanaan 

penyuluhan dilaksanakan seminggu sekali dengan 

pertimbangan bahwa jeda seminggu antar penyuluhan 

dipandang  waktu yang tepat, tidak terlalu lama dan tidak 

terlalu cepat. Jeda yang terlalu lama dikhawatirkan akan 

menyebabkan peserta lupa materi yang diberikan sebelumnya, 

sehingga efek akumulasi materi sulit didapat. Untuk 

melaksanakan penyuluhan lebih cepat (kurang dari seminggu 

atau bahkan seminggu dua kali), selain dikhawatirkan akan 

mendatangkan kendala teknis bagi peserta, juga dikhawatirkan 

secara substansi akan membebani para peserta penyuluhan.   

 

Jadwal rinci penyuluhan (form rencana penyuluhan) yang 

dirancang selama 90 menit tertera dalam form rencana 

penyuluhan yang juga memuat target setiap pertemuan. Contoh 

form rencana penyuluhan disajikan pada Box 1. 
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Box 1. Contoh Bentuk Pelaksanaan Penyuluhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.7.4. Perkembangan Evaluasi 

 

Penyuluhan Diselenggarakan 12 kali seperti yang telah 

direncanakan. Peserta diharapkan dapat mengikuti penyuluhan 

secara teratur. Ini dapat dilihat dari rata-rata kehadiran 

intervensi lebih dari 81 persen. Persentase kehadiran peserta 

tergolong tinggi yaitu rataan sebesar 81 persen, bahkan 

sebagian besar hadir penyuluhan secara penuh. Hanya untuk  

alasan mendesak tertentu, beberapa peserta tidak menghadiri 

MODULE  B1 
 

MALNUTRISI, FUNGSI,  

DAN SUMBER ZAT GIZI UTAMA 

Tujuan Instruksional Umum:  

Peserta mengetahui jenis gizi salah dan faktor yang mempengaruhinya, 

serta  mengetahui sumber dan fungsi zat gizi utama. 
 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mengetahui dan memahami: 

1. Menjelaskan pentingnya memahami malnutrisi  

2. Menyebutkan jenis dan faktor yang mempengaruhi malnutrisi 

3. Menyebutkan ciri-ciri anak yang mengalami malnutrisi 

4. Menyebutkan zat gizi utama 

5. Menyebutkan  sumber dan fungsi zat gizi utama 
 

Sasaran    : ibu/kader/remaja 

Lama Penyuluhan   : 90 menit 

Alat Bantu  : flipchart, wireless, alat tulis (kertas dan    

                                         pensil/pulpen) 

Jadwal Kegiatan :     
 

Jumlah Waktu Aktivitas 

10 menit Pembukaan dan Pre Tes 

  5 menit Pemaparan Tujuan 

25 menit Materi I: Masalah Malnutrisi 

25 menit Materi II: Sumber dan Zat Gizi Utama 

10 menit Tanya Jawab 

10 menit 

  5 menit 

Evaluasi dan Post Tes  

Penutupan 
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penyuluhan tersebut. Peserta penyuluhan sangat antusias 

untuk menghadiri penyuluhan, terutama karena mereka sadar 

bahwa penyuluhan hanya berlangsung selama 12 kali. Mereka 

mengharapkan bahwa penyuluhan seperti ini akan berlanjut 

sampai mereka bisa memperoleh pengetahuan akan 

pengasuhan anak. Ada beberapa peserta yang tidak menghadiri 

penyuluhan sebab mereka pindah rumah, baru saja melahirkan, 

atau pergi berdagang. 

 

Tabel 35  Sebaran Frekuensi dan Persentase Kehadiran 

Peserta Penyuluhan (Ibu, Kader dan Remaja) 

 

No. Kelompok Intervensi 
Frekuensi 

Kehadiran 
(%) 

1 Gunung Sari  I 11.07 92.22 

2 Gunung Sari II 10.92 81.11 

3 Gunung Picung I 10.79 89.71 

4 Gunung Picung II 9.73 81.09 

5 Kader dan wanita belum menikah  

Gunung Sari 

11.40 95.83 

6 Kader dan wanita belum menikah  

Gunung Picung 

10.80 90.00 

 

Dua materi ditambahkan dan disisipikan saat kegiatan 

penyuluhan yaitu materi pengukuran antropometri (tinggi 

badan dan berat badan anak) dan materi makanan kecil (snack) 

untuk anak-anak, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

 

 Beberapa anak tidak terbiasa dengan pengukuran 

anthoropometri sehingga pengambilan data dilakukan 

dengan cukup lama. Para ibu dan kader perlu mengetahui 

metode dan prinsip dalam mengukur tinggi badan dan berat 

badan anak, sehingga dapat membantu dalam pengukuran.  

 Dalam kenyataannya, banyak para orangtua yang tidak 

memperhatikan konsumsi makanan kecil anaknya. 

Seringkali anak-anak mengkonsumsi snack yang dicurigai 

tidak higienis dan mengandung bahan tambahan (bahan 

pengawet, pewarna, pewarna) yang tidak aman. Bahkan 
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lebih buruk lagi, banyak orang tua merasa bahwa konsumsi 

snack itu bisa menggantikan makanan utama. 

 

 

Adanya tes pada awal dan akhir setiap penyuluhan telah 

mendorong peserta untuk menghadiri penyuluhan dengan aktif 

sebab mereka akan merasa malu jika mereka mendapat nilai 

yang rendah. Peserta sangat senangkan manakala diminta 

untuk membacakan materi penyuluhan yang tertera pada 

flipchart. Mereka berusaha keras untuk mengingat materi pada 

saat itu untuk mengulang dan meringkas materi penyuluhan. 

Di empat terakhir pertemuan, mereka ditugaskan pekerjaan 

rumah untuk suatu kompetisi. Mereka mengerjakannya dengan 

serius dan melibatkan para suami mereka dan anggota lain di 

keluarga untuk membantu mereka belajar dan menjawab 

pekerjaan rumah tersebut. 

 

Tabel 36  Sebaran Nilai pre-test dan post-test Ibu serta Kader 

dan Remaja yang Mengikuti Penyuluhan 

 

Hasil dari  analisis menunjukkan suatu peningkatan nilai pre 

dan post tes pada setiap pertemuan. Walaupun tidak begitu 

tinggi, peserta mempunyai kepercayaan yang tinggi dari 

jawaban mereka saat post-test ( Tabel 36). 

 

Setelah penyuluhan dilakukan selama enam kali (enam 

minggu), suasana penyuluhan menjadi lebih kondusif. Dari 

No. Kelompok Intervensi Pre Post Delta 

1 Gunung Sari  I 7.90 9.09 1.19 

2 Gunung Sari II 7.92 9.29 1.36 

3 Gunung Picung I 7.84 9.45 1.60 

4 Gunung Picung II 7.48 9.23 1.74 

5 Kader dan wanita belum menikah 

Gunung Sari 

8.24 9.67 1.40 

6 Kader dan wanita belum menikah  

Gunung Picung 

8.14 9.89 1.76 

 Total contoh 7.92 9.43 1.51 
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awal, peneliti tidak pernah menghalangi peserta membawa 

anakn mereka selama penyuluhan sebab ini akan membuat 

mereka tidak dapat menghadiri penyuluhan dengan alasan 

tidak ada yang menjaga anak mereka atau tidak ada pusat 

pengasuhan anak sementara. Keputusan untuk membawa anak 

bersama mereka atau tidak diserahkan kepada peserta setelah 

mereka diberitahukan menyangkut tujuan dan batasan waktu 

penyuluhan termasuk konsekuensinya jika membawa anak. 

 

Dalam prakteknya, dengan pemahaman diri, mereka 

meninggalkan anak mereka untuk sementara di bawah 

perhatian seseorang sedemikian sehingga mereka bisa 

menghadiri penyuluhan tersebut. Bagaimanapun, beberapa 

membawa anak mereka karena tidak ada tetangga yang bisa 

membantu menjaga anak mereka atau karena anak mereka 

tidak mau dijaga oleh orang lain. Pada awalnya, terdapat anak 

yang sedikit rewel sehingga menyebabkan peserta keluar 

masuk ruang penyuluhan. Namun dalam waktu yang relative 

singkat, anak-anak bisa menyesuaikan diri, ikut bersama orang 

tuanya secara penuh selam penyuluhan tanpa menimbulkan 

gangguan bagi ibunya dalam mengikuti penyuluhan. Para ibu 

mengikuti penyuluhan sambil menyusui, atau anaknya tidur di 

dekatnya. Terkadang sambil berdiri menggendong dan 

menyusui anaknya, para ibu sambil membaca, dan atau 

mendengarkan penjelasan dari penyuluh. 

 

Terdapat peserta yang lokasinya cukup jauh dari pusat desa 

dengan kondisi jalan yang rusak dan sarana penghubung yang 

terbatas, sehingga terkadang memerlukan waktu lebih dari satu 

jam untuk sampai ke tempat penyuluhan. Pada awalnya, 

insentif yang diberikan berupa kebutuhan pokok turut serta 

meningkatkan motivasi contoh untuk hadir ke penyuluhan. 

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, motivasi contoh 

hadir ke penyuluhan lebih dikarenakan keinginan untuk 

memperoleh materi penyuluhan supaya bisa mengurus dan 

merawat anak dengan baik.   
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Jajaran Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang 

dikepalai dokter beserta jajarannya, demikian juga pejabat 

kecamatan Pamijahan dan Kelurahan Gunung Sari dan 

Gunung Picung mendukung dan mengapresiasi penyuluhan 

keapada ibu-ibu yang anaknya berstatus gizi kurang, juga 

kepada kader dan para remajanya. Mereka berharap agar para 

ibu-ibu dapat mengimplementasikan pengetahuan yang 

diperoleh dari penyuluhan. Kepada para kader mereka 

berharap agar dapat menularkan pengetahuannya kepada ibu-

ibu lain. Dokter puskesmas mempersilahkan kepada para ibu-

ibu dan kader jika ada hal-hal yang ingin diketahui dan 

ditanyakan terkait gizi dan kesehatan untuk tidak sungkan-

sungkan bertanya dan datang ke Puskesmas. 

 

Pada prinsipnya, penyuluhan menggunakan pendekatan 

pendidikan bagi orang dewasa. Penyuluhan sebagai upaya 

meningkatkan care, dapat dipandang sebagai suatu usaha 

untuk mendidik keluarga dan masyarakat untuk sadar akan 

hal-hal sederhana dalam hidup, yang mereka harus ketahui dan 

mempraktekannya. Oleh karena itu, kita berpendapat bahwa 

intervensi ini (peningkatan care) adalah suatu usaha untuk 

membangun suatu kebudayaan dan peradaban yang lebih baik. 

 

IV.7.5. Dampak Terhadap Sumberdaya dan Praktek Care 

 

Uraian berikut ini merupakan ringkasan deskriptif hasil 

pengukuran sumberdaya dan praktek care yang dilakukan pada 

saat sebelum dan sesudah intervensi (data  awal dan data  akhir 

data). Setiap topik care dikembangkan kedalam item-item 

pengukuran, yang minimal meliputi tiga komponen yaitu; (1) 

pengetahuan tentang pengertian/definisi/terminologi, (2) alasan 

pentingnya mengetahui / memahami / mengimplementasikan 

topik tersebut, dan (3) cara atau bagaimana cara 

melaksanakannya. Data hasil pengukuran menunjukkan suatu 

pola dimana walaupun contoh tidak mengetahui ―pengertian/ 

terminologi‖ dan ―cara‖, namun pada umumnya masih dapat 

menyampaikan alasan umum dan sederhana mengenai 

pentingnya dari topik care yang  ditanyakan.  
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Berikut ini adalah gambaran 12 topik praktek care (topik A1 – 

A6) dan sumberdaya care ( topik B1 – B6)  ibu sebelum dan 

sesudah intervensi (peningkatan care) : 

 

Topik A-1. Menu yang Sehat dan Pemberian Makan yang 

Tepat.  

 

Topik tersebut diukur dari  pengetahuan mengenai: (1) menu 

yang sehat dan seimbang, (2) alasan pentingnya memberikan 

menu yang sehat dan seimbang kepada anak, (3) ciri menu yang 

sehat dan seimbang, (4) bagaimana pemberian makan yang 

tepat bagi anak yang sehat, dan (5) bagaimana pemberian 

makan yang tepat kepada anak ketika sedang sakit. Sebaran 

nilai pengetahuan contoh tentang menu sehat dan pemberian 

makan yang tepat disajikan pada Tabel 37. 

 

Tabel 37  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik A-1  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai menu 

sehat dan seimbang 21.2 14.6 51.5 85.7 

2. Alasan pentingnya memberikan 

menu   sehat dan seimbang 

kepada anak 92.4 97.6 98.5 95.2 

3. Ciri menu sehat dan seimbang  68.2 53.7 75.8 93.7 

4. Bentuk pemberian makan yang 

tepat bagi anak sehat 71.2 36.6 87.9 95.2 

5. Bentuk pemberian makan yang 

tepat bagi anak sakit 66.7 58.5 84.8 98.4 

Rata-rata 63.33 54.60 79.70 93.65 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Sebaran Data awal menunjukkan sebagian besar contoh pada 

kelompok intervensi dan kontrol dapat menyatakan pentingnya 

memberikan menu yang sehat dan seimbang kepada anak (rata-

rata nilai 92), tapi masih terdapat empat perlima kelompok 

kontrol dan lebih dari empat perlima kelompok intervensi yang 
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belum mengetahui menu yang sehat dan seimbang. Selain itu 

masih terdapat hampir dua pertiga dari kelompok intervensi 

yang belum mengetahui prinsip dan praktek pemberian makan 

yang tepat bagi anak yang sehat.  Secara umum data data  awal 

menunjukkan pengetahuan kelompok kontrol lebih baik 

dibandingkan pengetahuan kelompok intervensi. Namun 

demikian data data  akhir menunjukkan terjadi peningkatan 

pengetahuan pada kelompok intervensi sehingga lebih dari 85 

persen contoh mengetahui atau memahami topik ―menu yang 

sehat dan pemberian makan yang tepat‖ dengan nilai rata-rata 

yang tinggi yaitu 93.  

 

Topik A2.  Perawatan Kesehatan Anak 

 

Pengetahuan contoh mengenai perawatan dan kesehatan anak 

diukur dari: (1) alasan pentingnya merawat kesehatan anak, (2) 

penyebab anak sakit, (3) cara untuk meningkatkan kesehatan 

anak, dan (4) contoh merawat kesehatan anak. Sebaran nilai 

pengetahuan contoh tentang perawatan kesehatan anak 

disajikan pada Tabel 38. 

 

Tabel 38  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik A-2  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.   Alasan pentingnya merawat 

kesehatan anak 89.4 82.9 97.0 93.7 

2.   Jenis sakit yang sering terjadi 

pada  anak balita 100.0 100.0 100.0 100.0 

3.   Penyebab anak sakit  71.2 58.5 87.9 93.7 

4.   Cara untuk meningkatkan 

kesehatan anak  74.2 65.9 87.9 100.0 

5.   Contoh merawat kesehatan anak  65.2 73.2 92.4 98.4 

Rata-rata 81.21 75.56 93.03 97.14 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Data menunjukkan bahwa seluruh contoh dapat menyebutkan 

beberapa jenis penyakit yang sering diderita anak. Data  awal 

menunjukkan lebih rendahnya prosentase contoh dari kelompok 
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intervensi (dibandingkan kelompok kontrol) yang mengetahui 

tiga dari lima item pertanyaan. Data data  awal di kelompok 

intervensi menunjukkan empat dari sepuluh contoh tidak dapat 

menjawab beberapa faktor penyebab anak sakit. Masih terdapat 

antara seperempat sampai sepertiga contoh yang tidak 

mengetahui bagaimana cara meningkatkan kesehatan anak, 

dan bagaimana cara merawat kesehatan anak. Namun 

demikian setelah memperoleh penyuluhan, pengetahuan 

kelompok intervensi meningkat dengan rata-rta skor 

pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan hal sama di 

kelompok kontrol. 

 

Topik A3. Keamanan Pangan, Sanitasi dan Higiene 

 

Pengetahuan contoh mengenai keamanan pangan, sanitasi dan 

hygiene diukur dari: (1) pengertian ibu dan keterpaparan istilah  

‖keamanan pangan‖, (2) alasan pentingnya memperhatikan  

keamanan pangan, (3) contoh makanan yang mengandung 

bahan berbahaya, (4) pengertian dan keterpaparan istilah 

‖sanitasi dan higiene‖, (5) alasan pentingnya memperhatikan 

sanitasi dan higiene, (6) cara memelihara rumah agar 

sanitasinya baik dan cara meningkatkan higiene anggota 

keluarga, (7) praktek penyimpanan makanan,  dan (8) praktek 

menyiapkan makanan yang baik. Sebaran nilai pengetahuan 

contoh tentang keamanan pangan, sanitasi, dan higiene 

disajikan pada Tabel 39. 

 

Hasil identifikasi jawaban contoh menunjukkan bahwa hampir 

semua contoh di kelompok intervensi dan kontrol belum 

mengerti dan mengetahui istilah keamanan pangan, sehingga 

nilainya randah sekali. Setelah penyuluhan hampir semua 

contoh di kelompok intervensi  mengetahui apa yang dimaksud 

dengan kemanan pangan, sementara hanya sepertiga contoh di  

kelompok kontrol yang mengetahui hal tersebut. Pengetahuan 

yang hanya dimiliki seperlima (kelompok kontrol) sampai 

sepertiga contoh (kelompok intervensi) adalah tentang cara 

menyiapkan makanan yang baik, namun setelah penyuluhan 

terjadi peningkatan dimana menjadi enam dari sepuluh contoh 
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di kelompok intervensi yang bisa menjelaskan cara menyiapkan 

makanan yang baik, sementara di kelompok kontrol 

peningkatannya lebih rendah.  

 

Tabel 39  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik A-3  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai keamanan 

pangan 6.1 7.3 31.8 92.1 

2. Alasan pentingnya memperhatikan  

keamanan pangan  68.2 80.5 89.4 98.4 

3. Contoh makanan  mengandung 

bahan berbahaya yang sedang 

marak diberitakan 66.7 65.9 86.4 98.4 

4. Pengetahuan mengenai sanitasi dan 

hygiene  50.0 39.0 42.4 92.1 

5.  Alasan pentingnya memperhatikan 

sanitasi dan hygiene  89.4 87.8 92.4 95.2 

6. Cara memelihara rumah dengan 

sanitasi dan hygiene yang baik 97.0 97.6 98.5 100.0 

7. Kebiasaan menyimpan makanan 84.8 65.9 83.3 88.7 

8. Cara menyiapkan makanan  23.1 31.7 32.3 59.7 

Rata-rata 62.12 57.94 69.51 90.28 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

 

Topik A4. Stimulasi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Anak 

 

Stimulasi Tumbuh Kembang diukur dari: (1) pengetahuan Ibu 

tentang pertumbuhan dan perkembangan anak; (2) alasan 

pentingnya memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan 

anak;  (3) ciri anak bertumbuh; (4) ciri anak berkembang; (5) 

cara yang Ibu lakukan untuk merangsang (mendorong) 

pertumbuhan anak; dan (6) cara yang Ibu lakukan untuk 

merangsang (mendorong dan melatih) perkembangan anak. 

Sebaran nilai pengetahuan contoh tentang stimulasi tumbuh 

kembang anak disajikan pada Tabel 40. 
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Tabel 40  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik A-4  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.   Pengetahuan tentang pertumbuhan 

dan perkembangan anak  30.3 22.0 39.4 87.3 

2.   Alasan pentingnya  memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak 77.3 65.9 89.4 92.1 

3.   Ciri-ciri anak bertumbuh  66.7 75.6 62.1 90.5 

4.   Ciri-ciri anak berkembang  51.5 51.2 75.8 90.5 

5.   Cara yang dilakukan untuk 

merangsang pertumbuhan anak  68.2 75.6 84.8 98.4 

6.   Cara yang dilakukan untuk 

merangsang  perkembangan anak 53.0 63.4 66.7 96.8 

Rata-rata 53.25 51.02 64.94 91.61 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Data awal menunjukkan pengetahuan yang paling rendah 

diketahui contoh (intervensi maupun kontrol) adalah tentang 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Rata-rata nilai 

pengetahuan untuk topik ini, relatif sama antara kelompok 

intervensi dan kontrol. Namun setelah penyuluhan, terjadi 

peningkatan pengetahuan yang tinggi di kelompok intervensi 

sehingga nilai rata-ratanya 1.5 kali dari nilai rata-rata 

pengetahuan kelompok kontrol. 

 

 

Topik A5. Stimulasi Psikologi dan Kognitif Anak 

 

Stimulasi psikososial dan kognitif anak diukur dari: (1) pernah 

tidaknya Ibu mendengar istilah stimulasi psikososial; (2) 

pengetahuan Ibu tentang stimulasi psikososial; alasan 

pentingnya merangsang psikososial anak; (3) aspek-aspek yang 

dapat mempengaruhi psikososial anak; (4) pengetahuan ibu 

mengenai  cara merangsang psikososial anak;  pernah tidaknya 

Ibu  mendengar istilah stimulasi kognitif ; (5) pengetahuan ibu 

tentang stimulasi kognitif; (6) alasan pentingnya merangsang 

kognitif anak; (7) aspek yang dapat mempengaruhi psikososial 
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anak; (8) cara merangsang kognitif anak. Sebaran nilai 

pengetahuan contoh tentang stimulasi psikososial dan kognitif 

anak disajikan pada Tabel 41. 

 

Tabel 41  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik A-5  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai  stimulasi 

psikososial  34.8 34.1 16.7 77.8 

2. Alasan pentingnya  merangsang 

psikososial anak  31.8 39.0 53.0 88.9 

3. Aspek  yang mempengaruhi 

psikososial anak  47.0 48.8 63.6 85.7 

4. Cara untuk merangsang psikososial 

anak  62.1 56.1 63.6 90.5 

5. Pengetahuan mengenai stimulasi 

kognitif  40.9 31.7 33.3 68.3 

6. Alasan pentingnya  merangsang 

kognitif anak 59.1 65.9 59.1 95.2 

7. Aspek yang mempengaruhi psikososial 

anak  68.2 58.5 69.7 95.2 

8. Cara untuk merangsang kognitif anak 65.2 58.5 71.2 98.4 

Rata-rata 53.79 47.22 53.79 87.50 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

 

Data pada Tabel 41 menunjukkan tidak terjadi peningkatan 

nilai rata-rata pengetahuan kelompok kontrol antara data  awal 

dan data  akhir, walau terjadi perubahan rata-rata nilai pada 

masing-masing pertanyaan. Hal tersebut menunjukkan tidak 

stabilnya pengetahuan kelompok kontrol mengenai stimulasi 

kognitif anak. Hal berbeda terjadi pada kelompok intervensi 

dimana terjadi peningkatan yang signifikan untuk setiap 

pertanyaan, sehingga  secara total terjadi peningkatan dua kali 

lipat pengetahuan contoh seperti ditunjukkan rata-rata nilai 

antara data  awal dengan data  akhir. 
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Topik A6. Menciptakan Lingkungan Rumah yang Ramah 

Anak 

 

Lingkungan rumah yang ramah untuk Anak diukur: (1) dari 

pengetahuan ibu mengenai alasan penting membangun 

lingkungan rumah yang ramah bagi anak; (2) ciri lingkungan 

rumah yang ramah bagi anak; (3) ciri lingkungan rumah yang 

membahayakan anak; (4) cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan rumah yang ramah bagi anak. 

Sebaran nilai pengetahuan contoh tentang menciptakan 

lingkungan rumah yang ramah anak disajikan pada Tabel 42 

 

Tabel 42  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik A-6  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.  Alasan pentingnya membangun 

lingkungan rumah yang baik untuk 

anak  42.4 51.2 66.7 95.2 

2.  Ciri lingkungan rumah yang baik 

untuk anak  13.6 9.8 22.7 85.7 

3.  Ciri lingkungan rumah yang 

membahayakan anak  47.7 24.4 50.0 93.7 

4.  Cara yang dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan rumah 

yang baik untuk anak  30.8 34.1 59.1 92.1 

Rata-rata 33.71 29.37 49.62 91.67 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Dibandingkan pada lima topic yang telah dibahas sebelumnya, 

pengetahuan contoh (baik kelompok intervensi maupun 

kelompok kontrol) pada data  awal mengenai topik pentingnya 

lingkungan yang kondusif bagi anak merupakan yang paling 

rendah. Pada umumnya contoh tidak mengetahui ciri 

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Namun demikian, pada data  akhir terjadi 

peningkatan nilai pengetahuan contoh, dimana peningkatan 

yang sangat signifikan ditunjukkan oleh kelompok intervensi. 

Peningkatan rata-rata nilai pengetahuan kelompok intervensi 
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hanya sepertiganya (dari 33.7 menjadi 49.6), sementara 

peningkatan rata-rata nilai pengetahuan dikelompok intervensi 

tiga kali lipat (dari 29.3 menjadi 91.7).  

 

 

Topik B1. Memahami Malnutrisi serta Fungsi dan 

Sumber Zat Gizi Utama 

 

Malnutrisi Serta Fungsi dan Sumber Zat Gizi Utama mengukur: 

(1) apakah Ibu pernah mendengar istilah malnutrisi  dan  Apa 

yang Ibu ketahui tentang malnutrisi; (2) alasan penting 

memahami malnutisi; (3) hal apa saja yang dapat menyebabkan 

seorang anak menderita malnutrisi; (4) jenis malnutrisi; (5) ciri 

anak yang mengalami malnutrisi; (6) jenis zat gizi utama; (7) 

sumber  pangan yang mengandung zat gizi utama. Sebaran nilai 

pengetahuan contoh tentang understanding malnutrisi serta 

fungsi dan sumber zat gizi utama disajikan pada Tabel 43. 

 

Tabel 43  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik B-1  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai malnutrisi 10.6 14.6 4.5 85.7 

2. Alasan pentingnya memahami 

malnutisi 54.5 43.9 59.1 92.1 

3. Penyebab terjadinya malnutrisi 

pada anak 66.7 56.1 68.2 88.9 

4. Jenis-jenis malnutrisi  40.9 43.9 57.6 84.1 

5. Ciri-ciri anak yang mengalami 

malnutrisi  68.2 56.1 74.2 90.5 

6. Jenis zat gizi utama  51.5 43.9 62.1 92.1 

7. Sumber  pangan yang mengandung 

zat gizi utama 68.2 61.0 72.7 95.2 

Rata-rata 53.89 42.42 56.92 90.25 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Data awal menunjukkan sebagian besar contoh (kelompok 

intervensi maupun kelompok kontrol) tidak mengetahui apa 

yang dimaksud dengan malnutrisi. Nilai pengetahuan kedua 
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terendah adalah mengenai jenis-jenis malnutrisi. Pengetahuan 

kelompok kontrol antara data  awal dan data  akhir hampir 

sama, tidak terjadi peningkatan yang bermakna. Namun terjadi 

peningkatan pengetahuan kelompok intervensi setelah 

memperoleh penyuluhan, dengan kenaikan rata-rata nilai leboh 

dari dua kali lipat (dari 42.4 menjadi 90.2) 

 

 

Topik B2. Hubungan Antara Gizi dan Kecerdasan 

 

Gizi dan Kecerdasan diukur dengan: (1) pengetahuan ibu 

mengenai hubungan gizi dan kecerdasan anak; (2) zat gizi yang 

berkaitan dengan kecerdasan anak; dan (3) sumber pangan 

yang mengandung zat  gizi tersebut. Sebaran nilai pengetahuan 

contoh tentang hubungan antara gizi dan kecerdasan disajikan 

pada Tabel 44. 

 

Tabel 44  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik B-2  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai hubungan 

gizi dan kecerdasan anak 93.9 97.6 92.4 98.4 

2. Zat gizi yang terkait dengan 

kecerdasan  21.2 22.0 43.9 85.7 

3. Sumber pangan yang mengandung 

zat  gizi 65.2 63.4 71.2 95.2 

Rata-rata 61.62 59.26 69.20 93.13 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Hasil data  awal menunjukkan, bahwa berbeda dengan topik 

care lainnya, untuk topik hubungan gizi dan kecerdasan, 

sebagian besar contoh (di Kelompok kontrol maupun kelompok 

intervensi) dapat memberikan jawaban dan penjelasan yang 

memadai hubungan antara gizi dan kecerdasan. Hal tersebut 

dikarenakan para ibu-ibu sangat perhatian dengan kecerdasan 

anak, mengharapkan anaknya menjadi anak yang cerdas. 

Namun demikian umumnya para ibu kurang mengetahui secara 

spesifik zat gizi yang terkait erat dengan kecerdasan anak, 
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hanya dapat menyebut zat pangan penyedia zat gizi yang 

diperlukan dan terkait dengan kecerdasan anak. Pola yang 

sama seperti pada topik lainnya, terjadi peningkatan nilai rata-

rata pengetahuan kelompok intervensi yang signifikan 

dibandingkan di kelompok kontrol yang relatif tidak berbeda.  

 

 

Topik B3. Tugas Perkembangan Keluarga 

 

Tugas Perkembangan Keluarga mengukur: (1) pernah tidaknya 

mendengar istilah ‖tugas perkembangan keluarga‖; (2) 

pengetahuan atau pengertian tentang tugas perkembangan 

keluarga; pentingnya memahami tugas perkembangan 

keluarga; dan (3) rincian tugas perkembangan keluarga yang 

memiliki anak usia dini (0-3 tahun).  Sebaran nilai pengetahuan 

contoh tentang tugas perkembangan keluarga disajikan pada 

Tabel 45. 

 

Tabel 45  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik B-3  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai tugas 

perkembangan keluarga 1.5 0.8 4.5 74.6 

2. Alasan pentingnya memahami 

tugas perkembangan keluarga  16.7 24.4 18.2 71.4 

3. Tugas perkembangan keluarga 

yang memiliki anak usia dini (0-3 

tahun)  36.4 70.7 71.2 93.7 

Rata-rata 17.17 26.98 31.30 78.89 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Tugas perkembangan keluarga merupakan topik yang tidak 

familiar bagi contoh, sehingga pada umumnya tidak mengetahui 

hal tersebut. Demikian halnya dengan alasan pentingnya, 

contoh pada umumnya tidak dapat menjawab alasan 

pentingnya memahami tugas perkembangan keluarga. Namun 

demikian seiring berjalannya wawancara, contoh pada 

umumnya dapat memberikan jawaban minimal dan sederhana 
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dari tugas perkembangan keluarga yang memiliki anak usia 

batita. Penyuluhan yang diterima kelompok intervensi 

meningkatkan pengetahuan contoh secara nyata sehingga di 

akhir penyuluhan menunjukkan pemahaman yang baik 

mengenai tugas perkembangan keluarga, dengan nilai rata-rata 

78. Hal berbeda terjadi di kelompok kontrol yang tidak 

mendapat penyuluhan.   

 

 

Topik B4. Tugas Perkembangan Anak 

 

Tugas Perkembangan Anak mengukur: (1) pengetahuan dan 

pengertian ‖tugas perkembangan anak‖; (2) pengetahuan tugas 

perkembangan anak usia 0-3 tahun; (3) pentingnya memahami 

tugas perkembangan anak usia 0-3 tahun; dan rincian  tugas 

perkembangan anak usia 0-3 tahun. Sebaran nilai pengetahuan 

contoh tentang tugas perkembangan anak disajikan pada Tabel 

46. 

 

Tabel 46  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik B-4  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai tugas 

perkembangan anak 9.1 7.5 10.6 71.4 

2. Alasan pentingnya memahami 

tugas perkembangan anak usia 0-3 

tahun  56.1 61.0 65.2 93.7 

3. Tugas perkembangan anak   usia 

0-3 tahun  90.9 95.1 95.5 100.0 

Rata-rata 50.00 55.03 57.08 88.37 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Pola yang sama seperti pada topik tugas perkembangan 

keluarga, pada umumnya contoh tidak mengetahui mengenai 

tugas perkembangan anak. Seiring berjalannya wawancara, 

contoh dapat mengembangkan pemikiran sehingga dapat 

memberikan jawaban alasan pentingnya memahami dan contoh 

sederhana tugas perkembangan anak batita. Terjadi 
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peningkatan pengetahuan mengenai tugas perkembangan anak 

yang mencolok  pada kelompok intervensi setelah memperoleh 

penyuluhan, sehingga memiliki nilai rata-rata 88 pada saat 

data  akhir. 

 

 

Topik B5. Membangun Kepercayaan Diri Ibu dan 

Mempertahankan dukungan Sosial 

 

Dukungan Sosial dan Kepercayaan Diri Ibu mengukur: (1) 

kebutuhan dukungan dari lingkungan sekitar dalam mengasuh 

anak; (2) keyakinan bisa mengasuh anak dengan baik; dan (3) 

keyakinan bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul 

dalam mengasuh anak. Sebaran nilai pengetahuan contoh 

tentang dukungan sosial dan kepercayaan diri ibu disajikan 

pada Tabel 47. 

 

Tabel 47  Sebaran Nilai Pengetahuan Ibu Tentang Topik B-5  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Dukungan sekitar dalam pengasuhan 

anak 87.9 87.8 90.9 98.4 

2. Perasaan yakin bisa mengasuh anak 

dengan baik 89.4 95.1 93.9 98.4 

3. Kemampuan mengatasi masalah 

yang muncul dalam mengasuh anak 86.4 92.7 92.4 98.4 

Rata-rata 89.90 91.54 92.43 98.41 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Dibandingkan topik lainnya, pengetahuan contoh mengenai 

―Dukungan Sosial dan Kepercayaan Diri Ibu‖ ini memiliki nilai 

yang tinggi pada data awal. Sehingga peningkatan pengetahuan 

tidak terlalu mencolok, namun pengetahuan pada kelompok 

intervensi tetap lebih tinggi dibandingkan hal yang sama pada 

kelompok kontrol. 
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Topik B6. Manajemen Sumberdaya Keluarga  

 

Manajemen Sumberdaya Keluarga mengukur: (1) pengetahuan 

dan pengertian ―sumberdaya keluarga‖; (2) apa yang ibu 

ketahui tentang manajemen; (3) alasan penting memahami 

manajemen sumberdaya keluarga; (4) jenis sumberdaya 

keluarga; dan (5) prinsip pengelolaan sumberdaya keluarga. 

Sebaran nilai pengetahuan contoh tentang manajemen 

sumberdaya keluarga disajikan pada Tabel 48. 

 

Tabel 48  Sebaran Nilai Pengetahuan Topik B-6  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai sumberdaya 

keluarga 6.1 7.5 6.1 69.8 

2. Pengetahuan mengenai manajemen  22.7 2.4 30.3 84.1 

3.  Alasan pentingnya memahami 

manajemen sumberdaya keluarga  24.2 17.1 31.8 74.6 

4. Jenis-jenis sumberdaya keluarga  21.2 7.3 28.8 84.1 

5. Prinsip pengelolaan sumberdaya 

keluarga  27.3 29.3 53.0 85.7 

Rata-rata 20.30 10.79 30.00 79.68 

Keterangan; K: Kontrol, I: Intervensi 

 

Pengetahuan mengenai sumberdaya keluarga merupakan 

pengetahuan yang asing bagi contoh, dimana pada umumnya 

tidak dapat menjawab apa itu sumberdaya keluarga. Untuk 

empat item pertanyaan lainnya menunjukkan hanya seperlima 

contoh yang mampu menjawab pertanyaan dengan memadai. 

Data data awal menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

pengetahuan kelompok intervensi untuk topik ini setengahnya 

dari hal yang sama pada kelompok kontrol. Namun demikian 

setelah memperoleh penyuluhan, rata-rata nilai pengetahuan 

dari kelompok intervensi meningkat secara nyata dibandingkan 

hal sama di kelompok kontrol.   
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IV.8.  STATUS GIZI DAN PERKEMBANGAN ANAK 

 

IV.8.1.  Status Gizi Anak 

 

Data status gizi anak yang tersedia di Puskesmas yang 

digunakan sebagai kerangka sampling adalah data Februari 

tahun 2008, sementara itu pengukuran berat badan dan tinggi 

badan untuk pengukuran status gizi pada data  awal data 

dilakukan pada Bulan Juli 2008. Hasil analisis data  awal data 

menunjukkan terdapat 31 persen contoh yang semula 

terkategori status gizi kurang (saat sampling), ternyata pada 

bulan Juli 2008 memiliki status gizi (BB/U) normal (2 ≤ Z Skor ≤ 

2).  Berkaitan dengan hal tersebut maka nilai perubahan Z Skor 

status gizi BB/U akan dijadikan parameter analisis sebagai 

perubah respon dari intervensi.     

 

Penilaian status gizi anak dilakukan dengan mengkonversikan 

berat badan, tinggi badan, dan umur anak ke dalam bentuk 

nilai terstandar (Z-skor) dengan menggunakan baku 

antropometri WHO 2006. Selanjutnya berdasarkan nilai Z-skor 

masing-masing indikator tersebut ditentukan status gizi balita 

dengan batasan sebagai berikut: 

 

a. Berdasarkan indikator BB/U : 

- Kategori Gizi Buruk Z-skor < -3.0 

- Kategori Gizi Kurang Z-skor -3.0 s/d Z-skor <-2.0 

- Kategori Gizi Baik Z-skor -2.0 s/d Z-skor ≤2.0 

- Kategori Gizi Lebih Z-skor >2.0 

b. Berdasarkan indikator TB/U: 

- Kategori Sangat Pendek Z-skor < -3.0 

- Kategori Pendek Z-skor -3.0 s/d Z-skor <-2.0 

- Kategori Normal Z-skor -2.0 

c. Berdasarkan indikator BB/TB: 

- Kategori Sangat Kurus Z-skor < -3.0 

- Kategori Kurus Z-skor -3.0 s/d Z-skor <-2.0 

- Kategori Normal Z-skor -2.0 s/d Z-skor 

<=2.0 

- Kategori Gemuk Z-skor >2.0  
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Dalam analisis hasil penelitian ini,  untuk ketiga indeks status 

gizi tersebut dikategorikan menjadi dua yaitu kurang dan 

normal (BB/U), pendek dan normal (TB/U), dan kurus dan 

normal (BB/TB). Sebaran Z-Skor menurut indeks status gizi dan 

kelompok intervensi disajikan pada Tabel 49. 

 

Tabel 49  Sebaran Z Skor menurut Indeks Status Gizi dan 

Kelompok Contoh 

 

Data pada Tabel 49  menunjukkan bahwa rata-rata Z-skor pada 

dua kali pengambilan data (data awal dan data akhir) juga pada 

dua kelompok intervensi menunjukkan kategori status gizi 

kurang (-2 < Z-Skor). Pada data  awal, rata-rata Z-skor 

kelompok kontrol leboh baik dibandingkan kelompok intervensi, 

namun kondisi sebaliknya terjadi pada data  akhir dimana 

justru Z-skor kelompok intervensi lebih baik dibandingkan 

kelompok kontrol. Terjadi penurunan rata-rata Z-skor di 

kelompok kontrol (delta Z-Skor sebesar -.0418), namun terjadi 

perbaikan Z-skor BBU (delta Z-skor .1098) di kelompok 

intervensi setelah memperoleh peningkatan care.  Posisi Z-skor 

contoh total antara data  awal dan data  akhir dibandingkan 

kurva Z-Skor BB/U normal disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

Indeks  

Status Gizi 
 Kontrol  Intervensi  Total 

Z skor BB/U 

Data  awal -2.1937 -2.3235 -2.2571 

Data  akhir -2.2355 -2.2137 -2.2249 

Delta -.0418 .1098 .0322 

Z skor BB/TB 

Data  awal -1.2505 -1.1650 -1.2087 

Data  akhir -1.2595 -1.1324 -1.1974 

delta -.0090 .0326 .0113 

Z skor TB/U 

Data  awal -1.7015 -1.7769 -1.7383 

Data  akhir -1.8594 -1.9802 -1.9184 

Delta -.1579 -.2034 -.1801 
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Z Skor BB/U Data Awal  Z Skor BB/U Data Akhir 

   

Gambar 4.  Z-Skor BB/U Data  awal dan Data  akhir 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata Z-skor TB/U baik 

pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi dan pada data  

awal dan data  akhir data terkategori normal (Z skor < -2).  Baik 

pada data  awal maupun data  akhir, Z-skor kelompok kontrol 

lebih baik dibandingkan di kelompok intervensi. Namun 

demikian pada kedua kelompok tersebut sama-sama terjadi 

penurunan Z-skor dari data  awal ke data  akhir. Z-skor TB/U 

pada total contoh antara data  akhir dan data  awal disajikan 

pada     Gambar 5. 

 

Z skor TB/U Data Awal  Z Skor TB/U Data Akhir 

       

Gambar 5─Z-Skor TB/U Data  awal Data  akhir 

 

Indeks status gizi BB/TB contoh menunjukkan bahwa rata-rata 

Z-skor BB/TB baik pada kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi dan pada data  awal dan data  akhir data terkategori 

normal (Z skor < -2).  Pada data  awal, Z-skor BB/TB kelompok 

intervensi lebih baik dibandingkan kelompok intervensi, 
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ditambah dengan adanya peningkatan berat badan yang 

ditunjukkan dengan peningkatan Z-Skor BB/U pada kelompok 

intervensi, maka terjadi peningkatan Z-skor BB/TB di kelompok 

intervensi. Sementara di kelompok kontrol, justru terjadi 

penurunan Z-skor BB/TB pada saat data  akhir. Z-skor BB/TB 

pada total contoh antara data  akhir dan data  awal disajikan 

pada Gambar 6. 

 

Z Skor BB/TB Data  Awal  Z Skor BB/TB Data Akhir 

  

Gambar 6─Z-Skor BB/TB Data  awal Data  akhir 

 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan dinamika 

perubahan status gizi contoh antara sebelum dan sesudah 

peningkatan care, sebaran rata-rata Z-skor contoh untuk ketiga 

indeks status gizi, perlu dilengkapi dengan data sebaran contoh 

menurut kategori status gizinya (Tabel 50). 

 

Tabel 50  Sebaran Contoh menurut Kategori Status Gizi dan 

menurut Waktu Pengambilan Data 

 

 Data  awal (%) Data  akhir (%) 

Kontrol Intervensi Kontrol Intervensi 

BB/U Kurang 59.1 68.3 63.7 71.4 

 Normal 40.9 31.7 36.3 28.6 

TB/U Pendek 53 49.2 48.5 57.1 

 Normal 47 50.8 51.5 42.9 

BB/TB Kurus 21.2 15.9 19.7 7.9 

 Normal 78.8 84.1 80.3 92.1 
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Sebagaimana telah disampaikan di bab metode penelitian, 

terdapat 36.4 persen contoh yang pada saat penentuan sampling 

terdata berstatus gizi kurang (indeks BB/U) ternyata pada saat 

data  awal data menunjukkan perbaikan menjadi status gizi 

BB/U normal. Sehingga pada data  awal terdapat 63.6 persen 

contoh dengan indeks BB/U kurang, 51.1 persen dengan indeks 

TB/U pendek, dan 18.6 persen dengan indeks BB/TB kurus.  

 

Data Z-skor BB/U menunjukkan bahwa baik pada saat data  

awal maupun saat data akhir, prosentase contoh yang berstatus 

gizi kurang lebih banyak di kelompok intervensi. Terjadi 

peningkatan status gizi kurang di kedua kelompok, namun 

demikian peningkatan contoh yang berstatus gizi kurang lebih 

banyak di kelompok kontrol yaitu sebesar 4.6 persen 

dibandingkan di kelompok intervensi yang sebesar 3.1 persen. 

Padahal kelompok kontrol memiliki status sosial ekonomi yang 

lebih baik (dibandingkan kelompok intervensi) sehingga bisa 

menyediakan makanan dan perawatan kesehatan yang lebih 

baik. 

 

Sebagaimana gambaran rata-rata Z-skor indeks TB/U, data 

menunjukkan keragaan indeks TB/U kelompok kontrol lebih 

baik dibandingkan di kelompok intervensi. Pada saat terjadi 

penurunan prosentase contoh yang indeks TB/U kurang sebesar 

4.5 persen di kelompok kontrol, malah terjadi peningkatan 

contoh dengan indeks TB/U kurang sebesar 7.9 persen di 

kelompok intervensi. Anak-anak di kelompok intervensi lebih 

pendek dibandingkan di kelompok kontrol. Hal tersebut 

mungkin dikarenakan pola konsumsi yang lebih buruk di 

kelompok intervensi, terutama kurang baiknya asupan pangan 

penyedia pertumbuhan tulang yaitu pangan sumber kalsium 

dan protein.   

 

Gambaran contoh menurut indeks BB/TB berbeda dengan 

gambaran contoh dari indeks TB/U. Prosentase contoh yang 

terkategori kurus (Z skor < -2) di kelompok intervensi baik pada 

data  awal maupun data  akhir lebih sedikit dibandingkan hal 

sama di kelompok kontrol. Pada dua kelompok intervensi, 
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terjadi penurunan contoh yang terkategori kurus, namun 

penurunan di kelompok intervensi lebih besar (8%) 

dibandingkan di kelompok kontrol (1.5%). Penurunan jumlah 

contoh yang kurus di kelompok intervensi seiring peningkatan 

berat badan anak-anak di kelompok intervensi yang lebih baik 

dibandingkan di kelompok kontrol.  

 

Elaborasi keragaan status gizi menurut status sosial-ekonomi 

keluarga (keluarga miskin dan keluarga non-miskin) disajikan 

pada Tabel 51. Data pada tabel 51 menunjukkan rata-rata Z-

Skor BB/U kelompok Gakin (baik kelompok intervensi maupun 

kontrol) lebih rendah dibandingkan Z-skor BB/U kelompok non-

Gakin. Saat data  awal, nilai rataan Z-skor anak dari keluarga 

miskin di kelompok kontrol lebih baik dibandingkan hal sama di 

kelompok intervensi, namun setelah memperoleh peningkatan 

care terjadi hal sebaliknya dimana rataan Z-skor BB/U anak 

keluarga miskin di kelompok intervensi lebih baik (meningkat 

sebesar .2038) sementara di kelompok kontrol terjadi 

penurunan rata-rata Z-skor. 

 

Tabel 51  Z-Skor berdasarkan Gakin dan Non Gakin  

 

Indeks Status Gizi 

Kontrol Intervensi 

Gakin 
Non 

Gakin 
Total Gakin 

Non 

Gakin 
Total 

BB/U  Data  awal -2.27 -2.12 -2.19 -2.34 -2.30 -2.32 

  Data  akhir -2.27 -2.20 -2.24 -2.14 -2.30 -2.21 

  Delta -0.00 -0.08 -0.05 0.30 0.00 0.11 

TB/U Data  awal -1.75 -1.65 -1.70 -1.64 -1.90 -1.76 

  Data  akhir -1.78 -1.87 -1.83 -2.08 -1.85 -1.97 

  delta 0.03 -0.22 -0.13 -0.44 0.05 -0.21 

BB/TB Data  awal -1.15 -1.35 -1.25 -1.10 -1.24 -1.17 

  Data  akhir -1.30 -1.25 -1.28 -1.02 -1.29 -1.15 

  Delta -0.15 0.10 -0.03 0.08 -0.05 0.02 

 

Gambaran indeks TB/U anak dari keluarga miskin di kelompok 

kontrol konsisten lebih rendah dibandingkan anak dari 

keluarga non-gakin, baik saat data  awal maupun data  akhir. 
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Namun demikian terjadi peningkatan Z-skor di kelompok gakin 

dibandingkan di kelompok non gakin. Sementara di kelompok 

intervensi, rataan Z-skor anak dari kelompok Gakin pada data  

awal lebih baik dibandingkan dari kelompok non-gakin namun 

terjadi penurunan Z-skor yang cukup tinggi sehinga menjadi 

lebih rendah dibandingkan hal sama di kelompok non-gakin.     

 

Data menunjukkan terdapat perbedaan keragaan Z-skor BB/TB 

kelompok gakin di kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 

Pada saat data  awal, kelompok gakin pada kedua kelompok 

memiliki rataan Z-skor lebih baik dibandingkan hal sama di 

kelompok non gakin. Namun pada data akhir, terjadi 

penurunan rataan Z-skor kelompok gakin di kelompok kontrol 

dan sebaliknya terjadi peningkatan Z-skor BB/TB kelompok 

gakin di kelompok kontrol.  

 

Sebaran status gizi anak menurut waktu pengambilan data dan 

menurut status sosial ekonomi keluarga di kedua kelompok 

intervensi disajikan pada Tabel 52. Data pada tabel 52 

menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan prosentase contoh 

gakin dengan indeks BB/U kurang di kelompok kontrol, namun 

sebaliknya terjadi penurunan prosentase contoh gakin yang 

berstatus gizi kurang di kelompok intervensi.  

 

Tabel 52  Status Gizi berdasarkan Gakin dan Non Gakin 

 

  Data  awal (%) Data  akhir (%) 

    K  I  K  I  

    G NG G NG G NG G NG 

BB/U Kurang 63.6 54.5 75.8 60 63.7 63.7 69.7 73.4 

  Normal  36.4 45.5 40.9 40 36.4 36.4 30.3 26.7 

TB/U Pendek 57.6 48.5 57.6 40 48.5 48.5 60.6 53.3 

  Normal  42.4 51.5 42.4 60 51.5 51.5 39.4 46.7 

BB/TB Kurus 18.2 24.3 12.1 20 21.2 18.2 3 13.3 

  Normal  81.8 75.8 87.9 80 78.8 81.2 97 86.7 

Keterangan:   K: Kontrol, I: Intervensi 

G: Gakin, NG: Non-Gakin 
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Sebagaimana pola TB/U yang telah dibahas sebelumnya, terjadi 

penurunan prosentase contoh gakin dengan indeks TB/U kurang 

di kelompok kontrol, namun terjadi hal sebaliknya di kelompok 

intervensi. Sedangkan gambaran indeks BB/TB sama seperti 

perubahan indeks BB/U dimana terjadi peningkatan prosentase 

contoh gakin yang terkategori kurus di kelompok kontrol, 

namun justru terjadi pengurangan yang cukup besar prosentase 

contoh gakin yang kurus di kelompok intervensi.  

 

Indikator BB/U memberikan gambaran tentang status gizi yang 

sifatnya umum, tidak spesifik. Tinggi rendahnya prevalensi gizi 

buruk atau gizi buruk dan kurang mengindikasikan ada 

tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak memberikan 

indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronis atau akut. 

Sedangkan indikator TB/U menggambarkan status gizi yang 

sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan 

yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh 

yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang 

karena higiene dan sanitasi yang kurang baik. Sementara itu 

indikator BB/TB menggambarkan status gizi yang sifatnya akut 

sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu 

yang pendek, seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit 

atau karena menderita diare. Dalam keadaan demikian berat 

badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi 

dengan tinggi badannya dan anak menjadi kurus (Badan 

Litbangkes, 2008).  

 

IV.8.2. Perkembangan Anak 

 

Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan yang 

terjadi secara menyeluruh dalam diri seorang anak diantaranya 

meliputi perkembangan mental atau kognitif, perkembangan 

psikomotor, dan perkembangan sosial dan emosi.  Secara umum 

perkembangan mental atau perkembangan kognitif sebagai 

proses-proses mental yang mencakup pemahaman tentang 

dunia, penemuan pengetahuan, pembuatan perbandingan, 

berfikir dan mengerti (Keat,1985 dalam Satoto, 1990). Proses 

mental tersebut tidak lain ialah sebagai proses pengolahan 
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informasi, yang menjangkau kegiatan kognisi, intelegensia, 

berfikir, belajar, pemecahan maslah, dan pembentukan konsep. 

Dalam pengertian lebih luas, proses mental tersebut 

menjangkau kreativitas, imajinasi, dan ingatan.  

 

Perkembangan psikomotor atau biasa disebut dengan 

perkembangan motor adalah perkembangan mengontrol 

garakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi 

antara susunan syaraf pusat, syaraf dan otot.  Perkembangan 

dimulai dengan gerakan-gerakan kasar yang melibatkan 

bagian-bagian besar dari tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, 

lari, meloncat dan lain-lain, kemudian dilanjutkan dengan 

koordinasi halus yang melibatkan kelompok otot-otot halus 

dalam fungsi-fungsi meraih, memegang, melempar dan lain-lain 

(Hurlock, 1982). Sementara itu perkembangan sosial 

mengandung makna pencapaian suatu kemampuan untuk 

berperilaku sesuai dengan harapan sosial yang ada. Proses 

menuju kesesuaian tersebut mencakup 3 komponen, yaitu 

belajar berperilaku dengan cara yang disetujui secara sosial, 

bermain dalam peranan yang disetujui secara sosial dan 

pengembangan sikap sosial. Hurlock (1982) menyatakan 

beberapa perilaku sosial yang sukses adalah kerjasama, 

persaingan sehat, kemampuan berbagi, minat untuk diterima, 

simpati, empati, keterikatan, persahabatan, keinginan 

bermanfaat, imitasi dan perilaku lekat. 

 

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka 

memperkaya program peningkatan kualitas anak sejak usia 

dini adalah melalui Program Bina Keluarga dan Balita (BKB). 

Program BKB bertujuan membina atau memberdayakan 

keluarga yang memiliki anak balita agar mampu menjalankan 

fungsinya terutama dalam stimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Program BKB merupakan bagian dari 

program ketahanan keluarga untuk memperluas kegiatan 

posyandu yang awalnya hanya meliputi pemantauan 

pertumbuhan balita. Dengan adanya BKB, kegiatan Posyandu 

diperkaya dengan pemantauan perkembangan balita.  

Instrumen yang digunakan dalam Bina Keluarga dan Balita 
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dikembangkan oleh para psikolog, sebagai adopsi dan 

modifikasi dari beberapa instrument perkembangan anak yang 

sudah baku. Istrument perkembangan BKB dibuat lebih 

sederhana, praktik, dan berfungsi sebagai deteksi dini tumbuh 

kembang anak. Instrumen ini didesain agar mudah dipahami 

dan diaplikasikan oleh para kader yang tersebar di setiap 

posyandu.  

 

Instrumen perkembangan dari Program Bina Keluarga dan 

Balita mengelompokkan tujuh aspek perkembangan yang harus 

dibina, yaitu perkembangan gerakan (motorik) kasar, 

perkembangan gerakan (motorik) halus, komunikasi aktif, 

komunikasi pasif, perkembangan kecerdasan, kemampuan 

menolong diri sendiri, perkembangan sosial. Perkembangan 

motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur 

kematangan dan pengendalian gerak tubuh, dan perkembangan 

tersebut erat kaitannya dengan perkembangan dari pusat 

motorik di otak.  Perkembangan motorik dapat dengan jelas 

dibedakan antara motorik kasar dan motorik halus. Dikatakan 

motorik kasar, bila gerakan yang dilakukan melibatkan 

sebagian besar dari bagian-bagian tubuh dan memerlukan 

tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar.  Pada 

perkembangan motorik halus, anak hanya meletakkan bagian-

bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil. 

Motorik halus memerlukan koordinasi yang cermat. 

 

Perkembangan komunikasi dibagi menjadi komunikasi pasif 

dan aktif. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan 

orang lain sekaligus alat untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan.  Komunikasi pasif adalah kesanggupan mengerti dan 

melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain. 

Komunikasi pasif dimaksudkan bahwa tanpa berbicara, anak 

dapat mengerti orang lain.  Pada bayi, kemampuan komunikasi 

aktif belum dapat dilakukan.  Bayi dapat menyatakan perasaan 

dan keinginannya melalui tangisan dan gerakan tubuhnya.  

Kemampuan komunikasi aktif berupa berbicara, 

mengungkapkan kalimat-kalimat, menyanyi dan bentuk 

ungkapan verbal lainnya 
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Kemampuan berfikir balita masih terbatas namun mengalami 

perkembangan yang pesat. Kemampuan berfikir anak 

berkembang melalui beragam stimulus yang diterima oleh 

panca indera. Contohnya adalah melihat warna-warni, 

mendengar suara, menangkap informasi, dan mengenal 

berbagai rasa.  Melalui kata-kata yang didengar dan diajarkan, 

anak menjadi mengerti bahwa setiap benda atau hal ada 

namanya. Daya pikir dan pengertian mula-mula terbatas pada 

apa yang nyata kemudian meningkat ke pemikiran yang lebih 

tinggi, lebih abstrak dan majemuk.   

 

Kemampuan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial 

berkembang seiring bertambahnya kemampuan melakukan 

gerakan motorik dan komunikasi. Anak terdorong  untuk 

melakukan sendiri berbagai hal dan bergaul dengan orang lain 

selain keluarga sendiri. Kemampuan menolong diri sendiri 

hendaknya ditingkatkan, diantaranya meliputi kebersihan diri, 

kesehatan dan kerapihan, dan disiplin. 

 

Perkembangan Anak Usia 0-12 Bulan 

 

Sebaran rataan perkembangan contoh yang pada saat data  

awal berusia 0-12 bulan menurut kelompok intervensi dan 

pengambilan data serta menurut komponen perkembangan 

disajikan pada Tabel 53. Seluruh contoh pada saat data awal 

berusia 11 bulan sehingga pada saat data  akhir berusia 16 

bulan.  

 

1) Data awal Perkembangan Contoh   

 

Pada saat data  awal, pada umumnya  contoh telah memenuhi 

empat dari lima perkembangan motorik kasar yaitu duduk 

tanpa dibantu; merangkak; bangkit dan berdiri tanpa bantuan; 

dan berjalan dengan dibantu/dibimbing; atau meniru 

menggelindingkan bola. Untuk perkembangan motorik 

halusnya, pada umumnya contoh telah memenuhi tiga dari 

empat tugas perkembangan yaitu menjangkau, mencekam, 

memasukkan benda ke mulut; mengenal benda dengan 
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menggunakan jempol dan satu jari; dan memindahkan benda 

dari tangan atau menjatuhkan benda permainan dan 

memungutnya kembali.  

 

Pada komponen perkembangan komunikasi pasif, pada 

umumnya contoh (di kedua kelompok) telah mencapai prestasi 

empat dari lima item tugas perkembangan seperti bereaksi 

terhadap pembicaraan orang dengan melihat kepada si 

pembicara; memberikan reaksi yang berbeda terhadap macam-

macam jenis suara; menengok ke arah sumber/datangnya bunyi; 

danm emberikan reaksi dengan gerakan terhadap perkataan-

perkataan yang diucapkan dengan disertai gerakan yang sesuai. 

Pada umumnya contoh belum mampu menghentikan kegiatan 

kalau ada kata perintah. Semantara itu pada perkembangan 

komunikasi aktif, pada umumnya contoh di kedua kelompok 

telah memenuhi tiga dari empat tugas perkembangannya yaitu 

membuat bunyi-bunyi seperti tangisan dan bunyi lain; 

mengulangi bunyi (mengoceh) kalau sedang sendiri atau diajak 

bicara; dan mencoba menyampaikan keinginan dengan nada 

suara berbeda; atau mencoba meniru bunyi/suara menurut 

kemampuan anak.  

 

Tabel 53  Sebaran Rataan Perkembangan Contoh Usia 0-12 

Bulan  

 

Komponen Perkembangan 
Kontrol Intervensi 

Awal Akhir Awal Akhir 

Motorik Kasar (12) 4.5 11 4.25 12 

Motorik Halus (11) 3.5 10.5 3.5 11 

Komunikasi Pasif (10) 4.5 9.5 4.25 9.5 

Komunikasi Aktif (10) 3.25 6.75 3.5 7.75 

Kecerdasan (14) 6.25 12 6 13 

Menolong Diri Sendiri (8) 2.25 5.5 1.75 6.5 

Tingkah Laku Sosial (10) 3.75 9 3.25 9 

Keterangan: Awal: Data  awal, Akhir: Data  akhir 
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Pada data awal, rata-rata contoh telah mencapai enam dari 

tujuh tugas perkembangan kecerdasan yaitu mengikuti benda 

bergerak dengan mata; mengenal orang yang berbeda-beda; 

memberikan reaksi pada orang yang belum dikenal dengan 

menangis atau menatap terus menerus; bereaksi atau meniru 

ekspresi/penampilan muka orang lain; memberikan reaksi pada 

perintah yang sangat sederhana; dan meniru gerakan dan 

perbuatan. Rata-rata contoh belum mencapai perkembangan 

berupa memasukkan atau mengeluarkan benda-benda kecil. 

Rata-rata contoh telah mampu memenuhi dua dari tiga tugas 

perkembangan menolong diri sendiri yaitu menyuapkan biskuit 

ke mulut;  dan atau memegang cangkir/gelas dengan kedua 

tangan tanpa dibantu; dan atau merentangkan/mengacungkan 

tangan dan kaki ketika dipakaikan baju dan celana. Rata-rata 

contoh telah memenuhi tiga perkembangan tingkah laku sosial 

yaitu tersenyum secara spontan; memberikan reaksi yang 

berbeda terhadap orang asing daripada orang yang dikenal; 

menaruh perhatian kalau namanya sendiri disebut. Belum 

semua contoh mampu memberikan reaksi terhadap perkataan 

"tidak"; dan meniru perbuatan sederhana orang lain.  

 

2) Data Akhir Perkembangan Contoh 

 

Saat data  akhir, seluruh contoh telah memenuhi tugas 

perkembangan pada tujuh komponen perkembangan anak usis 

0-12 bulan, dan memenuhi tugas perkembangan usia anak 16 

bulan.  Ketika pada data  awal, perkembangan motorik kasar 

contoh kelompok kontrol lebih baik dibandingkan kelompok 

intervensi, namun saat data  akhir terjadi hal sebaliknya 

dimana perkembangan anak kelompok intervensi lebih baik 

dibandingkan perkembangan contoh kelompok kontrol. Selain 

pada perkembangan motorik kasar, pada perkembangan 

motorik halus, komunikasi aktif, kecerdasan, dan menolong diri 

sendiri, rataan perkembangan anak kelompok teratment lebih 

baik dibandingkan hal sama di kelompok kontrol. 
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3) Peningkatan rataan perkembangan contoh 

 

Rata-rata pencapaian perkembangan contoh kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol yang pada data  awal berusia 

pada selang 0-12 bulan menurut tujuh komponen 

perkembangan anak disajikan pada Tabel 54. Data tersebut 

menunjukkan bahwa peningkatan pada tujuh komponen 

perkembangan contoh di kelompok intervensi lebih tinggi 

dibandingkan hal sama di kelompok intervensi. Pada dua 

kelompok contoh, peningkatan perkembangan komunikasi aktif 

paling rendah dibandingkan komponen perkembangan lainnya, 

sementara peningkatan perkembangan motorik (kasar dan 

halus) relatif paling tinggi dibandingkan hal sama pada enam 

komponen perkembangan lainnya.  

 

Tabel 54  Sebaran Peningkatan Item Perkembangan Contoh 

Usia 0-12 Bulan  

 

 Kontrol Intervensi 

Min-Max Rata-2 Min-Max Rata-2 

Motorik Kasar  4 - 8 6.5 7 - 8 7.75 

Motorik Halus  5 - 8 7 7 - 8 7.5 

Komunikasi Pasif 4 - 6 5 5 - 6 5.25 

Komunikasi Aktif 3 - 4 3.5 4 - 5 4.25 

Kecerdasan  4 - 7 5.75 5 - 9 7 

Menolong Diri Sendiri  3 - 4 3.25 4 - 6 4.75 

Tingkah Laku Sosial  3 - 8 5.25 3 - 8 5.75 

 

 

Perkembangan anak usia 13 – 24 Bulan 

 

Sebaran rataan perkembangan contoh usia yang pada saat data  

awal berusia 13-24 bulan menurut kelompok intervensi dan 

pengambilan data serta menurut komponen perkembangan 

disajikan pada Tabel 55. Data menunjukkan contoh kelompok 

intervensi pada data  awal mencapai perkembangan yang lebih 

tinggi dari kelompok kontrol. pada semua komponen 

perkembangan. Demikian juga pada saat data akhir. Gambaran 
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lebih rinci tujuh komponen perkembangan pada data awal dan 

data  akhir adalah sebagai berikut : 

 

1) Data Awal Perkembangan Contoh  

 

Perkembangan  hampir seluruh contoh telah hampir memenuhi 

seluruh tugas perkembangan motorik kasar yaitu berjalan 

sendiri; berjalan mundur; mengambil alat permainan dari lantai 

tanpa jatuh; menarik dan mendorong alat permainan; duduk 

sendiri; naik dan turun tangga dengan pertolongan; dan 

bergoyang-goyang mengikuti irama musik. Pada umumnya 

contoh baru mencapai enam dari tujuh tugas perkembangan 

motorik halus yaitu menggunakan benda; memasukkan benda 

ke dalam lubang; membuka-buka lembaran; mencoret-coret; 

menarik, memutar, mendorong benda-benda; dan melempar-

lempar. Sementara itu banyak contoh yang belum mampu 

menggambar dengan gerakan tangan yang menyeluruh, 

menggeser tangan, dan membuat garis besar.  

 

Tabel 55  Sebaran Rataan Perkembangan Contoh Usia 13-24 

Bulan  

 

 Kontrol Intervensi 

Awal Akhir Awal Akhir 

Motorik Kasar (12 item) 6.32 9.06 6.64 9.16 

Motorik Halus (14 item) 5.79 9.32 6.12 9.72 

Komunikasi Pasif (10 item) 3.71 6.5 4.26 7.19 

Komunikasi Aktif (11 item) 3.74 7.21 4.33 7.98 

Kecerdasan (18 item) 4.82 11.06 5.48 11.44 

Menolong Diri Sendiri  

(10 item) 2.76 6.59 3.36 7 

Tingkah Laku Sosial  

(12 item) 3.26 7.38 3.71 7.58 

Keterangan: Awal: Data  awal, Akhir: Data  akhir 

 

Dari lima tugas perkembangan komunikasi pasif, empat 

diantarany sudah dicapai oleh pada umumnya contoh yaitu 

memberikan reaksi yang tepat kalau ditanya "dimana"; 
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mengerti arti kata di, "di dalam, di bawah"; menjalankan 

perintah untuk membawa benda yang sudah dikenalkan dari 

ruangan lain; dan mengerti kalimat sederhana yang terdiri dari 

paling banyak 2 kata saja. Tugas perkembangan yang belum 

banyak dikuasai contoh adalah mengerti dua perintah 

sederhana yang saling berhubungan. Sementara itu untuk 

perkembangan komunikasi aktif, pada umumnya contoh telah 

mampu mengucapkan kata yang mempunyai arti; 

menggunakan perkataan yang disertai gerakan untuk meminta 

sesuatu; dan menyebut diri sendiri dengan namanya; dan dapat 

mengatakan hak milik/kepunyaan untuk menunjuk pada benda-

benda miliknya. Namun demikian masih sedikit contoh yang 

mampu mengucapkan kata-kata tunggal secara berurutan 

untuk menceritakan suatu kejadian, dan menambah 

perbendaharaan kata (sebanyak lebih kurang 50 kata).  

 

Rata-rata contoh telah mampu menunjukkan empat sampai 

lima tugas perkembangan kecerdasan yaitu menirukan kata-

kata dan perbuatan orang dewasa; bereaksi terhadap perkataan 

dan perintah; melihat buku gambar dengan orang dewasa; dan 

mengetahui kamu dan saya. Namun masih sedikit sekali contoh 

yang mampu menyamakan atau memasangkan benda yang 

serupa; dimana kemampuan memperhatikan (berkonsentrasi) 

masih terbatas; dan masih belum mampu belajar melalui 

bereksplorasi.   

 

Perkembangan menolong diri sendiri dan perkembangan 

tingkah laku sosial contoh menunjukkan tingkat perkembangan 

yang lebih rendah dibandingkan perkembangan lainnya. Rata-

rata contoh baru mencapai dua sampai tiga dari lima 

perkembangan menolong diri sendiri. Umumnya contoh telah 

mampu  memakai sendok tapi masih tumpah; minum dari 

cangkir dipegang dengan satu tangan tanpa dibantu; dan 

mengatakan ingin ke belakang. Namun rata-rata contoh belum 

dapat membuka sepatu, kaos kaki, celana, baju kaos; dan 

membuka tutup seleret (restsluiting) yang besar. Demikian 

halnya dengan perkembangan tingkah laku sosial, contoh telah 

mampu mengenali diri sendiri di kaca atau gambar/foto; 
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menyebut diri dengan nama; bermain sendiri, memulai 

permainannya sendiri; dan menirukan tingkah laku orang 

dewasa dalam bermain. Namun anak belum didorong untuk 

mampu embantu membereskan/menyimpan benda-benda. 

 

2) Data Akhir Perkembangan Contoh 

 

Setelah intervensi, perkembangan yang lebih pesat ditunjukkan 

pada perkembangan kecerdasan, menolong diri sendiri, dan 

tingkah laku sosial. Sementara perkembangan motorik (kasar 

dan halus) serta perkembangan komunikasi (aktif dan pasif) 

ditunjukkan dengan penambahan masing-masing 50 persen 

item perkembangan.   

 

3) Peningkatan Perkembangan Contoh 

 

Perubahan peningkatan jumlah item perkembangan yang 

dicapai contoh yang pada data  awal berusia 13-24 bulan 

disajikan pada Tabel 56.  Data tersebut menunjukkan bahwa 

pada empat dari tujuh komponen perkembangan, peningkatan 

rataan perkembangan contoh di kelompok kontrol lebih tinggi 

dibandingkan di kelompok intervensi. Sementara itu 

peningkatan perkembangan motorik halus, perkembangan 

komunikasi pasif,  dan komunikasi aktif kelompok intervensi 

lebih tinggi dibandingkan di kelompok kontrol.  Tiga komponen 

perkembangan tersebut menuntut stimulasi yang aktif dan 

penerimaan terhadap anak yang lebih baik. Dengan kata lain, 

intervensi telah meningkatkan kemampuan ibu-ibu kelompok 

intervensi yang memiliki lebih banyak keterbatasan, namun 

mampu meningkatkan stimulasi perkembangan terhadap 

anaknya. 
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Tabel 56  Sebaran Peningkatan Item Perkembangan Contoh 

Usia 13-24  Bulan  

 

 Kontrol Intervensi 

Min-Max Rata-2 Min-Max Rata-2 

Motorik Kasar  0 - 5 2.74 0 - 7 2.51 

Motorik Halus  0 - 9 3.53 0 - 9 3.6 

Komunikasi Pasif  0 - 8 2.79 0 - 7 2.95 

Komunikasi Aktif  0 - 9 3.47 0 - 8 3.65 

Kecerdasan  0 - 14 6.24 0 - 13 6 

Menolong Diri Sendiri  0 - 9 3.82 0 - 7 3.6 

Tingkah Laku Sosial  0 - 9 4.12 0 - 9 3.86 

 

 

Perkembangan anak usia 25 – 36 Bulan 

 

Sebaran rataan perkembangan contoh usia yang pada saat data  

awal berusia 25-36 bulan menurut kelompok intervensi dan 

pengambilan data serta menurut komponen perkembangan 

disajikan pada Tabel 57 Data menunjukkan contoh kelompok 

intervensi pada data  awal mencapai perkembangan yang lebih 

tinggi dari kelompok kontrol. pada enam dari tujuh komponen 

perkembangan. Demikian juga pada saat data akhir. Gambaran 

lebih rinci tujuh komponen perkembangan pada data  awal dan 

data  akhir adalah sebagai berikut : 

 

1) Data Data  awal Perkembangan Contoh 

 

Pada perkembangan motorik kasar, hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa rata-rata contoh mampu lari tanpa jatuh; 

lompat di tempat kedua kaki jatuh bersama; berdiri pada satu 

kaki;  dan menendang bola, namun belum mampu berjingkat di 

atas jari-jari kaki. Pada perkembangan motorik halus, rata-rata 

contoh sudah mampu mengatur/merangkai benda-benda; 

membalik halaman buku satu persatu; memegang alat (tulis, 

gambar); dan menggunakan satu tangan secara tetap, dalam 

hampir semua kegiatan. Namun sangat sedikit contoh yang 

telah mampu meniru garis (lingkaran, lurus dan berdiri/tegak 
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lurus); melukis bentuk-bentuk; dan meremas-remas, 

menggulung tanah liat. Perkembangan motorik halus untuk 

kelompok usia 25-36 bulan selain membutuhkan stimulasi 

khusus, juga membutuhkan fasilitias yang tidak dimiliki semua 

keluarga. 

 

Perkembangan komunikasi pasif yang umumnya dicapai contoh 

di kedua kelompok adalah menunjuk gambar dari benda yang 

umum/ sudah dikenal, kalau benda tersebut disebutkan;  

mengenal benda kalau diberitahukan kegunaannya; mengerti 

bentuk pertanyaan "apa dan di mana"; dan mengerti kata 

larangan, seperti: tidak, bukan, tidak dapat, dan jangan. sedikit 

sekali contoh yang menunjukkan rasa senang mendengarkan 

cerita yang sederhana dan minta diceritakan lagi. Hal tersebut 

karena jarang sekali orangtua yang biasa bercerita dan 

membacakan cerita kepada anaknya. Perkembangan komukasi 

aktif contoh ditunjukkan oleh kemampuan membuat kalimat  

yang terdiri dari dua kata; menyebutkan nama;  menggunakan 

kata tanya "apa dan di mana"; dan menunjukkan 

kekesalan/kejengkelan karena tidak dimengerti. Sedangkan 

kemampuan  membuat kalimat sangkal belum bisa ditunjukkan 

oleh contoh. 

 

Tabel 57  Sebaran Rataan Perkembangan Contoh Usia 25-36 

Bulan  

 

Komponen Perkembangan Kontrol Intervensi 

Awal Akhir Awal Akhir 

Motorik Kasar (5 item) 4.11 4.79 4.31 5 

Motorik Halus (7 item) 4.43 5.61 4.31 6.63 

Komunikasi Pasif  (5 item) 4 4.82 4.19 4.81 

Komunikasi Aktif  (5 item) 4.14 4.89 4.63 5 

Kecerdasan (11 item) 8.11 9.82 8.88 10.38 

Menolong Diri Sendiri (5 item) 3.61 4.79 3.69 5 

Tingkah Laku Sosial (7 item) 5.43 6.46 6.13 7 

Keterangan: Awal: Data  awal, Akhir: Data  akhir 
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Hasil identifikasi perkembangan kecerdasan menunjukkan 

bawa rata-rata contoh mampu bereaksi terhadap perintah 

sederhana; melihat buku-buku gambar; memasangkan berbagai 

benda yang dikenal dan berarti baginya; menyusun menara 

gelang; mengenal diri dari cermin, mengenal nama sendiri; 

menyebut nama sendiri; dapat mengatakan dengan singkat 

mengenai apa yang sedang dikerjakannya; dan meniru 

perbuatan orang dewasa. Sementara itu rata-rata contoh masih 

belum menunjukkan kemampuan konsentrasi/memusatkan 

perhatian; belajar eksplorasi; dan pemahaman penggunaan 

benda-benda.  

 

Hasil identifikasi menunjukkan rata-rata contoh mampu 

menggunakan sendok walau  tumpah sedikit; mengambil 

minuman dari kendi/teko/cerek tanpa dibantu; membuka pintu 

dengan memutar pegangan pintu; dan membuka baju dengan 

dibantu. Namun sedikit sekali contoh yang mampu mencuci dan 

mengeringkan tangan walau dengan bantuan. Sementara itu 

perkembangan tingkah laku sosial ditunjukkan dimana contoh 

telah mampu bermain dengan anak-anak lain; mengamati 

anak-anak lain, bergabung sebentar dalam permainan mereka; 

membela barang miliknya sendiri; dan mulai bermain rumah-

rumahan. Masih sedikit sekali contoh yang secara simbolis 

menggunakan benda-benda dan diri sendiri dalam permainan; 

dan ikut serta dalam kegiatan kelompok yang sederhana 

(misalnya menyanyi, bertepuk tangan, menari), dan belum ada 

contoh yang mengetahui identitas jenis kelamin (laki-laki atau 

perempuan). 

 

2) Data Akhir Perkembangan Contoh 

 

Sebagian besar contoh menunjukkan penambahan prestasi 

perkembangan, namun data menunjukkan terdapat sebagian 

contoh yang tidak menunjukkan penambahan item 

perkembangan. Setelah intervensi, rata-rata perkembangan 

contoh di kelompok intervensi lebih tinggi dibandingkan tingkat 

perkembangan di kelompok kontrol.  
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3) Peningkatan Perkembangan Contoh 

 

Peningkatan pencapaian prestasi perkembangan contoh pada 

kedua kelompok dan pada tujuh komponen perkembangan 

disajikan pada Tabel 58. Data tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata peningkatan prestasi perkembangan motorik kasar di 

kelompok intervensi sama dengan di kelompok kontrol;  rata-

rata peningkatan prestasi perkembangan komunikasi (aktif dan 

pasif), perkembangan kecerdasan, dan perkembangan tingkah 

laku sosial di kelompok kontrol sedikit lebih tinggi 

dibandingkan di kelompok intervensi.  Sementara itu rata-rata 

peningkatan perkembangan di kelompok  intervensi lebih tinggi  

dibandingkan kelompok kontrol pada perkembangan  motorik 

halus, dan perkembangan menolong diri sendiri.  

 

Tabel 58  Sebaran Peningkatan Item Perkembangan Contoh 

Usia 25-36  Bulan  

 

 Kontrol Intervensi 

Min-Max Rata-2 Min-Max Rata-2 

Motorik Kasar  0 - 3 0.68 0 - 3 0.69 

Motorik Halus  0 - 3 1.18 0 - 4 2.31 

Komunikasi Pasif 0 - 3 0.82 0 - 1 0.63 

Komunikasi Aktif 0 - 2 0.75 0 - 2 0.38 

Kecerdasan  0 - 4 1.71 0 - 4 1.5 

Menolong Diri Sendiri 0 - 2 1.18 0 - 4 1.31 

Tingkah Laku Sosial  0 - 3 1.04 0 - 3 0.88 

 

Sebaran rata-rata peningkatan tugas perkembangan pada tujuh 

komponen perkembangan contoh menurut kelompok usia dan 

kelompok intervensi  disajikan pada Tabel 58. Sebagaimana 

gambaran peningkatan rataan perkembangan contoh pada 

masing-masing kelompok umur contoh, hasil data pada Tabel 59  

menunjukkan pola dimana semakin meningkat usia contoh, 

maka semakin menurun penambahan item perkembangan anak.  

Penambahan item perkembangan pada usia 0-12 bulan paling 

tinggi, kemudian menurun untuk usia 13-24 bulan, dan 

menurun lagi untuk usia 25-36 bulan. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa laju perkembangan pada tujuh dimensi 

perkembangan paling tinggi pada usia satu tahun pertama. 

Penambahan item perkembangan antara kelompok intervensi 

dengan kelompok perlakukan menunjukkan bahwa hanya pada 

umur satu tahun, rata-rata penambahan item perkembangan 

pada kelompok intervensi lebih tinggi pada semua komponen 

perkembangan dibandingkan hal sama di kelompok kontrol. 

Sedangkan pada kelompok usia dua dan tiga tahun, hanya pada 

sebagian komponen perkembangan, rataan peningkatan 

perkembangan di kelompok intervensi lebih tinggi di kelompok 

kontrol. 

 

Tabel 59  Sebaran Rataan Jumlah Item Perkembangan Yang 

Dicapai Contoh  

 

Komponen 

Perkembangan 

Kelompok 

Umur 
Kontrol Intervensi Total 

Motorik Kasar 0-12 bln 6.5 7.75 7.13 

13-24 bln 2.74 2.51 2.61 

25-36 bln 0.68 0.69 0.68 

Motorik halus 0-12 bln 7 7.5 7.25 

13-24 bln 3.53 3.6 3.57 

25-36 bln 1.18 2.31 1.59 

Komunikasi pasif 0-12 bln 5 5.25 5.13 

13-24 bln 2.79 2.95 2.88 

25-36 bln 0.82 0.63 0.75 

Komunikasi aktif 0-12 bln 3.5 4.25 3.88 

13-24 bln 3.47 3.65 3.57 

25-36 bln 0.75 0.38 0.61 

Kecerdasan 0-12 bln 5.75 7 6.38 

13-24 bln 6.24 6.0 6.1 

25-36 bln 1.71 1.5 1.64 

Menolong diri 

sendiri 

0-12 bln 3.25 4.75 4 

13-24 bln 3.82 3.6 3.7 

25-36 bln 1.18 1.31 1.23 

Tingkah laku sosial 0-12 bln 5.25 5.75 5.5 

13-24 bln 4.12 3.86 3.97 

25-36 bln 1.04 0.88 0.98 
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IV.9.   DAMPAK PENINGKATAN CARE PADA 

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK 

 

IV.9.1. Hasil Uji Beda Peubah Penelitian Utama 

 

Berikut ini adalah hasil analisis uji beda  beberapa peubah 

utama penelitian yang berkaitan dengan peningkatan care dan 

dampaknya terhadap status gizi anak: 

 

a. Status Sosial Ekonomi Contoh. Hasil uji beda 

menunjukkan bahwa contoh di kelompok intervensi secara 

signifikan lebih rendah dalam pendapatan per kapita, 

pendidikan ibu dan suami, kesehatan fisik dan mental ibu, 

waktu yang dialokasikan ibu untuk bersosialisasi, dan 

lingkungan pengasuhan. Hasil uji beda antara contoh 

berdasarkan status sosial ekonomi (keluarga miskin dan 

tidak miskin) menunjukkan bahwa selain pendapatan per 

kapita, pada keluarga miskin di kelompok intervensi 

mempunyai nilai lingkungan pengasuhan dan 

perkembangan motorik anak yang lebih rendah 

dibandingkan hal yang sama pada keluarga tidak miskin. 

 

Sementara itu, perbedaan antara keluarga miskin dan tidak 

miskin di kelompok kontrol jauh lebih kontras, dimana 

keluarga miskin sangat rendah dalam hal pendapatan, 

pengeluaran, pendidikan ibu dan suami, lingkungan 

pengasuhan, waktu produktif yang dialokasikan untuk 

perkembangan anak (perkembangan motor, komunikasi, 

kecerdasan, dan sosial), dan kontrol sumber daya otonomi. 

Hal yang lebih menarik justru ditunjukkan dimana keluarga 

tidak miskin mempunyai sumberdaya dan praktek care, 

keikutsertaan dalam Posyandu, dan alokasi waktu sosial 

yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan hal sama 

di keluarga miskin. 

 

b. Nilai anak. Hasil analisis uji beda (Tabel 60) menunjukkan, 

pada masing-masing kelompok intervensi, kelompok kontrol, 

dan total contoh, terdapat perbedaan nyata nilai anak 
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antara data awal dengan data akhir. Namun demikian tidak 

terdapat perbedaan nyata peningkatan rata-rata nilai anak 

antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Demikian 

pula tidak ada perbedaan nyata peningkatan rata-rata nilai 

anak antara keluarga miskin dan non-keluarga miskin di 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol.  

 

Tabel 60   Sebaran Rata-rata Nilai Anak menurut 

Kelompok Intervensi dan Tingkat Signifikansi 

Hasil Uji Beda 

  

No Contoh 
Data  

awal 

Data  

akhir 

Sig 

1 Kelompok intervensi 78.14 87.09 .000 

2 Kelompok kontrol 76.20 82.97 .002 

 Total contoh 77.14 84.96 .000 

 

 

c. Kesehatan mental Ibu. Hasil uji beda (Tabel 61) 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata kesehatan 

mental total antara kelompok intervensi dengan kelompok 

kontrol baik pada data awal dan data akhir. Hal demikian 

juga berlaku untuk kesehatan mental dari dimensi 

psikologis. Perbedaan nyata hanya terdapat  pada kesehatan 

mental fisik di kelompok intervensi, dimana terdapat 

perbaikan kesehatan mental dari dimensi fisik pada 

kelompok ibu yang telah mendapat peningkatan care.  Hasil 

uji beda lebih lanjut menunjukkan,  peningkatan skor 

kesehatan mental di kelompok Gakin secara nyata jauh 

lebih tinggi dibandingkan hal sama di kelompok non-gakin. 

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan care telah 

meningkatkan secara nyata kemampuan kelompok gakin 

untuk mengelola kesehatan mental fisiknyanya. 
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Tabel 61  Sebaran Rata-Rata Skor Kesehatan Mental dan 

Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda 

 

No Kesehatan Mental Intervensi Kontrol Total 

1 Dimensi fisik    

 Data  awal 52.15 58.62 55.33 

 Data  akhir 66.12 56.94 61.60 

 Signifikansi .000 .723 .044 

2 Dimensi psikologis    

 Data  awal 50.26 46.46 48.32 

 Data  akhir 46.56 48.32 47.46 

 Signifikansi .407 .648 .775 

3 Skor Total    

 Data  awal 51.21 51.82 51.52 

 Data  akhir 49.09 57.27 53.28 

 Signifikansi .538 .087 .452 

 

 

d. Status Gizi Anak Batita. Hasil analisis menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan nyata antara Z-skor BB/U, TB/U, 

dan BB/TB antara kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi baik pada data  awal, data  akhir, maupun pada 

perubahan nilai Z skor-nya. Kenaikan nilai Z-skor BB/U dan 

TB/U di kelompok intervensi lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol, tetapi secara signifikan tidak 

berbeda nyata. Elaborasi uji beda menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan nyata peningkatan Z-skor BB/U, TB/U, 

dan BB/TB antara kelompok keluarga miskin dan keluarga 

non miskin baik di kelompok intervensi, kelompok kontrol, 

maupun pada total contoh.   
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Tabel 62  Sebaran Z-skor BB/U-TB/U-BB/TB dan Tingkat 

Signifikansi Hasil Uji Beda  

 

Index  Kontrol Intervensi sig 

BB/U 

Data  awal -2.1937 -2.3235 0.347 

Data  akhir -2.2355 -2.2137 0.875 

Delta -0.0418 0.1098 0.145 

TB/U 

Data  awal -1.702 -1.7616 0.838 

Data  akhir -1.8289 -1.9713 0.532 

Delta -0.1262 -0.2089 0.767 

BB/TB 

Data  awal -1.2506 -1.1646 0.593 

Data  akhir -1.2786 -1.1465 0.356 

Delta -0.0288 0.0186 0.733 

 

 

Terdapat peningkatan Z skor BB/U dan BB/TB di kelompok 

intervensi, dibandingkan hal sebaliknya yang terjadi di 

kelompok kontrol. Namun secara statistik belum menunjukkan 

perbedaan nyata (Tabel 63). 

 

Tabel 63  Nilai Rataan  Delta Z-skor dan Hasil Uji Beda 

 

 Intervensi Kontrol sig 

Delta Z Skor BB/U .1098 -.0418 .145 

Delta Z skor TB/U -.2089 -.1262 .767 

Delta Z Skor BB/TB .0186 -.0288 .733 

 

 

e. Perkembangan Anak. Sebagian besar contoh mengalami 

peningkatan perkembangan pada semua komponen 

perkembangan. Uji beda dilakukan terhadap perubahan atau 

peningkatan jumlah item perkembangan yang dicapai anak 

pada ketujuh dimensi perkembangan dan perkembangan total.  

Hasil analisis (Tabel 64) menunjukkan bahwa walaupun nilai 

rataan peningkatan perkembangan total dan nilai rataan pada 

enam dari tujuh dimensi perkembangan contoh dari kelompok 
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intervensi lebih tinggi dibandingkan hal sama dari kelompok 

kontrol, namun secara statistik tidak berbeda nyata. 

  

Tabel 64  Sebaran Rataan Penambahan Item Perkembangan 

menurut Dimensi Perkembangan dan Tingkat 

Signifikansi Hasil Uji Beda 

 

Komponen  

Perkembangan 

Mean ± SD 
Sig 

Kontrol Intervensi 

Motorik Kasar 2.09  ± 2.19 2.38 ± 2.50 .485 

Motorik Halus 2.74 ± 2.64 3.52 ± 2.88 .111 

Komunikasi Pasif 2.09 ± 2.04 2.51 ± 2.13 .259 

Komunikasi Aktif 2.332 ± 2.63 2.86 ± 2.42 .229 

Kecerdasan 4.29 ± 4.52 4.92 ± 4.46 .425 

Menolong Diri Sendiri 2.67 ± 2.63 3.09 ± 2.46 .342 

Tingkah Laku Sosial 2.88 ± 2.99 3.22 ± 2.95 .513 

Komponen  Total 2.72 ± 2.61 3.21 ± 2.61 .289 

 

 

f. Lingkungan pengasuhan. Hasil uji beda menunjukkan 

bahwa pada total contoh, pada kelompok intervensi, dan pada 

kelompok kontrol, lingkungan pengasuhan pada data akhir 

secara nyata lebih baik dibandingkan lingkungan pengasuhan 

pada data awal. Pada data awal, lingkungan pengasuhan 

kelompok kontrol lebih baik secara nyata dibandingkan hal 

sama pada kelompok intervensi. Namun demikian pada data  

akhir terjadi peningkatan skor lingkungan pengasuhan yang 

lebih tinggi pada kelompok intervensi, yang menyebabkan skor 

lingkungan pengasuhan yang relatif sama (63.3 untuk kelompok 

intervensi dan 60.3 untuk kelompok kontrol), sehingga tidak 

terjadi perbedaan nyata antara kedua kelompok tersebut.  
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Tabel 65  Sebaran Skor Lingkungan Pengasuhan dan Tingkat 

Signifikansi Hasil Uji Beda  

 

Lingkungan 

pengasuhan 

Kontrol 

Sig 

Intervensi 

Sig Awal Akhir Awal Akhir 

Tanggap Rasa Dan 

Kata  

            

64.46  

           

64.46  1.000 

    

57.14  

    

68.81  0.001 

Penerimaan Terhadap 

Perilaku Anak  

            

31.44  

           

31.82  0.918 

    

16.67  

    

25.00  0.001 

Pengorganisasian 

Lingkungan Anak  

            

64.90  

           

75.76  0.000 

    

71.95  

    

77.51  0.051 

Penyediaan Mainan 

Untuk Anak  

            

50.85  

           

75.10  0.000 

    

49.03  

    

78.84  0.000 

Keterlibatan Ibu 

Terhadap Anak  

            

53.03  

           

54.54  0.604 

    

49.99  

    

69.57  0.000 

Kesempatan Variasi 

Asuhan Anak  

            

39.70  

           

58.18  0.000 

    

28.89  

    

59.68  0.000 

LINGKUNGAN 

PENGASUHAN 51.65 60.27  0.000 46.20 63.28  0.000 

Keterangan: Awal: Data  awal, Akhir: Data  akhir 

 

 

Perubahan skor lingkungan pengasuhan anak (data awal – data 

akhir) (Tabel 65) menunjukkan bahwa secara total terdapat 

perbedaan nyata perubahan skor lingkungan pengasuhan anak, 

dimana perbaikan atau peningkatan skor lingkungan 

pengasuhan kelompok intervensi lebih tinggi secara nyata 

dibandingkan kelompok Kontrol. Perbedaan nyata terutama 

pada keterlibatan ibu terhadap anak dan tanggap rasa dan 

kata.   

 

Setelah memperoleh penyuluhan (peningkatan care), kelompok 

intervensi memiliki skor lingkungan pengasuhan yang lebih 

baik dibandingkan kelompok kontrol. Data pada Tabel 66 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan skor tanggap 

rasa dan kata kepada anak pada kelompok kontrol, dan hanya 

terjadi sedikit perbaikan penerimaan terhadap perilaku anak. 

Sedangkan penyediaan mainan, peningkatan skor yang cukup 

tinggi di kelompok kontrol dimungkinkan karena kondisi 
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ekonomi keluarga yang pada umumnya lebih baik dibandingkan 

kelompok intervensi. Namun sebaliknya, peningkatan 

penyediaan mainan yang cukup tinggi pada kelompok 

intervensi, menunjukkan sebagai perubahan perilaku karena 

peningkatan pengetahuan pentingnya penyediaan alat bermain 

bagi perkembangan anak sebagai output dari penyuluhan. 

 

Tabel 66  Sebaran Perubahan (Delta) Skor Lingkungan 

Pengasuhan dan Tingkat Signifikansi 

               

Komponen Lingkungan pengasuhan K I Sig 

Tanggap Rasa Dan Kata  0.00  11.68  0.024 

Penerimaan Terhadap Perilaku Anak  0.38  8.33  0.074 

Pengorganisasian Lingkungan Anak  10.86  5.55  0.171 

Penyediaan Mainan Untuk Anak  24.25  29.81  0.293 

Keterlibatan Ibu Terhadap Anak  1.51  19.58  0.000 

Kesempatan Variasi Asuhan Anak  18.48  30.79  0.022 

Rata-rata delta skor lingkungan 

pengasuhan 8.62  17.08  0.001 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 

 

 

g. Sumberdaya dan praktek care. Hasil analisa pada data  

awal dan data akhir menunjukkan suatu peningkatan pada 

semua topik sumber daya dan praktek care antar dua kelompok 

(kelompok intervensi dan kontrol), tetapi nilai care di kelompok 

intervensi lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Penyuluhan meningkatkan sumber daya dan 

praktek care pada kelompok intervensi. Semua komponen 

sumber daya dan praktek care secara nyata lebih baik dan lebih 

tinggi pada kelompok intervensi dibanding dengan kelompok 

kontrol. Peningkatan nilai care/kepedulian pada kelompok 

kontrol mungkin dapat disebabkan karena status sosial-

ekonomi yang lebih baik dan yang dekat dengan wilayah 

perkotaan, sehingga dapat mengakses informasi dengan lebih 

baik. 

 



 
 
148 

Tabel 67  Sebaran Nilai Rata-Rata Sumberdaya dan Praktek 

Care dan Tingkat Signifikansi Hasil Uji Beda 

 

 

 

Perubahan skor sumberdaya dan praktek care di kelompok 

intervensi dan kontrol dan tingkat signifikansi hasil uji bedanya 

disajikan pada Tabel 68. Data tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan skor sumberdaya dan praktek care di kelompok 

intervensi lebih tinggi secara nyata dibandingkan di kelompok 

kontrol, kecuali untuk topik dukungan sosial dan kepercayaan 

diri ibu.  

 

 

Care 

Kontrol Intervensi 

Awal 

 

Akhir sig Awal 

 

Akhir sig 

Menu Sehat dan Seimbang Serta 

Pemberian Makan yang Tepat 63.3 79.7 0.0 54.6 93.6 0.0 

Perawatan Kesehatan Anak 81.2 93.0 0.0 75.5 97.1 0.0 

Keamanan Pangan, Sanitasi dan 

Hygiene 62.1 69.5 0.0 57.9 90.2 0.00 

Stimulasi Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak 53.2 64.9 0.0 51.0 91.6 0.0 

Stimulasi Psikososial dan Kognitif 

Anak 53.7 53.7 1.0 47.2 87.5 0.0 

Lingkungan Rumah yang Ramah 

Anak 33.7 49.6 0.0 29.3 91.6 0.0 

Malnutrisi Serta Fungsi dan 

Sumber Zat Gizi Utama 53.8 56.9 0.3 42.4 90.2 0.0 

Gizi dan Kecerdasan 61.6 69.2 0.0 59.2 93.1 0.0 

Tugas Perkembangan Keluarga 17.1 31.3 0.0 26.9 79.8 0.0 

Tugas Perkembangan Anak 50.0 57.0 0.0 55.0 88.3 0.0 

Dukungan Sosial dan 

Kepercayaan Diri Ibu 89.9 92.4 0.3 91.5 98.4 0.0 

Manajemen Sumberdaya Keluarga 20.3 30.0 0.0 10.7 79.6 0.0 

Praktek Care 58.3 67.6 0.0 53.1 91.4 0.0 

Sumberdaya Care 39.6 54.1 0.0 36.3 87.8 0.0 

Care Total 50.9 62.3 0.0 46.5 90.0 0.0 
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Tabel 68  Sebaran Peningkatan Skor Sumberdaya dan Praktek 

Care dan Hasil Uji Beda 

 

Perubahan Skor Care  Kontrol Intervensi sig 

Menu Sehat dan Seimbang Serta 

Pemberian Makan yang Tepat 16.36 39.05 0.000 

Perawatan Kesehatan Anak 11.82 21.59 0.008 

Keamanan Pangan, Sanitasi dan 

Hygiene 7.39 32.34 0.000 

Stimulasi Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak 11.69 40.59 0.000 

Stimulasi Psikososial dan Kognitif Anak 0.00 40.28 0.000 

Lingkungan Rumah yang Ramah Anak 15.91 62.30 0.000 

Malnutrisi Serta Fungsi dan Sumber Zat 

Gizi Utama 3.03 47.84 0.000 

Gizi dan Kecerdasan 7.57 33.86 0.000 

Tugas Perkembangan Keluarga 14.13 52.91 0.000 

Tugas Perkembangan Anak 7.07 33.32 0.000 

Dukungan Sosial dan Kepercayaan Diri 

Ibu 2.53 6.88 0.235 

Manajemen Sumberdaya Keluarga 9.70 68.89 0.000 

Praktek Care 9.33 38.29 0.000 

Sumberdaya Care 14.45 51.59 0.000 

Care Total 11.36 43.54 0.000 

 

 

Pada data  awal, care total, sumberdaya care, dan praktek care  

kelompok kontrol secara nyata lebih besar dibandingkan hal 

sama di kelompok intervensi. Dari 12 topik care, skor care 

kelompok kontrol lebih tinggi pada sembilan topik, kecuali pada 

topik gizi dan kecerdasan, topik tugas perkembangan anak, dan 

topik dukungan social dan kepercayaan diri ibu. Terjadi 

peningkatan sumberdaya dan praktek care pada kedua 

kelompok, namun dengan peningkatan skor yang lebih tinggi di 

kelompok intervensi. Dengan demikian pada data akhir,  

kelompok intervensi memiliki skor care (sumberdaya care, 

praktek care, dan total care) yang lebih tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol.  



 
 
150 

Beberapa variabel atau peningkatan (dari data  awal ke data  

akhir) di kelompok intervensi secara signifikan lebih baik 

daripada kelompok kontrol. Perbaikan kesehatan fisik ibu, 

lingkungan pengasuhan, nilai anak, dan sumber daya dan 

praktek care dalam kelompok intervensi menunjukkan 

perbedaan yang nyata dibandingkan kelompok kontrol. 

Pelaksanaan penyuluhan telah mengurangi perbedaan dalam 

berbagai sumber daya dan praktek care, seperti halnya pada 

lingkungan pengasuhan antara keluarga miskin dan keluarga 

tidak miskin di kelompok intervensi. 

 

 

IV.9.2.  Uji  Hubungan dan Uji Pengaruh  

 

Hasil korelasi Pearson pada data awal menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi positif antara indikator status gizi, yakni 

makin baik Z-skor BB/U makin baik Z-skor BB/TB ( r = . 479), 

dan makin baik nilai Z-skor BB/U ( r = . 386); makin baik nilai 

Z-skor TB/U, makin rendah Z-skor BB/TB ( r = -.355). Pola yang 

sama ditunjukkan dari hasil korelasi antar indicator status gizi 

pada data akhir dan korelasi antar delta Z-skor-nya, yaitu 

terdapat korelasi positif antara BB/U dengan TB/U dan dengan 

BB/TB, namun terdapat korelasi negarif antara BB/U dan 

BB/TB. Pola tersebut menunjukkan bahwa anak-anak contoh 

mengalami kekurangan gizi akut yang telah berlangsung lama. 

Tingginya dan konsistennya korelasi antara Z-skor TB/U  dan Z-

skor BB/TB dengan Z-skor BB/U, membawa kepada analisis 

regresi yang menempatkan delta Z-skor BB/U sebagai perubah 

responnya. 

 

Tabel 69  Hasil Korelasi Pearson dari Delta Z-skor 

 

 Delta BBU Delta TBU Delta BBTB 

Delta BBU 1.000   

Delta TBU .247** 1.000  

Delta BBTB .514** -.313** 1.000 
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Sementara itu penetapan peubah independent selain ditentukan 

oleh kerangka berfikir penelitian, juga ditentukan oleh hasil 

korelasi antar peubah penelitian utama. Secara ringkas, hasil 

dari uji korelasi antar peubah penelitian utama menunjukkan 

bahwa : 

 

1. Tidak terdapat hubungan nyata bermakna antara indeks 

status gizi (delta Z-skor BB/U, delta Z-skor TB/U, dan delta 

Z-skor BB/TB) dengan indikator perkembangan anak. 

 

2. Terdapat hubungan nyata antara status gizi anak dengan 

lingkungan pengasuhan; demikian juga terdapat hubungan 

nyata antara perkembangan anak dengan lingkungan 

pengasuhan. Ini menunjukkan bahwa lingkungan 

pengasuhan merupakan independent variabel yang 

berpengaruh baik terhadap status gizi maupun terhadap 

perkembangan anak. 

 

a. Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan  positif 

antara perubahan Z-skor BB/U dengan perubahan skor 

lingkungan pengasuhan (r = .191*), dan dengan 

komponen lingkungan pengasuhan yaitu dengan 

peningkatan skor penyediaan mainan anak (r = .267**), 

dan dengan peningkatan kesempatan variasi asuhan 

anak (r = .182*) 

b. Terdapat hubungan nyata antara peningkatan 

lingkungan pengasuhan yaitu  penerimaan terhadap 

perilaku anak dengan peningkatan perkembangan 

motorik kasar (r = .181*), dengan peningkatan 

perkembangan motorik halus (r = . 183*). 

 

3. Terdapat hubungan nyata antar komponen lingkungan 

pengasuhan dengan sumberdaya dan praktek care, yaitu : 

 

a. Hasil analisis korelasi antara komponen lingkungan 

pengasuhan dan komponen care data awal menunjukkan  

bahwa terdapat hubungan antara skor lingkungan 

pengasuhan total dengan care total (r = .236) dan 
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sumberdaya care (r = .368). Jika dielaborasi lebih lanjut, 

terdapat korelasi positif antara peningkatan skor 

lingkungan pengasuhan dengan peningkatan 

pengetahuan mengenai keterampilan penyiapan menu 

dan praktek pemberian makan yang tepat (r = .190); 

perawatan kesehatan anak (r = .186); pemahaman gizi 

salah dan fungsi zat gizi utama (r = .329); tugas 

perkembangan anak (r = .210), dan pengelolaan 

sumberdaya keluarga  (r = .333). 

    

b. Dari enam komponen lingkungan pengasuhan, 

komponen yang paling banyak berkorelasi dengan care 

adalah komponen ―penyediaan mainan untuk anak‖ dan 

―keterlibatan ibu terhadap anak‖. sementara itu 

komponen ―penyediaan mainan untuk anak‖ 

berhubungan dengan care total (r=.193), sumberdaya 

care (r=.324), dengan perawatan kesehatan anak 

(r=.181), stimulasi kognitif dan psikososial anak (r=.194), 

pemahaman gizi salah dan fungsi zat gizi utama (r=.293), 

pengelolaan sumberdaya keluarga  (r=.253). Komponen 

lingkungan pengasuhan ―keterlibatan ibu terhadap 

anak‖ berhubungan dengan care total (r=. 291), 

sumberdaya care  (r=.350),  praktek care (r=.218),  

perawatan kesehatan anak (r=.191), stimulasi kognitif 

dan psikososial (r=.241), menciptakan lingkungan rumah 

yang ramah anak (r=. 220), pemahaman gizi salah dan 

fungsi zat gizi utama (r=.176), keterkaitan gizi dan 

kecerdasan (r=.201), tugas perkembangan keluarga 

(r=.221), tugas perkembangan anak (r=.198), pengelolaan 

sumberdaya keluarga  (r=.441).  

 

c. Hasil analisis korelasi antara komponen lingkungan 

pengasuhan dan komponen care pada data akhir 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara skor 

lingkungan pengasuhan total dengan care total (r = .284), 

sumberdaya care (r = .231), dan praktek care (r = .302). 

Elaborasi korelasi lebih lanjut menunjukkan hubungan 

total skor lingkungan pengasuhan dengan dua pertiga (8) 
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topik care yaitu menu yang sehat dan pemberian makan 

yangh tepat (r = .257); keamanan pangan, sanitasi dan 

hygiene (r = .213); stimulasi tumbuh kembang anak 

(r=.177); stimulasi psikososial dan kognitif anak (r = 

.247); menciptakan lingkungan rumah yang ramah anak 

(r = .250); tugas perkembangan keluarga (r=.236); tugas 

perkembangan anak (r = .208); manajemen sumberdaya 

keluarga (r = .242); dengan kisaran koefisien korelasi r = 

.177 sampai r = .250. Dibandingkan pada data awal data, 

korelasi antar komponen lingkungan pengasuhan dan  

care pada data akhir data lebih menyebar pada lima 

komponen lingkungan pengasuhan (kecuali komponen 

―penerimaan terhadap perilaku anak‖). Hubungan yang 

kuat dan positif terutama ditunjukkan oleh komponen 

lingkungan pengasuhan ―keterlibatan ibu terhadap 

anak‖ yang berhubungan dengan dua pertiga topik care 

dengan kisaran koefisien r = .177 samai r = .345.  

 

d. Erat dan kuatnya korelasi antara peubah lingkungan 

pengasuhan  dan variabel care, ditunjukkan dimana lima 

dari enam komponen lingkungan pengasuhan (kecuali 

―pengorganisasian lingkungan anak‖), berkorelasi 

dengan sebagian besar topik care. Korelasi yang paling 

banyak dan paling kuat adalah pada komponen 

―keterlibatan ibu terhadap anak‖ yang berkorelasi nyata 

dengan 10 topik care (kecuali komponen ―penyiapan 

menu seimbang dan pemberian makan yang tepat‖ dan 

―membangun kepercayaan diri ibu dan memeliharan 

dukungan sosial‖) dengan kisaran koefisien r = .197 

sampai r = .388.  

 

e. Keragaan korelasi komponen lingkungan pengasuhan 

dan topik care pada total contoh, sama dengan keragaan 

korelasi antara dua variabel tersebut pada kelompok 

intervensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak 

intervensi di kelompok intervensi mewarnai keragaan 

korelasi lingkungan pengasuhan dan care untuk total 

contoh. Dampak intervensi pada kelompok intervensi 
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terhadap lingkungan pengasuhan dan care kelompok 

intervensi juga ditunjukkan dari hasil korelasi antara 

perubahan skor care dan perubahan skor lingkungan 

pengasuhan. Perbaikan skor lingkungan pengasuhan 

berhubungan dengan perbaikan skor care total, 

perbaikan skor sumberdaya care, dan perbaikan skor 

praktek care. 

 

4. Terdapat hubungan antara sumberdaya dan praktek care 

dengan peningkatan perkembangan anak, yang ditunjukkan 

oleh : 

 

a. Peningkatan care berupa  stimulasi  psikososial anak 

berkorelasi nyata dan positif dengan peningkatan enam 

dari tujuh perkembangan anak yaitu  motorik kasar (r 

=.247**); motorik halus (r= .348**); komunikasi pasif (r =  

.225**); komunikasi aktif (r=.270**); menolong diri 

sendiri (r=.264**); dan  tingkah laku sosial (r=.197*). 

  

b. Peningkatan perkembangan motorik halus  berkorelasi 

dengan peningkatan care ibu dalam stimulasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak (r=.184*);  

stimulasi psikososial dan kognitif anak (r=.348**); 

pemahaman akan malnutrisi serta fungsi zat gizi utama 

9r=.197*); pemahaman tugas perkembangan anak        

(r=.243**); dan dengan manajemen sumberdaya keluarga 

(r=.178*). 

 

c. Peningkatan care ibu mengenai tugas perkembangan 

anak juga berkorelasi dengan peningkatan komunikasi 

pasif anak (r=.179*). 

 

5. Hasil analisis menunjukkan terdapat korelasi erat antara 

peningkatan perkembangan pada semua komponen 

perkembangan anak (Tabel 70) demikian halnya korelasi 

positif pada sebagian besar topik sumberdaya dan praktek 

care (Tabel 71). 
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Tabel 70  Sebaran Koefisien Korelasi antara Peningkatan 

Komponen Perkembangan Anak 

 

Peningkatan 

perkembangan pada 

Komponen  

1 2 3 4 5 6 

1. Motorik kasar 1.00      

2. Motorik halus .848** 1.00     

3. Komunikasi pasif .784** .808** 1.00    

4. Komunikasi aktif .734** .800** .836** 1.00   

5. Kecerdasan .764** .847** .821** .885** 1.00  

6. Menolong diri sendiri .764** .815** .798** .866** .880** 1.00 

7. Tingkah laku sosial .791** .822** .848** .868** .882** .869** 

 

   

6. Terdapat hubungan antara karakteristik keluarga dengan 

lingkungan pengasuhan dan care. Hasil analisis 

menunjukkan terdapat hubungan positif antara pendapatan 

perkapita dengan skor lingkungan pengasuhan (.327), 

dengan sumberdaya care (.281) dan praktek care (.182). 

Demikian juga antara pengeluaran pangan per kapita 

dengan skor lingkungan pengasuhan (.300), skor 

sumberdaya care (.234), dan praktek care (.179). 
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Tabel 71  Sebaran Koefisien Korelasi Perubahan Care dengan 

Perubahan Skor Lingkungan Pengasuhan 
 

Topik 

Care  

Komponen lingkungan pengasuhan 
Total 

1 2 3 4 5 6 

1  0.106 -0.116 -0.097 .197* 0.145 0.08 

2 0.055 0.143 0.005 0.002 0.14 0.063 0.114 

3 .205* 0.15 -0.068 -0.021 .249** 0.125 .203* 

4 0.056 .179* 0.044 -0.166 .252** 0.137 0.093 

5 0.08 0.129 -0.016 -0.109 .274** .213* 0.135 

6 0.102 .231** -0.068 -0.013 .329** .183* .220* 

7 0.159 0.091 -0.053 -0.01 .388** .204* .241** 

8 0.089 0.06 -0.093 .176* .255** .217* 0.07 

9 .186* 0.105 -0.002 -0.021 .302** .313** .223* 

10 .182* .214* 0.06 -0.078 .356** .212* .240** 

11 0.163 0.126 -0.023 0.101 0.1 -0.008 .174* 

12 .217* 0.094 -0.093 -0.03 .374** .278** .232** 

DPC 0.129 .194* -0.051 -0.112 .340** .198* .181* 

DSC .191* 0.127 -0.057 -0.028 .401** .276** .253** 

DCT 0.154 .174* -0.051 -0.081 .384** .233** .215* 

 
Keterangan :  

Komponen lingkungan pengasuhan 

1     : Tanggap Rasa Dan Kata 

2     : Delta Penerimaan Terhadap Perilaku Anak 

3     : Delta Pengorganisasian Lingkungan Anak 

4     : Delta Penyediaan Mainan Untuk Anak 

5     : Delta Keterlibatan Ibu Terhadap Anak 

6     : Delta Kesempatan Variasi Asuhan Anak 

 

Topik Care (delta skor)  

1 Menu Sehat Dan  Pemberian Makan Yang Tepat 

2 Perawatan Kesehatan Anak 

3 Keamanan Pangan, Sanitasi Dan Hygie 

4 Stimulasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak 

5 Stimulasi Psikososial Dan Kognitif Anak 

6 Lingkungan Rumah Yang Ramah Anak 

7 Malnutrisi Serta Fungsi Dan Sumber  Zat Gizi Utama 

8 Gizi Dan Kecerdasan 

9 Tugas Perkembangan Keluar 

10 Tugas Perkembangan Anak 

11 Dukungan Sosial Dan Kepercayaan Diri  Ibu 

12 Manajemen Sumberdaya Keluarga 

DSC = delta sumberdaya care 

DPC = delta praktek care 

DCT = Delta Care Total 
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IV.9.3. Dampak Peningkatan Care Terhadap Status Gizi 

  

Analisis regresi dilakukan untuk menganalisis pengaruh 

peningkatan pengetahuan dan praktek care terhadap status gizi 

atau perubahan status gizi anak. Hasil uji beda menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan yang nyata perubahan (peningkatan) 

Z-skor antara status gizi (BB/U) anak kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol, demikian pula antara kelompok keluarga 

miskin dan tidak miskin. Dengan demikian analisis regresi 

untuk mengetahui factor yang terkait dengan perubahan Z-Skor 

dianalisis untuk seluruh contoh.  

 

Terdapat empat model regresi yang menganalisis delta Z-Skor 

BB/U sebagai peubah respon, sebagai hasil dari variasi 

penggunaan (1) variable indevendent atau sub variable 

independent, dan (2) dengan atau tanpa peubah karakteristik 

keluarga (jumlah anggota keluarga, pengeluaran pangan per 

kapita, pendidikan ibu, dan umur ibu).  

 

Tabel 73  Prediksi Delta Z-Skor BB/U sebagai Dependent 

Variable  

 

Model Prediksi (Independent Variable) 

1 Konstan, perlakuan, delta skor status kesehatan,  

delta skor lingkungan pengasuhan, delta skor 

sumberdaya care, delta skor praktek care. 

2 Konstan, perlakuan, pendapatan per kapita, lama 

tahun sekolah ibu, delta skor status kesehatan, delta  

skor sumberdaya care, delta skor praktek care, status 

Gakin/Non Gakin, delta skor lingkungan pengasuhan. 

3 Konstan, perlakuan,   

4 Konstan, perlakuan, pendapatan per kapita, lama 

tahun sekolah ibu, Gakin/Non Gakin, besar keluarga, 

delta skor 12 topik care, delta 6 komponen lingkungan 

pengasuhan   
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Hasil analisis menunjukkan bahwa secara konsisten perubahan  

Z-skor BB/U secara nyata dipengaruhi oleh perubahan skor 

lingkungan pengasuhan (Model 1 dan 2). Sementara itu ketika 

dielaborasi lebih lanjut dengan menganalis sub-variabel, maka 

delta Z-skor BB/U dipengaruhi oleh perubahan komponen 

lingkungan pengasuhan yaitu perubahan penyediaan mainan 

dan peningkatan sumberdaya care yaitu peningkatan skor 

pengetahuan mengenai keamanan pangan, sanitasi dan hygiene 

(model 3 dan 4). 

 

Tabel 74  Model Hasil Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Perubahan Z-skor BB/U 

 

Model Variabel berpengaruh (Sig-level / R2 ) 

1 Delta Z-Skor BB/U =  -.066 + .191 delta lingkungan 

pengasuhan (.030 / .029) 

2 Delta Z-Skor BB/U =  -.066 + .191 delta lingkungan 

pengasuhan (.030 / 0.029) 

3 Delta Z-Skor BB/U =  -.155 + .254 delta penyediaan 

mainan untuk anak + .264 skor pengetahuan 

keamanan pangan, sanitasi dan higiene (.000 / .116) 

4 Delta Z-Skor BB/U = -.155 + .254 delta penyediaan 

mainan untuk anak + .264 skor pengetahuan 

keamanan pangan, sanitasi dan higiene (.000 / .116) 

  

 

Dampak Peningkatan Care terhadap Perkembangan 

Anak 

  

Terdapat  empat model regresi yang menganalisis perubahan 

perkembangan anak  sebagai peubah respon, sebagai hasil dari 

variasi (1) dengan atau tanpa peubah karakteristik keluarga 

(jumlah anggota keluarga, pengeluaran pangan per kapita, 

pendidikan ibu, dan umur ibu), dan variasi (2) total variabel 

atau sub total variabel lingkungan pengasuhan dan care.  
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Tabel 75  Prediksi  Delta Skor dari Perkembangan Anak 

 

Model Prediksi  (Independent Variable) 

1 Konstan, perlakuan, delta Z-skor BB/U, besar 

keluarga, lama tahun sekolah ibu, Gakin/Non Gakin, 

pendapatan per kapita, delta skor lingkungan 

pengasuhan, delta skor sumberdaya care, delta skor 

praktek care.  

2 Konstan, perlakuan, delta Z-skor BB/U, Gakin/Non 

Gakin, lama tahun sekolah ibu, besar keluarga, 

pendapatan per kapita, delta skor 6 komponen   

lingkungan pengasuhan, delta skor 12 topik care.  

3 Konstan, perlakuan, delta Z-skor BB/U,  delta skor 6 

komponen lingkungan pengasuhan, delta skor 12 topik 

care. 

4 Konstan, perlakuan, delta skor sumberdaya care, delta 

Z-skor BB/U, delta skor lingkungan pengasuhan, delta 

skor praktek care 

 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan perkembangan 

anak dipengaruhi oleh peningkatan sumberdaya care dan lama 

pendidikan ibu. Sementara setelah dielaborasi lebih lanjut 

dengan memasukkan sub-variabel utama kedalam model 

regresi, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan 

perkembangan anak diperngaruhi oleh perbaikan lingkungan 

pengasuhan yaitu komponen penerimaan terhadap perilaku 

anak; serta dipengaruhi oleh komponen sumberdaya dan 

praktek care yaitu peningkatan stimulasi psikososial dan 

kognitif anak. 
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Tabel 76  Model Hasil Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Peningkatan Perkembangan Anak  

 

Model Variable berpengaruh (Sig-level / R2 ) 

1 Peningkatan perkembangan anak = 3.69 - .175 lama 

pendidikan ibu + .198 delta sumberdaya care (.025 / 

.042) 

2 Peningkatan perkembangan anak = 2.914 + .146 delta 

penerimaan terhadap perilaku anak + .386 stimulasi 

psikososial dan kognitif anak (.000 / .117) 

3 Peningkatan perkembangan anak = 2.914 + .146 delta 

penerimaan terhadap perilaku anak + .386 stimulasi 

psikososial dan kognitif anak (.000 / .117) 

4 Peningkatan perkembangan anak = .243 + .166 delta 

sumberdaya care (.060 / .020) 

  

   

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa lingkungan 

pengasuhan, baik variabel total maupun sebagian 

komponennya,  mempengaruhi status gizi dan perkembangan 

anak. Hasil analisis menunjukkan pula bahwa terdapat 

komponen  sumberdaya dan praktek care yang secara langsung 

mempengaruhi status gizi dan perkembangan anak. Namun jika 

dilihat dari sumbangan dan kekuatan pengaruhnya, demikian 

juga dilihat dari hasil korelasinya, menunjukkan bahwa 

sumberdaya dan praktek care merupakan peubah latent 

terhadap lingkungan pengasuhan. Hasil analisis ini menjadi 

bukti pentingnya peningkatan sumberdaya dan praktek care 

terhadap ibu sebagai pengasuh utama.   
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V. PENINGKATAN KAPASITAS KADER DAN     

REMAJA SERTA UPAYA KEBERLANJUTANNYA 

 

 

V.1. Kader dan Perannya dalam Kegiatan Posyandu 

 

Tidak semua kader di empat desa lokasi penelitian yang terlibat 

dalam penelitian ini, melainkan hanya kader yang di wilayah 

kerjanya terdapat anak batita kurang gizi dan menjadi contoh 

penelitian. Jumlah kader seluruhnya adalah 20 orang, 

semuanya bisa membaca dan menulis, karena enam dari 

sepuluh diantaranya telah menyelesaikan wajib belajar 

sembilan tahun (lulus SLTP keatas). Setengah kader di 

Ciampea adalah ibu rumahtangga, sisanya berdagang, tukang 

urut, dan guru honor. Sedangkan delapan dari sepuluh kader di 

Pamijahan adalah ibu rumah tangga, sisanya sebagai pedagang 

dan guru honor.  Pendidikan  dan pekerjaan suami bervariasi 

ada yang sebagai buruh, pedagang, montir, guru, karyawan, 

dan wiraswasta.  

 

Status sosial ekonomi keluarga kader tidak jauh berbeda 

dengan warga masyarakat lainnya. Namun sebagian besar telah 

memiliki rumah sendiri walau dengan densitas yang kurang 

memadai (< 8 m2/kapita).  Hampir seluruh kader menerima 

program kemiskinan, baik bantuan Raskin (beras bagi keluarga 

miskin), Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi keluarga Miskin), 

maupun BLT (bantuan tunai langsung).   

 

Fungsi Kader. Kader sangat penting dalam kegiatan 

Posyandu. Posyandu yang dilaksanakan sebulan sekali 

bertujuan untuk penimbangan dan pencatatan Berat Badan 

anak balita, imunisasi, pemberian penyuluhan, dan Pemberian 

Makanan Tambahan. Seharusnya di setiap Posyandu ada 5 

orang kader untuk menangani  : 

 

1. Meja I untuk pendaftaran 

2. Meja II untuk Penimbangan 

3. Meja III untuk Pengisian KMS (kartu menuju sehat) 
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4. Meja IV untuk Penyuluhan perorangan  

5. Meja V untuk Pelayanan KB dan Kesehatan.  

 

Data penimbangan anak selain di catat di buku Posyandu  oleh 

kader, juga dicatat oleh bidan. Kegiatan rutin Posyandu yang 

diadakan tiap bulan, cukup dikunjungi dan dipantau oleh bidan. 

Dokter Kepala Puskesmas (disertai Petugas Gizi, dan 

perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten) melakukan 

kunjungan dan pemantauan pada saat Bulan Penimbangan 

Balita dan PIN (Pekan Imunisasi Nasional) setiap Bulan 

Februari dan Bulan Agustus. Itupun terkadang hanya 

Posyandu terdekat saja yang sempat dikunjungi dokter dan 

pemantau dari Dinas Kesehatan. 

 

Alat penimbangan berat badan di posyandu menggunakan 

Dacin, dan jarang dilakukan pengukuran tinggi /panjang badan. 

Hanya beberapa Posyandu yang memiliki alat pengukur tinggi 

badan berupa poster yang ditempel di dinding. Setiap kali 

penimbangan, Bidan Desa selalu hadir dan memberikan 

penyuluhan. Kader dapat memberikan penyuluhan dengan 

dibantu oleh Bidan Desa. Pengetahuan yang dibutuhkan kader 

agar bisa memberikan penyuluhan kepada masayarakat yaitu 

tentang Gizi dan Kesehatan Balita, Bumil (Ibu Hamil), Buteki 

(Ibu meneteki), KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Imunisasi, dan 

Kebersihan. 

 

Fungsi kader yang terpenting adalah menggerakkan dan 

mengajak ibu-ibu membawa anaknya ke Posyandu untuk 

penimbangan berat badan, pencatatan berat badan anak. 

Alasan ketidakhadiran ibu-ibu membawa anaknya ke posyandu 

yang paling sering dikemukakan adalah karena anak sudah 

selesai di imunisasi, mengantar atau menjemput anak sekolah. 

Masih terdapat suami yang melarang istrinya membawa 

anaknya ke posyandu, karena isu anak menjadi sakit ―panas‖ 

setelah diimunisasi. 

 

Fungsi kader penting lainnya adalah pelaksanaan PMT  

(Pemberian Makanan Tambahan), mulai dari mengumpulkan 
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dana, membuat PMT, dan membagikan PMT. Adanya PMT di 

Posyandu merupakan salah satu  alasan para ibu datang 

membawa anaknya ke Posyandu. PMT bias berupa buah, bubur 

kacang hijau, telur rebus. Terdapat Posyandu yang kadernya 

kreatif mengadakan kupon hadiah seharga Rp 500 / kupon, dan 

yang hadiah yang didapat berupa tempe, tahu, daging, sayur, 

dan sebagainya untuk menyemangati ibu-ibu agar rajin datang 

ke Posyandu.  

 

Dulu pada umumnya dana PMT diperoleh dari potongan iuran 

warga yang setiap bulannya dipungut oleh RT, namun sekarang 

ini seringkali tidak lancar karena kalaupun ada, tapi besarnya 

dana potongan tersebut tidak memadai lagi seiring 

meningkatnya harga-harga pangan di pasar. Jika dana PMT 

dipungut dari ibu-ibu yang datang, malah akan memberatkan 

dan berdampak terhadap kehadiran.  

 

Ketidakadaan PMT juga dapat menghambat kegiatan 

Posyandu.  Oleh karenanya para kader harus mencari jalan 

keluar untuk mengatasi situasi tersebut. Contoh yang 

dilakukan kader di Desa Gunung Sari adalah menutupi 

kekurangan biaya PMT dari Keluarahan dengan memungut Rp 

1.000 (bagi yang punya) untuk mengganti beli santan dan gula 

merah, sisanya dimasukkan ke kas kader.  

 

Fungsi kader lainnya adalah membantu pengumpulan data, 

seperti data Gakin. Namun kader di Ciampea tidak terlibat 

dalam pendataan Keluarga Miskin (Gakin) karena di urus oleh 

RT. Tetapi di Kecamatan Pamijahan, para kader turut terlibat 

dalam pendataan Gakin, walau tidak ada pelatihan khusus 

untuk pendataan tersebut, hanya berupa pemberitahuan 

kriteria Gakin yang disampaikan oleh Pak Lurah. 

 

Kriteria Menjadi Kader. Tidak ada kriteria khusus menjadi 

kader, melainkan berdasarkan kepantasan umum yang 

diterima masyarakat, yaitu dari segi umur (tidak terlalu muda 

dan tidak terlalu tua), dari penampilannya (lebih bersih dan 

sehat), dan latar belakang pendidikannya (SMP keatas). Selain 
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ditunjuk atau diminta oleh Bidan, ketua RT, dan Ketua Kader, 

yang terpenting adalah kesediaan dari ibu-ibu yang diharapkan 

menjadi kader tersebut, karena tidak semua ibu-ibu yang 

dipandang tepat menjadi kader bersedia.  

 

Penurunan Partisipasi Kader. Saat ini dirasakan penurunan 

jumlah dan partisipasi kader. Dari yang seharusnya terdapat 

lima kader per posyandu, kadang hanya terdapat dua orang 

saja. Kekurangan terjadi karena ada kader yang pindah, sudah 

tua, atau sudah tidak mau menjadi kader (mereka 

mengistilahkan dengan pensiun, sementara sulit sekarang 

dirasakan untuk mencari pengganti atau penambahan kader 

baru.  

 

Para kader mengakui manfaat menjadi kader yaitu menambah 

pengetahuan dan dapat membantu masyarakat. Mereka merasa 

sedih ketika jumlah ibu-ibu dan balita yang hadir sedikit, dan 

ketidak ada orang tua yang marah jika anaknya sakit setelah 

diimunisasi.  

 

Namun demikian, mereka membutuhkan pengakuan dan 

penghargaan dari pemerintah desa dan kecamatan. Mereka 

menyadari bahwa menjalankan aktivitas posyandu dll 

membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, bahkan 

meninggalkan urusan keluarga. Rewerd yang dirasakan adalah 

memperoleh kartu berobat gratis dan Tunjangan Hari Raya 

yang diberikan berupa sembako (seperti gula, terigu, dan 

syrup).  

 

Pembinaan dan Koordinasi. Para kader perwakilan dari tiap 

posyandu di Ciampea (Desa Benteng dan Cibanteng) melakukan 

pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali di puskesmas. Selain 

kader, turut pula hadir Bidan Desa, Petugas Gizi, dan Dokter 

(Kepala Puskesmas). Pertemuan terutama untuk membahas 

isu-isu terkait Gizi dan Kesehatan Balita. Sangat jarang 

pelatihan khusus untuk kader.   
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Di kecamatan Pamijahan, terdapat pertemuan rutin bulanan 

kader di Desa Gunung Sari, tapi tidak ada pertemuan rutin 

Kader di Desa Gunung Picung. Di Desa Gunung Sari, 

pertemuan rutin dilaksanakan satu bulan sekali setiap tanggal 

7 di Puskesmas, yang dihadiri oleh Kader (perwakilan tiap 

Posyandu), Bidan Desa, dan Bu Lurah. Dalam pertemuan 

tersebut diadakan penyuluhan, keterampilan dan arisan. Ada 

pelatihan khusus untuk kader saat bulan Vitamin A dan PIN 

yang diselenggarakan oleh Puskesmas Pamijahan. Sedangkan 

kader di Gunung Picung terakhir pernah menerima pelatihan di 

Tahun 2004 (pada masa Kepala Puskesmas lama).   

 

 

V.2. Karaktateristik Kader dan Remaja 

 

Penelitian ini semula melibatkan 40 Kader dan remaja dari dua 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol, namun terdapat dua 

orang remaja yang tidak melanjutkan mengikuti penyuluhan di 

kelompok intervensi karena mendapat pekerjaan penuh di 

tempat yang relative jauh. Pelibatan remaja dimaksudkan 

sebagai wahana sosialisasi pentingnya care dan edukasi 

berbagai topik terkait care, sehingga diharapkan dapat 

memberika manfaat baik untuk dirinya sendiri, maupun 

persiapan manakala kelak mereka mau terjun menjadi kader di 

masyarakat. Sebaran Kader dan Remaja di Kelompok intervensi 

dan Kelompok Kontrol disajikan paad Tabel 77. 

 

Tabel 77  Sebaran Jumlah Kader dan Wanita Belum Menikah  

(Remaja) pada Kelompok Kontrol dan Intervensi 

 

 Intervensi  Kontrol Total 

Kader 8 10 18 

Remaja 10 10 20 

Total 18 20 38 
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Karakteristik Kader 

 

Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kader tergolong 

rendah dengan 70 persen adalah di bawah SMP baik di lokasi 

intervensi (80%) maupun kontrol (60%). Kader yang pernah 

menjalani pendidikan akademik/PT di masing-masing lokasi 

hanya 10 persen. Pola yang sama berlaku untuk pendidikan 

suami kader. Walaupun sebagian besar pendidikan kader 

tergolong rendah, namun semuanya mampu membaca dan 

menulis. Kader sebagai ibu rumah tangga sebesar 65 persen 

dan 35 persen lainnya bekerja sebagai pedagang kecil (warung), 

guru honor dan tukang urut.  

 

Kepemilikan Aset. Status kepemilikan rumah kader pada 

kedua lokasi adalah miliki sendiri (80%) dengan 95 persen 

menempati rumah dengan densitas kurang dari 8 m2 per kapita. 

Separuh dari jumlah kader tidak memiliki ternak dan hanya 40 

persen yang memiliki ayam di masing-masing daerah baik 

daerah kontrol maupun intervensi. Kader yang memiliki motor 

lebih banyak di daerah intervensi (25%). Hampir seluruh kader 

memiliki televisi sebagai sumber informasi dan hand phone 

sebagai alat komunikasi. Hampir semua kader memiliki tempat 

tidur dan lemari pakaian. 

 

Dukungan sosial.  Bentuk dukungan dalam hal ekonomi lebih 

dominan yaitu berupa pinjaman uang baik di lokasi kontrol 

(90%) maupun intervensi (80%), dan hanya 20 persen kader dari 

lokasi intrevensi yang tidak mendapatkan dukungan 

lingkungan dalam hal ekonomi. Dalam hal pengasuhan anak, 

kader di lokasi intervensi mendapatkan dukungan lingkungan 

dalam bentuk saran/nasehat. Bentuk dukungan lingkungan 

dalam hal kesehatan paling sering berupa jenguk baik di lokasi 

kontrol (60%) maupun intervensi (80%), sedangkan dalam hal 

konflik separuh kader mendapatkan dukungan saran/nasehat 

(50%). Separuh kader (50%) mendapatkan dukungan dari suami 

dalam pengasuhan anak. 
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Kesehatan mental. Dalam hal kesehatan mantal, lebih dari 70 

persen kader mengalami mudah lelah (85%), sakit kepala (85%), 

dan cemas/khawatir (80%), sedangkan hanya 25 persen kader 

yang merasa tidak diperhatikan baik dari suami, anak, 

keluarga, ataupun tetangga. Dari 14 item pernyataan mengenai 

nilai anak, seluruh kader menyatakan setuju dari tujuh item 

pernyataan (diantaranya mengenai anak dapat menggatikan 

peran orang tua di masyarakat; anak diharapkan dapat 

meningkatkan status sosial keluarga; anak dapat membuat 

hidup terasa lengkap, dan sebagainya).  

 

Kontrol Sumberdaya. Dalam hal kontrol sumberdaya/otonomi 

keluarga, hampir seluruh kader selalu berdiskusi dengan 

keluarga atas setiap keputusan yang akan diambil dan merasa 

puas dalam proses pengambilan keputusan. Hanya 20 persen 

dari seluruh kader yang mengikutsertakan orang lain dalam 

proses pengambilan keputusan, terutama keputusan penting. 

Seluruh kader menyatakan bahwa pegelolaan uang untuk 

belanja sehari-hari yaitu lebih dominan istri. Pengelolaan uang 

untuk ditabung 50 persen kader di lokasi kontrol menyatakan 

suami yang dominan, sedangkan di lokasi intervensi kader 

menyatakan bahwa istri yang lebih dominan. Pengelolaan 

waktu untuk rekreasi baik di lokasi kontrol (50%) maupun 

intervensi (100%) lebih banyak dilakukan suami dan istri secara 

bersama-sama dalam pengelolaannya. 

 

Ternyata walaupun menyandang status sebagai kader, ada satu 

kader dari lokasi kontrol yang tidak berpartisipasi dalam 

Posyandu. Sumber informasi terbanyak yang diperoleh kader 

tentang gizi adalah melalui penyuluhan PKK (di lokasi kontrol) 

dan Posyandu (di lokasi intervensi) dengan masing-masing 

persentase sebesar 70 persen. Sama halnya dengan sumber 

informasi tentang kesehatan, pengasuhan anak, dan 

sumberdaya keluarga diperoleh dari penyuluhan PKK (di lokasi 

kontrol) dan Posyandu. 

 

Sanitasi lingkungan rumah. Jenis lantai rumah sebagian 

besar kader di lokasi kontrol adalah keramik dan ubin, 
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sedangkan di lokasi intervensi adalah seluruhnya keramik. 

Hampir seluruh kader memiliki rumah dengan ventilasi dan 

jendela yang cukup untuk pertukaran udara, serta cukupnya 

sinar matahari yang masuk baik di pagi Maupin siang hari. 

Sumber air utama untuk mandi dan cuci adalah mata air bagi 

seluruh kader di lokasi kontrol, sedangkan di lokasi intervensi 

hanya 70 persen, yang lainnya diperoleh dari ledeng/PAM (20%) 

dan beli (10%). Hampir seluruh kader menggunakan air 

sumur/mata air dan hanya satu kader di lokasi kontrol yang 

menggunakan air sungai sebagai sumber air minum. Lebih dari 

separuh kader (60%) yang jarak sumber air dengan septic tank 

sama dengan 10 m. Hanya 10 persen kader dari kedua lokasi 

yang tidak memiliki kamar mandi dan WC sendiri, sehingga 

mandi dan buang hajat di sungai atau kamar mandi umum. 

Masih terdapat 15 persen kader yang anggota keluarganya 

jarang mencuci tangan sebelum makan. Khusus kader di lokasi 

intervensi, masih banyak yang hanya kadang-kadang menutup 

makanan yang disimpan, mencuci peralatan makan dengan air 

bersih, dan sabun, memasai air untuk minum sampai mendidih, 

mencuci bahan makanan sebelum dimasak/dimakan langsung. 

Selain itu masih terdapat seperempat kader yang kadang-

kadang memotong kukunya minimal sekali seminggu, dan 

sepersepuluhnya tidak mengganti pakaian setelah beraktivitas 

di luar rumah.  

 

Karakteristik Remaja  

 

Tingkat Pendidikan. Persentase terbesar remaja memiliki 

tingkat SMA ke bawah dan semuanya mampu membaca dan 

menulis. Selanjutnya persentase terbesar remaja berasal dari 

keluarga dengan jumlah anggota antara 5 sampai 6 orang. 

Masih sedikit remaja yang berpartisipasi dalam kegiatan 

posyandu di desanya, karena sebagian besar masih sekolah. 

Remaja di lokasi penelitian sebagian besar tinggal di rumah 

dengan luasan kurang dari 8 m2 per kapita. 

 

Sebagian besar (95%) remaja mengakui bahwa keluarga sering 

meminjam uang dari tetangga atau kerabatnya. Dan hanya 
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prosentase kecil (10%) remaja yang menyatakan bahwa 

keluarganya memperloeh bantuan ekonomi berupa lahan 

pekerjaan dari tetangga, teman, dan kerabatnya. Dukungan 

yang paling banyak diterima keuarga remaja adalah berupa 

perhatian, kepedulian, saran dan nasehat ketika keluarganya 

sedang memiliki konflik. 

 

Dari 14 pernyataan perspektif dan prospektif tentang nilai 

anak, hanya lima pernyataan yang sangat disetujui oleh remaja. 

Kelima pernyataan tersebut meliputi nilai emosi dan religius 

(seperti: anak dapat memberikan kebahagiaan; anak adalah 

amanah dari Tuhan, harus dijaga dengan baik). Berdasarkan 

nilai anak versi gender, hanya satu dari lima remaja yang 

setuju dengan pernyataan bahwa orang tua akan lebih 

bergantung kepada anak laki-laki. Hampir tiga perempat 

remaja yang mendapatkan informasi tentang gizi, kesehatan 

dan pengasuhan anak melalui TV.  

 

Belum semua rumah remaja yang menggunakan jenis lantainya 

ubin (40% kelompok kontrol, dan 55% kelompok intervensi). 

Pada umumnya keluarga remaja memiliki rumah dengan 

ventilasi, jendela, dan masuknya sinar matahari yang cukup. 

Sumber air utama yang dipakai keluarga remaja untuk mandi 

dan cuci, serta untuk minum adalah air sumur/mata air, 

sedangkan jarak antara sember air dengan septic tank hanya 20 

persen yang kurang dari 10 m. Seluruh keluarga remaja 

memiliki kamar mandi sendiri, hanya 9.5 persen yang tidak 

memiliki WC sendiri sehingga harus membuang hajat di 

kebun/sungai/empang yang juga menjadi tempat pembuangan 

sampah hampir seluruh keluarga remaja. Letak kandang ternak 

sebagian besar (80%) keluarga remaja di lokasi kontrol berjarak 

kurang dari 10 m, sedangkan di lokasi intervensi (77.8%) 

berjarak lebih dari sama dengan 10 m. Masih terdapat  28 

persen remaja yang hanya kadang-kadang mencuci tangan 

sebelum makan, dan sekitar seperlima kader yang kadang-

kadang mengganti pakaian setelah beraktivitas di luar rumah. 
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V.3. Sumberdaya dan Praktek Care Kader dan Wanita 

Belum Menikah 

 

Berikut ini uraian atau gambaran sumberdaya dan praktek care 

kader dan remaja di wilayah kelompok intervensi dan di 

wilayah kelompok kontrol, antara sebelum dan sesudah 

pemberian penyuluhan: 

 

Topik A-1. Menu yang sehat dan pemberian makan yang 

tepat 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang menu 

sehat dan pemberian makan yang tepat disajikan pada Tabel 

78. Data data  awal menunjukkan nilai pengetahuan kelompok 

kontrol lebih baik pada semua item pertanyaan dibandingkan 

kelompok intervensi, terutama dalam memberikan alasan 

pentingnya memberikan menu sehat dan seimbang kepada 

anak. Namun demikian, setelah memperoleh penyuluhan, pada 

data akhir pengetahuan kelompok intervensi lebih tinggi 

dibandingkan kelompok kontrol, dengan peningkatan skor 

pengetahuan yang lebih besar.     

 

Tabel 78  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik A-1 

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai menu 

sehat dan seimbang 65 50.0 85 83.3 

2. Alasan pentingnya memberikan 

menu   sehat dan seimbang 

kepada anak 100 94.4 100 100.0 

3. Ciri menu sehat dan seimbang  90 83.3 95 100.0 

4. Bentuk pemberian makan yang 

tepat bagi anak sehat 90 77.8 95 94.4 

5. Bentuk pemberian makan yang 

tepat bagi anak sakit 85 83.3 85 100.0 

Rata-rata 86 77.76 92 95.54 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi  
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Topik A-2. Perawatan kesehatan anak 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang 

perawatan kesehatan anak disajikan pada Tabel 79.  Data   

awal menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan 

perawatan kesehatan anak di kelompok intervensi sedikit  lebih 

tinggi dibandingkan kelompok kontrol, sebagai konsekuensi 

skor pengetahuan yang lebih tinggi pada tiga dari lima item 

pengukuran. Pada data akhir, terdapat peningkatan skor 

pengetahuan pada kedua kelompok, namun rata-rata skor 

pengetahuan kelompok intervensi tetap lebih tinggi 

dibandingkan hal sama di kelompok kontrol. 

 

Tabel 79  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik A-2  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.  Alasan pentingnya merawat 

kesehatan anak 90 94.4 95 100.0 

2.  Jenis sakit yang sering terjadi pada  

anak balita 95 100.0 100 100.0 

3.  Penyebab anak sakit  80 83.3 85 100.0 

4.  Cara untuk meningkatkan 

kesehatan anak  90 61.1 100 94.4 

5.  Contoh merawat kesehatan anak  90 66.7 90 100.0 

Rata-rata 77 81.1 94 98.88 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi  

 

 

Topik A-3. Keamanan pangan, sanitasi dan higiene 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang 

keamanan pangan, sanitasi dan higiene disajikan pada Tabel 

80. Data awal menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan 

kelompok intervensi lebih rendah dibandingkan hal sama di 

kelompok kontrol, terutama tentang cara menyiapkan makanan 

yang baik dan tentang keamanan pangan. terdapat empat dari 

lima contoh di kelompok intervensi yang tidak mengetahui 
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keamanan pangan. Sembilan dari sepuluh contoh di kelompok 

intervensi dan lima dari enam contoh di kelompok kontrol tidak 

mengetahui cara menyiapkan makanan yang baik. Terdapat 

peningkatan skor pengetahuan di kedua kelompok, namun 

peningkatan skor yang lebih besar dicapai oleh kelompok 

intervensi pada tujuh dari delapan item pengukuran, kecuali 

mengenai cara menyiapkan makanan, sehingga rata-rata skor 

pengetahuan totalnya sedikit lebih rendah dibandingkan pada 

kelompok kontrol.  

 

Tabel 80  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik A-3  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai keamanan 

pangan 55 22.2 70 88.9 

2. Alasan pentingnya memperhatikan  

keamanan pangan  85 83.3 90 100.0 

3. Contoh makanan  mengandung 

bahan berbahaya yang sedang 

marak diberitakan 95 66.7 100 100.0 

4. Pengetahuan mengenai sanitasi dan 

hygiene  70 61.1 75 100.0 

5. Alasan pentingnya memperhatikan 

sanitasi dan hygiene  100 100.0 100 100.0 

6. Cara memelihara rumah dengan 

sanitasi dan hygiene yang baik 100 100.0 100 100.0 

7. Kebiasaan menyimpan makanan 95 61.1 100 72.2 

8. Cara menyiapkan makanan  15 11.1 25 27.8 

Rata-rata 76.88 63.11 82.5 86.11 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi  
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Topik A-4. Stimulasi tumbuh kembang anak 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang stimulasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak disajikan pada Tabel 81. 

Data awal dan data  akhir skor pengetahuan contoh mengenai 

topik stimulasi pengetahuan dan perkembangan anak 

menunjukkan pola seperti pada beberapa topik sebelumnya. 

Pada data awal, rata-rata skor pengetahuan kelompok 

intervensi lebih rendah dibandingkan di kelompok kontrol, 

namun pada data  akhir terjadi hal sebaliknya. Pada data  awal 

data, hanya satu dari dua kader dan remaja yang dapat 

menjawab tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, 

alasan pentingnya, dan cara yang harus dilakukan orangtua 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Setelah mendapatkan penyuluhan, data menunjukkan kader 

dan remaja di kelompok intervensi memiliki skor pengetahuan 

maksimal tentang ciri anak bertumbuh, ciri anak berkembang, 

dan cara stimulasi tumbuh kembang.   

 

Tabel 81  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik A-4  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.  Pengetahuan tentang pertumbuhan 

dan perkembangan anak  60 44.4 80 83.3 

2.  Alasan pentingnya  memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak 35 44.4 65 88.9 

3.  Ciri-ciri anak bertumbuh  85 72.2 90 100.0 

4.  Ciri-ciri anak berkembang  70 66.7 65 100.0 

5.  Cara yang dilakukan untuk 

merangsang pertumbuhan anak  70 55.6 90 100.0 

6.  Cara yang dilakukan untuk 

merangsang  perkembangan anak 80 72.2 85 94.4 

Rata-rata 66.67 59.25 79.11 94.43 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi  
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Topik A-5. Stimulasi psikososial dan kognitif anak 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang stimulasi 

psikososial dan kognitif anak disajikan pada Tabel 82. Pada 

data awal, skor pengetahuan yang paling rendah di kedua 

kelompok adalah pengetahuan tentang stimulasi psikososial, 

kemudian tentang timulasi kognitif. Hanya  satu dari sembilan 

dan satu dari enam contoh kelompok intervensi yang menjawab 

dengan benar pada kedua istilah tersebut. Di kelompok kontrol, 

hanya tiga dan empat dari sepuluh contoh yang dapat 

menjawab dengan benar tentang dua pengetahuan tersebut. 

Seperti pola sumberdaya carelainnya, terjadi peningkatan skor 

di kedua kelompok, namun peningkatan skor pengetahuan 

kelompok intervensi lebih tinggi dibandingkan hal sama di 

kelompok kontrol, sehingga rata-rata skor pengetahuan data  

akhir hampir dua kali skor pengetahuan data  awal. 

 

Tabel 82  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik A-5  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai  stimulasi 

psikososial  30 11.1 55 66.7 

2. Alasan pentingnya  merangsang 

psikososial anak  50 55.6 75 83.3 

3. Aspek  yang mempengaruhi 

psikososial anak  85 44.4 85 100.0 

4. Cara untuk merangsang psikososial 

anak  75 38.9 90 88.9 

5. Pengetahuan mengenai stimulasi 

kognitif  40 16.7 40 83.3 

6. Alasan pentingnya  merangsang 

kognitif anak 70 66.7 90 88.9 

7. Aspek yang mempengaruhi 

psikososial anak  85 72.2 90 100.0 

8. Cara untuk merangsang kognitif 

anak 90 77.8 95 100.0 

Rata-rata 65.63 47.93 70 88.89 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi  
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Topik A-6. Lingkungan rumah yang Ramah untuk anak 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang 

menciptakan lingkungan rumah yang ramah anak  disajikan 

pada Tabel 83.  Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan 

rata-rata skor pengetahuan antara data  awal dan data  akhir di 

kelompok intervensi lebih dari 25 persen, lebih tinggi 

dibandingkan hal sama di kelompok kontrol. Terdapat 

peningkatan yang tinggi dari skor pengetahuan tentang cara 

yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan rumah 

yang ramah anak di kelompok intervensi.  

 

Tabel 83  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik A-6  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.  Alasan pentingnya membangun 

lingkungan rumah yang baik 

untuk anak  55 38.9 85 100.0 

2.  Ciri lingkungan rumah yang 

baik untuk anak  30 38.9 35 77.8 

3. Ciri lingkungan rumah yang 

membahayakan anak  50 50.0 45 100.0 

4. Cara yang dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan rumah 

yang baik untuk anak  35 16.7 55 83.3 

Rata-rata 42.5 36.13 55 90.28 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Topik B-1.  Malnutrisi serta fungsi dan sumber zat gizi 

utama 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang gizi salah 

(malnutrisi) serta fungsi dan sumber zat gizi utama disajikan 

pada Tabel 84. Pada data awal, skor pengetahuan paling rendah 

di kedua kelompok adalah tentang istilah dan pengetahuan 

tentang malnutrisi. Hanya satu dari Sembilan contoh di 

kelompok intervensi dan hanya tiga dari sepuluh contoh di 

kelompok kontrol yang pernah mendengar dan dapat menjawab 

secara sederhana tentang malnutrisi. Namun demikian lebih 

dari 60 persen contoh yang dapat menjawab faktor yang dapat 

menyebabkan anak menderita malnutrisi dan jenis zat gizi 

utama. Penyuluhan menyebabkan pada data  akhir rata-rata 

skor pengetahuan kelompok intervensi lebih tinggi 

dibandingkan hal sama di kelompok kontrol, dengan 

peningkatan skor pengetahuan berkisar antara 28 sampai 89 

poin. 

 

Tabel 84  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik B-1  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.  Pengetahuan mengenai malnutrisi 30 11.1 50 100.0 

2.  Alasan pentingnya memahami 

malnutisi 75 50.0 80 100.0 

3.  Penyebab terjadinya malnutrisi 

pada anak 80 66.7 90 100.0 

4.  Jenis-jenis malnutrisi  50 44.4 70 94.4 

5.  Ciri-ciri anak yang mengalami 

malnutrisi  75 72.2 90 100.0 

6.  Jenis zat gizi utama  85 61.1 90 94.4 

7.  Sumber  pangan yang 

mengandung zat gizi utama 95 55.6 95 88.9 

Rata-rata 70 51.58 80.71 96.81 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Topik B-2. Hubungan antara gizi dan kecerdasan 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang hubungan 

antara gizi dan kecerdasan disajikan pada Tabel 85. Data   awal 

menunjukkan bahwa seluruh contoh dari kelompok kontrol dan 

sebagian besar kelompok intervensi mengetahui keterkaitan 

gizi dan kecerdasan anak. Namun demikian sangat rendah 

pengetahuan kelompok intervensi mengenai zat gizi yang 

terkait dengan kecerdasan anak dan sumber pangan yang 

mengandung zat gizi tersebut. Lebih besarnya skor 

pengetahuan contoh (di kedua kelompok) mengenai pangan 

sumber zat gizi dibandingkan pengetahuan tentang zat gizi itu 

sendiri, menunjukkan bahwa sebagian contoh hanya menebak.  

Data data akhir menunjukkan rattan skor pengetahuan 

kelompok intervensi lebih tinggi dibandingkan kelompok 

kontrol, dengan peningkatan antara 11 sampai 72 poin. 

 

Tabel 85  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik B-2 

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai hubungan 

gizi dan kecerdasan anak 100 88.9 100 100.0 

2. Zat gizi yang terkait dengan 

kecerdasan  45 5.6 70 77.8 

3. Sumber pangan yang mengandung 

zat  gizi 80 22.2 85 94.4 

Rata-rata 75 38.9 85 90.73 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Topik B-3. Tugas perkembangan keluarga 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang tugas 

perkembangan keluarga disajikan pada Tabel 86. Data awal 

menunjukkan bahwa walaupun pada umumnya belum pernah 

mendengar istilah tugas perkembangan keluarga, namun 

contoh di kedua kelompok dapat menebak dan menjawab secara 

sederhana apa saja tugas perkembangan keluarga yang 

memiliki anak usia dini. Tidak terjadi peningkatan 

pengetahuan mengenai tugas perkembangan keluarga di 

kelompok kontrol, dibandingkan hal sebaliknya di kelompok 

intervensi. Data data  akhir menunjukkan skor pengetahuan 

contoh kelompok kontrol tidak bertambah, sementara terjadi 

peningkatan skor pengetahuan 17 sampai 67 point di kelompok 

intervensi. 

 

Tabel 86  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik B-3 

  

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.  Pengetahuan mengenai tugas 

perkembangan keluarga 20 11.1 20 77.8 

2. Alasan pentingnya memahami tugas 

perkembangan keluarga  45 38.9 45 88.9 

3.  Tugas perkembangan keluarga yang 

memiliki anak usia dini (0-3 tahun)  90 83.3 95 100.0 

Rata-rata 51.67 44.7 53.33 88.9 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Topik B-4. Tugas perkembangan anak 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang tugas 

perkembangan anak disajikan pada Tabel 87. Sama halnya 

dengan topik tugas perkembangan keluarga, hanya sedikit 

sekali contoh yang bahkan tidak ada contoh di kelompok 

intervensi yang pernah mendengar dan mengetahui tugas 

perkembangan anak usia 0-3 tahun. Namun demikian dapat 

menebak dan memberi alasan pentingnya dan menunjukkan 

salah satu contoh tugas perkembangan anak usia batita. 

Setelah memperoleh penyuluhan, skor pengetahuan kelompok 

intervensi meningkat tajam  dengan rata-rata skor hampir dua 

kali lipat dari rata-rata skor pengetahuan data  awal. 

 

Tabel 87  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik B-4  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1.  Pengetahuan mengenai tugas 

perkembangan anak 10 0.0 15 83.3 

2.  Alasan pentingnya memahami 

tugas perkembangan anak usia 

0-3 tahun  85 66.7 90 100.0 

3.  Tugas perkembangan anak usia   

0-3 tahun 90 94.4 100 100.0 

Rata-rata 61.67 53.7 68.33 94.43 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
182 

Topik B-5. Membangun kepercayaan diri Ibu dan 

mempertahankan dukungan sosial 

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang 

membangun kepercayaan diri Ibu dan mempertahankan 

dukungan sosial disajikan pada Tabel 88. Data menunjukkan 

pengetahuan contoh mengenai topik care ini sudah relatif baik 

pada  data  awal, khususnya pada kelompok kontrol. Namun 

tetap peningkatan skor pengetahuan di kelompok intervensi 

lebih tinggi, dimana rataan skor pengetahuan kelompok 

intervensi pada data  akhir menjadi lebih tinggi dibandingkan 

di kelompok kontrol.  

 

Tabel 88  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik B-5  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Dukungan sekitar dalam 

pengasuhan anak 85 72.2 85 94.4 

2. Perasaan yakin bisa mengasuh 

anak dengan baik 90 83.3 100 100.0 

3. Kemampuan mengatasi masalah 

yang muncul dalam mengasuh 

anak 100 83.3 100 100.0 

Rata-rata 91.67 79.6 95 98.13 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 
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Topik B-6. Manajemen sumberdaya keluarga  

 

Sebaran nilai pengetahuan kader dan remaja tentang 

manajemen sumberdaya keluarga disajikan pada Tabel 89.  

Data awal menunjukkan bahwa tidak ada contoh dari kelompok 

intervensi dan hanya sedikit contoh di kelompok kontrol yang 

pernah mendengar dan mengetahui istilah serta jenis 

sumberdaya keluarga. Namun saat data  akhir terjadi 

peningkatan skor pengetahuan sebesar 44 sampai 94 poin di 

kelompok intervensi, karena telah memperoleh penyuluhan. 

Sehingga yang semula rattan skor pengetahuan kelompok 

kontol dua kali lipat dari kelompok kontrol, maka pada data  

akhir terjadi hal yang sebaliknya. 

 

Tabel 89  Sebaran Nilai Pengetahuan Kader dan Remaja 

Tentang Topik B-6  

 

Item Pertanyaan 
Data  awal (%) Data  akhir (%) 

K I K I 

1. Pengetahuan mengenai 

sumberdaya keluarga 10 0.0 20 77.8 

2. Pengetahuan mengenai 

manajemen  65 22.2 80 100.0 

3. Alasan pentingnya memahami 

manajemen sumberdaya keluarga  65 38.9 60 83.3 

4. Jenis-jenis sumberdaya keluarga  35 0.0 50 94.4 

5. Prinsip pengelolaan sumberdaya 

keluarga  50 50.0 55 100.0 

Rata-rata 45 22.22 53 91.1 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 

 

 

V.4. Dampak Peningkatan Care terhadap Care Kader 

dan Remaja 

 

Data deskriptif telah menunjukkan pola sumberdaya dan 

praktek care antara kelompok kontrol dan intervensi dan 

antara data  awal dan data  akhir. Untuk menguatkan pola 

tersebut, Berikut ini hasil uji beda skor pengetahuan pada 
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kedua kelompok dan pada dua waktu pengambilan data serta 

uji beda peringkatan atau perubahan skor pengetahuan (Tabel 

90 sampai Tabel 92). 

 

Tabel 90  Rata-rata Nilai Sumberdaya dan Praktek Care dan 

Tingkat Signifikansi dari Uji Beda 

 

Topik Care 
Data  awal Data  akhir 

K I sig K I sig 

Menu Sehat dan Seimbang 

Serta Pemberian Makan yang 

Tepat 86 77.76 0.114 92 95.54 0.384 

Perawatan Kesehatan Anak 77 81.1 0.191 94 98.88 0.002 

Keamanan Pangan, Sanitasi 

dan Hygiene 76.88 63.11 0.003 82.5 86.11 0.37 

Stimulasi Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak 66.67 59.25 0.483 79.17 94.43 0 

Stimulasi Psikososial dan 

Kognitif Anak 65.63 47.93 0.004 70 88.89 0.07 

Lingkungan Rumah yang 

Ramah Anak 42.5 36.13 0.453 55 90.28 0.004 

Malnutrisi Serta Fungsi dan 

Sumber Zat Gizi Utama 70 51.58 0.063 80.71 96.81 0.019 

Gizi dan Kecerdasan 75 38.9 0 85 90.73 0.035 

Tugas Perkembangan Keluarga 51.67 44.7 0.388 53.33 88.9 0 

Tugas Perkembangan Anak 61.67 53.7 0.259 68.33 94.43 0 

Dukungan Sosial dan 

Kepercayaan Diri Ibu 91.67 79.6 0.004 95 98.13 0.357 

Manajemen Sumberdaya 

Keluarga 45 22.22 0.008 53 91.1 0.006 

Praktek Care  69.1 60.88 0.006  78.78 91.43 0.023 

Sumberdaya Care  65.84 48.45 0.001  72.56 93.35 0.035 

Care Total 67.47 54.67 0.000  75.67 92.39 0 

Keterangan: K: Kontrol, I: Intervensi 

  

 

Data pada tabel 90 menunjukkan bahwa sumberdaya dan 

praktek care kelompok kontrol lebih tinggi pada data  awal, dan 

berubah menjadi sebaliknya pada data akhir, dimana skor 

pengetahuan kelompok intervensi secara nyata lebih tinggi.  

Hal tersebut diperkuat oleh hasil uji beda perubahan (delta) 

skor antara data awal dan data akhir pada kedua kelompok 
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yang menunjukkan bahwa perubahan skor pengetahuan pada 

semua topik care pada kelompok intervensi secara nyata lebih 

tinggi dibandingkan hal sama di kelompok kontrol.                 

 

Tabel 91  Nilai Delta dari Sumberdaya dan Praktek Care dan 

Tingkat Signifikansi dari Uji Beda  

 

Topik Care Kontrol Intervensi sig 

Menu Sehat dan Seimbang Serta 

Pemberian Makan yang Tepat 6 17.78 0.015 

Perawatan Kesehatan Anak 17 17.78 0.005 

Keamanan Pangan, Sanitasi dan 

Hygiene 5.62 23.00 0.000 

Stimulasi Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak 12.5 35.18 0.012 

Stimulasi Psikososial dan Kognitif 

Anak 4.37 40.96 0.000 

Lingkungan Rumah yang Ramah Anak 12.5 54.15 0.000 

Malnutrisi Serta Fungsi dan Sumber 

Zat Gizi Utama 10.71 45.23 0.000 

Gizi dan Kecerdasan 10 51.83 0.000 

Tugas Perkembangan Keluarga 1.66 44.2 0.001 

Tugas Perkembangan Anak 6.66 40.73 0.000 

Dukungan Sosial dan Kepercayaan Diri 

Ibu 3.33 18.53 0.002 

Manajemen Sumberdaya Keluarga 8 68.88 0.000 

Praktek Care  9.67 30.55 0.000 

Sumberdaya Care  6.73 44.9 0.036 

Care Total 8.20 37.73 0.000 

 

 

Tabel 91 menunjukkan perbandingan skor pngetahuan di 

masing-masing kelompok antara data awal dan data akhir data. 

Hasilnya menunjukkan bahwa selain terjadi peningkatan skor 

pengetahuan secara nyata di kelompok intervensi (karena 

memperoleh penyuluhan), namun demikian terjadi juga 

peningkatan skor pengetahuan yang nyata di kelompok kontrol. 

Yang membedakannya adalah tingkat signifikansi level yang 

lebih tinggi di kelompok intervensi, dan peningkatan skor 

pengetahuan yang berbeda nyata pada semua komponen 
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sumberdaya dan praktek care. Sementara di kelompok kontrol 

selain tingkat signifikansi yang lebih rendah, juga tidak pada 

semua topik care yang skor pengetahuan contoh pada data  

akhir berbeda nyata dibandingkan pada data  awal.  

 

Tabel 92  Rata-rata Nilai dan Tingkat Signifikansi dari Hasil 

Uji Beda pada Sumberdaya dan Praktek Care  

 

Care 

Kontrol Intervensi 

Awal Akhir sig Awal Akhir sig 

Menu Sehat dan 

Seimbang Serta 

Pemberian Makan yang 

Tepat 86 92 0.03 77.76 95.54 0 

Perawatan Kesehatan 

Anak 77 94 0.056 81.1 98.88 0 

Keamanan Pangan, 

Sanitasi dan Hygiene 76.88 82.5 0.083 63.11 86.11 0 

Stimulasi Pertumbuhan 

dan Perkembangan Anak 66.67 79.17 0.011 59.25 94.43 0 

Stimulasi Psikososial dan 

Kognitif Anak 65.63 70 0.012 47.93 88.89 0 

Lingkungan Rumah yang 

Ramah Anak 42.5 55 0.004 36.13 90.28 0 

Malnutrisi Serta Fungsi 

dan Sumber Zat Gizi 

Utama 70 80.71 0.024 51.58 96.81 0 

Gizi dan Kecerdasan 75 85 0.01 38.9 90.73 0 

Tugas Perkembangan 

Keluarga 51.67 53.33 0.666 44.7 88.9 0 

Tugas Perkembangan 

Anak 61.67 68.33 0.258 53.7 94.43 0 

Dukungan Sosial dan 

Kepercayaan Diri Ibu 91.67 95 0.33 79.6 98.13 0.05 

Manajemen Sumberdaya 

Keluarga 45 53 0.202 22.22 91.1 0 

Praktek Care  69.1 78.78  0.000 60.88 91.43 0 

Sumberdaya Care  65.84 72.56  0.007 48.45 93.35 0 

Care Total 67.47 75.67  0.001 54.67 92.39 0 

Keterangan: Awal: Data  awal, Akhir: Data  akhir 
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V.5. Keberlanjutan Program Pemberdayaan  

   

Kader peserta penyuluhan menyatakan belum pernah 

menerima penyuluhan dengan topik sumberdaya dan praktek 

care sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi 

fungsi keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. 

Mereka juga menyatakan belum pernah mendapat 

pengetahuan, metode, dan prinsip pengukuran antropometri 

(berat badan, panjang badan, dan tinggi badan). Padahal para 

kader tersebut berperanan penting membantu bidan di 

Posyandu yaitu dalam mengukur berat badan anak yang 

datanya digunakan dalam penilaian status gizi dan menjadi 

dasar penentuan kebijakan dan program pemerintah. Oleh 

karenanya, pelatihan kader sangat penting karena kader 

merupakan ujung tombak kegiatan pencatatan data untuk 

analisis status gizi serta penyuluhan kepada masyarakat luas 

melalui Posyandu.  

 

Kader membantu pengelola Puskesmas (Pusat Kesehatan 

Masyarakat) yang mempunyai tugas dan fungsi yang berat. 

Secara terstruktur Puskesmas memiliki tugas dan fungsi utama 

yaitu harus melayani masyarakat di suatu daerah yang luas. 

Puskesmas juga mempunyai fungsi administratif dan 

koordinatif dengan berbagai institusi baik secara vertikal 

maupun horisontal. Selain keterlibatan kader, keterlibatan 

remaja dalam penelitian ini akan mempunyai fungsi strategis 

sebab mereka adalah calon kader di masa yang akan datang. 

Diharapkan keterlibatan remaja di dalam penyuluhan akan 

menjamin keberlanjutan peran kader di masa berikutnya. 

 

Keterlibatan kader dalam kegiatan penyuluhan akan 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam 

rangka revitalisasi posyandu. Peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan tersebut juga akan menyumbang rasa percaya diri  

para kader yang umumnya bekerja dengan sukarela untuk 

membantu pemerintah dalam bidang gizi dan kesehatan 

masyarakat. Sementara itu, penyuluhan kepada remaja (wanita 

yang belum menikah) dapat dipandang sebagai upaya 
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pembangunan kapasitas masyarakat, yang diharapkan dapat 

mempunyai efek jangka panjang, yaitu berupa pengetahuan dan 

keterampilan para remaja agar kelak dapat memelihara dan 

memberi perawatan lebih baik kepada anak.  

 

Wanita di pedesaan biasanya memiliki latar belakang 

pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan 

pemberdayaan. Banyak wanita yang menikah pada usia muda 

karena tekanan dari lingkungan, sehingga ketika memiliki anak 

tidak disertai oleh pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai mengenai pengasuhan dan perawatan anak. Oleh 

karena itu, intervensi dalam wujud meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan para ibu, kader, dan remaja (wanita belum 

menikah) akan pentingnya mengoptimalkan sumber daya dan 

perilaku care hendaknya menjadi program rutin pemerintah 

dan dilaksanakan berkelanjutan.  
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IX. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

 

Penelitian ini memberikan bukti ilmiah bahwa peningkatan 

care terhadap ibu, kader, dan wanita belum menikah (remaja) 

yang didesain sesuai masalah dan kebutuhan serta 

diselenggarakan dengan metode dan pendekatan yang 

memadai, ternyata dapat meningkatkan secara nyata 

sumberdaya dan perilaku care sasaran. Peningkatan 

sumberdaya dan perilaku care contoh dari keluarga miskin 

lebih tinggi dibandingkan hal yang sama di keluarga non 

miskin, sehingga dapat meminimalkan perbedaan 

sebagaimana ditunjukkan pada awal penelitian.  Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa peningkatan care yang dilakukan 

mampu mengelaborasi potensi dan kapasitas ibu-ibu dari 

keluarga miskin yang memiliki tingkat pendidikan dan  

kondisi ekonomi yang terbatas sehingga memiliki kapasitas 

pengasuhan anak yang sama dengan ibu-ibu dari keluarga non 

miskin. 

 

Instrument sumberdaya dan praktek care yang dikembangkan 

selain memiliki reliabilitas yang baik (α>0.9), juga memiliki 

validitas (content dan construct) yang baik yang ditunjukkan  

oleh korelasi yang erat dan bermakna baik antar komponen 

care, maupun dengan komponen lingkungan pengasuhan. Hasil 

uji beda, uji korelasi, dan uji pengaruh mengindikasikan bahwa 

sumberdaya dan perilaku care, merupakan peubah laten 

terhadap status gizi dan perkembangan anak.   

 

Terdapat peningkatan z-skor indeks status gizi pada kelompok 

contoh yang memperoleh peningkatan care walaupun secara 

statistik belum menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan intensitas dan 

waktu yang lebih memadai  untuk melihat dampak nyata dari 

peningkatan care terhadap peningkatan status gizi anak. 

Terlebih lagi pada anak yang mengalami kekurangan gizi 
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kronis yang telah berlangsung lama, sebagaimana dialami 

sebagian contoh penelitian ini.   

 

Peningkatan care mendorong sasaran untuk 

mengimplementasikan nilai anak yang dianutnya dalam 

praktek pengasuhan dan perawatan yang memadai. 

Diantaranya adalah dalam menciptakan lingkungan yang 

ramah anak sebagai implementasi dari tugas perkembangan 

keluarga, sehingga memungkinkan anak bisa memenuhi tugas 

perkembangannya. Demikian pula pengetahuan mengenai 

sumberdaya keluarga dan bagaimana mengelolanya, serta 

membangun  kepercayaan diri ibu dukungan sosial. 

 

Pembelajaran yang muncul dari kegiatan ini adalah bahwa 

peningkatan care kepada keluarga dengan berbagai 

keterbatasan sumberdaya menjadi suatu keharusan. Menjadi  

tidak realistis jika mengharapkan mereka sendiri memperbaiki 

kekurangannya, karena selain akan membutuhkan waktu yang 

lama, juga dipandang kurang efektif.  Peningkatan care yang 

tepat dan memadai akan mempercepat para orangtua untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengasuh dan 

merawat anak, sehingga anak tidak kehilangan masa emasnya 

(golden age), dapat meraih laju pertumbuhan dan 

perkembangan yang tinggi (window of opportunity), dan 

terhindar dari gagal tumbuh (growth faultering).  

 

Output dari peningkatan care adalah terjadinya peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan yang melembaga (internalized) 

dan diwujudkan dalam  kebiasaan (habbit), sehingga akan 

membentuk budaya pengasuhan anak yang lebih baik. 

Olehkarenanya, dari sudut pandang tersebut maka peningkatan 

care dapat dipandang sebagai upaya untuk terjadinya 

perubahan sosial, perubahan budaya dan peradaban. 
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Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada 

pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan dan BKKBN 

untuk meningkatkan sumberdaya dan praktek care keluarga 

untuk meningkatkan status gizi anak. Peningkatan care dapat 

dilakukan baik melalui jalur yang sudah ada seperti Posyandu, 

maupun dengan memperluas dan atau menambah berbagai 

jalur baru seperti melalui pengajian, arisan, dan pertemuan 

PKK kelurahan atau kecamatan. 

 

Disarankan kepada pemerintah daerah, khususnya yang 

bertugas di lapangan untuk memelihara dan meneruskan 

program pemberdayaan yang telah dilakukan kepada sasaran 

sehingga diperoleh dampak yang nyata terhadap perbaikan 

status gizi anak.  Demikian pula diharapkan agar dilanjutkan 

program capacity building bagi para kader yang memiliki 

fungsi, peran, dan tugas yang strategis dalam memantau 

status gizi anak.  

 

Bagi peneliti lainnya disarankan untuk mempertimbangkan 

frekuensi dan lama peningkatan care sehingga dapat 

menunjukkan dampaknya terhadap peningkatan status gizi 

anak. Pembelajaran dari peningkatan care yang dilakukan 

dalam penelitian ini, maka disarankan untuk melipatgandakan 

intensitas dan lama penyuluhan sehingga menjadi 24 kali dan 

dilakukan selama 24 minggu berturut-turut. Penambahan 

jumlah penyuluhan terutama dimaksudkan untuk 

meningkatkan keterampilan atau praktek ibu dalam 

pengasuhan dan perawatan anak.  
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Lampiran 1-3: Lokasi intervensi dan Sosialisasi Program 

penyuluhan peningkatan care: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lokasi Intervensi di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Intervensi di Desa Gunung Picung Kecamatan 

Pamijahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Program penyuluhan peningkatan care kepada pihak 

kecamatan, pejabat desa, pihak puskesmas, dan kader dari 

kedua lokasi intervensi 
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Lampiran 4-6: Pelaksanaan intervensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan penyuluhan yang disampaikan oleh tim peneliti 

 

 

   

Penyuluhan dengan menggunakan alat bantu flipchart dan 

modifikasi dudukan flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyuluhan dengan menggunakan alat bantu pre & post test 

dan leaflet. 
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Lampiran 7-9: Perhatian ibu dalam kegiatan penyuluhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsentrasi ibu dalam membaca materi sebelum penyuluhan 

dimulai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian ibu saat penyuluhan berlangsung walaupun sambil 

mengasuh anaknya 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keingintahuan ibu tentang materi yang telah disampaikan tim 

peneliti dengan membaca leaflet yang dibagikan setelah 

penyuluhan selesai dilaksanakan 
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Lampiran 10-12: Ketersediaan makanan jajanan yang 

berlimpah di lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketersediaan warung/toko yang menjual berbagai makanan 

jajanan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jenis-jenis makanan jajanan yang mengandung zat pewarna, 

pemanis, dan pengawet berbahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh jajanan dengan sanitasi dan hygiene yang kurang 

memadai 
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Lampiran 13-15: Kondisi lingkungan rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan di dalam rumah contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi kamar mandi contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi dapur contoh 
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Lampiran 16-18: Kegiatan penyuluhan terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pembagian reward take lingkungan pengasuhan exam terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perpisahan kegiatan intervensi di kelompok 1 Desa Gunung 

Picung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perpisahan kegiatan intervensi di kelompok 2 Desa Gunung 

Picung 
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