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Abstrak
Latar Belakang. Nutrisi yang baik berkontribusi pada tumbuh kembang anak usia sekolah,
dikarenakan nutrisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara fisik, perkembangan kognitif dan
social anak usia sekolah.
Tujuan. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan karakteristik keluarga dan tugas kesehatan
keluarga dalam pemenuhan nutrisi dengan status gizi anak usia sekolah.
Metoda. Desain penelitian cross sectional, menggunakan metode proportional random sampling,
responden sebesar 276. Sampel penelitian siswa kelas 4-5 beserta orangtua siswa di SD wilayah
kelurahan Pondokranggon. Uji statistik menggunakan chi-square dan regresi logistik.
Hasil. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keluarga merawat baik berpeluang sebesar 6.3 kali
(OR: 6.303) memiliki status gizi baik dibandingkan dengan kemampuan keluarga merawat yang tidak
baik.
Kesimpulan. Status gizi anak usia sekolah tidak terlepas dari kemampuan keluarga melakukan tugas
kesehatan keluarga khususnya kemampuan keluarga merawat dan pentingnya meningkatkan kerjasama
lintas sektor dan program dalam meningkatkan dan mengatasi masalah gizi pada anak usia sekolah.
Kata kunci : kemampuan keluarga merawat, status gizi, anak usia sekolah

Pendahuluan
Periode usia sekolah selain mengalami pertumbuhan fisik juga mengalami perkembangan
secara kognitif dan sosial. Seiring pertumbuhan, perkembangan dan aktivitas anak usia
sekolah semakin meningkat diperlukannya faktor yang mendukung untuk pemenuhan tersebut.
Salah satu faktor yang mendukung yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi anak usia sekolah.
Pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. Menurut
Stanhope dan Lancaster (2010), faktor risiko meliputi usia dan biologi, lingkungan dan gaya
hidup. Faktor risiko yaitu usia 6-12 tahun, merupakan kelompok umur yang berisiko terhadap
masalah nutrisi dikarenakan pemasukan yang tidak seimbang (Allender,Rector &Warner,
2010). Faktor biologi yaitu genetik, merupakan salah satu penyebab terjadinya gizi lebih
(Hitchock, 1999; Barlow, 2007;Kaakinen, 2010).
Faktor lingkungan, meliputi lingkungan sosial dan lingkungan fisik (Stanhope&Lancaster,
2010). Lingkungan sosial meliputi faktor ekonomi, dimana terdapat hubungan antara sumber
finansial dan kebutuhan. Keluarga yang memiliki sumber ekonomi yang adekuat
memungkinkan keluarga dapat mengakomodasi kesehatannya. Hal ini juga diperjelas di dalam
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Hitchock (1999), bahwa status ekonomi merupakan sumber kuat dalam menentukan status
kesehatan dan nutrisi. Anak yang hidup dalam kemiskinan mengalami nutrisi kurang sampai
dengan buruk (Benyamin, 1996 di dalam Hitchock, 1999; Allender,Rector&Warner, 2010).
Gaya hidup juga dapat mempengaruhi kesehatan anggota keluarga lainnya. Kaakinen (2010)
juga mempertegas, bahwa bila salah satu anggota keluarga berinisiatif merubah perilaku,
anggota keluarga yang lain juga akan melakukan perubahan. Faktor lingkungan psikologis
sangat mempengaruhi anak dalam pemenuhan nutrisi seperti menyediakan makanan yang
bervariasi, membujuk
saat anak tidak mau makan, memberikan pujian saat anak
mengkonsumsi makanan yang sehat, memotivasi anak untuk mau makan makanan yang sehat.
James dan Flores (2004), di dalam Kaakinen,Duff,Coehlo dan Hanson (2010), menyatakan
bahwa perilaku hidup sehat sangat dipengaruhi oleh keluarga seperti konsumsi makan yang
sehat
Allender, Rector dan Warner (2010), menguraikan bahwa anak usia sekolah dalam tahap
tumbuh kembangnya berisiko terhadap berbagai masalah kesehatan, antara lain masalah gizi.
Masalah gizi yang dimaksud disini adalah gizi lebih dan gizi kurang. Gizi yang adekuat
penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Gizi kurang merupakan faktor risiko dari
penyakit dan kematian di negara berkembang (Amare,et.all, 2012; Olosunya,2010) dan
berdampak pada perkembangan kognitif dan performance anak (Cook,2002;Hall et.all,2001
dalam Allender, 2010; Hioui,Azzaoui,Ahami&Aboussaleh,2011). Penelitian Saifah (2011),
didapatkan 65,39 % diantaranya tidak makan buah secara rutin, 28,85% tidak makan sayur
secara rutin, dan 59,62% mempunyai kebiasaan jajan makanan berenergi tinggi. Gizi lebih bila
tidak ditangani beresiko terhadap perkembangan penyakit kronik seperti hipertensi, DM tipe 2,
hipercolesterolemia (Taylor, 2005; Juresa, 2012). Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan
prevalensi nasional anak usia sekolah (6 - 12 tahun), kategori gizi kurang sebesar 11.2%
sedangkan kelebihan gizi 18.8%.
Salah satu faktor sosial yang mempengaruhi status gizi yaitu faktor keluarga
(Stanhope&Lancaster, 2010). Faktor keluarga dalam hal ini meliputi kemampuan
menyediakan makanan, pola asuh keluarga, jenis makanan yang disediakan keluarga, dan
sosialisasi terhadap makanan (Taylor,2005). Perilaku keluarga dan praktik kesehatan di dalam
keluarga sangat mempengaruhi kesehatan di dalam keluarga (Kaakinen,Duff,Coehlo&Hanson,
2010).
Berdasarkan data Puskesmas kelurahan Pondokranggon I tahun 2013, dari hasil screening
kelas satu di keenam sekolah, didapatkan data gizi kurang (0,78%), gizi baik (83,34%), gizi
lebih (15,88%). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak puskesmas, anak usia sekolah
sering didapatkan mengkonsumsi jajanan diluar pagar sekolah, walaupun ada beberapa
sekolah yang sudah memiliki kantin sekolah. Jajanan yang dikonsumsi seperti cilok yang
menggunakan saus. Hal ini dibenarkan dengan pernyataan dari guru sekolah yang mengatakan
“walaupun anak anak membawa bekal dari rumah, namun tetap saja mereka membeli jajan”.
Berdasarkan hal tersebut, perlunya perawat komunitas melakukan penelitian tentang “
Hubungan karakteristik keluarga dan tugas kesehatan keluarga dalam pemenuhan nutrisi
dengan status gizi anak usia sekolah di wilayah kelurahan Pondok Ranggon”
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Tujuan
Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan karakteristik keluarga dan tugas kesehatan
keluarga dalam pemenuhan nutrisi dengan status gizi anak usia sekolah.
Metoda
Desain penelitian menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 753 siswa. Pengambilan sampel dengan menggunakan
metode proportional random sampling, Berdasarkan perhitungan sampel setelah dikoreksi,
jumlah sampel sebesar 291 responden Jumlah kuesioner yang terkumpul tidak sebesar 291
responden, namun 276 responden Hal tersebut dikarenakan 6 (enam) orangtua siswa tidak
mengembalikan kuesioner, 4 (empat) orangtua tidak mengisi secara lengkap kuesioner dan 5
(lima) orangtua tidak mengisi kuesioner. Namun jumlah responden sebesar 276 sudah
memenuhi syarat minimal dari perhitungan sampel. Waktu penelitian dimulai dari April
minggu I – Mei minggu ke III. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan menggunakan
alat ukur antropometri (timbangan, meteran/ microtoise, dan kuesioner untuk anak usia
sekolah dan orangtua siswa.
Hasil
Analisis Univariat
Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan status gizi anak usia sekolah di SD wilayah
kelurahan Pondok ranggon bulan Mei tahun 2014 (n=276)
Status Gizi
Jumlah
Prosentase
Baik
165
59.8%
Tidak baik
111
40.2%
Jumlah
276
100%
Hasil analisis pada tabel 1 menunjukkan sebagian besar responden memiliki status gizi baik(-2
SD sampai 1 SD) yaitu 59.8%.
Analisis bivariat

Tabel 2. Hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak usia sekolah di SD
wilayah kelurahan Pondok ranggon bulan Mei tahun 2014 (n=276)
Pendapatan
Status gizi
pv
OR (95% CI)
Baik
Tidak baik Total
Tinggi

83 (61.9%)

51(38.1%)

134
(100%)

Rendah

82 (57.7%)

60 (42.3%)

142
(100%)

Jumlah

165(55.8%)

111(40.2%)

276(100%)
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Hasil analisis menunjukkan pendapatan keluarga tinggi (UMR: ≥ 2.440.000) memiliki anak
usia sekolah dengan status gizi baik 61.9%, sedangkan pendapatan yang rendah mengalami
gizi baik sebesar 57.7%. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara
pendapatan keluarga dengan status gizi anak usia sekolah (p=0.557).
Tabel 3. Hubungan Pendidikan Bapak dengan status gizi anak usia sekolah di SD
wilayah kelurahan Pondok ranggon bulan Mei tahun 2014 (n=276)
Pendidika
n Bapak
Tinggi
Rendah

Status Gizi
Baik
Tidak baik
103(57.5%)
76(42.5%)
62(63.9%)
35(36.1%)

Total
179(100%)
97(100%)

Pv

OR (95% CI)

0.367

0.765(0.460-1.273)

Hasil analisis menunjukkan pendidikan bapak tinggi memiliki anak usia sekolah dengan status
gizi baik sebesar 57.5%, sedangkan pendidikan bapak yang rendah sebesar 63.9% juga
mengalami status gizi baik. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara
pendidikan bapak dengan status gizi anak usia sekolah (p=0.367).
Tabel 4. Hubungan pendidikan Ibu dengan status gizi anak usia sekolah di SD wilayah
kelurahan Pondok ranggon bulan Mei tahun 2014 (n = 276)
Pendidikan Ibu
Tinggi
Rendah
Jumlah

Status Gizi
Baik
Tidak baik
96(60.8%)
62(39.2%)
69(58.5%)
49(41.5%)
111(40.2%)
165(59.8%)

Total
158(100%)
118(100%)
276(100%)

Pv
0.796

OR (95% CI)
1.1(0.676-1.787)

Hasil analisis menunjukkan pendidikan ibu tinggi memiliki anak usia sekolah dengan status
gizi baik 60.8%, sedangkan ibu yang pendidikan rendah memiliki anak usia sekolah yang
berstatus gizi baik sebesar 58.5 %. Namun hasil uji chi square menunjukkan tidak ada
hubungan antara pendidikan ibu dalam keluarga dengan status gizi anak usia sekolah
(p=0.796).
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Tabel 5. Hubungan jumlah anak dalam keluarga dengan status gizi anak usia sekolah
di SD wilayah kelurahan Pondok ranggon bulan Mei tahun 2014 (n=276)
Jumlah
anak
dalam klg

Status Gizi
Total
Baik

Pv

OR (95% CI)

Tidak Baik

Kecil (1-2 74 (53.2%)
orang)
Besar (> 2 91 (66.4%)
orang)
Jumlah
111(40.2%)

65 (46.8%)

139 (100%)
0.035

46(33.6%)

137 (100%)

165(59.8%)

276(100%)

1.738(1.0682.827)

Hasil analisis menunjukkan jumlah anak dalam keluarga besar (> 2 orang) memiliki anak usia
sekolah dengan status gizi baik sebesar 66.4% sedangkan keluarga yang memiliki anak dalam
jumlah kecil (1-2 orang) berstatus gizi baik 53.2%. Hasil uji chi square menunjukkan ada
hubungan antara jumlah anak dalam keluarga dengan status gizi anak usia sekolah (p=0.035).
Hasil analisis juga menunjukkan OR= 1.738, artinya jumlah anak dalam keluarga besar (> 2
orang) mempunyai peluang 1.7 kali memiliki anak usia sekolah dengan status gizi baik
dibandingkan dengan jumlah anak dalam keluarga kecil.
Tabel 6. Hubungan Tugas Kesehatan Keluarga (kemampuan keluarga merawat,
memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan) dengan status gizi
anak usia sekolah di SD wilayah kelurahan Pondok ranggon bulan Mei tahun 2014
(n=276)
Variabel

Status Gizi

Kemampuan keluarga
merawat
Baik
Tidak baik
Jumlah
Memodifikasi lingkungan
Baik
Tidak baik
Jumlah
Memanfaatkan pelayanan
kesehatan
Baik
Tidak baik
Jumlah
Tugas Kesehatan Keluarga
Baik
Tidak baik
Jumlah

“Pera Perawat dala

Total

Pv

OR (95% CI)

Baik

Tidak baik

142(51.4%)
23(8.3%)
165 (59.8%)

9(3.3%)
102 (37%)
111(40.2%)

151(54.7%)
125(45.3%)
276(100%)

0.000

6.303(3.70310.730)

95(34.4%)
70(25.4%)
165(59.8%)

54(19.6%)
57(20.7%)
111(40.2%)

1489(54%)
127(46%)
276(100%)

0.216

1.397(0.862-2.266)

99(35.9%)
66(23.9%)
165(59.8%)

63(22.8%)
48(17.4%)
111(40.2%)

114(41.3%)
162(58.7%)

0.637

1.162(0.710-1.904)

116(42%)
49 (17.8%)
111(40.2%)

39(14.1%)
72 (26.1%)
165 (59.8%)

155 (56.2%)
121 (43.8%)
276(100%)

0.000

3.927(2.361-6.531)
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Hasil analisis menunjukkan kemampuan keluarga merawat yang baik memiliki anak usia
sekolah dengan status gizi baik sebesar 51.4% sedangkan keluarga dengan kemampuan
merawat yang tidak baik memiliki status gizi baik hanya 33.8%. Tugas kesehatan keluarga
baik menunjukkan status gizi baik sebesar 42%. Hasil uji chi square menunjukkan ada
hubungan antara kemampuan keluarga merawat dengan status gizi anak usia sekolah (p=0.00).
Hasil analisis juga menunjukkan OR= 6.303, artinya kemampuan keluarga merawat yang baik
mempunyai peluang sebesar 6.3 kali memiliki anak usia sekolah dengan status gizi baik
dibandingkan dengan kemampuan keluarga merawat yang tidak baik.
Analisis Multivariat

Tabel 8. Hasil pemodelan akhir multivariat status gizi anak usia sekolah di SD wilayah
kelurahan Pondok ranggon (n=276)
No Variabel
1

B

P value

OR
(95% CI)
6.303 (3.703 – 10.730)

Kemampuan
keluarga 1.841
0.000
merawat
Konstanta
-0.550
0.003
0.577
Dapat disimpulkan dari seluruh proses analisis bahwa kemampuan keluarga merawat
mempengaruhi status gizi pada anak usia sekolah karena memiliki OR paling besar yaitu
6.303. Kemampuan keluarga merawat baik berpeluang sebesar 6.3 kali (CI : 3.703 – 10.730)
memiliki status gizi anak usia sekolah baik dibandingkan dengan kemampuan keluarga
merawat yang tidak baik.
Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan tinggi dan rendah memiliki kontribusi yang
sama dalam menentukan status gizi anak usia sekolah. Menurut analisis peneliti, yang
mempengaruhi status gizi dari berbagai faktor dimana tidak hanya dari status pendapatan
keluarga namun ditunjang dengan pengetahuan keluarga dalam mengolah makanan yang tepat
untuk anak usia sekolah yang bisa didapatkan melalui informasi dari media cetak maupun
elektronik terkait nutrisi yang seimbang untuk anak usia sekolah .
Hasil penelitian tidak menunjukkan ada hubungan signifikan antara pendidikan dengan status
gizi anak usia sekolah. Menurut analisis peneliti, pemenuhan nutrisi anak usia sekolah tidak
hanya dikarenakan faktor pendidikan. Namun dapat dipengaruhi faktor observasi, meniru dan
merubah perilaku sendiri. Juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan waktu ibu dalam
memperhatikan kebutuhan nutrisi anak usia sekolah, dalam hal ini adalah ibu yang tidak
bekerja.
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Hasil analisis didapatkan jumlah anak dalam keluarga besar (> 2 orang) sebagian besar
memiliki anak usia sekolah dengan status gizi baik sebesar 66.4%. Hal ini bertolak belakang
secara teori, di dalam Allender dan Spradley (2010) menyatakan semakin kecil jumlah anak
dalam satu keluarga, maka semakin baik status gizi anak tersebut yang dikaitkan dengan
ketersediaan makanan .Menurut analisis peneliti, jumlah anak dalam keluarga bukan faktor
utama penentu status nutisi namun dipengaruhi oleh multifaktor seperti pendapatan, pekerjaan,
pendidikan, pengalaman yang positif, pengaruh media massa.
Hasil penelitian ini, kemampuan keluarga merawat merupakan faktor yang dominan dalam
mempengaruhi status gizi anak usia sekolah. Keadaan status gizi tidak terlepas dari
kemampuan keluarga melakukan perawatan dimana tindakan perawatan dikaitkan dengan
perilaku kesehatan keluarga. Perilaku disini berkaitan dengan tingkat pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh keluarga. Kurangnya pengetahuan cara merawat
berarti kurangnya kemampuan keluarga melakukan pencegahan dan pemenuhan gizi
seimbang. Secara teori keluarga juga menjadi role model pada anggota keluarga lainnya secara
positif dan negatif (Friedman, Bowden&Jones, 2003 dalam Kaakinen, 2010). Perilaku dan
praktik keluarga juga mempengaruhi kesehatan yang meliputi praktik pemberian makan, jenis
makanan yang dikonsumsi (Kaakinen, 2010). Sosialisasi terkait makanan, perilaku keluarga
makan juga mempengaruhi status gizi anak usia sekolah.
Kesimpulan
1. Pendapatan keluarga yang rendah dan tinggi memiliki peran yang sama dalam status gizi
anak usia sekolah. Status gizi tidak mutlak dipengaruhi oleh pendapatan keluarga,
dikarenakan tidak semua keluarga memanfaatkan pendapatan keluarganya secara bijak
dalam pemenuhan nutrisi. Dengan pendapatan yang rendah namun bijak dalam manajemen
keuangan, status nutrisi akan terpenuhi.
3. Sebagian besar pendidikan orangtua ( ibu dan bapak) memiliki pendidikan tinggi yaitu
SMA. Hasil penelitian tidak ada hubungan pendidikan dengan status gizi anak usia sekolah.
Status gizi anak usia sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, namun dapat
dipengaruhi oleh ketersediaan waktu ibu, keluarga mencari dan mendapatkan informasi
tentang gizi melalui media.
4. Ada hubungan antara jumlah anggota keluarga > 2 dengan status gizi anak usia sekolah.
Status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini dapat disebabkan pengetahuan
keluarga tentang gizi anak usia sekolah, pengaruh media massa dan pengalaman positif dari
ibu.
5. Kemampuan keluarga merawat merupakan variabel yang dominan mempengaruhi status
gizi anak usia sekolah. Status gizi anak usia sekolah dapat ditingkatkan melalui
peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam menyediakan makanan
seimbang pada anak usia sekolah.
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