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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama pembangunan nasional menurut Radiansyah (dalam Oktaviani, 

dkk : 2008) adalah peningkatan kualitas sumber daya mantusia (SDM) yang 

dilakukan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas SDM dimulai dengan 

perhatian utama pada proses tumbuh kembang anak. Pada masa tumbuh kembang ini, 

pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti perawatan dan makanan bergizi yang 

diberikan dengan penuh kasih sayang dapat membentuk SDM yang sehat, cerdas dan 

produktif. 

Status gizi balita merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang 

tua. Perlunya perhatian lebih dalam tumbuh kembang di usia balita didasarkan fakta 

bahwa kurang gizi yang terjadi pada masa ini, bersifat irreversible (tidak dapat pulih). 

Data tahun 2007 memperlihatkan 4 juta balita Indonesia kekurangan gizi, 700 ribu 

diantaranya mengalami gizi buruk. Sementara yang mendapat program makanan 

tambahan hanya 39.000 anak. Ditinjau dari tinggi badan, sebanyak 25,8 persen anak 

balita Indonesia pendek (SKRT 2004). Ukuran tubuh yang pendek ini merupakan 

tanda kurang gizi yang berkepanjangan. Kekurangan gizi dapat mempengaruhi 

perkembangan otak anak. Padahal, otak tumbuh selama masa balita. Fase cepat 

tumbuh otak berlangsung mulai dari janin usia 30 minggu sampai bayi 18 bulan. 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi 

pada setiap makhluk hidup. Perubahan yang terjadi pada seseorang tidak hanya 
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meliputi apa yang kelihatan seperti perubahan fisik dengan bertambahnya berat badan 

dan tinggi badan, tetapi juga perubahan (perkembangan) dalam segi lain seperti 

berfikir, emosi, dan bertingkah laku. 

Tumbuh kembang anak merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan 

faktor lingkungan, baik lingkungan sebelum anak dilahirkan maupun lingkungan 

setelah anak itu lahir. Gizi merupakan salah satu faktor lingkungan fisik yang 

berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang fisik, sistem syaraf dan otak serta 

tingkat kecerdasan yang bersangkutan. 

Menurut Radix Hadriyanto, Sp.A Tumbuh Kembang merupakan menekankan 

bahwa umur tiga tahun awal pada anak merupakan periode emas pertumbuhan. Salah 

satu pertumbuhan penting adalah perkembangan otak anak yang mencapai 80-90% di 

tiga tahun pertama. Pada masa itu pula otak Balita lebih plastis jika dibandingkan 

dengan otak orang dewasa. Otak balita sangat terbuka dalam menerima berbagai 

macam pembelajaran dan pengkayaan, baik bersifat positif maupun negatif. Otak 

balita lebih peka terhadap asupan yang kurang mendukung pertumbuhan otaknya, 

seperti asupan gizi yang tidak adekuat, kurang stimulasi dan kurang mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang memadai. 

Anak balita sangat tergantung pada orang dewasa, oleh karena itu ibu harus 

memiliki pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Salah 

satu faktor yang mendukung tumbuh kembang balita adalah makan yang memenuhi 

kebutuhan gizi seimbang bagi anak balita. Pemenuhan gizi seimbang memerlukan 

pengetahuan yang dapat diperoleh ibu dalam kegiatan penyuluhan di posyandu 
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tentang pemenuhan gizi dengan pengasuhan dan perawatan yang baik. Ibu diharapkan 

dapat menyelanggarakan makanan dalam memenuhi pemenuhan gizi seimbang 

sehingga dapat mendukung tumbuh kembang balita.  

Pendidikan ibu menurut Departemen Kesehatan (1990) merupakan modal 

utama dalam menunjang ekonomi keluarga juga berperan dalam penyusunan menu 

untuk keluarga, serta pengasuhan dan perawatan anak balita. Bagi keluarga dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi kesehatan 

khususnya dibidang gizi, sehingga dapat menambah pengetahuannya dan mampu 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut berbalik dengan 

keaadaan masyarakat kalangan bawah yang taraf pendidikannya minim sehingga pola 

fikirnya membutuhkan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dalam pemahamannya. 

Salah satu cara untuk menambah pengetahuan ibu adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, non formal, dan informal. Salah 

satu bentuk pendidikan yang bersifat non formal dapat diperoleh melalui penyuluhan, 

yang merupakan salah satu program pemerintah melalui dinas kesehatan RI yaitu 

Posyandu yang ada dibawah koordinasi Puskesmas, Dokter, Medis dan Paramedis 

tingkat Puskesmas bersama para kader masyarakat yang pada umumnya para Ibu-ibu 

kader posyandu. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan dalam proses perubahan 

prilaku yang diberikan diluar bangku sekolah (non formal) dan dimaksudkan agar 

terjadi perubahan dari aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. 

Program posyandu beragam salah satunya tentang penyuluhan pemenuhan gizi 

seimbang dalam mendukung tumbuh kembang balita. Penyuluhan dilakukan dengan 
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melibatkan keluarga dan para tokoh masyarakat umum memperoleh pengetahuan dan 

pencerahan ilmu penyuluhan tentang bagaimana mendampingi balita agar dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal sesaui dengan fasenya. Penyuluhan 

dilakukan karena masih kurangnya perhatian ibu terhadap tumbuh kembang balita 

dan rendahnya kesadaran ibu untuk membawa anak balitanya ke posyandu. Hal ini 

ditinjau dari laporan seperti yang telah diungkapkan oleh Departemen Kesehatan RI 

(2007) “Saat ini baru sekitar 50% anak balita yang dibawa ke Posyandu“. Keadaan 

tersebut dimaknai oleh penulis sebagai masalah mengenai kesadaran Ibu yang 

memiliki balita untuk membawanya keposyandu untuk dipantau pertumbuhan dan 

perkembangannya. Dugaan sementara penulis bahwa masalah ibu balita adalah 

dengan tidak memperhatikan anaknya dengan tidak membawanya keposyandu karena 

tidak ada perhatian ibu terhadap tumbuh kembang balita keadaan tersebut mungkin 

karena tingkat pengetahuan dan permasalahan ibu balita pada tumbuh kembang balita 

betul-betul terselesaikan secara intensif. Penyuluhan merupakan sarana untuk 

meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor ibu dalam pemenuhan gizi 

seimbang bagi anak balita sebagai upaya mendukung tumbuh kembang balita. 

Penyuluhan gizi pada posyandu menjadi wahana belajar bagi ibu balita. Pada 

proses kegiatannya penyuluhan dilaksanakan secara terencana sesuai dengan rambu-

rambu program yang berjalan secara nasional. Program penyuluhan gizi menetapkan 

tujuan agar peserta penyuluhan gizi meningkatkan kemampuan penyelenggaraan 

makanan mulai dari pemilihan bahan makanan, dan pola makan sehat untuk 

pertumbuhan balita. Dampak yang diharapkan dapat diaplikasikan oleh ibu balita 
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pada penyelenggaraan makanan, pemilihan bahan makanan dan pola makan sehat 

yang akan membuat status gizi balita kepada status balita terpantau melalui data KMS 

(Kartu Menuju Sehat). 

Salah satu Posyandu yang menyelanggarakan penyuluhan adalah Posyandu 

Melati Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Penyuluhan ini 

diharapkan dapat membuat ibu mengalami perubahan kognitif, afektif dan 

psikomotor dalam pemahaman dan pemenuhan gizi seimbang untuk mendukung 

tumbuh kembang balita. Hal ini berdasarkan wawancara dengan kader bahwa 

rendahnya pengetahuan mengenai pemenuhan gizi seimbang sebagai pendukung 

tumbuh kembang balita masih cukup rendah, dimana  masih terdapat anak balita yang 

memiliki status gizi kurang. Selain itu dengan kondisi daerah yang cukup jauh dari 

pusat kota jangkauan informasi masih terbatas. 

Program penyuluhan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di puskesmas. Materi yang diberikan dalam penyuluhan meliputi pengertian 

dan penjelasan mengenai pemenuhan dan pemahaman gizi seimbang terhadap 

tumbuh kembang balita. Metode yang digunakan adalah metode ceramah yaitu 

penyusunan menu seimbang, pengetahuan pemilihan bahan makanan, dan pola makan 

sehat dalammendukung tumbuh kembang balita. 

Penyuluhan yang telah dilakukan diharapkan dapat menimbulkan persepsi yang 

positif terhadap peningkatan kognitif, afektif dan psikomotor tentang pemenuhan gizi 

sehat seimbang sebagai pendukung tumbuh kembang balita sebagai respon dari 

program penyuluhan. Persepsi menurut Bimo Walgino (2002) “Merupakan proses 
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yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, 

sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat 

mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya”. Respon yang diharapkan 

adalah persepsi ibu balita dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor tentang 

pentingnya pemenuhan gizi seimbang sebagai pendukung tumbuh kembang balita, 

setelah ibu mengikuti penyuluhan gizi seimbang di posyandu.  

Berdasarkan data yang diperoleh di Posyandu Melati Desa Sukamulya 

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, masih ada balita yang belum terpenuhi 

pemenuhan gizi secara seimbang untuk mendukung tumbuh kembang balita dimana 

masih terdapat balita yang berstatus gizi kurang. Hal ini mendorong penulis 

mahasiswa yang mempelajari tentang gizi, tumbuh kembang balita dan penyuluhan 

gizi, tertarik untuk meneliti persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang 

sebagai pendukung tumbuh kembang balita yang dilakukan di Posyandu Melati Desa 

Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. 

 

B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah  

1. Pembatasan Masalah  

Latar belakang dan alasan pemilihan masalah yang telah dikemukakan dapat 

dijadikan dasar untuk mengungkapkan ruang lingkup masalah dalam penulisan 

skripsi ini. Penelitian ini berkaitan dengan persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan 

gizi seimbang sebagai pendukung tumbuh kembang balita di Posyandu Melati Desa 

Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. 
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Pelaksanaan penyuluhan pemenuhan gizi seimbang di Posyandu Melati 

merupakan program pemerintah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan status 

gizi anak balita sehingga dapat tercapai kondisi pertumbuhan anak balita secara 

normal. Menurut Depkes RI (1997) faktor penyebab timbulnya masalah gizi buruk 

pada balita adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan, sosial ekonomi 

(daya beli) yang masih rendah, ketersediaan pangan ditingkat keluarga yang tidak 

mencukupi, pola konsumsi yang kurang baik, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang 

masih sulit dijangkau. 

Materi penyuluhan yang diberikan berupa pengertian dan penjelasan mengenai 

pemenuhan dan pemahaman gizi seimbang mengenai penyusunan menu seimbang, 

pengetahuan pemilihan bahan makan dan pola makan yang sehat terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak balita berupa penjelasan mengenai penyusunan 

menu seimbang, pengetahuan pemilihan bahan makan dan pola makan yang sehat, 

sehingga diharapkan para ibu dapat memiliki persepsi dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor dalam kebutuhan gizi untuk anak balita berstatus gizi kurang. 

Dari rumusan masalah diatas maka permasalahan penelitian ini untuk lebih 

jelasnya penulis membatasi pada : 

a. Persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek kognitif yang 

meliputi pengetahuan tentang pemahaman dan pemenuhan gizi seimbang, 

pemilihan bahan makanan dan pola makan sehat untuk mendukung tumbuh 

kembang balita. 
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b. Persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek afektif yang 

meliputi ketelitian dan kecermatan dalam pemenuhan gizi seimbang, pemilihan 

bahan makanan dan pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang balita. 

c. Persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek psikomotor 

yang meliputi penyusunan dan pemenuhan gizi seimbang serta pemilihan bahan 

makanan untuk mendukung tumbuh kembang balita. 

2. Perumusan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merumuskan masalah pelaksanaan 

Penyuluhan Pemenuhan Gizi seimbang di Posyandu Melati Desa Sukamulya 

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai program pemerintah dalam 

rangka meningkatkan status gizi anak balita sehingga dapat tercapai kondisi 

pertumbuhan anak balita secara normal, yang kemudian dijadikan sebagai judul yaitu 

“Persepasi Ibu Pada Penyuluhan Pemenuhan Gizi Seimbang Sebagai Pendukung 

Tumbuh Kembang Balita” di Posyandu Melati Desa Sukamulya Kecamatan 

Rancaekek Kabupaten Bandung yang meliputi pemahaman mengenai pemenuhan dan 

pemahaman gizi seimbang mengenai penyusunan menu seimbang, pemilihan bahan 

makan dalam dan pola menu sehat mendukung tumbuh kembang balita. 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian  
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1. Tujuan Umum :  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi ibu penyuluhan 

gizi seimbang sebagai pendukung tumbuh kembang balita di Posyandu Melati Desa 

Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.  

2. Tujuan Khusus : 

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dalam penellitian ini yaitu mendapatkan data 

tentang: 

a. Persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek kognitif yang 

meliputi pengetahuan tentang pemahaman dan pemenuhan gizi seimbang, untuk 

mendukung tumbuh kembang balita. 

b. Persepsi  ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek afektif yang 

meliputi ketelitian dan kecermatan dalam pemenuhan gizi seimbang, pemilihan 

bahan makanan dan pola makan sehat untuk mendukung tmbuh kembang balita. 

c. Persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek psikomotor 

yang meliputi penyusunan dan pemenuhan gizi seimbang serta pemilihan bahan 

makanan untuk mendukung tumbuh kembang balita. 

 

D. Asumsi 

Penulis akan mengemukakan beberapa asumsi dalam penyuluhan gizi yang 

merupakan anggapan dasar sebagai pendapat kebenarannya dapat diterima oleh 

umum. W. Surachmad, (1985:97) mengatakan “Asumsi adalah sebuah titik tolak 
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pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh penyelidik”. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka yang menjadi asumsi dalam penelitian ini : 

1. Penyuluhan sebagai salah satu usaha agar terjadi perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor mengenai pemenuhan gizi seimbang sebagai 

pendukung tumbuh kembang balita yang diperoleh ibu melalui kegiatan 

penyuluhan di Posyandu agar anak balita tumbuh sehat dan cerdas sehingga 

mampu menjadi generasi penerus yang dibutuhkan untuk pembangunan bangsa. 

Pernyataan ini didukung oleh Nana Sudjana (1990:3) “bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang mencangkup aspek afektif, kognitif dan 

psikomotor”.  

2. Persepsi tentang penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dalam mendukung 

tumbuh kembang balita merupakan suatu pendapat yang diterima oleh pola fikir 

ibu, sehingga menghasilkan sebuah pernyataan dan dapat diungkapkan. 

Pernyataan ini didukung oleh Bimo Walgito (2002) “Proses yang terjadi di 

dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsangan, sampai 

rangsangan itu disadari dan dimengerti oleh individu dapat mengenali dinya 

sendiri dan keadaan sekitarnya disebut persepsi”. 

 

E. Pernyatan Penelitian  
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Pertanyaan penelitian digunakan untuk mengarahkan penelitian dalam 

mengumpulkan data. Penulis akan menjabarkan tujuan kedalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek 

kognitif yang meliputi pengetahuan tentang pemenuhan dan pemahaman gizi 

seimbang, untuk mendukung tumbuh kembang balita? 

2. Bagaimana persepsi  ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek 

afektif yang meliputi ketelitian dan kecermatan dalam pemenuhan gizi seimbang, 

pemilihan bahan makanan dan pola makan sehat untuk mendukung tmbuh 

kembang balita? 

3. Bagaimana persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dari aspek 

psikomotor keterampilan yang meliputi penyusunan dan pemenuhan gizi 

seimbang serta pemilihan bahan makanan untuk mendukung tumbuh kembang 

balita? 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian  

Pada penelitian ini penulis mengunakan metode desktiptif, dengan tujuan untuk 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa 

sekarang dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana 

adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Nana Sudjana dkk, (2004:64) menyatakan 

penelitian deskriptif: 
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a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah actual yang ada pada 
masa sekarang, pada masalah. 

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa. 
 

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian lapangan, disusun dan dijelaskan 

serta dianalisa. Kemudian berdasarkan data yang telah dianalisa barulah diambil suatu 

kesimpulan dan saran-saran. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

angket atau kuesioner. Menurut Suharsimi (1998:138) angket atau kuesioner adalah : 

“Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 
atau hal-hal yang ia ketahui.” 
 
Penulis mempergunakan angket yang ditujukan kepada responden, yaitu ibu-ibu 

yang memiliki anak balita yang rutin berkunjung ke Posyandu Melati Desa 

Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk memperoleh data 

persepsi ibu pada penyuluhan pemenuhan gizi seimbang sebagai pendukung tumbuh 

kembang balita. 

 

G. Lokasi Dan Sampel Penelitian  

1. Lokasi 

Lokasi yang dipilih untuk penelitian tentang persepsi ibu pada penyuluhan 

pemenuhan gizi seimbang sebagai pendukung tumbuh kembang balita adalah di 

Posyandu Melati Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. 
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2. Populasi dan Sempel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah objek maupun subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu dengan masalah penelitian. Sesuai dengan judul 

“Persepsi Ibu Pada Penyuluhan Pemenuhan Gizi Seimbang Sebagai Pendukung 

Tumbuh Kembang Balita (Penelitian terbatas Di Posyandu Melati RW 12 Desa 

Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)”, maka yang menjadi 

populasi berdasarkan data dari Posyandu Melati Desa Sukamulya Kecamatan 

Rancaekek Kabupaten Bandung  adalah 112 ibu yang mempunyai balita yang rutin 

berkunjung.  

b. Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample random. 

Pengambilan sampel mengacu pada pendapat Akdon dan Hadi (2005:107) dengan 

dengan populasi sebanyak 112 dengan taraf kesalahan 10 % maka sampel diambil 

dari sebanyak 52 ibu yang mempunyai balita di Desa Sukamulya Kecamatan 

Rancaekek Kabupaten Bandung. Menurut Suharsimi Arikunto (1993) sampel random 

merupakan sampel yang diberi nama demikian karena di dalam pengambilan 

sampelnya, peneliti “mencampur” subyek-subyek di dalam populasi sehingga semua 

subyek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama 

kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan (change) dipilih menjadi 

sampel.  

 


