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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pola Asuh Makan  

1. Pengertian Pola Asuh 

Pengertian pola asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) 

adalah suatu bentuk (struktur), sistem dalam menjaga, merawat, mendidik dan 

membimbing anak kecil.  

Menurut Edwards (2006), Pola asuh merupakan interaksi anak dan orang 

tua mendidik, membimbing, dan mendisplinkan serta melindungi anak untuk 

mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam 

masyarakat. 

Pola asuh adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana 

orang tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah 

laku, pengetahuan, dan nilai nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua 

agar anak bisa mandiri, tumbuh, serta berkembang secara sehat dan optimal, 

memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan 

berorientasi untuk sukses (Agency. B, 2014). 

Pendampingan orang tua diwujudkan melalui pendidikan cara-cara orang 

tua dalam mendidik anaknya. Cara orang tua mendidik anak nya disebut 

sebagai pola pengasuhan. Interaksi anak dengan orang tua, anak cenderung 
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menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap paling baik bagi anak. 

Disinilah letaknya terjadi beberapa perbedaan dalam pola asuh. Disatu sisi 

orang tua harus bisa menetukan pola asuh yang tepat dalam 

mempertimbangkan kebutuhan dan situasi anak, disisi lain sebagai orang tua 

juga mempunyai keinginan dan harapan untuk membentuk anak menjadi 

seseorang yang dicita-citakan yang tentunya lebih baik dari orang tuanya (Jas 

dan Rachmadiana, 2004) 

Setiap upaya yang dilakuakan dalam mendidik anak, mutlak didahului 

oleh tampilnya sikap orang tua dalam mengasuh anak meliputi:  

a. Perilaku yang patut dicontoh  

Artinya setiap perilaku tidak sekedar perilaku yang bersifat mekanik, 

tetapi harus didasarkan pada kesadaran bahwa perilakunya akan 

dijadikan lahan peniru dan identifikasi bagi anak-anaknya.  

b.  Kesadaran diri  

Ini juga harus ditularkan pada anak-anak dengan mendororng mereka  

agar perilaku kesehariannya taat kepada nilai-nilai moral. Oleh sebab itu 

orang tua senantiasa membantu mereka agar mampu melakukan 

observasi diri melalui komunikasi dialogis, baik secara verbal maupun 

non verbal tentang perilaku.  

c.  Komunikasi  

Komunikasi dialogis yang terjadi antara orang tua dan anak-anaknya, 

terutama yang berhubungan dengan upaya membantu mereka untuk 

memecahkan permasalahanya. 
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2. Pengertian Pola Asuh Makan 

Pola asuh makan orang tua kepada anak atau parental feeding adalah 

perilaku orang tua yang menunjukan bahwa mereka memberikan makan pada 

anaknya baik dengan pertimbangan atau tanpa pertimbangan (Boucher, 

2014). Pola asuh makan sebagai praktek-praktek pengasuhan yang diterapkan 

oleh ibu kepada anak balita yang berkaitan dengan cara dan situasi makan 

(Karyadi, 1985).  

2. Tipe Pola Asuh Makan 

Menurut Wardle (2002) tipe pola asuh makan atau parenteral feeding 

style dikelompokkan menjadi 4 yaitu :  

a. Emotional Feeding 

Emotional feeding atau memberikan makanan agar anak tenang, 

merupakan salah satu tipe pola asuh makan dimana orang tua 

memberikan makanan agar anaknya tenang saat si anak merasa marah, 

cemas, menangis, dan lain-lain. 

b. Instrumental Feeding 

Instrumental feeding merupakan satu tipe pola asuh makan dimana orang 

tua memberikan hadiah atau reward berupa makanan jika anak 

berperilaku baik atau melakukan hal yang diperintahkan oleh orang tua.  
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c. Prompting or encouragement to eat 

Merupakan tipe pola asuh makan dimana orangtua mendorong anaknya 

untuk makan dan memuji jika anaknya memakan makanan yang telah 

disediakan. Mendorong anak untuk makan disini bukan hanya menyuruh 

anak makan tapi juga memastikan anaknya memakan makanannya. 

d. Control over eating 

Ditipe ini, orang tua dengan tegas memutuskan apa yang anaknya makan, 

menentukan makanan baik jenis dan jumlah makanannya, serta orang tua 

menentukan kapan anak harus makan dan  berhenti makan. 

Terdapat perbedaan dalam mengelompokkan pola asuh orang tua dalam 

mendidik anak, yang antara satu dengan yang lainnya hampir mempunyai 

persamaan. Diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Baumrind (dalam Dariyo, 2004) membagi pola asuh orang tua 

menjadi 4 macam, yaitu: 

1)  Pola Asuh Otoriter (parent oriented) 

Ciri pola asuh ini menekankan segala aturan orang tua  harus ditaati 

oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat dikontrol oleh 

anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa yang 

diperintahkan oleh orang tua. 

2)  Pola Asuh Permisif 

Sifat pola asuh ini, children centered yakni segala aturan dan 

ketetapan keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan oleh anak 

diperbolehkan orang tua, orang tua menuruti segala kemauan anak.  
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3)  Pola Asuh demokratis 

Kedudukan antara anak dan orang tua sejajar. Suatu keputusan 

diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi 

kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh anak 

tetap harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral. 

4)  Pola Asuh Situasional 

Orang tua yang menerapkan pola asuh ini, tidak berdasarkan pada 

pola asuh tertentu, tetapi semua tipe tersebut diterapkan secara luwes 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu. 

Menurut  Baumrind (dalam King, 2010) bahwa orang  tua  berinteraksi 

dengan anaknya lewat salah satu dari empat cara: 

1)  Pola Asuh Authoritarian 

Pola asuh authoritarian merupakan pola asuh yang membatasi dan 

menghukum. Orang  tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan 

menghargai kerja keras serta usaha. Orang tua authoritarian secara jelas 

membatasi dan mengendalikan anak dengan sedikit pertukaran verbal. 

2)  Pola asuh Authoritative 

Pola asuh authoritative mendorong anak untuk mandiri namun tetap 

meletakkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Pertukaran verbal 

masih diizinkan dan orang  tua menunjukkan kehangatan serta mengasuh 

anak mereka. 
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3)  Pola Asuh Neglectful 

Pola asuh neglectful merupakan gaya pola asuh di mana mereka tidak 

terlibat dalam kehidupan anak mereka. Anak-anak dengan orang  tua 

neglectful  mungkin merasa bahwa ada hal lain dalam kehidupan orang tua 

dibandingkan dengan diri mereka. 

4)  Pola Asuh Indulgent 

Pola asuh  indulgent  merupakan gaya pola asuh di mana orang tua 

terlibat dengan anak mereka namun hanya memberikan hanya sedikit batasan 

pada mereka. Orang  tua yang demikian membiarkan anak-anak mereka 

melakukan apa yang diinginkan. 

Dari berbagai macam bentuk pola asuh di atas pada intinya hampir sama. 

Misalnya saja antara pola asuh parent oriented, authoritarian,  otoriter,  

semuanya menekankan pada sikap kekuasaan, kedisiplinan dan kepatuhan 

yang berlebihan. Demikian pula halnya dengan pola asuh authoritative  atau  

demokratis menekankan sikap terbuka dari orang tua terhadap anak. 

Sedangkan pola asuh neglectful, indulgent,  children centered,  permisif  dan  

laissez faire  orang tua cenderung membiarkan atau tanpa ikut campur,  

bebas, acuh tak acuh,  apa yang dilakukan oleh anak diperbolehkan orang tua, 

orang tua  menuruti segala kemauan anak. 

Dari berbagai macam pola asuh yang dikemukakan di atas,  pada 

dasarnya tiga pola asuh orang tua yang sering diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini sesuai dengan beberapa penjelasan yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Hurlock.  Pola asuh tersebut antara 
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lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Adapun 

penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga pola asuh tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter adalah sentral artinya segala ucapan, perkataan, 

maupun kehendak orang tua dijadikan patokan (aturan) yang harus ditaati 

oleh anak-anaknya. Supaya taat, orang tua tidak segan-segan menerapkan 

hukuman yang keras kepada anak (Dariyo, 2011). 

Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang 

tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang 

mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan 

keadaan anak. Orang tualah yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk 

anak dan anak hanyalah objek pelaksana saja. Jika anak membantah, orang 

tua tidak segan-segan akan memberikan hukuman, biasanya hukumannya 

berupa hukuman fisik. Akan tetapi apabila anak patuh maka orang tua tidak 

akan memberikan penghargaan karena orang tua mengganggap bahwa semua 

itu adalah kewajiban yang harus dituruti oleh seorang anak. 

Jadi, dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua, apa 

saja yang akan dilakukan oleh anak harus sesuai dengan keinginan orang tua.  

Jika anak membantah perintah orang tua maka akan dihukum, bahkan 

mendapat hukuman yang bersifat  fisik dan jika patuh orang tua tidak akan 

memberikan hadiah. 

Hubungan Pola Asuh..., NUR LATIFAH ARIYANI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



20 
 

 

Faktor yang mempengaruhi pola asuh otoriter. Orang tua mungkin 

berpendapat bahwa anak memang harus mengikuti aturan yang 

ditetapkannya. Apa pun peraturan yang ditetapkan orang tua semata-mata 

demi kebaikan anak. Orang tua tak mau repot-repot berpikir bahwa peraturan 

yang kaku seperti itu justru akan menimbulkan serangkaian efek 

(Marfuah,2010). 

b. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang 

memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak 

mutlak, orang tua memberikan  bimbingan yang penuh pengertian  kepada  

anak. Pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak 

melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan orang tua.  

Pola asuh ini ditandai sikap terbuka antara orang tua dengan anak. 

Mereka membuat aturan-aturan yang telah disetujui bersama. Anak diberi 

kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya. Jadi 

dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dengan 

anak. Pola asuh demokratis anak akan menjadi orang yang mau menerima 

kritik dari orang lain, mampu menghargai orang lain, mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung jawab terhadap 

kehidupan sosialnya. 
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c. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif yaitu orang tua serba membolehkan anak berbuat apa 

saja. Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan 

keiginannya sendiri. Orang tua memiliki kehangatan dan menerima apa 

adanya. Kehangatan, cenderung memanjakan, dituruti keinginnannya. 

Sedangkan menerima apa adanya akan cenderung memberikan kebebasan 

kepada anak untuk berbuat apa saja. 

Pola asuh orang tua permisif bersikap terlalu lunak, tidak berdaya, 

memberi kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus 

diikuti oleh mereka. Mungkin karena orang tua sangat sayang (over affection) 

terhadap anak atau orang tua kurang dalam pengetahuannya.  

Sifat yang dihasilkan dari anak permisif adalah anak berperilaku sesuai 

dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma 

masyarakat atau tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak 

bebas bertindak dan berbuat. 

B. Kebiasaan Makan Keluarga 

1. Pengertian Kebiasaan 

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-

ulang dalam hal yang sama (Joko, 2008). Dan menurut Sayid (2006) 

kebiasaan  adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus atau dalam 

sebagian besar waktu dengan cara  yang sama dan tanpa hubungan akal,  atau 

dia adalah sesuatu yang tertanam di dalam jiwa dari hal-hal yang berulang 

kali terjadi dan diterima tabiat. 
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Kebiasaan adalah respon dari individu. Jika kebiasaan adalah respon dari 

individu mengapa setiap kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal lalu 

berjabat tangan selalu menggunakan tangan kanan dan tidak  berjabat tangan 

menggunakan tangan kiri, mengapa respon yang diberikan manusia tidak 

berbeda. 

Tahap otonomi berarti sikap dan perilaku sudah menjadi bagian dari diri 

individu sendiri (internalisasi) yang ditandai dengan munculnya rasa bersalah 

(guilty feeling) apabila melakukan pelanggaran, berani menyatakan pendapat 

secara tegas (asertif) apabila situasi atau kondisi tidak sesuai dengan 

keyakinan dan perasaannya maka individu dengan tegas bisa menolak atau 

mengatakan “tidak” dan akan mengatakan setuju apabila sesuai dengan 

perasaan dan keyakinannya, mampu mengambil keputusan atas dasar 

pertimbangan yang matang dari diri sendiri, tanpa adanya intervensi dari 

pihak lain. 

Selanjutnya menurut Prayitno (2004) kebiasaan adalah tingkah laku yang 

cenderung selalu ditampilkan oleh individu dalam menghadapi keadaan 

tertentu atau ketika berada dalam keadaan tertentu, kebiasaan terwujud dalam 

tingkah laku nyata seperti memberi salam, tersenyum, ataupun yang tidak 

nyata seperti berpikir, merasakan, dan bersikap. Sikap dan kebiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti dalam hubungan sosial, mengikuti aturan, 

belajar serta sikap dan kebiasaan dalam menghadapi kondisi tertentu seperti : 

jatuh sakit, menghadapi ujian, bertemu guru atau orang tua dan ketika 

mempunyai sesuatu yang menakutkan dan lain sebagainya. 
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Dari beberapa paparan kebiasaan suatu perilaku manusia yang menetap, 

berlangsung secara otomatis. Kebiasaan mungkin merupakan hasil pelaziman 

yang berlangsung pada waktu yang lama atau sebagai reaksi khas yang 

diulangi seseorang berkali-kali. 

2. Keluarga 

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak tempat 

anak belajar dan mengatakan sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga 

umumnya anak melakukan interaksi yang intim. Keluarga adalah sekumpulan 

orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang 

bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap 

anggota keluarga (Duval, 1972 dalam Setiadi 2008). Keluarga adalah 

perkumpulan dua atau lebih individu yang di ikat oleh hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu 

sama lain ( Mubarak 2009). 

Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan kesatuan sosial 

yang di ikat oleh hubungan darah antara yang satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat di bedakan menjadi 

keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, 

keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang di ikat oleh adanya saling 

berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang 

lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah. Keluarga 
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berdasarkan hubungan sosial ini dinamakan keluarga psikologis dan keluarga 

pedagosis (Shochib, 2010). 

b.  Fungsi Keluarga 

Menurut Mubarak (2009), dalam suatu keluarga ada beberapa fungsi 

keluarga yang dapat dijalankan yaitu sebagai berikut : 

1) Fungsi keluarga afektif (The Affective Function ) 

2) Fungsi Sosialisasi (The Socialization Fuction ) 

3) Fungsi Reproduksi ( The Reproductive Function ) 

4) Fungsi Ekonomi ( The Economic Fuction) 

5) Fungsi Perawatan Keluarga/ Pemeliharaan Kesehatan (The Health 

Care Function) 

c. Peran Keluarga 

Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh 

seseorang dalam konteks keluarga. Jadi peran keluarga menggambarkan 

seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan 

individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga 

didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan 

masyarakat (Setiadi, 2008). 

Menurut Mubarak, dkk (2009) terdapat dua peran yang mempengaruhi 

keluarga yaitu peran formal dan peran informal. 

1) Peran Formal 

 Peran formal keluarga adalah peran-peran keluarga terkait sejumlah 

perilaku yang kurang lebih bersifat homogen. Keluarga membagi peran 
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secara merata kepada para anggotanya seperti cara masyarakat membagi 

peran-perannya menurut pentingnya pelaksanaan peran bagi berfungsinya 

suatu sistem. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah 

dan istri-ibu antara lain sebagai provider atau penyedia, pengatur rumah 

tangga perawat anak baik sehat maupun sakit, sosialisasi anak, rekreasi, 

memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal, peran terpeutik 

(memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan), dan peran sosial. 

2) Peran Informal kelurga 

 Peran-peran informal bersifat implisit, biasanya tidak tampak, hanya 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional individu atau untuk 

menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran adapif antara lain : 

a) Pendorong memiliki arti bahwa dalam keluarga terjadi kegiatan 

mendorong, memuji, dan menerima kontribusi dari orang lain. 

Sehingga ia dapat merangkul orang lain dan membuat mereka merasa 

bahwa pemikiran mereka penting dan bernilai untuk di dengarkan. 

b) Pengharmonisan yaitu berperan menengahi perbedaan yang terdapat 

diantara para anggota, penghibur, dan menyatukan kembali perbedaan 

pendapat. 

c) Inisiator-kontributor yang mengemukakan dan mengajukan ide-ide 

baru atau cara-cara mengingat masalah-masalah atau tujuan-tujuan 

kelompok. 

d) Pendamai berarti jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik 

dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau damai. 
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e) Pencari nafkah yaitu peran yang dijalankan oleh orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan, baik material maupun non material anggota 

keluarganya. 

f) Perawaatan keluarga adalah peran yang dijalankan terkait merawat 

anggota keluarga jika ada yang sakit. 

g) Penghubung keluarga adalah penghubung, biasanya ibu mengirim dan 

memonitori kemunikasi dalam keluarga. 

h) Poinir keluarga adalah membawa keluarga pindah ke satu wilayah 

asing mendapat pengalaman baru. 

i) Sahabat, penghibur, dan koordinator yang berarti mengorganisasi dan 

merencanakan kegiatan-kegiatan keluarga yang berfungsi mengangkat 

keakraban dan memerangi kepedihan. 

j) Pengikut dan sanksi, kecuali dalam beberapa hal, sanksi lebih pasif. 

Sanksi hanya mengamati dan tidak melibatkan dirinya. 

1. Kebiasaan Makan  

Kebiasaan makan adalah ekspresi setiap individu dalam memilih 

makanan  yang akan membentuk pola perilaku makan. Ekspresi setiap 

individu dalam memilih makanan akan  berbeda satu dengan yang lain 

(Khomsan, 2004). 

Kebiasaan  makan adalah  cara individu  atau  kelompok  individu  

memilih pangan apa yang dikonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh 

fisiologis, psikologi dan sosial budaya. Kebiasaan  makan bukanlah bawaan 

sejak lahir tetapi  merupakan  hasil  belajar  (Suhardjo,  1989). Perubahan 
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kebiasaan  makan dapat disebabkan oleh faktor pendidikan  gizi  dan  

kesehatan  serta aktivitas pemasaran atau distribusi pangan. Dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti lingkungan budaya 

(cultural environmental), lingkungan alam (natural environmental) serta 

populasi (Den Hartog AP, van Staveren WA, Brouwer, 1995) 

Para ahli antropologi memandang kebiasaan makan sebagai suatu 

komplek kegiatan masak memasak, masalah kesukaan dan ketidaksukaan, 

keija rakyat, kepercayaan-kepercayaan, pantangan-pantangan dan tahayul-

tahayul yang berkaitan dengan produksi, persiapan dan konsumsi makanan 

pendekrya, sebagai satu kalagori budaya yang pcnting (Foster, 1989). 

a. Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Makan 

Menurut Khumaidi (1994), ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kebiasaan makan manusia, yaitu faktor ekstrinsik (yang berasal dari luar 

manusia) dan faktor intrinsik (yang berasal dari dalam diri manusia).  

a. Faktor Ekstrinsik 

Yang termasuk faktor ekstrinsik adalah : 

a) Lingkungan alam 

Pola pangan pokok menggambarkan salah satu ciri dari kebiasaan 

makan. Seperti contoh jika di daerah dengan pola pangan pokok 

beras biasanya belum puas atau mengatakan belum makan apabila 

belum makan nasi, meskipun sudah memakan makanan pokok lain 

seperti jagung, kentang, roti, atau lainnya. Dapat diartikan bahwa 

cara seseorang atau kelompok dalam memilih makanan sangat 
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dipengaruhi oleh produksi atau ketersediaan pangan di daerah 

tersebut. 

b) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial memberikan gambaran yang jelas tentang 

perbedaan-perbedaan kebiasaan makan. Tiap suku, daerah, negara, 

dan bangsa memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda sesuai 

dengan kebudayaan yang telah dianut turun-temurun. 

c) Lingkungan budaya dan agama 

Lingkungan budaya yang berkaitan dengan kebiasaan makan 

biasanya meliputi nilai-nilai kehidupan rohani dan kewajiban-

kewajiban sosial. Nilai dan kewajiban sosial yang dimaksud 

berkaitan dengan kepercayaan terhadap pangan baik ditinjau dari 

aspek budaya maupun agama. 

d) Lingkungan ekonomi 

Distribusi pangan banyak ditentukan oleh kelompok masyarakat 

menurut taraf ekonominya. Masyarakat dengan ekonomi cukup 

memiliki kebiasaan makan yang cenderung melebihi angka 

kecukupannya. Sebaliknya pada masyarakat ekonomi kurang 

memiliki kebiasaan makan dengan nilai gizi dibawah kecukupan 

jumlah dan mutunya. 
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b. Faktor Intrinsik 

a) Asosiasi emosional 

Ada kecenderungan seseorang tidak mau makan daging hewan 

peliharaannya, sebab telah tumbuh saling kasih sayang antara yang 

memelihara dan yang dipelihara sehingga tidak sampai hati 

memakan dagingnya. 

Contoh lain tentang ikatan batin dari seorang ibu dalam memberikan 

ASI dengan penuh kasih sayang akan memberikan pertumbuhan 

jasmani dan rohani anak dengan baik. Kenangan manis dalam bentuk 

cara pemberian makanan oleh si ibu akan mendasari kebiasaan 

makan anak dalam kehidupan selanjutnya. 

b) Keadaan jasmani dan kejiwaan yang sedang sakit 

Status kesehatan berpengaruh pada kebiasaan makan terutama 

berhubungan dengan nafsu makan seseorang. Pada umumnya 

seseorang yang sakit akan turun nafsu makannya yang akan 

memperngaruhi asupan nutrisi / zat gizinya. 

c) Penilaian yang lebih terhadap mutu makanan  

Sebagian orang beranggapan bahwa telur mentah, madu, dan 

beberapa jenis bahan makanan lain, sebagai bahan makanan superior 

yang memiliki nilai gizi terlalu tinggi. Tapi untuk sebagian orang 

menganggap bahwa kebutuhannya akan makan telah tercukupi 

apabila sudah makan nasi, meskipun lauk pauknya hanya kerupuk, 
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kecap. Keadaan ini akan menimbulkan kekurangan beberapa zat gizi 

yang penting untuk tubuh. 

d) Pengetahuan gizi 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmojo, 1993). 

Dengan adanya pengetahuan gizi maka seseorang dapat 

menyesuaikan tingkat kebutuhan gizi yang sesuai dengan banyaknya 

kalori yang diperlukan setiap harinya dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari sehingga dapat dicapai tingkat kesehatan yang optimal 

(Suparno, 2001) 

Selain itu menurut Depkes RI (2014), kebiasaan makan yang baik akan 

terwujud jika pola makan individu disesuaikan dengan Pedoman Umum Gizi 

Seimbang yang terdiri dari : 

b. Syukuri dan nikmati anekaragam makanan 

c. Banyak makan sayur dan cukup buah-buahan 

d. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi 

e. Biasakan mengonsumsi anekaragam makanan pokok 

f. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak 

g. Biasakan sarapan 

h. Biasakan cukup minum air putih yang cukup dan aman 

i. Biasakan membaca label pada kemasan pangan 

j. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir 

k. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal 
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2. Survey Konsumsi Makanan 

Survei konsumsi makanan dilakukan untuk  mengetahui kebiasaan 

makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada 

tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut (Supariasa, 2002). 

Metode pengukuran konsumsi makanan berdasarkan jenis data yang 

diperoleh: 

a. Bersifat kualitatif 

Metode Kualitatif 

Metode yang bersifat kualitatif biasanya untuk mengetahui frekuensi 

makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan 

menggali informasi  tentang kebiasaan makan (food habits) serta cara-

cara memperoleh bahan makanan tersebut. 

Metode-metode pengukuran konsumsi makanan bersifat kualitatif 

antara lain: 

1) Metode frekuensi makanan (food frequency) 

2) Metode dietary history 

3) Metode telepon 

4) Metode pendaftaran makanan (food list) 

b. Bersifat kuantitatif 

Metode Kuantitatif 

Metode secara kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah 

makanan yang dikonsumsi sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi 
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dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan (DKBM) atau 

daftar lain yang  diperlukan seperti Daftar Ukuran Rumah  tangga 

(URT),  Daftar Konversi Mentah Masak (DKMM) dan daftar 

penyerapan Minyak. 

Metode-metode untuk pengukuran konsumsi secara kuantitatif antara 

lain : 

1) Metode recall 24 jam 

2) Perkiraan Makanan (estimated food records) 

3) Penimbangan Makanan (food Weighing) 

4) Metode food account 

5) Metode Inventaris (inventory method) 

6) Pencatatan (household food records) 

3. Perbandingan metode food recall 24 jam dengan  Metode Food 

Frequency Questionnaire (FFQ) 

a. Metode Food Recall 24 jam 

Metode ini  dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan 

makanan yang dikonsumsi pada masa lalu. Wawancara yang dilakukan 

sedalam  mungkin agar responden dapat mengungkapkan jenis bahan 

makanan dan  perkiraan jumlah bahan makanan yang dikonsumsinya 

beberapa hari yang lalu. Biasanya “recall” ini dilakukan untuk 2-3 hari yang 

lalu. Penentuan jumlah hari “recall” ini sangat ditentukan oleh keragaman 

jenis konsumsi antar waktu/tipe responden dalam memperoleh pangan. 

Metode ini sering digunakan untuk survei konsumsi  individu dibanding 
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keluarga. Metode “recall” ini mempunyai kelemahan dalam tingkat 

ketelitiannya, karena keterangan-keterangan yang diperoleh adalah hasil 

ingatan dari responden.  

Namun kelemahan ini dapat diatasi dengan memperpanjang waktu 

survei (misal 2x1 hari atau 2x2 hari) dan melatih enumerator menggali 

informasi sebanyak mungkin (Supariasa, 2002). 

1) Kelebihan 24 hour recall yaitu : 

a) Mudah dalam pencatatan cepat, hanya membutuhkan kurang 

lebih 20 menit  

b) Murah 

c) Mendapatkan  informasi  secara  detail  tentang  jenis  bahkan 

jumlah  makanan dan minuman yang dikonsumsi 

d) Beban responden rendah 

e) Dapat memperkirakan asupan zat gizi suatu kelompok 

f) Recall  secara  beberapa  kali  dapat  digunakan  untuk 

memperkirakan  asupan  zat gizi tingkat individu. Biasanya 2 

atau  3 kali dan dipilih weekday dan weekend 

g) Recall  secara  beberapa  kali  dapat  digunakan  untuk 

memperkirakan  asupan  zat gizi tingkat individu. Biasanya 2 

atau  3 kali dan dipilih weekday dan weekend 

h) Lebih objektif daripada metode riwayat diet  

i) Tidak mengubah kebiasaan diet 

j) Berguna untuk pasien di klinik 
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2) Keterbatasan 24 hour recall yaitu : 

a) recall  sekali  tidak  dapat  mencerminkan  secara  representatif 

kebiasaan  asupan individu 

b) kadang terjadi under/over reporting 

c) bergantung pada memori 

d) Kadang mengabaikan saus atau minuman ringan yang  

e) menyebabkan rendahnya asupan energi 

f) Memerlukan data entri 

b. Metode Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

FFQ  merupakan kuesioner yang  menggambarkan frekuensi 

responden dalam  mengonsumsi  beberapa jenis  makanan  dan  minuman. 

Frekuensi konsumsi  makanan  dilihat  dalam satu  hari,  atau  minggu,  atau  

bulan,  atau dalam waktu  satu tahun. Kuesioner terdiri dari list jenis  

makanan dan minuman. 

1) Beberapa jenis FFQ adalah sebagai berikut : 

a) Simple  or  nonquantitative  FFQ,  tidak  memberikan  pilihan 

tentang  porsi  yang biasa dikonsumsi sehingga  

menggunakan standar porsi. 

b) Semiquantitative  FFQ,  memberikan porsi yang  dikonsumsi, 

misalnya sepotong roti, secangkir kopi. 

c) Quantitative    FFQ,  memberikan  pilihan porsi  yang  biasa 

dikonsumsi responden, seperti kecil, sedang atau besar. 
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2) Kelebihan FFQ 

a) Dapat diisi sendiri oleh responden  

b) Machine readable/dapat dibaca oleh mesin 

c) Relative murah untuk populasi yang besar 

d) Dapat digunakan untuk  melihat hubungan antara diet dengan 

penyakit  

e) Data usual intake  lebih representatif dibandingkan  diet  

record beberapa hari 

3) Keterbatasan FFQ 

a) Kemungkinan  tidak  menggambarkan  usual  food  atau  

porsi  yang dipilih  oleh responden 

b) Tergantung pada kemampuan responden untuk  

mendeskripsikan dietnya 

C. Status Gizi 

1. Pengertian Status Gizi 

Status gizi adalah gambaran keseimbangan antara asupan dan kebutuhan 

gizi seseorang. Apabila asupan tersebut sesuai maka disebut status gizi baik, 

jika asupan kurang disebut status gizi kurang dan selanjutnya asupan gizi 

lebih (Indonesian Nutrition Network Forum, 2005). 

Status gizi sangat penting untuk diketahui guna menentukan ada tidaknya 

gangguan gizi. Gangguan gizi yang terjadi pada bayi dan balita 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, baik pada masa balita 
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maupun pada masa berikutnya sehingga perlu mendapatkan perhatian karena 

balita adalah generasi penerus bangsa. Penyebab gangguan gizi pada anak 

adalah tidak sesuainya jumlah zat gizi yang di peroleh dengan kebutuhan 

tubuh, termasuk kurangnya asupan gizi (lemak, protein dan karbohidrat), 

infeksi dan yang paling penting karena kurangnya perhatian dari ibu maupun 

keluarga terdekat (Arty, 2009). 

2. Klasifikasi Status Gizi 

Klasifikasi status gizi balita telah disepakati oleh pakar gizi pada bulan 

Mei tahun 2000 di semarang tentang standar baku nasional diIndonesia, yaitu 

nilai indeks antropometri berat badan menurut umur, tinggi badan menurut 

umur atau berat badan menurut tinggi badan dibandingkan dengan nilai 

rujukan WHO-NCHS. 

Indikator berat badan menurut umur mencerminkan keadaan gizi 

sekarang, klasifikasi terdiri dari gizi lebih, gizi baik, gizi kurang dan gizi 

buruk. Indikator tinggi badan menurut umur mencerminkan keadaan gizi 

masa lalu, klasifikasi terdiri dari normal dan pendek. Indikator berat badan 

menurut tinggi badan digunakan untuk menilai keadaan gizi secara lebih 

khusus karena mencerminkan keadaan gizi masa lalu dan sekarang, 

klasifikasi terdiri dari gemuk, normal, kurus, dan kurus sekali (Indonesia 

Nutrition Network Forum, 2005). 

Pemilihan dan penggunaan indikator sangat dipengaruhi oleh subjek 

yang akan diukur dan ditimbang, ketersediaan alat dan kemampuan petugas. 
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Pengukuran tinggi badan pada kelompok balita sering mengalami kesulitan, 

selain itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan dua orang petugas yang terlatih. 

Pelaksanaan pengukuran antropoetri terhadap balita diPosyandu masih 

terbatas pada penimbangan berat badan menggunakan dacin dengan 

pertimbangan lebih mudah dalam pelaksanaan dan lebih mudah dimengerti 

oleh masyarakat umum (Indonesia Nutrition Network Forum, 2005). 

3. Tujuan Pemantauan Status Gizi 

Tujuan pemantauan status gizi adalah untuk memperoleh data atau 

informasi status gizi seseorang, kelompok atau masyarakat sehingga dapat 

diketahui status kesehatannya. Tujuan umum kegiatan pemantauan status gizi 

adalah tersedianya informasi status gizi secara berkala dan terus-menerus, 

guna evaluasi perkembangan status gizi, penetapan kerjasama dan 

perencanaan jangka pendek (Supariasa, 2012). Pemantauan berguna untuk 

mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan, sehingga intervensi akan lebih 

cepat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih parah (Sedioetama, 2004). 

4. Cara Pemantauan Status Gizi 

Cara pemantauan dan penilaian status gizi dapat dilakukan secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Pada umumnya pemantauan status 

gizi adalah dengan cara antropometri yaitu menilai ukuran tubuh. 

Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi 

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi 

(Supariasa, 2002). 
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Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan 

mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh 

manusia, antara lain: umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, 

lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal lemak dibawah kulit 

(Supariasa, 2002). 

Umur sangat penting dalam pemantauan status gizi. Hasil pengukuran 

tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas yang akurat, menjadi tidak 

berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Menurut 

puslitbang gizi, batasan umur digunakan adalah tahun umur penuh, dan untuk 

anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan bulan usia penuh (Supariasa, 2002). 

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran 

massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan 

yang mendadak, misalnya terserang penyakit infeksi, menurutnya nafsu 

makan dan menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Indeks berat 

badan menurut umur menggambarkan status gizi saat ini. Ambang batas baku 

untuk keadaan gizi berdasarkan indeks berat badan menurut umur adalah gizi 

baik bila berat badan berada > 80% dari median berat baku rujukan WHO-

NCHS (National Centre for Health Statistics), gizi kurang 61-80 persen dan 

gizi buruk ≤ 60 persen (Supariasa, 2002). 

5. Status Gizi Baik 

Cara mengetahui pertumbuhan berat badan anak balita dan usia sekolah 

dapat menggunakan KMS, Selanjutnya, jabaran AKG menurut takaran 
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konsumsi makanan sehari, berdasarkan kelompok umur adalan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi 

kelompok umur 3-5 tahun 

Golongan Umur Bahan Makanan Berat (gr) URT 

3-5 tahun Nasi  300 2 ½ gelas 

 Daging  100 2 potong 

 Telur  50 1 butir 

 Tempe  50 2 potong 

 Kacang hijau 10 1 sdm 

 Buah  200 2 buah pisang 

 Sayuran  100 2 mangkuk 

 Gula  25 2 ½  sdm 

 Minyak  10 1 sdm 

 Susu  400 2 gelas 

Sumber : Pudjiaji (2003) 
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4. Penilaian Status Gizi 

1) Antropometri 

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia, ditinjau dari 

sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai 

macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat 

umur dan tingkat gizi. 

2) Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah berat badan kilogram dibagi tinggi 

badan kuadrat dalam meter. Indeks massa tubuh merupakan cara untuk 

menggambarkan berat badan dalam hubungannya dengan tinggi badan.  

3) Indeks Antropometri 

Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. 

Berapa indeks antropometri yang sering digunakan yaitu : 

1) Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran 

massa tubuh. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. 

Dalam keadaan normal, dimana kesehatan baik dan keseimbangan antara 

konsumsi dan kebutuhan gizi terjamin, maka BB berkembang mengikuti 

pertambahan umur. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, makan 

indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini.  
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2) Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan 

pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal tinggi badan tumbuh seiring 

dengan pertambahan umur. 

3) Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) 

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam 

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan 

tinggi badan dengan kecepatan tertentu.  

Tabel 2.2 Gabungan Beberapa Indeks Antropometri 

BB / TB  BB / U  TB / U Status gizi 

Normal  Rendah Rendah Baik, pernah kurang gizi 

Normal  Normal  Rendah Baik 

Normal  Tinggi Tinggi Jangkung, baik 

Rendah  Rendah Tinggi Buruk 

Rendah  Rendah Normal  Buruk / kurang 

Rendah  Normal  Tinggi Kurang 

Tinggi Tinggi Rendah Lebih, kemungkinan obes 

Tinggi Rendah Rendah  Lebih, pernah kurang gizi 

Tinggi Tinggi Rendah Lebih, tetapi tidak obes 

 

Sumber : Arisman, 2007 

Bentuk indikator gabungan diatas dimaksudkan untuk mempertajam dan 

memperjelas interprestasi status gizi agar penanggulangannya dapat lebik 

baik dalam menentukan prioritas maupun jenis perlakuan atau intervensi. 
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Tabel 2.3 Klasifikasi Menurut Standar WHO-NCHS 

Indeks Status Gizi Ambang batas 

BB / U Gizi lebih > 2,0 SD 

 Gizi baik - 2,0 SD / + 2 SD 

 Gizi kurang < - 2 SD 

 Gizi buruk < - 3,0 SD 

 

Berdasarkan penilaian Z-skor adalah sebagai berikut : 

a. BB/ U ( Berat bada menurut Umur berdasarkan Z-Score ) 

1) Gizi buruk ; <- 3 SD 

2) Gizi kurang : -3 SD sampai -2 SD 

3) Gizi baik : -2 SD sampai +2 S 

4) Gizi lebih ; > +3 SD  

b. TB/ U ( Tinggi badan menurut Umur berdasarkan Z-Score) 

1) Normal : > -2 SD 

2) Rendah : <-2 SD  

Menurut Depkes RI (2005) Paremeter BB/TB berdasarkan Z-Score 

diklasifikasikan menjadi : 

1) Gizi Buruk (Sangat Kurus) ; <-3 SD 

2) Gizi Kurang (Kurus) : -3SD sampai <-2SD 

3) Gizi Baik (Normal) : -2 SD sampai +2SD 

4) Gizi Lebih (Gemuk) : > +2 SD 

Dampak kurang gizi pada anak dapat meningkatkan risiko 

kematian, menghambat perkembangan kognitif, dan mempengaruhi 
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status kesehatan pada usia remaja dan dewasa (Almatsier, Soetardjo & 

Soekatri, 2011). 

c. Klinis 

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai 

status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan 

yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini 

dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan organ-

organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Tanda 

klinik seperti pucat, kemungkinan defisiensi zat gizinya adalah kurang 

zat besi, gusi berdarah kemungkinan kurang vitamin c, dan pembesaran 

kelenjar tiroid kemungkinan kurang yodium. 

d. Biokimia 

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan specimen 

yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam 

jaringan tubuh, antara lain: darah, urine, tinja, dan juga eberapa jaringan 

tubuh seperti hati dan otot. 

Penggunaan: Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa 

kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. 

e. Biofisik 

Merupakan metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan 

fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dan jaringan. 

Penggunaan: Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti 

kejadian buta senja endemic. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi 
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gelap.  

5. Karakteristik dan Fungsi Gizi 

a. Protein  

Protein merupakan senyawa yang berasal dari nitrogen organik yang 

sangat kompleks dengan asam amino sebagai unit penyusunnya. Asam amino 

tersusun atas unsur karbon, hydrogen, oksigen, nitrogen dan pada keadaan 

tertentu, unsur fosfor.  

Protein berperan sebagai penunjang pertumbuhan, pengatur proses tubuh, 

dan energy. Sebagai penunjang pertumbuhan, protein merupakan unsur utama 

matriks tulang dan gigi, kulit, kuku, rambut, sel darah dan serum. Protein 

dalam pengaturan proses tubuh menjalankan fungsi yang sangat khusus. 

Protein juga merupakan sumber energi, ini dapat dipahami karena tiap gram 

protein menghasilkan kurang lebih 4 kkal. (0,01 MJ).  

b. Karbohidrat  

Karbohidrat merupakan senyawa organic yang paling banyak ditemukan 

dan melimpah diseluruh dunia. Karbohidrat dapat diklasifikasikan sebagai 

monosakarida (gula simpleks), disakarida (gula ganda), dan polisakarida 

(termasuk molekul gula simpleks). 

Karbohidrat diguanakan sebagai pemenuhan kebutuhan energi oleh 

tubuh. Namun, ada beberapa karbohidrat digunakan juga untuk sintesis 

sejumlah senyawa pengatur seperti karbohidrat sebagai pengasil energi, aksi 

penadangan protein, pengatur metabolisme lemak, dan berperan dakam 

system penernaan.  

Hubungan Pola Asuh..., NUR LATIFAH ARIYANI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



45 
 

 

c. Lemak 

Lemak merupakan senyawa karbon, hydrogen dan oksigen. Namun 

proporsi oksigen lebih rendah. Seara kimiawi, lemak makanan terdiri atas 

ampuran trigliserida. Asam lemak dibedakkan menjadi asam lemak jenuh 

merupakan asam lema yang stabil dan tidak mempunyai ikatan ganda. Asam 

lemak tak jenuh memiliki lebih dari dua ikatan yang bereaksi seara bertahap 

dengan udara. Reaksi ini menyebabkan tengik. Asam lemak tak jenuh 

diperoleh dari asam oleat, asam linoleat dan asam arakidonat. 

Fungsi utama lemak adalah memberikan energi. Tiap gram lemak setelah 

proses oksidasi menghasilkan kurang lebih 9 kalori. Lemak juga berfungsi 

sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K. Lemak memberikan perasaan kenyang 

karena keepatan pengosongan dari lambung berhubungan dengan kandungan 

lemak dalam makanan.  

d. Vitamin 

Vitamin merupakan bahan makanan organic. Dalam jumlah keil, vitamin 

diperlukan untuk pertumbuhan normal dan kesehatan tubuh. Jumlah vitamin 

yang dibutuhkan tubuh sehari-harinya relative keil karena vitamin 

diperkirakan sebagai katalisator.  

1) Macam-macam Vitamin dan Manfaatnya 

a) Vitamin A adalah vitamin larut dalam lemak pertama yang 

ditemukan secara luas. Vitamin A dikenal juga dengan nama 

Retinol. Fungsi vitamin A : Berperan dalam penglihatan, dan 

merupakan salah satu komponen penyusun pigmen mata. Selain 
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itu fungsi vitamin A juga ikut berperan penting menjaga 

kesehatan, kekebalan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan dan 

sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit.  

Sumber-sumber Vitamin A, Hewani : hati, kuning telur, susu, 

mentega dan minyak ikan. Nabati  : karoten, sumber karoten 

adalah sayuran berwarna hijau,  dan buah-buahan yang berwarna 

kuning seperti wortel, pisang dan pepaya. Penyakit akibat 

kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan gangguan 

penglihatan, rabun senja, katarak dan penurunan daya tahan 

tubuh.  

b) Vitamin B, ada beberapa kelompok golongan Vitamin B (B 

Komplek) dan secara umum manfaat vitamin B  berperan penting 

dalam metabolisme tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi 

saat kita melakukan aktivitas. Peranan vitamin B di dalam tubuh 

sebagai senyawa koenzim yang dapat meningkatkan laju reaksi 

metabolisme tubuh terhadap berbagai jenis sumber energi. Selain 

itu beberapa jenis-jenis vitamin B  ini juga berperan dalam 

pembentukan sel darah merah. Sumber vitamin B berasal dari 

susu, gandum, ikan, dan sayur-sayuran hijau. 

c) Vitamin C nama lainnya yaitu asam askorbat. Banyak sekali 

manfaat vitamin C bagi kesehatan tubuh kita yang berperan 

sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein 

penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan 
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penyokong organ lain. Selain itu Vitamin C merupakan 

antioksidan alami yang bisa menangkal berbagai radikal bebas 

yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga meminimalisir risiko 

terjadinya berbagai penyakit degenaratif, seperti kanker Servik, 

kanker payudara dan berbagai jenis penyakit degeneratif lain. 

Selain itu, vitamin C juga berperan dalam menjaga kebugaran 

tubuh dan mencegah penuaan diri, mencegah berbagai jenis 

penyakit dan infeksi. 

Sumber Vitamin C yaitu jeruk banyak terdapat pada buah-buahan 

seperti jeruk, tomat, semangka dan sayur-sayuran lainnya. 

Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan gusi berdarah, nyeri 

pada persendian, dan kurangnya imunitas tubuh. Namun, 

kelebihan konsumsi vitamin C berdampak buruk terhadap ginjal 

dan gangguan saluran pencernaan. 

d) Vitamin D adalah jenis vitamin yang paling mempengaruhi 

bagian tulang. Sumber vitamin D banyak di temukan pada jenis 

makanan seperti ikan, telur, susu, dan keju. Sel kulit akan 

memproduksi vitamin ini disaat terkena cahaya matahari. Manfaat 

dan fungsi vitamin D adalah mempengaruhi pertumbuhan tulang, 

membantu metabolisme kalsium dan mineral penting untuk 

tulang. 

Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan pertumbuhan tubuh 

dan kaki yang tidak normal, seperti betis kaki akan membentuk 
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huruf O dan X. Selain itu kurangnya vitamin D menyebabkan gigi 

mudah mengalami kerusakan, dan hilangnya unsur kalsium dan 

fosfor secara berlebihan di dalam tulang yang berakibat rapuhnya 

kekuatan tulang. 

e) Fungsi vitamin E berperan sebagai anti oksidan alami dan untuk 

menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari 

mata, sel darah merah, hati dan jaringan kulit. Vitamin E 

bisa menghambat dan mencegah penuaan dini. Sumber vitamin 

E banyak terdapat pada ikan, ayam, kuning telur, ragi, dan minyak 

tumbuh-tumbuhan.  

Kekurangan vitamin E menyebabkan gangguan kesehatan yang 

fatal bagi tubuh seperti kemandulan dan keguguran, Konsumsi 

vitamin E sangat penting untuk tubuh baik bagi pria maupun 

wanita dan vitamin ini mempengaruhi kehamilan. 

f) Salah satu vitamin yang larut dalam lemak, fungsi vitamin K yaitu 

berperan dalam pembekuan darah dan berpengaruh terhadap 

penutupan luka. Makanan yang mengandung sumber vitamin K 

seperti sayur-sayuran hijau, brokoli, kol, hati, kacang polong dan 

buncis. Kekurangan vitamin K akan berakibat pada kesulitan 

pembekuan darah saat terjadi luka atau pendarahan. 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Balita 

Faktor penentu kualitas tumbuh kembang anak adalah potensi genetik-

heredo konstituinal (intrinsik) dan peran lingkungan (ekstrinsik). Gangguan 
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tumbuh kembang terjadi bila ada faktor genetik dan atau karena faktor 

lingkungan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar tumbuh kembang 

anak. Peran lingkungan sangat penting untuk mencukupi kebutuhan dasar 

tumbuh kembang anak yaitu kebutuhan bio-psikosial terdiri dari kebutuhan 

biomedis/asuh (nutrisi, imunisasi, higiene, pengobatan, pakaian, tempat 

tinggal, sanitasi lingkungan, dsb) dan kebutuhan psikososial/asih dan asah 

(kasih sayang, penghargaan, komunikasi, stimulasi bicara, gerak, sosial, 

moral, intelegensi dan lain-lain) sejak masa konsepsi sampai akhir remaja. 

D. Kerangka Teori 

Menurut Wardle (2002), pola asuh makan atau parental feeding style 

dikelompokkan menjadi emotional feeding, instrumental feeding, prompting 

or encouragement to eat, control over eating. Didalam penelitian ini, saya 

ingin mengidentifikasi manakah pola asuh makan yang diterapkan oleh orang 

tua balita. Menurut Suhardjo (1989) bahwa kebiasaan makan bukanlah 

bawaan sejak lahir tapi merupakan hasil dari belajar. Menurut Khumaidi 

(1994) kebiasaan makan juga dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 

ekstrinsik. Faktor ekstrinsik terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial, 

lingkungan budaya dan agama, lingkungan ekonomi. Sedangkan faktor 

intrinsiknya yaitu asosiasi emosional, keadaan jasmani dan kejiwaan yang 

sedang sakit, penilaian yang lebih terhadap mutu pangan, dan pengetahuan 

gizi. Lingkungan alam berperan dalam kebiasaan memakan makanan pokok, 

contohnya didaerah yang makanan pokoknya beras maka sebelum makan nasi 

seperti belum makan. Lingkungan sosial seperti halnya dengan kebiasaan 
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makan yang berbeda tiap suku, bangsa, dan negara. Lingkungan budaya dan 

agama mengaitkan tentang suatu pangan yang ditinjau dari budaya dan 

agama, contohnya agama islam melarang umatnya untuk makan daging babi. 

Lingkungan ekonomi memberikan dampak terhadap kemampuan individu 

atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Sedang untuk faktor 

intrinsik, asosiasi emosional seperti dalam pemberian ASI ibu mencurahkan 

kasih sayangnya pada sang anak sehingga sang anak tumbuh sehat. Kesehatan 

juga berpengaruh dalam kebiasaan makan, jika individu tersebut sakit makan 

nafsu makan orang tersebut akan menurun. Penilaian mutu makanan 

berpengaruh terhadap apa yang individu makan, contohnya dalam masa 

modern ini lebih banyak orang yang memilih ke bahan makanan yang organik 

yang dianggap lebih sehat. Pengetahuan gizi juga penting dimana individu 

atau kelompok dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh dengan 

memperhatikan nilai gizi serta kalorinya. Sehingga untuk mencapai status gizi 

yang baik bagi anak, diperlukan pola asuh makan yang baik untuk anak serta 

pengaruh dari kebiasaan makan yang ada dikeluarga si anak. 
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Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori menurut Notoatmodjo (2012), Wardle (2002) dan 

Khumaidi (1994) 

Keluarga 

Perilaku Kesehatan : 

- Perilaku sehat 

- Perilaku sakit 

Faktor kebiasaan makan : 

a. Ekstrinsik 

1. lingkungan alam 

2. lingkungan sosial 

3. lingkungan budaya dan agama 

4. lingkungan ekonomi 

b. Intrinsik 

1. asosiasi emosional 

2. keadaan jasmani dan kejiwaan yang 

sedang sakit 

3. penilaian yang lebih terhadap mutu 

pangan 

4. pengetahuan gizi 

 

Pola asuh makan Ortu : 

- Praktek pemberian makan balita 

 

Status Gizi 
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E. Kerangka Konsep 

Variabel Dependent Variabel Independent 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang 

kebenarannya perlu diteliti lebih lanjut (Notoatmodjo, 2010). Hipotesis 

penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada hubungan antara pola asuh makan, kebiasaan makan 

keluarga dengan status gizi balita di Desa Tumiyang Kecamatan 

Pekuncen. 

Ha : Ada hubungan antara pola asuh makan, kebiasaan makan 

keluarga dengan status gizi balita di Desa Tumiyang Kecamatan 

Pekuncen. 

 

Pola Asuh Makan 

Status Gizi 

Balita 

Kebiasaan Makan 

Keluarga 
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