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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

I. Status Gizi 

Gizi diidentifikasikan dengan proses penggunaan makanan oleh 

organisme. Makanan merupakan bahan organik yang diklasifikasikan 

menjadi tiga kelompok, protein, karbohidrat, dan lemak. Protein, karbohidrat 

dan lemak ditemukan pada hewan atau sayur-sayuran. Walaupun demikian, 

zat gizi termasuk setiap bahan yang memberikan gizi atau yang dapat 

digunakan oleh tubuh, seperti air, garam, mineral, dan vitamin. (Kemenkes, 

2013) 

Gizi merupakan bagian dari proses kehidupan dan proses tumbuh 

kembang anak, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi secara adekuat turut 

menentukan kualitas tumbuh kembang anak sehingga sumber daya manusia 

dimasa yang akan datang. (Kemenkes, 2013) 

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 ditentukan oleh ketersediaan semua zat gizi dalam jumlah dan 

kombinasi yang cukup serta waktu yang tepat. Dua hal yang penting adalah 

terpenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan faktor-faktor yang 

menentukan kebutuhan, penyerapan dan penggunaan zat gizi tersebut. 
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Keseimbangan asupan dengan kebutuhan dapat terlihat dari variabel-variabel 

pertumbuhan berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar kepala, lingkar 

lengan, dan panjang tungkai (Supariasa,2002). 

Jadi, status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat gizi. Dibedakan atas status gizi buruk, gizi 

kurang, gizi baik, dan gizi lebih (Almatsier, 2006 yang dikutip oleh Simarmata, 

2009). 

Status gizi merupakan faktor yang terdapat dalam level individu (level 

yang paling mikro). Faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah 

asupan makanan dan infeksi. Pengaruh tidak langsung dari status gizi ada tiga 

faktor yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, dan 

lingkungan kesehatan yang tepat, termasuk akses terhadap pelayanan 

kesehatan (Riyadi, 2001 yang dikutip oleh Simarmata, 2009). 

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 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). 

Anak usia 1-3 tahun merupakan golongan umur yang sangat rentan 
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terhadap penyakit gizi, angka tertinggi untuk morbiditas penyakit defisiensi 

vitamin A dan malnutrisi energi protein (MEP) terdapat pada golongan ini. 

Kurang gizi pada anak yang diukur melalui proporsi anak dibawah umur lima 

tahun yang berat badannya kurang (kurang gizi sedang dan kurang gizi parah) 

presentasinya menurun dari 37,5% ditahun 1989 menjadi 27,3% pada tahun 

2002. (Depkes RI, 2007) 

A. Penilaian Status Gizi 

1. Metode penilaian status gizi secara langsung, dapat dilakukan dengan 

cara: antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. 

2. Metode penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dilakukan 

dengan cara: survey konsumsi makanan, statistik vital dan kajian 

faktor ekologi. 

B. 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 
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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. 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). 

C. 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, 2002). 

Pemantauan berguna untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan, 

sehingga intervensi akan lebih cepat dilakukan sebelum kondisi menjadi 

lebih parah (Sedioetama, 2004). 
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D. 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). 

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 
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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). 

E. Status Gizi Baik 

Cara mengetahui pertumbuhan berat badan anak balita dan usia sekolah 

dapat menggunakan KMS, Selanjutnya, jabaran AKG menurut takaran 

konsumsi makanan sehari, berdasarkan kelompok umur adalan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi  

kelompok umur 1-3 tahun 

Bahan Makanan Anak Usia 1 - 3 Tahun (1200 kkal) 

Nasi  3 p 

Sayuran  1½ p 

Buah  3 p 

Tempe 1 p 

Daging 1 p 

ASI Dilanjutkan hingga usia 2 tahun 

Susu 1 p 

Minyak 3 p 

Gula 2 p 

*Catatan : 1 p susu dapat diganti dengan 1 p daging/ ikan. 

F. Penilaian Status Gizi 

Salah satunya dengan pengukuran tubuh manusia yang dikenal 

antropometri. Antropometri telah dikenal sebagai indikator untuk 

penilaian status gizi perseorangan maupun masyarakat. Pengukuran 

antropometri dapat dilakukan oleh siapa saja dengan hanya memerlukan 
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latihan sederhana. Di Indonesia jenis antropometri : 

1. Indeks BB/U 

Adalah pengukuran total berat badan, termasuk air, lemak, 

tulang, dan otot, dan diantara beberapa macam indeks antropometri, 

indeks BB/U merupakan indikator yang paling umum digunakan. 

Kelebihan indeks ini, yaitu : 

Indikator yang baik untuk KEP akut dan kronis dan untuk 

memonitor program yang sedang berjalan, sensitif terhadap 

perubahan keadaan gizi yang kecil, pengukuran obyektif dan bila 

diulang memberikan hasil yang sama, peralatan dapat dibawa 

kemana–mana dan relatif mudah, pengukuran mudah dilaksanakan 

dan teliti, pengukuran tidak memerlukan waktu yang lama. 

Kelemahan indeks ini : 

Tidak sensitif terhadap anak yang terlalu tinggi tetapi gizi 

kurang, data umur kadang–kadang kurang dapat dipercaya, umur 

anak kurang 2 tahun biasanya teliti dan bila ada kesalahan mudah 

dikoreksi, sebaliknya sulit memperkirakan umur anak lebih dari 2 

tahun. 

2. Indeks TB/U atau PB/U 

Tinggi badan kurang peka dipengaruhi oleh pangan 

dibandingkan dengan berat badan. Oleh karena itu tinggi badan 

menurut umur yang rendah biasanya akibat dari keadaan kurang gizi 

yang kronis, tetapi belum pasti memberikan petunjuk bahwa 
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konsumsi zat gizi pada waktu ini tidak cukup. TB/U lebih 

menggambarkan status gizi masa lalu. Indeks TB/U disamping 

dapat memberikan gambaran tentang status gizi masa lampau juga 

lebih erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi. Oleh karena itu 

indeks TB/U selain digunakan sebagai indikator status gizi dapat 

pula digunakan sebagai indikator perkembangan keadaan sosial 

ekonomi masyarakat. 

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. 

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 

Parenting Style dan Riwayat Penyakit..., Hani Nur Adiyati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



 

 

21 

 

G. Karakteristik dan Fungsi Gizi 

1. Protein 

Protein merupakan senyawa yang berasal dari nitrogen organik 

yang sangat kompleks dengan asam amino sebagai unit penyusunnya. 

Asam amino tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen 

dan pada keadaan tertentu, unsur fosfor. Pada beberapa protein 

khusus terkandung juga sejumlah kecil zat besi, tembaga dan unsur 

anorganik lain. 

a. Penggolongan Protein 

Protein dapat digolongkan menjadi protein lengkap, protein 

lengkap sebagian dan protein tak lengkap. 

1) Protein lengkap, protein diklasifikasikan kedalam protein 

lengkap bila mengandung asam amino esensial yang cukup 

untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan normal. 

Protein jenis ini dapat dikatakan memiliki nilai biologis 

tinggi. Termasuk dalam golongan ini adalah jenis telur, susu, 

daging dari jenis ternak dan ikan. Benih gandum dan ragi 

kering memiliki nilai biologis yang mendekati nilai sumber 

hewani. 

2) Protein Lengkap sebagian, protein lengkap sebagian akan 

mempertahankan kehidupan, tetapi kekurangan beberapa 

asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan. Termasuk 

jenis protein lengkap sebagian adalah tepung-tepungan dan 
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jenis kacang-kacangan. 

3) Protein Tak lengkap, Protein ini tidak mampu mendukung 

pertumbuhan atau membentuk jaringan baru. Misalnya zain, 

salah satu protein yang ditentukan pada jagung dan gelatin. 

b. Fungsi Protein 

Protein berperan sebagai penunjang pertumbuhan, pengatur 

proses tubuh, dan energi. 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). 

c. Masalah Kelebihan dan Kekurangan Protein 

Masalah yang diakibatkan oleh asupan protein berlebih 

terjadi bila asupan protein lebih dari 20%, total kalori selama 

masa bayi. Kompensasi kelebihan protein yang diikuti oleh 

peningkatan kebutuhan air dapat menimbulkan dehidrasi. 

Kondisi ini jarang dialami oleh anak yang lebih tua, karena 

secara fisiologis mereka lebih mampu menyesuaikan diri dengan 

asupan protein berlebih. Kebutuhan protein masa kanak-kanak 

termasuk tinggi karena pertumbuhan mereka cepat. Selama masa 

bayi, kebutuhan protein harian kurang lebih 2,5-3,5 g/kg/hari 

dan pada masa kanak-kanak sebesar 2-3 g/kg/hari. 
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Kurang gizi dan infeksi saling berkaitan, membentuk 

sebuah lingkaran setan, anak terkena infeksi kehilangan nafsu 

makan sehingga asupan zat gizi kurang dari kebutuhan dan 

menyebabkan peningkatan proses metabolisme. Kadar protein 

semakin berkurang, akibatnya ketahanan tubuh menurun 

sehingga anak mudah terserang infeksi. 

2. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling banyak 

ditemukan dan melimpah diseluruh dunia. Karbohidrat dapat 

diklasifikasikan sebagai monosakarida (gula simpleks), disakarida 

(gula ganda), dan polisakarida (termasuk molekul gula simpleks). 

Glukosa dikenal sebagai dektrosa gula anggur karena ditemukan 

didalam buah-buahan manis, seperti anggur, ceri, jeruk, dan beberapa 

sayuran (jagung manis dan wortel). Glukosa merupakan produk akhir 

utama pencernaan disakarida dan polisakarida. 

a. Peran Karbohidrat 

Hampir semua karbohidrat diet pada akhirnya digunakan 

sebagai pemenuhan kebutuhan energi oleh tubuh. Namun, ada 

beberapa karbohidrat digunakan juga untuk sintesis sejumlah 

senyawa pengatur, sebagai berikut : 

1) Karbohidrat sebagai penghasil energi 

2) Karbohidrat sebagai Aksi Pencadangan Protein 

3) Karbohidrat sebagai Pengatur Metabolisme lemak 
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4) Peran Karbohidrat pada Sistem Pencernaan 

b. Sumber Karbohidrat 

Pada masa bayi muda, laktosa merupakan karbohidrat yang 

dihasilkan lebih banyak dari ASI dan susu sapi. Namun, seiring 

pertambahan usia, pemenuhan kebutuhan karbohidrat pada bayi 

perlu ditambahkan dari sumber lain, seperti biji-bijian, roti, dan 

makanan lain, misalnya kentang. 

c. Masalah Kekurangan dan Kelebihan Karbohidrat 

Kekurangan karbohidrat terjadi bila asupan karbohidrat 

rendah atau dibawah kebutuhan tubuh. Bila karbohidrat tidak 

ada sama sekali dari makanan yang dikonsumsi, segera muncul 

gejala dehidrasi, ketosis, kehilangan protein tubuh, kelelahan, 

dan kehilangan energi. Asupan karbohidrat yang berlebihan 

mengakibatkan penurunan asupan zat gizi esensial lain sehingga 

timbul defisiensi gizi dan kelebihan berat badan. Pada beberapa 

keadaan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan 

fermentasi dan produksi gas serta berkaitan dengan diare. 

3. Lemak 

Lemak merupakan senyawa karbon, hidrogen dan oksigen. 

Namun proporsi oksigen lebih rendah. Secara kimiawi, lemak 

makanan terdiri atas campuran trigliserida. Tiap trigliserida 

merupakan kombinasi dari tiga asam lemak dengan satu unit gliserol. 

Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh merupakan jenis 
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asam lemak yang stabil dan tidak mempunyai ikatan ganda. Asam 

lemak tak jenuh memiliki lebih dari dua ikatan yang bereaksi secara 

bertahap dengan udara. Reaksi ini menyebabkan tengik (ransid). 

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 menghasilakn kurang lebih 9 kalori. Lemak 

juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K. Lemak 

memberikan perasaan kenyang karena kecepatan pengosongan dari 

lambung berhubungan dengan kandungan lemak dalam makanan. 

4. Vitamin 

Vitamin merupakan bahan makanan organik. Dalam jumlah kecil, 

vitamin diperlukan untuk pertumbuhan normal dan kesehatan tubuh. 

Jumlah vitamin yang dibutuhkan tubuh sehari-harinya relatif kecil 

karena vitamin diperkirakan sebagai katalisator. Bukti telah 

menunjukan bahwa berbagai vitamin merupakan bahan esensial pada 

sistem oksidasi karbohidrat, protein, dan lemak. Vitamin tidak dibuat 

oleh tubuh. 

Secara garis besar vitamin, vitamin dapat digolongkan menjadi 

dua, vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin B kompleks 

dan vitamin C larut dalam air. Sementara itu, vitamin A, D, E dan K 

adalan vitamin yang larut dalam lemak. 
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Macam - macam Vitamin : 

a. Vitamin A (Retinol) 

Tanda Awal kelebihan vitamin A adalah peka rangsang, 

anoreksia, pruritus, dan fisura pada sudut hidung dan bibir. Pada 

keadaan lanjut, terjadi hepatomegali, ikterus, pertumbuhan 

terhambat, kenaikan berat badan buruk, penebalan korteks tulang 

panjang dengan nyeri dan kerapuhan, nyeri tekan pada 

ekstremitas dan oksiput tengkorak, serta dapat menyebabkan 

cacat lahir karena asupan yang berlebihan pada ibu. 

Pertimbangan tindakan keperawatan berikut kepada pasien atau 

keluarga ; 

1) Anjurkan makanan kaya vitamin A, seperti susu sapi segar. 

Bila konsumsi susu menurun, anjurkan makanan yang kaya 

vitamin A. 

2) Pastikan asupan yang adekuat pada bayi prematur 

3) Anjurkan orang tua tentang penggunaan suplemen yang 

aman pada anak yang mengalami campak. 

4) Tekankan penggunaan suplemen vitamin dengan benar dan 

potensi bahayanya jika berlebihan. 

5) Kaji kebiasaan diet anak untuk menghitung perkiraan 

asupan. Jika kelebihan, hilangkan sumber suplemen (seperti 

pemberian hati setiap hari). 

b. Vitamin B1 (Tiamin / Aneurin) 
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Vitamin B1 larut dengan lemak. Vitamin B1 berfungsi 

sebagai koenzim (dengan fosfor) dalam metabolisme karbohidrat 

dan diperlukan untuk sistem syaraf yang sehat. Sumber vitamin 

B1, antara lain babi, sapi, hati, polong-polongan, kacang, padi, 

dan sereal, sayuran hijau, buah, susu, dan beras merah.

 Kekurangan vitamin B1, berdampak pada sistem 

gastrointestinal, neurologis, dan kardiovaskuler. Gangguan 

gastrointestinal akibat kekurangan vitamin B1 berupa anoreksia, 

konstipasi, dan indigesti, sedangkan gangguan pada sistem 

neurologis berupa apatis, keletihan, ketidakstabilan emosi, 

polineuritis, nyeri tekan pada otot betis, kelemahan otot, 

penurunan atau tidak adanya refleks tendon, dan konvulsi serta 

koma ( pada bayi).  

Pertimbangan tindakan keperawatan berikut kepada pasien 

( keluarga) : 

1) Anjurkan banyak mengkonsumsi makanan kaya vitamin B 

2) Tekankan teknik memasak dan menyimpan bahan makanan 

yang tepat untuk memelihara kandungan gizinya, seperti 

memasak sayuran dan penyimpanan susu dengan wadah 

opak 

3) Anjurkan diet rendah lemak dengan sangat membatasi 

kelompok makanan tertentu, seperti vegetarianisme (vegan 

dan makrobiotik) 
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4) Gali kebutuhan suplemen vitamin bila sedang menjalani diet 

atau bila menggunakan susu kambing khusus untuk bayi 

(defisiensi asam folat) atau bila ibu yang menyusui adalah 

vegetarian vitamin B12) 

5) Tekankan penggunaan suplemen yang benar dan ajarkan 

tentang potensi bahaya kelebihan. 

c. Vitamin B2 (Riboflavin) 

Vitamin B2 merupakan salah satu vitamin yang larut dalam 

air. Vitamin dihasilkan oleh babi, daging, hati, polong-polongan, 

kacang, gandum, atau sekam, dan sereal yang diperkaya, sayuran 

hijau, buah, susu, dan beras merah.  

Pertimbangan tindakan keperawatan berikut untuk pasien 

( keluarga): 

1) Ajarkan menghindari model diet yang sangat membatasi 

kelompok-kelompok makanan tertentu, seperti 

vegetarianisme (vegan dan makrobiotik) 

2) Gali kebutuhan suplemen vitamin jika melakukan diet atau 

jika menggunakan susu kambing secara eksklusif untuk 

pemberian makanan bayi (defisiensi asam folat) atau bila 

ibu menyusui adalah vegetarian ketat ( vitamin B12) 

3) Tekanan penggunaan suplemen vitamin yang tepat dan 

berpotensi bahaanya bila berlebihan 

d. Niasim (Asam Nikotinat atau Nikotinamida) 
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 Asam Nikotinat larut dalam lemak. Sumber niasin adalah 

daging, unggas, ikan, kacang tanah, polong dan gandum hijau 

atau sekam yang diperkaya, kecuali jagung dan beras. Sumber 

lain adalah susu dan produknya yang merupakan sumber 

triptofan (60 mg triptofan = 1 mg niasin). 

e. Vitamin B6 (Piridoksin) 

Vitamin B6 adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin B6 

dihasilkan oleh daging, khususnya hati dan ginjal, sereal gandum 

(terigu dan jagung), ragi, kacang, kedelai, kacang tanah, tuna, 

ayam, dan salmon. 

Pertimbangan tindakan keperawatan berikut untuk pasien 

(keluarga): 

1) Anjurkan yang sama dengan anjuran pada vitamin B 

kompleks. 

2) Tekankan teknik memasak dan menyimpan makanan yang 

tepat untuk mempertahankan kandungan gizi. 

3) Anjurkan merebus makanan dalam air yang sedikit; jangan 

merendam makanan dalam air 

4) Simpan dalam wadah tahan sinar. 

5) Kebutuhan vitamin B6 pada bayi sebesar 0,2-0,5 mg/hari, 

sedangkan pada anak yang lebih besar 1,5-2 mg/hari. 

f. Asam Folat (Folasin) 

 Asam folat larut dalam air. Asam folat terutama diperoleh 
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dari sayuran berdaun hijau, kol, asparagus, hati, ginjal, kacang 

tanah, telur,sekam, polong-polongan dan pisang. 

 Pertimbangan tindakan keperawatan berikut untuk pasien 

dan keluarga : 

1) Anjuran yang sama dengan anjuran pada vitamin B 

kompleks 

2) Tekankan cara memasak dan menyimpan makanan yang 

tepat untuk mempertahankan kandungan gizinya. 

3) Anjurkan merebus makanan dengan sedikit air; jangan 

merendam makanan dalam air. 

4) Simpan makanan dalam wadah tahan sinar. 

5) Wanita berusia subur harus menambahkan folat dalam diet 

untuk mencegah defek tuba neural. 

g. Vitamin B12 (Kolabamin) 

Kebutuhan vitamin B12 adalah ±1-2 gama/hari. Sumber 

penghasil vitamin B12 adalah daging, hati, ginjal, ikan, kerang, 

unggas, susu, telur keju, ragi, dan sayuran laut. Peran lain 

vitamin B12 adalah fungsi jaringan saraf normal. 

Pertimbangan tindakan keperawatan sama dengan defisiensi 

vitamin B kompleks. Pengobatan pemberian vitamin B12 pada 

penderita anemia pernisiosa merangsang sumsum tulang 

membuat sel darah merah. Pada anemia makrosistik lain, 

vitamin B12 akan memberikan perbaikan seperti hanya asam 
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folat. 

h. Vitamin C (Asam Askorbat) 

 Sumber terbaik vitamin C bayi adalah ASI. Vitamin C juga 

ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Sumber 

vitamin C yang baik adalah buah jeruk sitrus (lemon, jeruk dan 

lain-lain), semangka, strowberi, mangga, tomat, kentang, melon, 

kol, brokoli, kembang kol, bayam, dan pepaya. 

Vitamin C asam askorbat memiliki banyak fungsi, diantara lain : 

3. Memiliki peran esensial dalam pembentukan kolagen 

4. Meningkatkan absorbsi zat besi untuk pembentukan 

hemoglobin 

5. Mempertahankan konversi asam folat menjadi asam folinat. 

6. Mempengaruhi sintesis kolestrol dan konversi prolin 

menjadi hidroksiprolin. 

7. Kemungkinan sebagai koenzim dalam metabolisme tirosin 

dan fenilalanin. 

8. Berperan dalam hidroksilasi streroid adrenal. 

9. Memiliki efek stimulasi pada aktifitas fagosit leukosit dan 

pembentukan atibodi. 

10. Merupakan preparat antioksidan. 

Pertimbangan tindakan keperawatan berikut dalam menangani 

klien yang mengalami masalah terkait vitamin C : 

F. Cuci sayur dengan cepat, jangan merendamnya dalam air 

Parenting Style dan Riwayat Penyakit..., Hani Nur Adiyati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



 

 

32 

G. Rebus sayuran dalam panci tertutup dengan sedikit air dan 

dalam waktu singkat; hindari panci dari tembaga atau besi. 

H. Jangan menambah soda kue untuk memasak air 

I. Gunakan buah segar dan sayuran segar; sesegar mungkin, 

simpan dalam lemari es. 

J. Simpan jus dalam wadah yang rapat 

K. Bungkus buah tersebut atau makan segera setelah terpajan 

udara. 

i. Vitamin D 

Vitamin D larut dalam lemak, diperlukan untuk 

pertumbuhan tulang normal, proses mineralisasi pada bayi dan 

anak. Vitamin D juga dihasilkan oleh sumber dari makanan yang 

diperkaya, seperti susu, produk susu, sereal diperkaya, margarin 

dan roti. 

Pertimbangan tindakan keperawatan berikut untuk pasien 

(keluarga): Anjurkan konsumsi makanan kaya vitamin D, 

khususnya susu sapi yang diperkaya. Tindakan ini dilakukan bila 

diet ibu tidak adekuat atau bayi kurang terpajan dengan sinar 

matahari. 

j. Vitamin E 

Vitamin E larut dalam lemak. Tokoferol dihasilkan dari 

berbagai sayuran, kacang-kacangan, bayam, wortel, selada, dan 

brokoli. Sumber lain adalah telur (kuning telur), mentega, 
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daging otot, ikan, dan susu sapi. Fungsi utama vitamin E adalah 

sebagai anti- oksidan biologis (untuk mencegah oksidasi spontan 

dari berbagai asam lemak tak jenuh), seperti berbagai hormon. 

Akhir-akhir ini, vitamin E juga dinyatakan memiliki peran 

penting sebagai penguat dinding sel dan pembuatan mitokondria 

dalam sel. Fungsi lain vitamin E, antara lain : 

1) Produksi sel darah merah dan perlindungan terhadap 

hemolisis 

2) Mempertahankan integritas otot dan hati 

3) Sebagai faktor koenzim pada pernapasan jaringan. 

4) Minimalkan oksidasi asam lemak tak jenuh ganda dan 

vitamin A dan C di usus dan jaringan  

5) Mungkin berperan pada pengobatan dan pencegahan 

displasia bronkopulmonal dan retinopati prematurias 

(masih dalam penelitian) 

Pertimbangan tindakan keperawatan dilakukan pada awal 

pemberian makanan bayi prematur dan mungkin perlu dilakukan 

pemberian suplementasi. 

k. Vitamin K 

Vitamin K dapat dibuat dalam usus manusia oleh kerja 

berbagai bakteri yang terdapat dalam usus, seperti Escherichia 

coli. Vitamin K diserap oleh usus bersama lemak. Vitamin K 

larut dalam lemak dan dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan atau 
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sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kol, brikoli, lobak hijau, 

delion hijau, dan bit hijau, serta didalam wortel, babi, hati dan 

ikan. Neonatus belum memiliki cadangan vitamin K dan 

ususnya juga belum dapat membuat vitamin K karena belum 

memiliki bakteri pembuat vitamin K. Oleh sebab itu, tambahan 

vitamin K sebagai profilaksis direkomendasikan bagi seluruh 

neonatus untuk mencegah kemungkinan perdarahan serius 

(misalnya, perdarahan intrakranial). Akan tetapi, praktik ini 

secara umum tidak berterima (Lane & Hathaway 1995; Robbin 

& Kumar, 1995).  

Manajemen anak yang mengalami defisiensi vitamin K 

adalah pemberian vitamin K baik pada usus melena neonatorum 

maupun perdarahan subdural. Sedangkan sebagai upaya 

pencegahan, vitamin K dapat diberikan selama 3 hari 

berturut-turut. Dosis vitamin K profilaksis ini adalah 2½ mg 

pada bayi prematur ataupun bayi cukup bulan yang dilahirkan 

dengan ekstrasi forsep atau vakum. 

5. Mineral dan Defisiensi Mineral 

Tubuh makhluk hidup (manusia dan juga hewan) memrlukan 

tujuh komponen mineral dalam jumlah besar. Komponen mineral 

yang dimaksud adalah Kalium, Klorida, Magnesium, Kalsium, Fosfor, 

Natrium, Sulfur. Selanjutnya sedikitnya ada 7 elemen dalam jumlah 

kecil (trace elements), seperti Kobalt, Tembaga, Yodium, Zat besi, 
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Mangan, Selesium, Zink. Elemen lain yang juga dibutuhkan adalah 

krom, fluorin, dan molibdenum. Komponen mineral tersebut berperan 

penting dalam metabolisme tubuh manusia. 

H. Keamanan Pangan 

Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor penting 

dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan faktor kunci 

dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Gizi sangat 

berpengaruh pada kecerdasan dan produktivitas manusia. Oleh sebab itu, 

perencanaan upaya peningkatan status gizi penduduk perlu dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

Semua aspek yang berpengaruh perlu mendapat perhatian yang 

serius, seperti pola pangan, sosio budaya, dan pengaruh konsumsi 

makan terhadap status gizi. Pola pangan pada berbagai negara dibelahan 

dunia berubah seiring perkembangan kemampuan ekonomi dan 

industrialisasi. Pola pangan secara bertahap berubah, menjadi makanan 

yang beraneka ragam. Makanan pokok tidak lagi diutamakan. Daging, 

ayam, ikan, susu, sayuran, dan buah-buahan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari makanan sehari-hari. Perkembangan teknologi 

membuat berbagai jenis pangan dapat dinikmati sepanjang musim, 

dengan teknik pengeringan, pengalengan, pendinginan, dan radiasi. 

Menurut WHO, ada lima kunci keamanan pangan, yaitu : 

1. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum mengolah pangan 

dan sesering mungkin selama mengolah pangan; mencuci tangan 
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setelah dari toilet; mencuci dan melakukan upaya sanitasi terhadap 

seluruh permukaan yang kontak dengan pangan dan alat 

pengolahan pangan; mempertahankan area dapur dan pangan bebas 

dari serangga, hama, dan binatang lainnya. Kebanyakan mikroba 

tidak menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi mikroba patogen 

tersebar luas ditanah, air, hewan, dan bahkan pada tubuh manusia. 

Mikroba ini terbawa oleh pangan, serbet, dan peralatan, terutama 

pada talenan yang dapat mencemari pangan dan menyebabkan 

penyakit. 

2. Pisahkan pangan mentah dari panganan matang. Pisahkan daging 

sapi, daging unggas, dan seafood dari pangan lain; gunakan 

peralatan yang terpisah seperti pisau dan talenan untuk menolah 

pangan mentah; simpan pangan dalam wadah untuk menghindari 

kontak antara pangan mentah dengan pangan matang. Pangan 

mentah, terutama daging sapi, daging unggas, seafood, dan cairan 

yang ditimbulkan dapat mengandung mikroba patogen yang dapat 

mencemari pangan lainnya selama pengolahan dan penyimpanan. 

3. Masak dengan cara benar, terutama daging sapi, daging unggas, 

telur dan seafood. Kemudian, rebus pangan, seperti sup sampai 

mendidih dan usahakan agar suhu internalnya mencapai 70º C. 

Untuk daging, usahakan masak hingga cairannya bening, tidak 

berwarna merah muda. Agar lebih yakin, gunakan termometer. 

Selain itu, panaskan kembali pangan secara benar. Memasak 
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pangan dengan cepat dapat membunuh mikroba patogen. Pangan 

dimasak denan suhu internal 70º C dapat memberi kepastian 

pangan aman untuk dikonsumsi. Pangan yang benar-benar harus 

diperhatikan adalah daging, terutama daging cincang dan daging 

panggang utuh, dan potongan daging besar. 

4. Pertahankan pangan pada suhu aman, dengan tidak membiarkan 

pangan matang pada suhu ruang lebih dari 2 jam; simpan segera 

semua pangan cepat rusak dalam lemari es (sebaiknya di bawah 

suhu 5ºC); pertahankan suhu makanan lebih dari 60ºC sebelum 

disajikan; jangan menyimpan makanan terlalu lama dalam lemari 

es; jangan biarkan makanan beku mencair pada suhu ruang. 

Mikroba cepat berkembang biak pada suhu ruang. Dengan menjaga 

suhu di bawah 5ºC atau di atas 60ºC, pertumbuhan mikroba lebih 

lambat atau terhenti. Beberapa mikroba patogen dapat tumbuh pada 

suhu di bawah 5ºC. 

5. Gunakan air dan bahan baku yang aman, yaitu menggunakan air 

yang aman atau memberi perlakuan agar air aman digunakan; 

memilih pangan segar atau bermutu; memilih cara pengolahan 

yang menghasilkan pangan aman, seperti susu pasteurisasi; 

mencuci buah-buahan atau sayur, terutama yang dimakan mentah; 

tidak mengkonsumsi pangan yang sudah kedaluwarsa. Bahan baku 

termasuk air dan es dapat terkontaminasi oleh mikroba patogen dan 

bahan kimia berbahaya. 
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II. Parenting Style 

A. Gaya Pengasuhan 

 Pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai 

makna menjaga, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil (Sunarti, 

1989). Dalam Laporan Temu Ilmiah Sistem Kesejahteraan Anak 

Nasional, Kantor Menko Kesra Depsos, 1998, yang dikutip oleh 

Irmawati (2002), pola asuh orang tua dirumuskan sebagai "seperangkat 

sikap dan perilaku yang tertata, yang diterapkan oleh orang tua dalam 

berinteraksi dengan anaknya". Sunarti (1989) yang mengutip pendapat 

Wagnel dan Funk menyebutkan bahwa mengasuh itu meliputi menjaga 

serta memberi bimbingan menuju pertumbuhan ke arah kedewasaan. 

 Menurut Kartini (2006), yang mengintip pendapat Lie Goan Hong 

menyatakan pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan 

gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan 

setiap hari oleh satu orang dan merupakan ciei khas untuk suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Baliwati (2004) 

Pola konsumsi makan adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. 

 Pengasuhan merupakan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Pada masa bayi, anak benar-benar 

tergantung pada perawatan dan pengasuhan oleh ibunya. Pengasuhan 

kesehatan dan makanan pada tahun pertama kehidupan sangatlah 

penting untuk perkembangan anak. Pola pengasuhan bayi tidak sama 
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bentuknya di setiap keluarga. Hal ini di pengaruhi oleh faktor-faktor 

yang mendukungnya antara lain: latar belakang pendidikan ibu, 

pekerjaan ibu, status gizi ibu, jumlah anak dalam keluarga, dan 

sebagainya. Perbedaan karakteristik ibu yang mengakibatkan 

berbedanya pola pengasuhan akan berpengaruh pada status gizi anak. 

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa status pendidikan seorang 

ibu sangat menentukan kualitas pengasuhannya. Ibu yang berpendidikan 

tinggi dalam mengasuh anak tentunya akan berbeda dengan ibu yang 

berpendidikan rendah (Supanto, 1990). 

 Sedangkan menurut Sihombing (2005), yang meneliti pola 

pengasuhan dan status gizi anak di Kecamatan Medan Sunggal 

memperlihatkan hasil bahwa, semakin tua umur ibu dan semakin tinggi 

pendidikan ibu, serta ibu tidak bekerja maka pola pengasuhannya 

semakin baik. 

 Orangtua melakukan "investasi dan komitmen abadi pada seluruh 

periode perembangan yang panjang dalam kehidupan anak". Untuk 

memberikan tanggung jawab dan perhatian yang mencakup : 

1. Kasih sayang dan hubungan dengan anak yang terus berlangsung 

2. Kebutuhan material seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal 

3. Akses kebutuhan medis 

a. Disiplin yang bertanggung jawab, menghindarkan dari 

kecelakaan dan kritikan pedas serta hukuman fisik yang 

berbahaya. 
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b. Pendidikan intelektual dan moral 

c. Persiapan untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa 

d. Mempertanggung jawabkan tindakan anak kepada masyarakat 

luas. 

Orang tua memberikan perhatian dalam interaksi langsung dengan 

anak (contoh: memberi makan, mengajar dan bermain dengan anak. 

Mereka juga memberikan perhatian melalui tindakan tidak langsung 

yang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya orang tua 

memastikan sekolah dan pendidikan yang baik bagi anak begitu pula 

dengan perpustakaan dan taman bermain untuk kegiatan sepulang 

sekolah. 

Ketika orang tua memberikan perhatian dan hal yang dibutuhkan 

anak, pengasuh tidak berjalan satu arah dimana orangtua mengarahkan 

anak menuju tahap kedewasaan. Pengasuhan adalah sebuah proses 

tindakan dan interaksi antara orangtua dan anak. Ini adalah proses 

dimana kedua pihak saling mengubah satu sama lain saat anak tumbuh 

menjadi sosok dewasa. Masyarakat adalah kekuatan dimensi ketiga 

didalam proses tersebut. Masyarakat memberikan dukungan dan 

tekanan bagi orangtua dan anak serta dapat berubah dalam merespons 

kebutuhan dan tindakan yang dilakukan orang tua dan anak. Anak orang 

tua dan masyarakat, ketiganya mempengaruhi proses pengasuhan dan 

secara bergantian akan diubah oleh situasi ini. 
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B. Peran Orang Tua 

Ibu adalah seorang yang paling dekat dengan anak haruslah 

memiliki pengetahuan tentang gizi. Pengetahuan minimal yang harus 

diketahui seorang ibu adalah tentang kebutuhan gizi, cara pengolahan 

makanan, cara pemberian makan dan jadwal pemberian makan pada anak, 

sehingga akan menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 

optimal. Kurangnya pengetahuan gizi dan kesehatan orang tua, 

khususnya ibu merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan 

gizi pada anak (Santoso dan Ranti, 2004).  

Tugas orang tua di sini adalah : 

1. Memberikan makanan dan nutrisi sehat bagi anak 

2. Membantu anak mengembangkan kebiasaan makan sehat. 

Tugas ini sangat penting karena nutrisi yang baik di masa kecil 

menghasilkan perkembangan motorik dan kognitif. Anak yang tidak 

memiliki nutrisi yang baik cenderung kurang aktif dan kinerjanya lebih 

buruk dalam pengukuran jangkauan perhatian dan ingatan jangka pendek. 

Jika makanan kaya nutrisi mampu meningkatkan kinerja, orang dewasa 

yang kurang nutrisi diwaktu yang lama saat masa kecilnya terus 

menunjukan kinerja yang lebih lamban pada uji kognitifnya 

dibandingkan dengan orang dewasa yang bernutrisi baik. 

Nutrisi yang baik dan kebiasaan makan merupakan hal pertama 

karena jumlah anak obesitas menjadi tiga kali lipat, dari 5 persen pada 

1980 menjadi hampir 16 persen saat ini. Obesitas dan asupan makanan 

Parenting Style dan Riwayat Penyakit..., Hani Nur Adiyati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



 

 

42 

berlemak terkait dengan perkembangan masalah fisik, seperti sakit 

jantung dan diabetes, yang mempengaruhi kehidupan anak di usia 

dewasa. Orang tua mendapat arahan dari pakar medis terkait nutrisi, 

makanan yang dianjurkan, dan ukuran porsi, dimana rekomendari ini 

berubah seiring waktu. 

Orang tua membuat jam makan tetap dan rutin sehingga makan 

menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan. Duduk dan makan malam 

bersama setiap hari, dengan perbincangan yang menyenangkan dan tanpa 

televisi, memberi manfaat fisik dan psikologis pada anak. Orang 

memakan porsi yang sesuai, dan anak merasa aman secara emosional. 

Seperti yang akan kita lihat ketika mambahas mengenai tidur, makan 

bersama memunculkan rasa kestabilan dan ketiadaan rutinitas itu 

menimbulkan rasa terisolasi dan ketidaknyamanan. Pembahasan 

mengenai konflik atau masalah terus ditunda dilain waktu. Menghentikan 

kebiasaan makan didepan televisi merupakan hal yang penting karena hal 

ini mendorong keinginan memakan makanan berkalori tinggi dan 

cemilan berlemak. Anak yang mengurangi waktu menonton tidak 

berolahraga lebih banyak, tetapi mereka mengurangi kegiatan makan di 

depan televisi dan membuat peningkatan berat badan mereka menjadi 

lebih lambat. 

Pola asuh umum mengacu pada pola luas sikap dan 

praktek-praktek yang memberikan latar belakang emosional yang 

perilaku orang tua disajikan dan ditafsirkan oleh anak (Rhee,2008). Di 
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sisi lain, praktik pengasuhan yang berhubungan dengan makanan 

lainnya melihat spesifik interaksi yang berhubungan dengan makanan 

antara orang tua dan anak-anak mereka. Misalnya 'pembatasan', 

mengacu membatasi akses ke makanan, biasanya permen dan makanan 

ringan dan tekanan untuk makan, mengacu upaya untuk meningkatkan 

konsumsi biasanya memberikan makanan sehat (Birch et.al.,2001). 

Meskipun telah disarankan orang tua yang prakteknya domain tertentu 

(sayang & Steinberg,1993), sebagian besar investigasi telah mendukung 

hubungan antara makanan tertentu praktik pengasuhan dan gaya orang 

tua (Blissett & Haycraft, 2008; Hubbs-Tait,Kennedy, Page, Topham, & 

Harrist, 2008; Hughes Power, Orlet, Mueller, dan Nicklas 2005) dengan 

pengecualian dari satu penelitian (Brann & Skinner, 2005). 

Gaya pengasuhan Umum Gaya orangtua memiliki beberapa 

dimensi termasuk orangtua dukungan, struktur, disiplin positif, kontrol 

psikologis dan hukuman fisik (Verhoeven, Junger, Van Aken, Dekovic, 

& Van Aken, 2007). 

Menurut Sihombing (2005), yang meneliti pola pengasuhan dan 

status gizi anak di Kecamatan Medan Sunggal memperlihatkan hasil 

bahwa, semakin tua umur ibu dan semakin tinggi pendidikan ibu, serta 

ibu tidak bekerja maka pola pengasuhannya semakin baik. 

C. Perilaku 

  Standar penilaian dalam kuesioner praktik pemberian makan, disiplin 

positif oleh ibu ditentukan hasil pengamatan dan dianalisis dengan 
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langkah-langkah sebagai berikut : 

ondenJumlahresp

ndenluruhrespoolehdariseiyangdiperJumlahnila
Mean 

 

Kemudian dikonsultasikan dengan kriterian penilaian. Kriteria penilaian 

dibagi dalam dua kategori yaitu baik dan kurang baik. Adapun kriterianya 

sebagai berikut: 

1. Nilai responden yang diperoleh (x) ≥ mean : Baik 

2. Nilai responden yang diperoleh (x) < mean : Kurang baik 

(Riwidikdo,2008). 

Berdasarkan konsep Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2003) 

bahwa perilaku seseorang dilatar belakangi oleh 3 faktor : 

1. Faktor yang mempermudah (Predisposing Factors) 

 Faktor yang dapat mempermudah terjadinya perilaku pada diri 

seseorang atau masyarakat, adalah pengetahuan dan sikap seseorang 

atau masyarakat tersebut terhadap apa yang akan dilakukan. 

  Faktor yang empermudah dalam hal ini adalah sikap/praktik 

pemberian makan oleh ibu, dukungan positif, pengolahan makanan. 

Faktor-faktor ini terutama yang positif memudahkan terwujudnya 

perilaku. 

2. Faktor pendukung (Enabling Factors) 

  Faktor pendukung adalah faktor yang memungkinkan terlaksananya 

keinginan. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau 

fasilitas kesehatan bagi masyarakat meliputi ketersediaan sember daya 

kesehatan, keterjangkauan sumber daya kesehatan. 
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  Untuk berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan 

prasarana pendukung, maka bentuk aplikasinya adalah memberdayakan 

masyarakat agar mereka mampu mengadakan sarana dan prasarana 

kesehatan bagi mereka. 

  Faktor pendukung di sini adalah sarana dan prasarana kesehatan dan 

akses kesehatan 

3. Faktor pendorong (Reinforcing Factors) 

  Faktor pendorong adalah faktor yang memperkuat perubahan 

perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap dan perilaku lain. 

Faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, 

sikap dan perilaku para petugas termasuk petugas kesehatan. Faktor 

penguat di sini adalah sikap dan perilaku tokoh masyarakat, perilaku 

petugas kesehatan, dan keaktifan kader. 

  Dengan tujuan agar sikap dan perilaku petugas kesehatan menjadi 

teladan, contoh bagi masyarakat tentang berperilaku hidup sehat 

(Notoatmodjo, 2003). 

D. Balita Usia Toodlers 

1. Pertumbuhan dan Perkembangan 

Menurut Soetjiningsih (1995), Pertumbuhan (growth) berkaitan 

dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau 

dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang bisa diukur 

dengan ukuran berat (gram, kilo), ukuran panjang (sentimeter, 

meter), umur tulang, dan keseimbangan metabolik (resensi kalsium 
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dan nitrogen tubuh). Pertumbuhan anak usia toodler adalah 

rata-rata pertambahan berat badan 1,8 sampai 2,7 kg per tahun. 

Tinggi badan rata-rata anak usia 2 tahun adalah 86,6 cm. kecepatan 

pertambahan lingkar kepala melambat pada akhir masa bayi,dan 

lingkar kepala biasanya sama dengan lingkar dada pada usia 1-2 

tahun. Lingkar dada terus meningkat ukurannya dan melebihi 

lingkar kepala selama masa toodlers (Wong.D.L, dkk 2008). 

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dari waktu ke 

waktu, Perkembangan adalah bertambahnya fungsi tubuh, seperti 

pendengaran, penglihatan, kecerdasan dan tanggung jawab. 

Pengertian memantau  pertumbuhan dan perkembangan kesehatan 

yaitu, mengikuti perkembangan kesehatan dan pertumbuhan 

anggota keluarga, terutama bayi, balita dan ibu hamil. Pengetahuan 

ibu tentang tumbuh kembang anak sangat penting demi mencapai 

pertumbuhan badan yang optimal, yang dipengaruhi dengan asupan 

makanan anak itu sendiri. Kekurangan atau kelebihan gizi akan 

dimanifestasikan dalam bentuk pertumbuhan yang menyimpang 

dari pola standar (Khomsan, 2003). 

Sedangkan menurut Wong (2009), menyatakan bahwa 

pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif yaitu peningkatan 

jumlah dan ukuran sel yang akan menghasilkan peningkatan ukuran 

dan berat seluruh atau sebagian bagian sel sedangkan perkembangan 

merupakan perubahan kualitatif yaitu perubahan fungsi tubuh yang 
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terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat 

yang paling tinggi melalui proses kematangan dan belajar. 

Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai arti yang berbeda. 

Pertumbuhan berdampak terhadap aspek fisik sedangkan 

perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ dan 

individu. Kedua kondisi tersebut saling berkaitan dan berpengaruh 

pada tumbuh kembang pada setiap anak (Kesmas, 2010).  

Tumbuh kembang pada anak terjadi di sepanjang kehidupan 

yang terdiri dari beberapa tahapan, salah satu diantaranya adalah 

masa toddler. Masa toddler berada dalam rentang dari masa 

kanak-kanak mulai berjalan sendiri sampai mereka berjalan dan 

berlari dengan mudah, yaitu mendekati usia 12 sampai 36 bulan 

(Potter & Perry, 2010). 

Masa emas ini sekaligus merupakan periode kritis bagi anak 

karena pada masa ini lingkungan memiliki dampak yang besar 

terhadap perkembangan anak, khususnya lingkungan yang tidak 

mendukung seperti asupan gizi yang tidak adekuat, tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta kurangnya 

stimulasi, akan berdampak buruk pada perkembangan anak 

(Kemenkes RI, 2011). Anak balita merupakan kelompok yang 

menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat namun kelompok ini 

sering menderita kekurangan gizi (Proverawati, 2009). Dampak 

kurang gizi pada anak dapat meningkatkan risiko kematian, 
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menghambat perkembangan kognitif, dan mempengaruhi status 

kesehatan pada usia remaja dan dewasa. (Almatsier, Soetardjo & 

Soekatri, 2011).  

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Balita 

Faktor penentu kualitas tumbuh kembang anak adalah 

potensi genetik-heredo konstituinal (intrinsik) dan peran 

lingkungan (ekstrinsik). Gangguan 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. 

6. Tindakan Asuhan Keperawatan sebagai seorang Perawat 

terhadap anak Usia Toddlers 

Perawat dalam upaya memberikan asuhan keperawatan 

pada anak toddler, lebih dahulu harus memahami aspek-aspek 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak supaya dapat 

melakukan deteksi pada anak. Pengukuran pertumbuhan dapat 
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dilakukan dengan penilaian antropometri (Departemen Gizi 

dan Kesehatan Masyarakat FKUI, 2011), salah satunya dengan 

melihat indeks tunggal berat badan/tinggi badan (BB/TB) atau 

TB/BB. Indeks TB/BB ini merupakan indikator yang baik 

untuk menyatakan status gizi masa anak. Indeks ini dapat 

menggambarkan proporsi BB relatif terhadap TB dan menjadi 

indikator kekurusan atau yang lebih dikenal dengan wasting. 

Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi dampak gizi dan 

untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka waktu 

pendek. Pengukuran perkembangan dapat dilakukan dengn 

menggunakan DDST. Frankenburg (1981) dalam Wong (2008), 

menyatakan terdapat empat aspek perkembangan anak 

melingkupi kepribadian/tingkah laku sosial (personal social), 

motorik halus (fine motor adaptive), motorik kasar (gross 

motor), dan bahasa (language). Metode skrining ini yang 

sering digunakan untuk menilai perkembangan anak mulai usia 

0-6 tahun (Suwariyah, 2013).  

2. Penilaian Pertumbuhan Anak 

3. Antropometri 

 Ada beberapa cara melakukan penilaian status gizi pada 

kelompok masyarakat. Salah satunya adalah dengan 

pengukuran tubuh manusia yang dikenal dengan Antropometri. 

Dalam pemakaian untuk penilaian status gizi, antropomteri 
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disajikan dalam bentuk indeks yang dikaitkan dengan variabel 

lain. Variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Umur 

 Umur sangat memegang peranan dalam penentuan 

status gizi, kesalahan penentuan akan menyebabkan 

interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan 

berat badan maupun tinggi badan yang akurat, menjadi 

tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur 

yang tepat. Kesalahan yang sering muncul adalah adanya 

kecenderungan untuk memilih angka yang mudah seperti 

1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu penentuan 

umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuannya 

adalah 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. 

Jadi perhitungan umur adalah dalam bulan penuh, artinya 

sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan (Depkes, 

2004). 

2) Berat Badan 

 Berat badan merupakan salah satu ukuran yang 

memberikan gambaran massa jaringan, termasuk cairan 

tubuh. Berat badan sangat peka terhadap perubahan yang 

mendadak baik karena penyakit infeksi maupun konsumsi 

makanan yang menurun. Berat badan ini dinyatakan 

dalam bentuk indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur) 
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atau melakukan penilaian dengan melihat perubahan berat 

badan pada saat pengukuran dilakukan, yang dalam 

penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini. 

Berat badan paling banyak digunakan karena hanya 

memerlukan satu pengukuran, hanya saja tergantung pada 

ketetapan umur, tetapi kurang dapat menggambarkan 

kecenderungan perubahan status gizi dari waktu ke waktu 

(Djumadias, 1990). 

3) Tinggi Badan 

 Tinggi badan memberikan gambaran fungsi 

pertumbuhan yang dilihat dari keadaan kurus kering dan 

kecil pendek. Tinggi badan sangat baik untuk melihat 

keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan 

keadaan berat badan lahir rendah dan kurang gizi pada 

masa balita. Tinggi badan dinyatakan dalam bentuk 

Indeks TB/U (tinggi badan menurut umur), atau juga 

indeks BB/TB (berat badan menurut tinggi badan) jarang 

dilakukan karena perubahan tinggi badan yang lambat dan 

biasanya hanya dilakukan setahun sekali. Keadaan indeks 

ini pada umumnya memberikan gambaran keadaan 

lingkungan yang tidak baik, kemiskinan dan akibat tidak 

sehat yang menahun ( Depkes RI, 2004).  

3. Identifikasi Pertumbuhan dan Perkembangan 
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 Pada usia toodlers peningkatan usia tubuh terjadi secara 

bertahap bukan secara linier yang menunjukkan karakteristik, 

percepatan atau perlambatan pertumbuhan. 

Diantaranya: 

a. Tinggi badan 

Rata-rata bertambah tinggi 7,5/tahun, rata-rata tinggi 

toddlers usia 2 tahun sekitar 86,6 cm. 

Tabel 2.4 Ukuran Tinggi Badan Normal Anak Usia Toddlers 

No Umur Ukuran tinggi badan 

1. 1 tahun 1,5 x tinggi badan lahir 

2. 4 tahun 2 x tinggi badan lahir 

3. 6 tahun 1,5 x tinggi badan 1 tahun 

4. 13 tahun 3 x tinggi badan lahir 

5. Dewasa 3,5 x TB lahir (2 x tinggi badan 2 tahun) 

 

b. Berat badan 

Rata-rata pertumbuhan berat badan toddlers adalah 

1,8-2,7kg/tahun. Pada usia 2 tahun sekitar 12,3 kg, pada 

usia 2,5 tahun berat toddler mencapai 4 x berat lahir 

Tabel 2.5 Perkiraan Berat Badan Anak Usia Toodlers 

No Umur Perkiraan berat badan 

1 5 bulan 2 x berat lahir 

2 1 tahun 3 x berat lahir 

3 2 tahun 4 x berat lahir 

  

4. Kartu Menuju Sehat (KMS) 

  Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang memuat 

kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri 
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berat badan menurut umur. Dengan KMS gangguan pertumbuhan 

atau resiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, sehingga 

dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat 

sebelum masalahnya lebih berat. 

a. Fungsi Kartu Menuju Sehat 

Fungsi Utama KMS ada 3, yaitu: 

1) Sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak. Pada 

KMS dicantumkan grafik pertumbuhan anak normal, 

yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang 

anak tumbuh normal, atau mengalami gangguan 

pertumbuhan. Bila grafik berat badan anak mengikuti 

grafik pertumbuhan pada KMS, artinya anak tumbuh 

baik, kecil resiko anak untuk memahami gangguan 

pertumbuhan. Sebaliknya bila grafik berat badan tidak 

sesuai dengan grafik pertumbuhan, anak kemungkinan 

beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. 

2) Sebagai catatan pelayanan kesehatan anak. Di dalam 

KMS dicatat riwayat pelayanan kesehatan dasar anak 

terutama berat badan anak, pemberian kapsul vitamin A, 

pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan dan imunisasi. 

3) Sebagai alat edukasi. Di dalam KMS dicantumkan 

pesan-pesan dasar keperawatan anak seperti pemberian 

makanan anak, perawatan anak bila menderita diare. 
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b. Penjelasan Umum Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita 

 KMS-Balita 2008 dibedakan antara KMS anak laki-laki 

dengan KMS anak perempuan. KMS untuk laki-laki berwarna 

dasar biru dan terdapat tulisan untuk laki-laki. KMS anak 

perempuan berwarna dasar merah muda dengan terdapat 

tulisan untuk perempuan. KMS terdiri dari 1 lembar (2 

halaman) dengan 5 bagian di dalamnya sebagai berikut. 
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Halaman 1 terdiri dari 2 bagian sebagai berikut : 

 

  

 

Bagian 1    Bagian 2 

Gambar 2.1 Buku KMS 
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Halaman 2 terdiri dari 3 bagian sebagai berikut : 

 

 

 

 Bagian 4    Bagian 5   Bagian 3   

     Gambar 2.2 Halaman depan buku KMS 
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c. Langkah-Langkah Pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) 

 Langkah-langkah pengisian KMS adalah sebagai berikut; 

1) Memilih KMS sesuai jenis kelamin 

KMS anak laki-laki untuk anak laki-laki dan KMS anak 

perempuan untuk anak perempuan. 

2) Mengisi Indentitas anak dan orang tua pada halaman muka 

KMS 

3) Mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak 

 Tulis bulan lahir anak pada kolom umur 0 bulan dan 

tulis semua kolom bulan penimbangan berikutnya secara 

berurutan. Apabila anak tidak diketahui tanggal lahirnya, 

tanyakan perkiraan umur anak tersebut, selanjutnya tulis 

bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umurnya dan 

tulis semua kolom bulan penimbangan berikutnya secara 

berurutan. 

4) Meletakkan titik berat badan dan membuat garis 

pertumbuhan anak 

Letakkan (ploting) titik berat badan hasil penimbangan, 

hubungkan (plot) titik berat badan hasil penimbangan 

seperti berikut; jika bulan sebelumnya anak ditimbang, 

hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini 

dalam bentuk garis lurus. 

5) Mencatat setiap kejadian yang dialami anak 
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Catat setiap kejadian kesakitan yang dialami anak. Contoh:  

f. Pada penimbangan di bulan maret tidak mau makan. 

g. Saat ke Posyandu di bulan agustus, anak sedang 

mengalami diare. 

h. Penimbangan selanjutnya di bulan september, anak 

sedang demam. 

6) Menentukan status pertumbuhan anak 

Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan 2 cara 

yaitu dengan menilai garis petumbuhannya, atau dengan 

menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan 

dengan Kenaikan Berat Badan Minimum (KBM). 

 

Gambar 2.3 grafik pertumbuhan anak dalam KMS 
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Contoh di atas menggambarkan status gizi pertumbuhan 

berdasarkan grafik pertumbuhan anak dalam KMS: 

a) Tidak Naik (T); grafik berat badan memotong garis 

pertumbuhan di bawahnya; kenaikan berat badan < 

KBM (<800 g) 

b) Naik (N), grafik berat badan memotong garis 

pertumbuhan di atasnya; kenaikan berat badan > KBM 

(>900 g) 

c) Naik (N), garik berat badan mengikuti garis 

pertumbuhannya; kenaikan berat badan > KBM (>500 

g) 

d) Tidak Naik (T), grafik berat badan mendatar; kenaikan 

berat badan < KBM (<400 g) 

e) Tidak naik (T), grafik berat badan menurun; grafik 

berat badan < KBM (<300 g) 

7) Mengisi catatan pemberian imunisasi bayi 

8) Mengisi catatan pemberian kapsul vitamin A 

9) Isi kolom pemberian ASI Eksklusif 

d. Tindak Lanjut Hasil Penimbangan 

Tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pertumbuhan balita 

adalah sebagai berikut:  

Berat badan naik (N): 

1) Berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke 
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Posyandu. 

2) Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik 

pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara 

sederhana. 

3) Anjurkan kepada ibu untuk mempertahankan kondisi anak 

dan berikan nasihat tentang pemberian makan anak sesuai 

dengan umurnya. 

4) Anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. 

Berat badan tidak naik 1 kali (T1) 

1) Berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke 

Posyandu. 

2) Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik 

pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara 

sederhana. 

3) Tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan (batuk, 

diare, panas, rewel, dll) dan kebiasaan makan anak. 

4) Berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat 

badan tidak naik tanpa menyalahkan ibu. 

5) Berikan nasehat kepada ibu tentang anjuran pemberian 

makan anak sesuai dengan umurnya. 

6) Anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. 

Berat badan tidak naik 2 kali (T2) atau berada di Bawah 

Garis Merah (BGM) 
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1) Berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke 

posyandu dan anjurkan untuk datang kembali bulan 

berikutnya. 

2) Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik 

pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara 

sederhana. 

3) Tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan (batuk, 

diare, panas, rewel, dll) dan kebiasaan makan anak. 

4) Berikan nasehat kepada ibu tentang anjuran pemberian 

makan anak sesuai dengan umurnya. 

5) Rujuk anak ke Puskesmas/Pustu/Poskesdes. 

III. Riwayat Penyakit 

A. Defisiensi Nutrien Tunggal 

Saat hubungan antara suatu nutrien pada penyakit telah dipastikan, 

maka tindakan kesehatan masyarakat dapat diperkenalkan untuk 

mengatasi kondisi tersebut. 

Tindakan sederhana untuk menangani defisiensi Nutrien Tunggal : 

1. Memasak beras setengah matang sebelum digiling memastikan 

bahwa sebagian tiamin dari kulit ari dipindahkan ke dalam butiran 

beras dan meningkatkan kandungan tiamin dalam beras giling. 

2. Didaerah yang kekurangan Iodium, penambahan iodium pada 

garam dapur menjamin bahwa komoditas yang sering dipakai 

masyarakat menyediakan nutrien ini, dan mengurangi beban 
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defisiensi. 

3. Ketika mulai diperkenalkan di inggris untuk makanan bayi susu 

formula diperkaya dengan Vitamin A dan D. Kandungan vitamin D 

pada awalnya terlalu tinggi. Saat ini, susu bayi diformulasikan 

secara teliti sehingga kandungan nutriennya sesuai dengan ASI. 

4. Wanita usia subur yang mungkin akan hamil disarankan untuk 

mengkonsumsi suplemen asam folat untuk mengurangi resiko 

terjadinya defek tabung saraf (neural-tube defect, NTD) pada bayi. 

Anjuran ini tidak didasarkan pada penelitian tentang defisiensi 

seperti biasanya, melainkan berdasarkan bukti dari uji klinis yang 

menunjukan bahwa suplemen tersebut memang menurunkan resiko 

NTD. Di Amerika serikat (AS), produk biji-bijian diperkaya 

dengan folat, dan telah terjadi penurunan kasus NTD secara 

bermakna. Tindakan ini sedang dipertimbangkan untuk ditetapkan 

di inggris. 

B. Penyakit yang di Derita 

 ISPA 

ISPA adalah proses infeksi akut berlangsung selama 14 hari,  

yang disebabkan oleh mikroorganisme dan menyerang salah satu  

bagian, dan atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung (saluran 

atas) hingga alveoli (saluran bawah), termasuk jaringan adneksanya, 

seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura (Suparyanto, 2010). 

Gejala awal yang timbul biasanya berupa batuk pilek, yang kemudian 
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diikuti dengan napas cepat dan sesak napas. Pada tingkat yang lebih 

berat terjadi kesukaran bernapas, tidak dapat minum, kejang, 

kesadaran menurun, dan meninggal bila tidak segera diobati (Syair, 

2009). Usia Balita adalah kelompok yang paling rentan dengan 

infeksi saluran pernapasan. Kenyataannya bahwa angka morbiditas 

dan mortalitas akibat ISPA, masih tinggi pada balita di negara 

berkembang (Depkes RI, 2008).  

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyakit 

yang sangat sering dijumpai dan merupakan penyebab kematian paling 

tinggi pada anak balita. Kejadian ISPA dipengaruhi oleh banyak faktor 

terutama status gizi. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

hubungan status gizi dengan frekuensi ISPA.  

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan penyakit yang 

sangat sering dijumpai dengan manifestasi ringan sampai berat. 

Penyakit ini menyerang semua usia dari bayi sampai lansia, dan 

tersebar luas dimana-mana. Infeksi saluran pernafasan akut 

disebabkan antara lain oleh bakteri, virus, dan jamur, sedangkan 

kondisi cuaca, status gizi, status imun, sanitasi, dan polusi udara 

merupakan faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya ISPA. Infeksi 

yang mengenai jaringan paru-paru dapat menjadi pneumonia. 

Pneumonia merupakan penyakit infeksi penyebab kematian utama 

terutama pada balita. 
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a. Gejala ISPA 

Penyakit ISPA adalah penyakit yang sangat menular, hal ini 

timbul karena menurunnya sistem kekebalan atau daya tahan 

tubuh, misalnya karena kelelahan atau stres. Pada stadium awal, 

gejalanya berupa rasa panas, kering dan gatal dalam hidung, 

yang kemudian diikuti bersin terus menerus, hidung tersumbat 

dengan ingus encer serta demam dan nyeri kepala. Permukaan 

mukosa hidung tampak merah dan membengkak. Infeksi lebih 

lanjut membuat sekret menjadi kental dan sumbatan dihidung 

bertambah. Bila tidak terdapat komplikasi, gejalanya akan 

berkurang sesudah 3-5 hari. Komplikasi yang mungkin terjadi 

adalah sinusitis, faringitis, infeksi telinga tengah, infeksi saluran 

tuba eustachii, hingga bronkhitis dan pneumonia (radang paru). 

b. Cara Penularan ISPA 

Penularan penyakit ISPA dapat terjadi melalui udara yang 

telah tercemar, bibit penyakit masuk kedalam tubuh melalui 

pernafasan, oleh karena itu maka penyakit ISPA ini termasuk 

golongan Air Borne Disease. Penularan melalui udara 

dimaksudkan adalah cara penularan yang terjadi tanpa kontak 

dengan penderita maupun dengan benda terkontaminasi. 

Sebagian besar penularan melalui udara dapat pula menular 

melalui kontak langsung, namun tidak jarang penyakit yang 

sebagian besar penularannya adalah karena menghisap udara 
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yang mengandung unsur penyebab atau mikroorganisme 

penyebab. 

c. Pengobatan ISPA 

Infeksi saluran pernafasan akut yang berulang-ulang dan 

terjadi dalam waktu relatif singkat akan menimbulkan kerugian 

materi dan non materi. Semakin sering balita menderita ISPA 

semakin besar kerugian yang harus ditanggung oleh keluarga 

karena semakin besar biaya pengobatan yang harus dikeluarkan 

dan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk merawat balita 

sehingga dapat mengurangi produktivitas kerja. Pengobatan ISPA 

yang sering mengandalkan antibiotik terkadang juga tidak 

rasional, karena dilihat dari penyebabnya, ISPA tidak hanya 

disebabkan oleh bakteri namun juga disebabkan oleh virus. 

Penggunaan antibiotik yang terlalu sering justru merugikan 

karena bisa menimbulkan efek samping dan resistensi. Hal ini 

semestinya tidak perlu terjadi bila pengelolaan ISPA dilihat dari 

penyebab dan faktor risikonya antara lain dengan melihat status 

gizi penderita. Perbaikan status gizi mungkin dapat menurunkan 

frekuensi ISPA pada balita.  

d. Diagnosa ISPA 

Pemeriksaan cara ini sangat efektif untuk mendapatkan dan 

menentukan jenis bakteri penyebab pnemonia pada balita, 

namun disisi lain dianggap prosedur yang berbahaya dan 
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bertentangan dengan etika (terutama jika semata untuk tujuan 

penelitian). Dengan pertimbangan tersebut, diagnosa bakteri 

penyebab pnemonia bagi balita di Indonesia mendasarkan pada 

hasil penelitian asing (melalui publikasi WHO), bahwa 

Streptococcus, Pnemonia dan Hemophylus influenzae 

merupakan bakteri yang selalu ditemukan pada penelitian 

etiologi dinegara berkembang. Dinegara maju pnemonia pada 

balita disebabkan oleh virus. 

Diagnosis pnemonia pada balita didasarkan pada adanya 

batuk dan atau kesukaran bernafas disertai peningkatan frekuensi 

nafas (nafas cepat) sesuai umur. Penentuan nafas cepat dilakukan 

dengan cara menghitung frekuensi pernafasan dengan 

menggunkan sound timer. Batas nafas cepat adalah : 

1) Pada anak usia kurang 2 bulan frekuensi pernafasan 

sebanyak 60 kali permenit atau lebih. 

2) Pada anak usia 2 bulan - <1 tahun frekuensi pernafasan 

sebanyak 50 kali per menit atau lebih. 

3) Pada anak usia 1 tahun - <5 tahun frekuensi pernafasan 

sebanyak 40 kali per menit atau lebih. 

e. Distribusi Penyakit ISPA 

Penyakit ISPA lebih sering diderita oleh anak-anak. Daya 

tahan tubuh anak sangat berbeda dengan orang dewasa karena 

sistim pertahanan tubuhnya belum kuat. Kalau di dalam satu 
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rumah seluruh anggota keluarga terkena pilek, anak-anak akan 

lebih mudah tertular. Dengan kondisi tubuh anak yang masih 

lemah, proses penyebaran penyakit pun menjadi lebih cepat. 

Dalam setahun seorang anak rata-rata bisa mengalami 6-8 kali 

penyakit ISPA. 

ISPA, diare dan kurang gizi merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas pada anak di negara maju dan 

berkembang. ISPA merupakan penyebab morbiditas utama pada 

negara maju sedangkan dinegara berkembang morbiditasnya 

relatif lebih kecil tetapi mortalitasnya lebih tinggi terutama 

disebabkan oleh ISPA bagian bawah atau pneumonia 

f. Faktor - Faktor ISPA 

Faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita antara 

lain: status gizi, umur, pemberian asi yang tidak memadai, 

keteraturan pemberian vitamin A pada BBLR, imunisasi yang 

tidak lengkap, ASI eksklusif, polusi udara, kepadatan tempat 

tinggal, serta sosial ekonomi dan pendidikan. (Depkes RI, 2005). 

Tingginya angka kejadian ISPA pada balita disebabkan oleh 

beberapa  faktor, diantaranya adalah keadaan gizi (nutrisi) yang 

buruk pada balita. Balita dengan gizi yang kurang akan lebih 

mudah terserang ISPA di bandingkan balita dengan gizi normal, 

karena faktor daya tahan tubuh yang kurang. Penyakit infeksi 

sendiri akan menyebabkan balita tidak mempunyai nafsu makan 
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dan mengakibatkan kekurangan gizi. Pada keadaan gizi kurang, 

balita akan lebih mudah terserang ISPA berat bahkan serangannya 

lebih lama (Syair, 2009).  
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IV. Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Kerangka Teoritis Parenting Style dan Riwayat Penyakit yang 

Diderita Terhadap Status Gizi Toddlers 
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V. Kerangka Konsep 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Parenting Style dan Riwayat Penyakit yang 

Diderita Terhadap Status Gizi Toddlers 

 

VI. Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat hubungan parenting style dengan status gizi toddlers . 

2. Terdapat hubungan riwayat penyakit yang diderita dengan status gizi 

toddlers. 
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