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ABSTRAK 

Artikel ilmiah ini disusun dari sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan yang signifikan tingkat pendidikkan seorang ibu terhadap status gizi bayi di 

daerah Bumiayu, jawa tengah. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bumiayu Jawa Tengah, 

dengan menggunakan sampel sejumlah 30 bayi dengan ibu dari masing-masing bayinya. Dari 30 

sampel tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yang masing-masig beranggotakan 10 orang, 

berdasarkan tingkat pendidikkan ibu. Kelompok pertama adalah tingkat pendidikan ibu SD, 

kelompok kedua adalah tingkat pendidikkan ibu SMP atau sederajat dan kelompok ketiga adalah 

tingkat pendidikkan ibu SMA atau sederajat. Data yang digunakan adalah berupa data dokumentasi 

dengan sampel purposive. Sedangkan uji analisi yang digunakan adalah uji Linieritas dengan 

Korelasi Regresi Linier menggunakan taraf signifikan 0, 05. Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan regresi linier antara tingkat pendidikkan 

formal ibu terhadap status gizi bayi usia 6 bulan di Bumiayu, jawa tengah.  

Kata kunci: Tingkat Pendidikkan ibu, Status gizi bayi 

ABSTRACT 

This scientific article is compiled from a thesis. This study aims to determine whether there is a 

significant relationship between the level of education of a mother and the nutritional status of 

infants in Bumiayu, Central Java. This research was conducted at Puskesmas Bumiayu, Central 

Java, using a sample of 30 babies with the mother of each baby. Of the 30 samples, they were 

grouped into 3 groups, each consisting of 10 people, based on the level of maternal education. The 

first group is the education level of primary school mothers, the second group is the education level 

of junior high school mothers or equivalent and the third group is the education level of high school 

mothers or equivalent. The data used is in the form of documentation data with a purposive sample. 

While the analysis test used is the Linearity test with Linear Regression Correlation using a 

significant level of 0. 05. The conclusions obtained from this study indicate that there is a linear 

regression relationship between the level of formal education of mothers and the nutritional status 

of infants aged 6 months in Bumiayu, Central Java.  

Key words: Mother's education level, infant nutritional status 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikkan, perawatan kesehatan dan cara hidup teratur, berawal dari suatu 

keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-ana. Status kesehatan anak-anak secara 

umum merupakan tanggung jawab penuh orang tuanya dan anak-anak itu sendiri yang 

merupakan generasi penerus suatu keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  

Usaha untuk membasmi penyakit dalam suatu wilayah, bangsa dan negara harus 

dimulai dari pola hidup anggota dalam suatu keluarga. Orang tua yang telah mengerti usaha 

tersebut dengan baik, dapat menjaga kesehatan anak-anak mereka sehingga memperoleh 

standart pertumbuhan dan perkembangan yang baik (G. J. Ebrahim, 1994) 
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Ibu adalah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan, pertumbuhan, pendidikkan dan kesehatan anak-anaknya.  

Masalah kekurangan konsumsi pangan bukanlah merupakan hal yang baru, namun 

masalah ini tetap aktual terutama di negara-negara sedang berkembang sebab mempunyai 

dampak yang sangat nyata terhadap timbulnya masalah gizi (Suharjo, 1995).  

Masalah gizi di Indonesia mulai mendapat perhatian sejak tahun 1889, khususnya 

ketika terjadi wabah penyakit Beri-beri pada narapidana dan pekerja pertanian (Winanrno, 

1993).  

Di Indonesia terdapat lima kelompok masyarakat yang paling mudah menderita 

kelainan gizi, yang disebut dengan keompok Rentan Gizi, yaitu: 1. Bayi usia 0 - 1 tahun, 2. 

Balita usia 1 - 5 tahun, 3 Anak sekolah uisa 6 - 13 tahun, 4. Remaja usia 14 - 20 tahun, 5. 

Ibu hamil dan ibumenyusukan. Batas -batas umur kelompok tersebut tidak mutalk dan 

adapula pengelompokan cara lain (Soediaoetama, 1991).  

Jika terjadi masalah gizi kurang pada masa bayi dan anak-anak dapat 

mengakibatkan adanya kelainan yang sulit disembuhkan dan menghambat dalam 

perkembangan selanjutnya, seperti yang sering kita temui di daerah yang rendah tingkat 

penddikan dan ekonomiya.  

Telah banyak data menunjukkan bahwa penyebab utama dari kematian, penyakit 

dan terlambatnya pertumbuhan anak di negara-negara belum maju akibat buruknya status 

gizi dan penyakit infeksi.  

Untuk mengetahui status gizi anak, perlu dilakukan pengukuran, yang dilakukan 

sesuai kondisi. Menilai keadaan gizi anak dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu: 1. Secara 

Diiteka, 2. Secara Biokimia, 3. Secara Klinik dan 4. Secara Antropometri, cara menilai 

keadaan gizi yang paling sederhana adalah secara antropometri (Sutantyo, 1979).  

Enam puluh sampai tujuh puluh persen kematian balita disebabkan karena diare, 

pneumonia dan penyakit infeksi yang menular. Tetapi penyebab dasarnya adalah kurang 

gizi, yang dipengaruhi oleh makanan, kualitas mengasuh anak, kebersihan lingkungan yang 

kesemuanya mencerminkan keadaan sosial-ekonomi penduduk serta lingkungan 

pemukimannya (Suharjo, 1995).  

Keadaan sosial ekonomi lemah serta rendahnya tingkat pendidikkan suatu 

masyarakat banyak kita jumpaidi daerah pedesaan, demikian pula dengan tingkat status gizi 

dan kesehatannya, khususnya pada anak-anak mereka dissat masih bayi. Menyangkut pola 

hidup sehat mereka yang tinggal di pedesaan, banyak masyarakatnya yang masih 

memegang mitos tertentu yang berhubungn dengan masalah gizi dan kesehatan.  

Kepercayaan umumnya diajarkan oleh orang tua, kakek nenek dan orang lain yang 

mereka hormati. Umumnya mereka menerima suatu kepercayaan tanpa mencoba untuk 

membuktikan kebenarannya. Dimana disetiap negara, daerah dan masyarakat mempunyai 

kepercayaan masing-masing (WHO, 1992).  

Adanya mitos yang menyebutkan bahwa ibu hamil dilarang makan telur, karena 

akan kesulitan saat melahirkan. Ada pula beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa jika 

anak sakit diare hal ini menunjukkan anak akan menjadi pintar. Anggapan lain adalah bayi 

jangan diimunisasi karena akan sakit panas, dan beberapa mitos ataupun pendapat lainnya 



KASTARA KARYA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 
Vol. 1, No. 1, Mei 2021 

 

63 

 

yang mereka anggap sebagai suatu kepercayaan. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi 

kondisi gizi maupun kesehatan bayi ataupun keluarga yang memegang teguh mitos 

tersebut. Namun dilain sisi masih banyak pula dari mereka yang telah mengubur mitos 

tersbut di daerahnya, kebanyakkan dari mereka yang sempat memperoleh pendidikan 

dibangku sekolah.  

Muncul dugaan bahwa status tingkat pendidikan ibu berhubungan dengan status gizi 

bayi, khususnya di daerah pedesaan termasuk Bumiayu dan daerah yang masih memegang 

mitos-mitos tertentu yang masih berhubungan dengan keadaan gizi bayi. Masalah tingkat 

pendidikan ibu yang berhubungan dengan status gizi bayi penyebab salah satunya karena 

masih belum tersedia informasi yang cukup memadai. Maka dalam hal ini diangkat sebagai 

inti masalah dalam penelitian adalah bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan ibu 

dengan status gizi bayi.  

Penulis melakukan penelitian ini untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut 

dengan membatasi masalahnya pada tingkat pendidikan formal ibu.  

Status pendidikan ibu merupakan salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi 

faktor perilaku kesehatan. Pengetahuan ibu akan kesehatan selain didasari oleh faktor 

pendidikan juga luasnya pengalaman dan wawasan dari lingkungan termasuk pula informasi 

yang diperoleh dari para petugas kesehatan, penyuluh gizi di daerahnya masing-masing.  

Dari hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya diketahui bahwa status gizi 

bayi dipengaruhi oleh beberap faktor, antara lain: 

1. Tingkat pendidikkan formal ibu 

2. Perilaku hidup sehat keluarganya 

3. Status anak dalam keluarga 

4. Faktor pendukung dari lingkungannya 

5. Frekuensi pemeriksaan rutin keadaan gizinya dan imunisasi.  

Pada penelitian ini inti permasalahannya dibatasi pada tingkat pendidikan formal ibu 

merupakan salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi faktor perilaku kesehatan 

hubunganya dengan status gizi bayi.  

Perumusan masalah umum yang diangkat adalah” Bagaimana hubungan tingkat 

pendidikan formal ibu dengan status gizi bayi?” Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan ke 

dalam permasalahan khususnya antara lain mengenai: 

1. Berapa berat rata-rata bayi usia 6 bulan di Bumiayu? 

2. Bagaimana distribusi frekuensi berat badan bayi pada usia 6 bulan di Bumiayu? 

3. Bagaimana rata-rata pendidikan formal para ibu di Bumiayu? 

4. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan formal ibu dengan status izi bayi usia 6 bulan 

di Bumiayu? 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan 

antara tingkat pendidikan formal ibu dengan status gizi bayi.  
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Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: sebagai bahan masukan 

bagi para orang tua, pendidik, khususnya mahasiswa dalam bidang kependidikan dan 

kesehatan, juga masukan khususnya untuk instansi kesehatan, para penyuluh gizi dan 

penggerak organisasi Posyandu. Dan tentunya dapat juga digunakan sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka dan 

studi lapangan. Penelitian ini menggunakan data dokumentasi dari data yang tertera pada 

Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Medical Record (MR) masing-masing bayi yang digunakan 

sebagai sampe. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 

purposive/sampel bersyarat. Sampel purposive adalahnsampel yangdiambil harus memenuhi 

beberapa persyaratan tertentu, agar sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun syarat yang 

digunakan sebagai sampel sebagai berikut: Bayi sehat telah berusia 6 bulan pada bulan 

Maret 1996, memiliki dan dirawat secara langsung oleh ibu kandungnya, rutin memeriksakan 

setiap bulan perkembangan dan kesehatan bayinya di Puskesmas tersebut (Bumiayu), 

memiliki KMS serta MR dari puskesmas Bumiayu. Populasi dikumpulkan sebanyak 38 orang 

ibu dengan bayinya masing-masing yang telah berumur 6 bulan pada bulan Maret 1996. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan sebanyak 30 bayi dari 30 orang ibu, yang terbagi 

menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat pendidikan ibu. Dengan masing-masing berjumlah 

10 orang. Kelompok satu berpendidikan akhir SD, kelompok dua berpendidikan akhir 

SLTP/SMP atau sederajat, sedangkan kelompok 3 berpendidikan akhir SMA/SMK atau 

sederajat. Pengelompokan ini disesuaikan juga dengan kondisi setempat pada saat dilakukan 

penelitian.  

Tehnik Purposive Sampling dilakukan dengan cara seluruh data populasi dicatat, 

KMS dan MR nya dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan pencocokan data dari sejumlah 

sampel yang akan diambil. Data pendidikan terakhir ibu diperoleh dari catatan/dokumen 

yang ada di Puskesmas. Data yang diperoleh ini merupakan data sekunder.  

Tehnik analisa data yang digunakan adalah: Uji Kenormalan (Uji Normalitas) 

menggunakan Uji Liliefors, dan Uji Linieritas menggunakan Uji Regresi dengan taraf 

signifikan masing-masing adalah 0,05 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data dokumentasi, dengan menggunakan variabel bebas 

adalah data dari berbagai kelompok tingkat pendidikan ibu dari masing-masing bayi yang 

digunakan sebagai sample (X), dan variabel terikatnya adalah data dari berat badan bayi 

usia 6 bulan yang tercantu didalam KMS (Y).  

Berdasarkan hasil pengumpulan data tingkat pendidikkan ibu di Bumiayu, diperoleh 

data sebagai berikut: Terdapat 15 ibu berpendidikan SD, 13 ibu berpendidikan SLTP atau 

sederajat, dan 10 ibu berpendidikan SMA atau sederajat. Dari 38 data yang terkumpul, 

diambil untuk penelitian sebanyak 30 orang, hal ini dilakukan agar setiap kelompok memiliki 

jumlah anggota yang sama besar. Untuk pemberian skor masing-masing tingkat pendidikan 

sebagai berikut: skor 2 untuk tingkat Sd, skor 4 untuk tingkat SLTP dan skor 6 untuk tingkat 

SLTA.  
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Dari hasil perhitungan data diperoleh: nilai rata-rata untuk tingkat pendidikan ibu 

sebesar 4(x¯) dan nilai total 3 kelompok tingkat pendidikan ibu sebesar 120 (ΣX).  

Data berat badan bayi usia 6 bulan, diperoleh sebagi berikut: berat badan bayi 

terendah adalah 5,70 kg dan berat badan bayi tertinggi adalah 7, 70kg. Dari hasil 

perhitungan diperoleh data sebagai berikut: Nilai rata-rata berat badan bayi usia 6 bulan 

sebesar 6,845 kg (y), dengan simpangan baku sebesar 1,32 dan banyaknya kelas interval 

adalah 5 kelas.  

Dari hasil pengujian persyaratan analisis menyatakan bahwa populasi berdistribusi 

normal. Hasil pengujian hipotesa menggunakan uji model regresi linier diperoleh model: Ŷ= 

6,05 + 0, 20x. Uji keberartian terbukti bahwa model regresi signifikan. Hasil uji Linieritas 

terbukti bahwa hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi adalah 

linier bukan bentuk lain. Hasil uji koefisien determinasi membuktikan bahwa sebesar 37,08% 

tingkat status gizi bayi di Bumiayu ditentukan oleh faktor pendidikan ibu, sedangkan sisanya 

ditentukan oleh faktor lain.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tingkat pendidikan ibu memiliki pengaruh yang cukup signifikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan bayi sejalan dengan status gizinya. Di puskesmas Bumiayu 

sebagian besar tingkat pendidkan akhir ibu adalah tamatan SD/sederajat. Rata-rata berat 

badan bayi telah berusia 6 bulan pada bulan MAret 1996 adalah sebesar 6, 80 kg dengan 

berat terendah 5, 70 kg dan tertinggi 7, 70 kg. Hubungan tingkat pendidikan formal ibu 

dengan status gizi bayi adalah regresi linier, Tingkat status gizi bayi usia 6 bulan di Bumiayu 

sebesar 37, 08% ditentukan oleh faktor tingkat pendidikan formal ibu, sisanya ditentukan 

oleh faktor lain (tingkat ekonomi, genetik, sosial dan budaya).  

Saran dalam penelitian ini perlu ditingkatkan pelaksanaan program penyuluhan gizi 

di Posyandu terdekat untuk memperluas wawasan para ibu. Sebagai usaha untuk 

meningkatkan standar status gizi dan kesehatan bayi perlu ditingkatkan pelayanan 

kesehatan yang terpadu antara dokter, petugas kesehatan, penyuluh kesehatan, ahli gizi, 

peran RT/RW setempat, serta tersedianya fasiitas kesehatan yang dibutuhkan. Hasil 

penelitian ini akan lebih sempurna jika dilakukan penelitian lebih lanjut.  
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