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PERUBAHAN PENGETAHUAN DAN SlKAP IBU BALITA GlZl KURANG
ROLE OF GUIDANCE IN USING THE TOOLS OF CHANGE LEAFLETS
KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT NUTRITION TODDLER MOM
Salimar.' Sri Mulyati,' Agus Triwinarto,' Rousrnala ~ e w i '
ABSTRACT
Background: Nutrition extension is one of the approach efforts to increase knowledge in
order to gain good behavior. Through this extension, we expected mother of under five years
child would understood and comprehended as well as had a willing and could implement what
she was advised, so that she could took care of under five years child with underweight
nutrition to become better nutrition. Objectives: To study about the changing of knowledge
and attitude of mother with undernourished of under five years child after got intervention of
extension for 3 months of between two groups got leaflet and didn't get leaflet. Methods: This
applied research applied quasi experiment research design. Population is mother having
undernourished of under five years child and mother age ranges from 1845 years, totally 176
samples. Group of treatment got extension package for 3 months and given leaflet to be
studied in house. Group of control was participated extension package for 3 months, but they
weren't given leaflet, and leaflet was given after this research completed. Results: After
followed extension package during 3 months, samples showed improvement for mother's
knowledge as 11.4 percent in group of treatment and 10.4 percent in group of control.
Statististically by using Chi quadrate test, there were a significance difference (p=O.OO) for
mother's knowledge before and after research in both group of research. There is a changing
for mother's attitude in group of treatment as 28.1 and 16.1 percent in group of control. By
using chi square test we found significance difference (p=0,021) on mother's attitude in group
of treatment before and after extension for 3 month, while in group of control there was no
significance difference (p=0.187). Conclusions: Leaflet is one of the supporting facilities
which applicable to change knowledge and attitude of mother. There is no difference of
mother's motivation in participating this research. The role of husband and parents were big
enough in two groups of research in the treatment of nutrition undernourtshed child, especially
in parenting and decision making in child recovery from sickness. Recommendation: This
research need to be continued to study about extension impact to on mother's behavior while
taking care child. Extension for husbands needs to be done to involve them in child parenting
and treatment process to quicken the improvement of nutrition of under-five years child.
[Penel Gizi Makan 2009, 32(2):122-1301
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PENDAHULUAN
asa balita, khususnya baduta,
m e ~ p a k a nsalah satu masa kritis
karena proses pertumbuhan dan
perkembangan berlangsung pesat. Oleh
karena itu diperlukan asupan gizi yang baik
untuk mencapai status gizi optimal.
Gizi sebagai salah satu faktor yang
menentukan kualitas tumbuh kembang
merupakan faktor yang menjadi masalah di
berbagai negara berkembang termasuk
Indonesia.
Data
Riskesdas
2007
menunjukkan bahwa balita dengan status

M

I Pusliiang Gizi dan Makanan. Badan Limang Kesehalan. Depkes RI

gizi buruk (BBLU) sebesar 5.4% dan gizi
kurang sebesar 13.0%
Kurang Energi Protein (KEP)
disebabkan oleh kekurangan konsumsi
energi dan protein dalam makanan seharihari secara terus menerus2 Risiko KEP
pada anak balita akan menurunkan kondisi
fisik dan mental, serta meningkatkan risiko
kesakitan dan kematian. Bila KEP pada
anak balita tidak segera ditanggulangi akan
berakibat buruk pada masa dewasa.
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Hal itu akan menimbulkan kelainan
fisik,
rendahnya
kecerdasan
dan
produktivitas yang dapat mengurangi
kualitas sumberdaya manusia di masa
datang (Lost of Generation).
Faktor
pengetahuan
ibu
yang
rendah
menyebabkan ketidakmampuan ibu dalam
men asuh dan merawat anak dengan
baik.
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Gizi dan Makanan Depkes RI, sejak 1981
melakukan rehabilitasi anak gizi buruk
dengan cara rawat jalan di Klinik Gizi. Di
samping pengobatan, juga diberikan
penyuluhan dengan cara konseling kepada
ibu. Penyuluhan gizi merupakan salah satu
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
pengetahuan agar dihasilkan p~rubahan
perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan
adanya penyuluhan diharapkan ibu balita
mengerti dan memahami serta mau dan
mampu
melaksanakan
apa
yang
dinasihatkan sehingga mampu mengasuh
dan merawat balita gizi kurang dengan
lebih baik. Upaya rehabilitasi gizi buruk.
selain dilakukan di Klinik Gizi secara rawat
jalan, juga diuji-coba di beberapa
Puskesmas di kota dan di kabupaten
Bogor, yaitu Puskesmas Bogor Selatan,
Puskesmas Sukaraja, dan Puskesmas
Megamendung.
Mengingat
pentingnya
peran
pemberian penyuluhan dalam rehabilitasi
gizi buruk, penulis tertarik mempelajari
pembahan pengetahuan dan sikap ibu
yang memiliki anak balita gizi kurang
setelah mendapat i n t e ~ e n s ipenyuluhan
selama tiga bulan; antara kelompok yang
mendapat leaflet dan yang tidak mendapat
leaflet. Penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari perubahan pengetahuan,
sikap, dan motivasi ibu, peran keluarga
serta perpedaan pengetahuan dan sikap
ibu yang mengikuti paket penyuluhan
selama tiga bulan antara dua kelompok
yang mendapat leaflet dengan yang tidak
mendapat leaflet.
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bulan Maret-Desember 2005. Kriteria
inklusi adalah ibu yang memillki balita
dengan status gizi kurang berdasarkan
indeks 2-score BBITB >-3 SD sld <-2 SD.
Sampel peneliian adalah ibu yang
mempunyai balita berstatus gizi kurang
berdasarkan indeks 2-score BBITB >-3 SD
s/d <-2 SD. Kelompok perlakuan adalah
kelompok ibu yang memiliki anak balia gizi
kurang, mendapatkan paket penyuluhan
seiama 3 bulan dan diberi leaflet untuk
dipelajari di rumah. Adapun kelompok
kontrol adalah kelompok ibu yang
mempunya! anak balita gizi kurang dan
mengikuti penyuluhan selama 3 bulan,
tetapi tidak diberikan leaflet; leaflet
diberikan setelah penelitian. selesai.
Penyuluhan pada kedua kelompok tersebut
dilakukan di Posyandu dengan frekuensi
satu kali dalam sebulan (3 kali selama
penelitian), waktu penyuluhan dilakukan di
luar jadwal Posyandu. Materi penyuluhan
untuk kedua kelompok itu sama, yaitu
berkenaan dengan pengetahuan gizi dan
kesehatan anak, tanda-tanda anak gizi
kurang, penyebab gizi kurang dan cara
perawatan anak gizi kurang.
Besar sampel dihitung dengan
menggunakan rumus perhitun an untuk
penelitian pedakuan/intervensiQ dengan
indikator sebagai berikut:
n

=

1

--(1-9

2 (Za + zp)=X P (I-P)
(PrrPd

dengan Za = 95Oh dan Zg = 8056, maka
diperoleh jumlah sampel minimal 79 ibu
yang memiliki anak balita gizi kurang per
kelompok.
Setelah
memperhiiungkan
jumlah drop out (9 sebesar 10%. maka
total sampel seluruhnya adalah 88 ibu yang
mempunyai anak balita gizi kurang
perkelompok. Total sample sebanyak 176.
kemudian dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu kelompok perlakuan (KP) dan
kelompok kontrol (KK) dengan jumlah
sample masing-masing 88.

Pengumpulan
data
dan
cara
Desain. lokasi. ~ o ~ u l adan
s i samDel
pengukuran
Penelitian ini dilaksanakan dengan
ranrannan eksnerimen
dan
Data yang diukumpulkan mencakup
-...r.......
~.kuasi sebelum
....
~.~~~~
-~
sesudah dengan pembanding (kontrol).
data
sosial
ekonomi,
pendidikan,
Populasi penelitian adalah ibu yang
pekejaan, umur, motivasi, peran keluarga.
Paparan media yang dikumpulkan dengan
mempunyai anak balita dengan umur ibu
berkisar 18-45 tahun, berada di wilayah
wawancara
menggunakan kuesioner.
Puskesmas Sukaraja dan Puskesmas
Pengambilan data pengetahuan dan sikap
ibu dilakukan dua kali, p i t U sebelum dan
~ o g o rSelatan. penelitian dilakukan pads
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sesudah intewensi penyuluhan, yang
dilakukan selama tiga bulan.
Pengukuran
pengetahuan
gizi
dilakukan dengan menilai skor setiap
jawaban, kemudian dikategorikan menjadi
tiga kelompok, yaitu 'Baik' bila >80%
jawaban benar, 'Cukup' bila 60-80%
iawaban benar, dan Kurana bila ~ 6 0 %
iawaban benar. Sikap diikur dengan
menernpatkan benda atau orang ke daiam
dua Dilihan kateaori.
- . setuiu atau tidak
~etuju.~
Perubahan pengetahuan dan sikap
ibu, setelah mengikuti paket penyuluhan
selarna tiga bulan, dianalisis secara
univariat dan bivariat. Analisis univariat
dilakukan untuk mengetahui distribusi
~~~

frekuensi masing-masing variabel dan
analisis
bivariat
dilakukan
untuk
mengetahui
perbedaan
antara dua
kelompok. Uji statistik yang digunakan
adalah
uji
Chi-kuadrat
dengan
menggunakan perangkat lunak SPSS versi
13.
HASlL DAN BAHASAN
1

Karakteristik keluarga
Karakteristik keluarga yang dilihat
dalam penelitian ini, yang mungkin
mernengaruhi pengetahuan dan sikap ibu,
adalah umur, pendidikan, pekerjaan
orangtua, dan jumlah anggota keluarga.

Tabel I
Proporsi Karakteristik Keluarga berdasarkan Kelompok
Kelompok Perlakuan (KP)
Karakteristik Keluarga
Jumlah Anggota Keluarga:
3-4 orang
5-7 orang
2 8 orana

Kelompok Kontrol (KK)

n=88

%

n=88

%

41
37
10

46.6
42.0
11,4

46
32
10

52.3
36,4
11.4
-

Kelompok Umur Ayah:
20- 34 tahun
35-49 tahun
2 50 tahun

50
36
2

56.8
40,9
2,3

49
35
4

55.7
393
4,5

Kelompok Umur Ibu:
<20 tahun
20- 34
35-45

3
60
21

3.4
72.7
23.9

4
65
19

4.5
73.9
21.6

Pendidikan Ayah:
Tidak sekolah
SD
SLTP
SLA
Perauruan Tinaai

0
61
11
14

0
69,3
12.5
15,9

2
46
24
14

2,3
52.2
27,3
15.9

Pendidikan Ibu:
Tidak sekolah
SD
SLTP
SLA
Perguruan Tinggi

3
65
15
4

3.4
73,9
17,O
4.5

2
58
17
10

23
65.9
19,3
11,4

1

1.1

1

1,1
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Tabel
1
menunjukkan bahwa
~mahtanggadengan jumlah anggota 3-4
orang, terdiri dari ayah dan ibu dengan 1-2
orang anak, ditemukan 46.6% pada KP
dan 52,3% pada KK. Sementara sampel
dengan anggota Nmahtangga 5-7 orang,
pada KP ditemukan 42% dan pada KK
36,4%. Umur istri dari rumahtangga yang
memiliki balita gizi kurang pada umumnya
lebih muda daripada umur suami, rata-rata
umur ibu 28,3 tahun pada KP dan 28,5
tahun pada KK. Adapun rata-rata umur
ayah pada KP 33.6 tahun dan pada KK 34
tahun. Ayah berurnur kurang dari 25 tahun
dan di atas 50 tahun jumlahnya kecil sekali,
baik pada KP maupun KK.
Gambaran
tingkat
pendidikan
tertinggi yang pernah dicapai ayah dan ibu
masih rendah, baik pada KP maupun KK.
Pada KP, ibu tamat SD 73,9%, tamat SLTP
17%, dan SLTA sekitar 4 3 % . Sementara
pada KK, ibu tamat SD 65,9%, tamat SLTP
19,3%, dan tamat SLTA 11,4%. Untuk
pendidikan ayah, yang berpendidikan
rendah (SD) 69.3% pada KP dan 54.5%
pada KK. Adapun persentase ayah dan ibu
Yang berpendidikan tinggi, Pads dua
kelompok penelitian, kecil sekali (1-3%).
Menurut Engel et a/,' ibu berpendidikan
tinggi cenderung mempunyai komitmen
untuk berusaha menyediakan waktu Yang
lebih banyak dalam pengasuhan anak
dibandingkan dengan Yang berpendidikan
rendah. Hasil penelitian ~ a d a n i j a h ~
menunjukkan, terdapat hubungan Positif
antara pendidikan ibu dengan pengetahuan
gizi dan kesehatan ibu.

Pendidikan orangtua juga akan
mempengaruhi jenis pekerjaan yang
didapatkan orangtua. Umumnya semakin'
tinggi pendidikan formal seseorang
semakin baik jenis pekerjaan yang
diperoleh dan ada kecenderungan semakin
tinggi
pendapatan
yang
diperoleh.
Pekerjaan ayah dan ibu pada kedua
kelompok penelitian, umumnya ayah
bekeja sebagai buruh 55% sebagai buruh
angkut, buruh bangunan, b u ~ tani,
h
ataU
buruh pabrik sepatulsandal. Punya warung
atau pedagang keliling sebesar 20.5%
diternukan pada KP dan 19.3% pada KK.
Ayah berkerja sebagai PNS (6.8%) di KP
dan 2.3% pada KK, kemudian pada KP
14.8% sebagai tukang ojek atau supir dan
10,2% pada KK.
Ibu umumnya tidak
94.9%
ibu
adalah
ibu
bekerja.
Nmahtangga, dan yang bekerja sebanyak
1-7% (bekerja di pabrik garment, buruh
sandallsepatu atau berdagang di warung
depan rumah).

2.

Karakteristik Anak Balita
Balita
yang
menjadi
sampel
umumnya anak pertama atau kedua.
ditemukan sebesar 52.3% pada KP dan
59.1% pads KK. Tampak pada Tabel 6
masih ditemukan anak dengan urutan
kelahiran di atas 7, yaitu sebesar 2.3%
pada KP dan 5 7 % pada KK. Hasil
Gina
penelitian Jeeyaseelan (1997)
dan Genebo menemukan hubungan positif
antara urutan kelahiran anak dengan status
gi,i
buruk
pa&
anak
balita,

a

Tabel 2
Proporsi Karakteristik Anak Balita Berdasarkan Kelompok
Karakteristik Anak Balita
Urutan Kelahiran:
•
1-2
•
3-4
5-6
•
27
Kelompok Umur:
6-11 bulan
12-23 bulan
24-35 bulan
36-47 bulan
48-60 bulan

Kelompok Perlakuan (KP)

Kelompok Kontrol (KK)

n=88

%

n=88

%

46
21
19
2

52,3
23,9
21.6
23

52
20
11
5

59.1
22,7
12.5
5.7

11
51
18
7
1

12.5
58.0
20,5
8.0
1,f

6
24
34
16
8

6.8
27,3
38,6
18,2
9.1

PGM 2009.32(2): 122-130

Umur anak balita yang menjadi
sampel
bervariasi, terbanyak
pada
kelompok umur 12-35 bulan. Pada KP
sebesar 58% anak umur 12-23 bulan, dan
sebesar 20.5% berumur 24-35 bulan.
Sedangkan di KK kelompok umur 12-23
bulan sebesar 27,3% dan pada kelompok
umur 24-35 bulan sebesar 38,6%.
3.

Salirnar,dkk

Peranan penyuluhan menggunakan leaflet

Motivasi ibu dalam merawat anak
dibagi menjadi dua kriteria yaitu motivaro
baik dan kurang, ditemukan proporsi yang
hampir sama pada kedua kelompok
penelitian. Kriteria yang dianalisis adalah
sikap ibu datang ke penyuluhan (tepat
waktu atau telat), frekuensi datang ke
penyuluhan (1. 2 atau 3 kali), dan
Perhatianlminat ibu terhadap materi
penyuluhan (aktif atau tidak aktif)

Motivasi lbu dalam merawat anak

Tabel 3
Proporsi Ibu Menurut Motivasi Mengikuti Penelitian Berdasarkan Kelompok
Motivasi
Kurang
Baik

K e l o m ~ o kPerlakuan fKPI

K e l o m ~ o kKontrol (KKI

("4

(n=88)
36
52

(n=88)
41
47

40.9
59,l

4.

Peran Keluarga
umumnya di kedua kelompok
pengasuh anak adalah oleh ibu, ditemukan
sebesar 60.3% pada KP dan 72.7% pada
KK, dibantu oleh neneldorangtua ibu
sebesar 18.2% pada KP dan 10,2% pada

(%)

46.6
53,4

KK atau diasuh oleh saudara ibu sebesar
14,8% pada KP dan sebesar 8% pada KK.
Pengasuhan anak ads lugs dibantu oleh
Bapak atau oleh pembantu sebesar 3.4%
Pads KP dan sebesar 4,5% Pads KK.

Tabel 4
Proporsi Peran Keluarga dalam Pengasuhan menurut Kelompok
Peran Keluarga
dalam Pengasuhan

Kelompok Perlakuan (KP)

Kelompok Kontrol (KK)

Pengasuh:
Ibu
Bapak
Saudara Ibu
Nenek
Pembantu
Jenis Kegiatan Bapak:
Menggendong
Ganti Pakaian
Memandikan
Mengajak bermain
Semua kegiatan
Pengambilan Keputusan dalam
Pengobatan Anak:
Ibu
Bapak
Ibu dan Bapak
KakeklNenek

35
5
45

39.8
5.7
51,l

53
9
25

60.2
10.2
28.4

3

3.4

1

1,l
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Tabel 4 mengilustrasikan jenis
kegiatan yang sering dilakukan oleh bapak
daiam pengasuhan anak. Umumnya
kegiatan yang dilakukan bapak membantu
ibu dalam pengasuhan anak adalah
menggendong anak sebesar 77.3% pada
KP dan 75% pada KK. Kegiatan bapak
b e n a i n ditemukan
mengajak anak
sebesar 17% pada KP dan 13,6% pada
KK. Kegiatan lam seperti memandikan dan
mengganti pakaian anak jarang dilakukan
oleh bapak. Hai ini mungkin disebabkan
kebiasaan daerah setempat di mana
kegiatan pengasuhan seperti memandikan,
menggantikan pakaian dan memberi
makan adalah tugas seorang ibu bukan
tugas bapak. Atau mungkin juga karena
kesibukan bapak dalam mencari nafkah
sehingga tidak mempunyai waktu untuk
melakukan
kegiatan
lain
selain
menggendong dan
mengajak anak
bermain.
Pengambil
keputusan
dalam
mengobati ketika anak sakit ditentukan
oleh ibu dan bapak dalam penelitian ini
ditemukan sebesar 51,1% pada KP
sedangkan
pada
KK
pengambilan
keputusan oleh ibu ternyata lebih dominan
yaitu sebesar 60,2%. Peran kakeklnenek
dalam pengambilan keputusan pengobatan
anak masih terlihat di kedua kelompok
walaupun yaitu sebesar 3.4% pada KP dan
sebesar 1,1% di KK. Dari tabel terlihat
peranan lbu dan Bapak lebih besar dalam
mengambil keputusan pengobatan anak
pada KP dibandingkan dengan KK, hai ini
berarti pada kelompok perlakuan sudah
ada
kecenderungan
bapak
lebih
memperhatikan
kesehatan
anaknya
dibandingkan dengan KK.
5. Media massa
Persentase sampel terpapar SUrat
kabar dan majalah sangat sedikit, sebagian
besar tidak pernah membaca koran dan
majalah. Ditemukan sebesar 87,5% pada
KP dan 90.9% pada KK menyatakan tidak
pernah membaca koran. Hanya 8% ibu
sampel pada KP dan 4.5% pada KP yang
membaca majalah. Menurut peneliti ha1 ini
mungkin disebabkan karena umumnya ibu
balita gizi kurang pada penelitian ini
berpendidikan rendah (paling tinggi tamat
SD) sebesar 77,3% pada KP dan sebesar
68,2% pada KK, atau tidak membaca koran
dan majalah karena tidak dibelikan oleh
suaminya.
Untuk media televisi (TV) dan radio.
masih ditemukan ibu balita gizi kurang
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tidak nonton TV atau mendengarkan radio.
Hal disebabkan mereka tidak memiliki
sarana media massa tersebut. Ibu yang
tidak nonton TV pada KP sebesar 12,5%
dan 14.8% pada KK. Rubrik yang ditonton
ibu yang rnempunyai TV lebih banyak pada
acara sinetron dan musik (77.2% pada KP
dan 73,9% pada KK). Ditemukan %tase
yang kecil ibu yang menonton acara
kesehatan dan perkembangan anak (2.3%
pada KP dan 68.O.;
pada KK). Pads kedua
kelompok sarana media TV masih terbatas
pada menikmati hiburan saja. Ibu balita
yang mendengarkan radio sebesar 15.9%
pada KP dan sebesar 17% pada kelompok
kontrol. Rubrik yang didengar oleh ibu
dengan %tase besar adalah hiburan musik
(10.2% pada kedua kelompok) dan dan
ceramah agama (1,1% pada KP dan 2.3%
pada KK).
Pengetahuan
Sebagian besar kejadian gizi b u ~ k
pada anak ballta dapat dlhlndan apabila lbu
mernDunva1 cukun
tentang
. .~enaetahuan
gizi, ' bagaimana mengolah makanan
mengatur menu makanan anak dan cara
pemberian makan selta perawatan yang
baik. Secara tidak langsung pengetahuan
gizi ibu akan mempengaruhi status gizi
anak, karena dengan pengetahuannya
para ibu dapat mengasuh dan memenuhi
kebutuhan zat gizi anak balitanya,
sehingga
keadaan gizinya terjarnin
(Sayogyo, Suhardjo dan Khumaidi. 1994).
Pengetahuan ibu sebelum dilakukan
penyuluhan pada kedua kelompok hampir
sama, kategori cukup sebesar 78,g0h pada
KP dan 79,7% pada KK. Tingkat
pengetahuan ibu termasuk kategori Kurang
63,6% pada KP dan 56,8% pada KK.
Ditemukan lbu dengan pengetahuan baik
di kedua penelitian masih rendah sebesar
3,4% pada KP dan 6.8% pada KK.
Setelah
dilakukan
penyuluhan
selama tiga bulan di kedua tempat
penelitian
pada
kedua
kelompok.
ditemukan perubahan atau peningkatan
skor pengetahuan ibu dari 78,9% menjadi
90.5% pada KP dan dari 79.7% menjadi
90,1% pada KK. Terjadi peningkatan ratarata skor pengetahuan ibu sebesar 11.4%
pada KP dan 10,4% pada KK. Hal ini
disebabkan pada kedua kelompok pada
awai penelitian dilakukan sudah memiliki
nilai skor pengetahuan cukup tinggi,
sehingga untuk meningkatkan lagi lebih
sulit dibandingkan dengan yang memiliki
skor pengetahuan yang lebih rendah. Hasil

6.
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penelitian ini sejalan dengan penelitian
Yuliana
pengaruh
(2007)
tentang
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penyuluhan gizi terhadap pertumbuhan dan
perkembangan anak prasekolah.

Tabel 5
Proporsi Tingkat Pengetahuan Ibu Sebelum dan Sesudah Mengikuti Penelitian
Berdasarkan Kelompok
Tingkat
Pengetahuan

Kurang
Cukup
Baik

Kelompok Perlakuan (KP)
Pra-Penyuluhan
(n)

(%)

56
29

63,6
33,O
3.4

3

PascaPenyuluhan
(n)
(%)
36
33
10

Dengan uji Kai kuadrat ditemukan
perbedaan yang signifikan (pc0.05) pada
pengetahuan ibu sebelum dengan sesudah
dilakukan penyuluhan, baik pada KP
maupun pada KK. Hal ini berarti
penyuluhan berperan dalam meningkatkan
pengetahuan ibu.

7.

Sikap
Peniiaian sikap ibu merupakan
kornposit dari 40 pertanyaan tentang gizi
dan kesehatan anak, ada pertanyaan yang
sifatnya positif dan pertanyaan yang
sifatnya negatif ditanyakan pada ibu.
Setiap pertanyaan rnernpunyai bobot yang
sarna, kernudian dibuat proporsi antara

45,6
41,8
12.7

Kelompok Kontrol (KK)
Pra-Penyuluhan
)
(%)
50
32
6

56.8
36,4
6.8

PascaPenyuluhan
(n)
(%)
39
33
8

48.8
41,3
10.0

hasil kornposit dengan jumlah pertanyaan
positif atau negatif. Bila nilai positif lebih
besar dari nilai negatif berarti ibu bersikap
positif, sedangkan b~lanilai negatif yang
lebih besar berarti ibu bersikap negatif.
Sikap
ibu
sebelum dilakukan
penyuluhan pada KP sebesar 46,6%
bersikap positif dan 53.4% bersikap negatif
terhadap gizi dan kesehatan anak.
Sedangkan pada KK ditemukan sebelum
dilakukan penyuluhan sebesar 60.2%
bersikap positif dan 39.8% bersikap
negatif Sesudah dilakukan penyuluhan
selarna tiga bulan ditemukan perubahan
positif sebesar 28,1% pada KP dan 16.1%
pada KK.
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Tabel 6
Proporsi Butir Pertanyaan Sikap Ibu Sebelum dan Sesudah Mengikuti Penelitian
Berdasarkan Kelompok
Butir Pertanyan

Kelompok Kontrol (KK)

Kelompok Perlakuan (KP)
PraPenyuluhan

PascaPenyuluhan

PraPenyuluhan

PascaPenyuluhan

n

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

n

(%)

Anak balita boleh diberi
ikan

16

18.2

75

85,2

20

22,7

70

79.5

Anak boleh diberi AS1
waktu mencret

20

22,7

70

79.5

20

22.7

63

71,6

Anak Kurang Gizi perlu
perawatan

31

35.2

71

80.7

28

31.8

69

76,4

Anak disapih umur 2
tahun

28

31,8

70

79,5

46

52,3

66

75,O

Alas kaki mencegah
kecacingan

13

14.8

64

72,7

15

17.0

72

81,8

Mencret pada anak
adalah berbahava

36

40.9

72

81.8

39

44,8

71

80,7

Empat tanda anemia

4

4,5

63

71,6

4

4,s

61

69,3

Sayuran hijau dan
kacang2an
Menaanduna zat besi

7

8.0

65

73.9

5

5,7

65

73.9

Anemia membuat anak
menjadi bodoh

8

9,l

70

79.5

7

8,O

59

67.0

Cuci tangan sebelum
makan menceqah
mencret

11

12.6

65

73.9

15

17,O

73

63,O

Lingkungan yang baik
akan menunjang
kesehatan anak

39

44,8

67

76,l

40

45,5

80

90,9

Kurang gizi pada anak
adahubungannya
denaan linakunaannva

23

26.4

71

80.7

27

30.7

72

81.8

-

Beberapa sikap positif yang berubah
setelah dilakukan penelitian dipaparkan
pada Tabel 7. Terjadi perubahan sikap ibu
dalam menu ikan pada anak balita,
memberikan AS1 sewaktu anak sedang
mencret, anak kurang gizi memerlukan

perawatan,
sikap
ibu
tentang
menggunakan alas kaki untuk mencegah
kecacingan, umur penyapihan anak.
mencret berbahaya pada anak, akibat dari
anemia, pentingnya mencuci tangan dan
lingkungan pada kesehatan anak.
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Tabel 7
Proponi Sikap Ibu Sebelum dan Sesudah Mengikuti Penyuluhan
Berdasarkan Kelompok
Tingkat
Pengetahuan

Kelompok Perlakuan (KP)
PraPenyuluhan
(n)

Positif
Negatif

41
47

Jumlah

88
p=0,021

x2 = 7.702

(Oh)

Kelompok Kontrol (KK)
PraPenyuluhan

PascaPenyuluhan
(n)

(X)

46.6
53,4

59
20

74.7
25,3

100,O

79

100.0

Dengan uji Kai kuadrat ditemukan
perbedaan yang signifikan (p<0,05) pada
sikap ibu sebelum dengan sesudah
dilakukan penyuluhan. Sehingga leaflet
berperan terhadap p e ~ b a h a nsikap ibu
untuk bersikap positif dalam perawatan
anak gizi kurang.
KESIMPULAN
1.
Penyuluhan selama tiga bulan di
daerah penelitian berperan dalam
meningkatkan pengetahuan ibu pada
kelompok Perlakuan ataupun pada
kelompok Kontrol.
2.
Penyuluhan selama tiga bulan,
proporsi sikap positif lebih banyak
pada
kelompok
perlakuan
dibandingkan dengan kelornpok
kontrol.
Tidak terlihat perbedaan motivasi ibu
3.
dalam mengikuti penelitian pada
kedua kelompok penelitian.
Peranan suami dan orang tua cukup
4.
besar dalam perawatan anak pada
kedua kelompok penelitian.
SARAN
1.
Penelitian perlu dilanjutkan untuk
mengetahui dampak penyuluhan
terhadap perubahan perilaku ibu
dalam perawatan anak.
2.
Penyuluhan
terhadap
suami
diperlukan agar keterlibatan dalam
pengasuhan dan perawatan anak
yang menderita gizi kurang cepat
berubah status gizinya ke status gizi
baik.

(n)
53
35

(%I
60.2
39,8

PascaPenyuluhan
(n)
61
19

88
100,O
80
x2 = 3,350
p=0.187

76.3
23,7
100,O
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PENGARUH PEMBERIAN KEFlR BENING TERHADAP KADAR GLOKOSA
DARAH PADA TlKUS WISTAR HlPERGLlKEMlA YANG DllNDUKSl
STREPTOZOTOCIN (STZ)
EFFECTS OF PLAIN KEFlR PROBIOTIC ON BLOOD GLUCOSE LEVEL IN
STREPTOZOTOCIN INDUCED HYPERGLICEMIA WISTAR RATS
~udiono'.Endang ~umlaningsih~,
RRJ. ~jokornoeljanlo~,
dan Suharyo ~adisepufro'
ABSTRACT
Background: Hyperglycemia in diabetes caused by excessive free-radicals, which in turn
increases reactive oxygen species, reduced immune function and antioxidant, the beta cell
damage. Objectives: To validate the effects of plain kefir probiotic on blood glucose level in
streptozotocin (STZ) induced hyperglycemia Wistar rats. Methods: The experiment using
randomized pretest-posttest control group design was carried-out on 48 male hyperglycemia
Wistar rats induced by 40 mglkg body-weight of STZ. Rats were divided randomly into four
groups: (1) negative control fed ad libitum standard diet; (2) positive control induced by STZ,
(3) insulin treated 0.76 U11200 g body weight, and (4) plain kefir 3.6 cc per day. Kefir is
prepared by the use of pasteurized skim milk fermented by kefir commercial inoculums. Blood
glucose was measured with Super Glumcard I1 meter (Arkray. Kyoto. Japan). Results: Kefir
supplementation 3.6 cc per day had significantly effect on blood glucose reduction after 30
days. Results showed that blood glucose levels before and after the treatment in each group
as follows: in negative control group, before and after the treatment were 92.7 i 6.6 mgdL
and 89.4 i 5.3 mgdL, respectively; in positive control group, before and after treatment were
263.9 i 61.7 mgdL and 290.9 i 99.8 mgdL; in insulin group, before and after the treatment
were 286.9 i 73.2 mgdL and 168.3 i 53.3 mgdL; and in kefir group, before and after the
treatment were 234.0 i 61.1 mgdL and 147.8 i 52.6 mgdL. Conclusions: Kefir
supplementation significantly reduced blood glucose in vivo. Isolation and identication of
probiotic involved on biomolecular and to find out the role of specific probiotic originated from
kefir in diabetes mellitus are very challenging to be implemented in clinical application. [Penel
Gizi Makan 2009, 32(2): 131-1381
Keywords: probiotic, kefir, diabetes mellitus, hyperglicemia, streptozotocin
PENDAHULUAN

D

iabetes melitus (DM) m e ~ p a k a n
masalah kesehatan global yang
serius di dunia, termasuk di
lndonesia.' Penyakit ini berpengaruh
terhadap 4 - 5 s dari total populasi dunia,
serta
menyebabkan
peningkatan
morbiditas
dan
mortalitas.
WHO
mempred~ks~
jumlah pender~tadl lndones~a
akan men~nakatoan 8.4 luta oada tahun
2000 menjadi sekitar 21,3.juta 'pads tahun
2030' dan angka-angka ini cenderung
meningkat sehingga dapat menurunkan
kualitas sumberdaya manusia Indonesia.
DM merupakan penyakit sindrom
hiperglikemia kronik dan gangguan
metabolisme karbohidrat, lemak serta
protein yang
berhubungan dengan

defisiensi sekresi atau aksi insulin atau
keduanya.? DM diklasifikasikan menjadi 2
kelompok, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2.'
Diabetes
tipe
1
disebabkan
ketidakmampuan tubuh menghasilkan
insulin, akibat kerusakan sel p-pankreas
sehingga dlperlukan insulin dari luar.
ketldakefektlfan
D~abetestlpe 2 d~ak~batkan
atau ketldakcuku~anlnsulln memasukkan
glukosa ke dalam jaringan, yang
menyebabkan peningkatan asam lemak
bebas, resistensi insulin, pengecilan organ
Langerhans dan penurunan volume sel Ppankreas sebesar 60%, serta hilangnya
sekresi insulin granula yang menimbulkan
hiperglikemia.'
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