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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pervedaan status gizi anak balita 
dari ibu akseptor KB pil dan non akseptor KB didesa Mororejo Kemacatan 
Kaliwungu.  

Jenis penelitian adalah penelitian penjelasan dengan metode survai yang 
dilakukan melalui pendekatan sesaat (cross sectional)  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria balita dari ibu akseptor KB yang 
mempunyai anak sekurang-kurangnya dua berusia 12-36 bulan, dan sudah 
disapih. hasil yang didapat sebanyak 30 balita dari ibu akseptor KB pil da 30 
balita dari ibu tidak akseptor KB .  

Data yang dikumpulkan meliputi data antropometri BB/U, jumlah anak, 
jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, lama pendidikan formal ibu, 
pendapatan perkapita perbulan, serta recall konsumsi energi dan protein. 
Pengolahan data status gizi menggunakan indeks BB/U dan dibandingkan 
dengan baku WHO-NCHS, serta disajikan dalam Z-score, sedangkan 
konsumsi energi dan protein dibandingkan dengan angka kecukupan gizi 
yang dianjurkan.  

hasil uji statistik dengan menggunakan uji Z menunjukkan ada perbedaan 
yang bermakna antara status gizi anak balita dari ibu akseptor KB pil dan 
non akseptor KB, ada perbedaan yang sangat bermakna jumlah anak dari 
ibu akseptor KB dengan non akseptor KB, demikian pula halnya dengan 
lama pendidikan formal ibu ada perbedaan yang bermakna antara jarak 
kelahiran anak pada ibu akseptor KB pil dengan non akseptor KB. Untuk 
pendapatan perkapita perbulan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 
bermakna. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa 
ada perbedaan yang bermakna antara konsumsi enrgi anak balita dari ibu 
akseptor KB pil dan ibu non akseptor KB. Untuk konsumsi protein tidak 
ditemukan adanya perbedaan bermakna. Hasil uji statistik dengan 
menggunakan uji korelasi product moment menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang bermakna antara jarak kelahiran dengan status gizi anak 
balita dari ibu akseptor KB pil dengan non akseptor KB, demikian pula 
halnya dengan pendapatan perkapita perbulan, sedangkan untuk jumlah 
anak maupun lama pendidikan formal tidak menunjukkan adanya hubungan 
yang bermakna.  
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