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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun manusia 

seutuhnya antara lain diselenggarakan melalui upaya kesehatan anak sedini mungkin 

sejak anak masih dalam kandungan.
1
 Keberhasilan pembangunan suatu bangsa 

berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. 

Pembentukan kualitas SDM yang optimal, baik sehat secara fisik maupun psikologis 

sangat bergantung dari proses tumbuh kembang anak.
2
  

Tumbuh kembang adalah suatu proses berkelanjutan mulai dari konsepsi 

sampai dengan maturitas yang dipengaruhi faktor lingkungan dan faktor bawaan.
3
 

Tumbuh kembang balita akan optimal jika lingkungan memberikan dukungan yang 

positif atau sebaliknya.
4
 Dalam proses perkembangan anak terdapat masa-masa 

kritis. Dimana pada masa tersebut di perlukan suatu stimulasi yang berfungsi agar 

potensi anak berkembang. 
5
 

Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan merupakan masalah yang 

serius bagi negara maju maupun negara berkembang di dunia.
6
 Status gizi merupakan 
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salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Status gizi yang kurang akan menghambat laju perkembangan yang dialami 

individu, akibatnya proporsi struktur tubuh menjadi tidak sesuai dengan usianya yang 

pada akhirnya akan berimplikasi pada perkembangan aspek lainnya. 
7
 

Berdasarkan laporan dari kabupaten/ kota, jumlah kasus gizi buruk dengan 

indikator berat badan menurut tinggi badan di Jawa Tengah tahun 2016 sebanyak 

262 kasus.
8
 Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil 

pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam 

penimbangan balita setiap bulan di posyandu.
9
 

Jumlah balita yang datang dan di timbang di Posyandu dari seluruh balita yang 

ada yaitu sejumlah 87.134 balita (81,14%) dari 107.389 balita yang di laporkan. 

Prevalensi gizi balita menurut BB/U pada tahun 2016 dapat di lihat pada gambar I.1 

.
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Gambar 1. Prevalensi Gizi Balita Tahun 2016 
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Upaya-upaya yang mendukung untuk tumbuh kembang optimal bagi anak 

sudah dan akan terus dilakukan bahkan dikembangkan ke arah yang lebih baik, salah 

satunya melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang 

dilakukan di Posyandu, sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Republik 

Indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan 

Gizi.
11

 

Orang tua memiliki peran strategis dalam mendidik dan membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak.
11

 Pengetahuan yang tinggi dapat memberikan 

stimulasi optimal tumbuh kembang anak dibandingkan kurangnya pengetahuan 

tentang stimulasi tumbuh kembang akan berdampak pada sikap yang tidak 

mendukung terhadap pemberian stimulasi anak karena pengetahuan sangat berperan 

penting dalam pembentukan seseorang. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki 

akan semakin positif sikap seseorang terhadap objek tertentu. 
12

 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan adalah 

dengan metode penyampaian informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran 

dengan menggunakan media edukasi kesehatan yang tepat. Media edukasi kesehatan 

adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang 

ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronik 

(televisi, radio, komputer dan sebagainya) sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan dan merubah perilaku ibu terhadap kesehatan. 
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Berdasarkan penelitian Renni Nur Fatmawati membuktikan bahwa pemberian 

penyuluhan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap ibu 

dalam pemberian menu gizi seimbang. Penyuluhan sebagai proses perubahan 

pengetahuan dan sikap yang menuntut persiapan dan pengetahuan yang memadai 

bagi penyuluh maupun sasarannya.
13

 

Metode penyuluhan juga dapat dipakai pada sasaran dengan pendidikan rendah 

maupun tinggi, dan waktu penyuluhan dilakukan sasaran bisa berpartisipasi secara 

aktif dan memberikan umpan balik terhadap materi penyuluhan yang diberikan. 

Leaflet dipilih sebagai media karena mudah disimpan, ekonomis dan bisa berfungsi 

sebagai pengingat bagi sasaran. Oleh sebab itu, salah satu usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan pengetahuan adalah memberikan penyuluhan dengan 

pemberian leaflet.
14

 

1.2    Rumusan Masalah  

Berdasarkan data dan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang 

diatas, maka dapat dirumuskan untuk diteliti, yaitu “Bagaimana perbandingan 

pengetahuan dan sikap ibu terhadap tumbuh kembang balita menggunakan metode 

penyuluhan dengan media leaflet dan metode penyuluhan tanpa media leaflet?” 
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1.3      Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

   Membuktikan perbandingan penggunaan metode penyuluhan dengan dan 

tanpa Media Leaflet terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang tumbuh kembang 

balita. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1) Membuktikan metode penyuluhan dengan media leaflet dalam 

meningkatkan pengetahuan ibu terhadap tumbuh kembang balita 

2) Membuktikan metode penyuluhan dengan media leaflet dalam 

meningkatkan sikap ibu terhadap tumbuh kembang balita 

3) Membuktikan metode penyuluhan tanpa media leaflet dalam 

meningkatkan pengetahuan ibu terhadap tumbuh kembang balita 

4) Membuktikan metode penyuluhan tanpa media leaflet dalam 

meningkatkan sikap ibu terhadap tumbuh kembang balita 

5) Membuktikan perbandingan metode penyuluhan dengan media leaflet 

dan penyuluhan tanpa media leaflet dalam meningkatkan pengetahuan 

ibu terhadap tumbuh kembang balita  

6) Membuktikan perbandingan metode penyuluhan dengan media leaflet 

dan penyuluhan tanpa media leaflet dalam meningkatkan sikap ibu 

terhadap tumbuh kembang balita  
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1.4     Manfaat Penelitian 

a. Bagi Bidang Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

sikap ibu balita tentang tumbuh kembang balita 

b. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi kepada 

tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu tentang 

tumbuh kembang balita 

c. Bagi Masyarakat 

Responden yang ikut serta dalam kegiatan penyuluhan mendapatkan 

pengetahuan terkait tumbuh kembang balita, sehingga di masa yang akan 

datang responden dapat menerapkan pengetahuan yang didapat. 

1.5 Keaslian Penelitian 

  Beberapa penelitian terdahulu yang serupa berkaitan dengan perbandingan 

penggunaan metode penyuluhan dengan dan tanpa media leaflet terhadap 

pengetahuan dan sikap ibu tentang tumbuh kembang balita tabel berikut: 

Tabel 1. Tabel Keaslian Penelitian 

Peneliti Judul Metode     Hasil 
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Renni Nur 

Fatmawati
13

  

 

 

 

 

 

 

 

Siti 

Uswatun 

chasanah
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Penyuluhan Gizi 

terhadap 

Pengetahuan dan 

Sikap Ibu dalam 

Pemberian Menu 

Seimbang pada 

Balita di Dusun 

Tegalrejo, Pleret, 

Bantul, 

Yogyakarta Tahun 

2014 

 

Pemberian Leaflet 

dan Penyuluhan 

terhadap 

Peningkatan 

Pengetahuan  

Wanita Usia 

Subur Tentang 

Alat Kontrasepsi 

KB 

 

 

 

 

 

 

Design: quasi 

experiment  

Subyek: Anak balita 

Tempat: Dusun 

Tegalrejo, Pleret, 

Bantul, Yogyakarta 

Variabel bebas:  

Penyuluhan Gizi 

Variabel terikat:  

Pengetahuan, sikap 

Design : quasi 

experiment 

Subjek: Wanita PUS 

di Perumahan 

Sakinah II  

Tempat: Perumahan 

Puri Sakinah II 

Jambidan, 

Banguntapan, 

Bantul 

Variabel bebas: 

media edukasi 

Variable terikat: 

Dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dan 

Ho ditolak yang 

artinya penyuluhan 

gizi berpengaruh 

terhadap pengetahuan 

dan sikap ibu dalam 

pemberian menu 

seimbang pada balita. 

 

 

 

Hasil analisis dua 

variabel diketahui 

metode penyuluhan 

lebih efektif 

meningkatkan 

pengetahuan daripada 

metode leaflet karena 

ada faktor luar yang 

mempengaruhi 

keberhasilan 

penyuluhan. Faktor-

faktor tersebut yaitu 

faktor penyuluh, faktor 

sasaran, dan faktor 

proses penyuluhan,. 
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Furi 

kamalia 

Fitriani
15

 

 

 

 

 

 

 

 

Yusran
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Penyuluhan Media 

Lembar Balik Gizi 

Terhadap 

Peningkatan 

Pengetahuan Ibu 

Balita Gizi 

Kurang di 

Puskesmas 

Pamulang, 

Tangerang Selatan 

Tahun  2015 

Pengaruh 

Pendidikan 

Kesehatan 

Terhadap 

Pengetahuan Ibu 

dalam 

Mengoptimalkan 

Pencapaian 

Tumbuh Kembang 

Anak Pra Sekolah 

di Kecamatan 

Kartasura  

pengetahuan, sikap 

 

 

Design: pra 

experiment, one 

group pre test dan 

post test. 

Subjek:Ibu balita 

Tempat: di 

Puskesmas Ciputat 

Timur, Kota 

Tangerang Selatan 

 

Variabel bebas: 

media edukasi 

Variabel terikat: 

Pengetahuan 

Design: quasi 

eksperimen, pretest 

and posttest control 

group 

Subjek: ibu yang 

memiliki anak pra 

sekolah di 

 

 

Terdapat perbedaan 

pengetahuan yang 

signifikan pada  

Ibu balita sebelum dan 

sesudah diberikan 

penyuluhan 

 

 

 

 

Terdapat pengaruh 

pendidikan kesehatan 

terhadap pengetahuan 

dan sikap ibu dalam 

meningoptimalkan 

pencapaian tumbuh 

kembang anak pra 

sekolah di kecamatan 

kartasura 
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Sri 

Haryani
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyuluhan 

Kesehatan 

Berpengaruh 

terhadap Perawatan 

Hipertensi pada 

Usia Dewasa di 

Kota Depok Tahun 

2016 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan 

Kartasura 

Tempat: Kecamatan 

Kartasura 

 

 

Variabel bebas: 

Media leaflet 

Variabel terikat: 

pengetahuan, sikap 

Design: cross 

sectional 

Subjek: 122 Usia 

Dewasa 

Tempat: Depok 

Variabel bebas:  

 

 

 

 

 

 

Hubungan bermakna 

antara penyuluhan 

kesehatan melalui 

media cetak dengan 

perawatan hipertensi 

pada usia dewasa 

dengan  

(p= 0,002) 
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Perbedaan penelitian kali ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

pada subjek penelitian yaitu ibu balita, design penelitian yaitu Pra Eksperimental, 

variabel bebas yaitu penyuluhan dan media leaflet, variabel terikat yaitu 

pengetahuan dan sikap, tempat penelitian di Semarang serta waktu penelitian adalah 

tahun 2018. Dengan demikian, diharapkan dapat mengetahui perbandingan metode 

penyuluhan dengan media leaflet dan metode penyuluhan tanpa media leaflet 

terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang tumbuh kembang balita. 

 

 

 

 

 

     

    


