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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penyakit Jantung Bawaan 

 Penyakit Jantung Bawaan (PJB) merupakan penyakit dengan kelainan 

pada struktur jantung yang dibawa sejak lahir. Kelainannya meliputi dinding 

jantung, katup jantung, pembuluh darah arteri atau vena yang dapat menyebabkan 

perubahan fungsi sirkulasi jantung.
19

 Penyakit ini terjadi pada 10 dari 1000 anak 

yang lahir hidup, insidensnya lebih tinggi pada bayi lahir mati dan pada abortus 

spontan.
20

 PJB diklasifikasikan menjadi 2 yaitu PJB asianotik dan sianotik
7,20,21

 

Jumlah pasien PJB asianotik lebih banyak daripada pasien PJB sianotik, dimana 

Defek Septum Ventrikel merupakan PJB yang paling banyak terjadi.
3
 

2.1.1 Etiologi 

Etiologi pasti dari PJB belum diketahui namun telah diketahui adanya 

faktor genetik (endogen) dan lingkungan (eksogen) yang berperan.
22

 Berbagai 

jenis penyakit genetik dan sindrom tertentu berkaitan erat dengan kejadian PJB.
3
 

Pada beberapa kasus, orang tua dengan PJB lebih rentan untuk memiliki anak 

yang menderita PJB pula.
19

 Selain itu anak yang menderita penyakit genetik, 

contohnya Sindrom Down sering kali menderita PJB, dimana 50% bayi dengan 

Sindrom Down menderita PJB.
19

 Faktor eksogen seperti infeksi rubela pada 

trimester pertama kehamilan, penyakit diabetes, pajanan terhadap sinar X, 

merokok selama kehamilan, konsumsi obat selama kehamilan (thalidomide, 

alkohol, fenitoin) diduga berperan menjadi penyebab PJB.
3,19,22
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Namun diperkirakan lebih dari 90% kasus PJB penyebabnya adalah 

multifaktorial yaitu kombinasi antara faktor endogen dan faktor eksogen, dimana 

apabila kedua faktor tersebut terjadi pada minggu-minggu pertama kehamilan 

dapat menyebabkan kelainan struktural pada jantung janin.
3
 

2.1.2 Klasifikasi 

PJB diklasifikasikan menjadi 2 yaitu PJB asianotik dan sianotik.
7,20,21

 PJB 

asianotik diakibatkan oleh adanya pirau kiri ke kanan atau kelainan obstruktif 

tanpa disertai gejala sianosis.
7,22

 PJB sianotik ditemukan adanya pirau kanan ke 

kiri dengan peningkatan atau penurunan aliran darah pulmonal dan disertai adanya 

gejala sianosis akibat adanya pirau tersebut serta hipoksemia.
3,7,22

 

2.1.3 PJB Asianotik 

PJB asianotik ditandai adanya lesi dengan pirau kiri ke kanan yang 

menyebabkan peningkatan aliran darah pulmonal {duktus arteriosus persisten, 

defek septum ventrikel (DSV), defek septum atrium (DSA)}.
3,7

 Serta adanya lesi 

obstruktif yang tidak disertai pirau  dan umumnya memiliki aliran darah pulmonal 

yang normal (stenosis aortik, stenosis pulmonal, koarktasio aorta).
3,7 

2.1.3.1 Defek Septum Ventrikel (DSV) 

2.1.3.1.1 Definisi dan Epidemiologi DSV 

DSV adalah kelainan pada jantung yang ditandai dengan adanya lubang 

pada septum ventrikel yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri 
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jantung.
23

 DSV merupakan kelainan jantung bawaan yang paling sering 

ditemukan yaitu sekitar 30% dari kelainan jantung bawaan lainnya.
3,22,23

  

2.1.3.1.2 Gejala Klinis DSV 

 Gejala Klinis tergantung pada ukuran defek dan adanya hipertensi 

pulmonal.
22

 Pada defek yang kecil anak akan tampak sehat, kemerahan, nadi 

normal, jantung tidak membesar, dan terdengar bising jantung. Pada defek sedang 

terdapat sesak napas saat minum dan menangis, infeksi paru berulang, kenaikan 

berat badan tidak memuaskan. Pada defek besar akan tampak adanya sesak napas 

saat istirahat, kadang tampak sianosis, dan gangguan pertumbuhan yang nyata.
3,22 

2.1.3.2 Defek Septum Atrium (DSA) 

2.1.3.2.1 Definisi dan Epidemiologi DSA 

DSA adalah terdapatnya defek pada septum yang memisahkan atrium kiri 

dan atrium kanan.
3
 DSA dibagi menjadi 2 yaitu DSA ostium primum dan DSA 

ostium sekundum, namum DSA ostium sekundum lebih sering terjadi daripada 

DSA ostium primum.
3,22

 DSA terjadi pada sekitar 10% dari seluruh kelainan 

jantung bawaan.
3
 

2.1.3.2.2 Gejala Klinis DSA 

Gejala klinis DSA sedikit berbeda tergantung tipe DSA. Pada DSA ostium 

sekundum keluhan jarang terjadi pada masa bayi dan anak, gejala klinis biasanya 

sesak napas setelah kerja berat dan infeksi saluran napas berulang.
3,22

 Tumbuh 

kembang biasanya normal, tapi bila pirau besar berat badan anak sedikit kurang.
3
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2.1.3.3 Duktus Arteriosus Persisten (DAP) 

2.1.3.3.1 Definisi dan Epidemiologi DAP 

DAP adalah keadaan dimana duktus arteriosus yang menghubungkan 

arteri pulmonalis dengan aorta tidak tertutup setelah bayi lahir.
3,23,24

 DAP terjadi 

pada 7% dari seluruh kelainan jantung bawaan, terutama pada bayi dari ibu 

penderita rubela saat kehamilan trimester pertama dan bayi yang dilahirkan 

prematur.
3,22

 Pada bayi dengan berat lahir kurang dari 1000 gram insidens DAP 

mencapai 80%.
3
 

2.1.3.3.2 Gejala Klinis DAP 

Beratnya keluhan berhubungan dengan besarnya pirau. Pada DAP kecil 

biasanya tidak menunjukan adanya gejala hanya terdengar bising kontinu pada 

auskultasi dibawah klavikula kiri. Pada DAP besar gejala berat timbul sejak 

minggu pertama kehidupan. Anak tampak kecil, kurus, sulit makan dan minum, 

berat badannya tidak bertambah. Gangguan pertumbuhan merupakan gejala utama 

DAP besar.
3,7,22,23 

 

2.1.3.4 Stenosis Pulmonal 

2.1.3.4.1 Definisi dan Epidemiologi Stenosis Pulmonal 

Stenosis pulmonal adalah suatu keadaan dimana katup pulmonal 

mengalami deformitas sehingga katup mengalami penebalan dan menyempit.
22,24

 

Stenosis pulmonal dapat merupakan kelainan tersendiri (murni) atau bagian dari 
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PJB lain, pada stenosis pulmonal murni angka kejadian mencapai 10% dari 

seluruh kelainan jantung bawaan.
3
 

2.1.3.4.2 Gejala Klinis Stenosis Pulmonal 

Anak dengan stenosis pulmonal murni biasanya tidak memperlihatkan 

gejala.
3,7,23

 Anak tampak sehat, tumbuh kembang normal, gizi baik dengan wajah 

moon face.
3,7

 Namun pada stenosis pulmonal berat dapat terjadi gagal jantung.
3
 

2.1.3.5 Stenosis Aorta 

2.1.3.5.1 Definisi dan Epidemiologi Stenosis Aorta 

Stenosis aorta adalah suatu keadaan diamana katup aorta mengalami 

penyempitan.
3,23

 Stenosis aorta dapat bersifat murni atau merupakan bagian dari 

kelainan jantung bawaan lain. Stenosis aorta murni terjadi pada 5% dari seluruh 

kelainan jantung bawaan.
3
 

2.1.3.5.2 Gejala Klinis Stenosis Aorta 

Gejala klinis stenosis aorta dipengaruhi tingkat keparahan penyempitan 

katup aorta. Pada masa neonatus dan bayi stenosis aorta dapat menyebabkan gagal 

jantung, pada masa anak-anak stenosis aorta berat dikeluhkan dengan pusing saat 

olahraga atau aktivitas berat dan penurunan kesadaran.
3,22 

2.1.3.6 Koarktasio Aorta 

2.1.3.6.1 Definisi dan Epidemiologi Koarktasio Aorta 
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Koarktasio aorta adalah keadaan dimana terdapat penyempitan lokal pada 

aorta yang hampir selalu terjadi pada posisi justaduktal (duktus arteriosus). 

Koarktasio aorta terjadi pada sekitar 10% kelainan jantung bawaan dan lebih 

sering terjadi di negara Eropa dibanding di negara Asia.
3,7,22 

2.1.3.6.2 Gejala Klinis Koarktasio Aorta 

Gejala klinis koarktasio aorta tergantung pada derajat obstruksi dan 

kelainan jantung yang menyertai. Apabila obstruksi berat dapat terjadi gagal 

jantung dalam minggu pertama kehidupan. Gejala khasnya yaitu nadi femoralis 

lebih lemah dan lambat dibanding nadi radialis atau nadi brakialis. Gejala dapat 

timbul mendadak seperti sesak napas, hepatomegali, termasuk gangguan 

makan.
3,7,22 

2.2 Pertumbuhan 

Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, 

ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan 

ukuran berat (gram, pound, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang 

dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh). Pertumbuhan 

tidak hanya mencerminkan kesehatan secara umum tapi juga lingkungan, gizi, dan 

emosi seorang anak. Pertumbuhan yang optimal tergantung pada potensi 

biologisnya dimana tingkat tercapainya potensi biologis seseorang merupakan 

hasil interaksi dari faktor genetik, lingkungan bio-fisiko-psiko-sosial dan 

perilaku.
22,25 
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2.2.1 Jenis Pertumbuhan 

2.2.1.1 Pertumbuhan Linear 

Ukuran linear adalah ukuran yang berhubungan dengan panjang. Seperti 

panjang badan dan lingkar kepala. Rendahnya pertumbuhan linear menunjukan 

keadaan gizi yang kurang, karena rendahnya asupan protein dan energi di masa 

sebelumnya.
26

 

2.2.1.2 Pertumbuhan Masa Jaringan 

Ukuran massa jaringan adalah massa tubuh. Seperti berat badan, lingkar 

lengan atas, dan tebal lemak. Rendahnya pertumbuhan massa jaringan 

menunjukan keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan protein saat 

pengukuran dilakukan.
26

 

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

2.2.2.1 Faktor Genetik 

Faktor genetik adalah dasar untuk mencapai hasil akhir proses 

pertumbuhan anak. Melalui instruksi genetik yang terkandung dalam zigot dapat 

ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Faktor bawaan (normal dan 

patologis), jenis kelamin, ras merupakan beberapa komponen faktor genetik. 

Gangguan pertumbuhan di negara maju lebih sering disebabkan oleh faktor 

genetik namum di negara berkembang selain faktor genetik, faktor lingkungan 

yang kurang memadai juga berpengaruh pada pertumbuhan anak.
22,25,27
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2.2.2.2 Faktor Lingkungan  

Lingkungan adalah faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya 

potensi genetik yang optimal. Lingkungan yang baik akan meningkatkan 

tercapainya potensi genetik yang optimal namun lingkungan yang buruk akan 

menghambatnya. Secara gari besar faktor lingkungan dibagi menjadi faktor 

pranatal, faktor natal, dan faktor pasca natal.
25,27 

2.2.2.2.1 Faktor Pranatal 

Merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan anak 

saat di dalam kandungan, yaitu : Gizi ibu saat hamil, trauma, toksin, zat kimia, 

endokrin, radiasi, infeksi, stres, anoksia embrio, imunitas.
25,27 

2.2.2.2.2 Faktor Natal 

Faktor lingkungan atau komplikasi persalinan seperti asfiksia yang 

dapat berakibat fatal pada bayi.
22,27 

2.2.2.2.3 Faktor Pascanatal 

2.2.2.2.3.1 Lingkungan Biologis 

Status gizi bayi saat lahir merupakan salah satu faktor biologis 

yang sangat mempengaruhi pertumbuhan, jika status gizi kurang dapat 

dipastikan pertumbuhan anak akak terganggu. Gizi juga dipengaruhi oleh 

ketahanan makanan (food security) keluarga yang meliputi keteresediaan 

makanan dan pembagian makanan yang adil dalam keluarga.
7,25,27 
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Faktor lingkungan biologis lain yang berpengaruh antara lain ras, 

jenis kelamin, umur, penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan 

hormon.
7,25,27 

2.2.2.2.3.2 Lingkungan Fisik 

Cuaca, musim, keadaan geografis, sanitasi, keadaan rumah 

merupakan beberapa faktor fisik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan.  

Sanitiasi lingkungan yang buruk dapat meningkatkan kejadian penyakit 

infeksi, apabila anak sering sakit maka pertumbuhannya akan 

terganggu.
7,25,28 

2.2.2.2.3.3 Lingkungan Psikososial 

Stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman yang wajar, 

kelompok sebaya, stress, cinta dan kasih sayang, kualitas interaksi anak 

dan orang tua merupakan faktor psikososial yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak.
7,25,28  

2.2.2.2.3.4 Lingkungan Keluarga dan Adat Istiadat 

Pekerjaan dan pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, 

kepribadian orang tua merupakan faktor keluarga yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan anak. Terdapatnya pantangan, tahayul, tabu, 

dan kepercayaan tertentu dalam masyarakat dapat menyebabkan konsumsi 

makanan terentu menurun.
7,25,28  
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2.2.3 Gizi untuk pertumbuhan 

2.2.3.1 Kebutuhan energi 

Kebutuhan energi seseorang adalah konsumsi energi berasal dari 

makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila 

dia mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang 

sesuai dengan kesehatan jangka panjang dan memungkinkan pemeliharaan 

aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomi.
29,30 

2.2.3.2 Asupan Makanan 

Makanan yang sehat untuk bayi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 

makanan utama ASI/PASI (pengganti ASI) dan makanan pelengkap yang terdiri 

dari buah, biskuit, makanan lembek (nasi tim), dan makanan lumat (bubur). ASI 

adalah makanan ideal bagi bayi terutama pada bulan-bulan pertama, setelah anak 

berusia 1 tahun makanannya harus bervariasi. Makanan yang diberikan harus 

cukup energi, protein, dan zat gizi lain.
31

 

Gambar 1. Angka kecukupan gizi anak usia 0-6 tahun
32
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2.2.4 Parameter Penilaian Pertumbuhan 

2.2.4.1 Antropometri 

Antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh manusia dalam hal ini 

dimensi tulang otot dan jaringan lemak. Dalam klinik antropometri selain 

digunakan untuk menentukan status nutrisi anak, juga dapat digunakan untuk 

memantau tumbuh kembang anak. Pengukuran antropometri pada anak umumnya 

meliputi pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala. 

Pengukuran dilakukan secara berkala untuk mengkaji pertumbuhan jangka 

pendek, jangka panjang, dan status nutrisi.
33

 

Parameter yang digunakan : 

1) Umur 

Umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan 

umur akan menyebabkan status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran berat 

badan dan tinggi badan yang akurat tidak akan berarti bila tidak disertai 

dengan umur yang tepat.
34

 

 

2) Berat Badan (BB) 

Berat Badan (BB) merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling 

sering digunakan. BB menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air, dan 

mineral pada tulang. BB juga memerlukan data lain seperti umur, jenis 

kelamin, dan panjang badan atau tinggi badan untuk menginterpretasikan 

data tersebut secara optimal. Berat badan diukur dengan timbangan digital 
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atau timbangan dacin. Berat badan anak sebaiknya diukur dengan baju 

minimal dan tanpa popok pada bayi. Pencatatan dengan ketelitian hingga 

0,01 kg pada bayi dan 0,1 kg pada anak.
25,33,34 

2.2.4.2 Berat badan menurut umur (BB/U) 

Pada keadaan normal dimana keadaan kesehatan dan keseimbangan antara 

konsumsi dan kecukupan zat gizi terjamin, berat badan berkembang mengikuti 

pertambahan umur. Berat badan menggambarkan massa tubuh dimana massa 

tubuh sangat sensitif terhadap perubahan yang mendadak, seperti infeksi. 

Berdasarkan sifat tersebut, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status 

gizi seseorang saat ini.
33,34 

Gambar 2. Kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks
32
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2.2.4.3 Z-score 

Z- score atau disebut juga simpangan baku/standar deviasi unit (SD) 

diterapkan pertama kali oleh WHO pada tahun 1979. WHO merekomendasikan 

negara berpendapatan rendah untuk menggunakan Z-score karena dapat dihitung 

secara akurat di luar rentang batas yang asli. Hal ini menguntungkan negara 

berpendapatan rendah karena individu dengan indeks yang ekstrim dibawah 

persentil dapat dilklasifikasikan secara akurat.
30,35 

2.2.5 Penilaian Pertumbuhan 

Penilaian pertumbuhan dimulai dengan memplotkan hasil tinggi badan, 

berat badan pada kurva standar. Pemantauan pertumbuhan di Indonesia 

menggunakan kurva pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Terdapat lima garis 

pertumbuhan
25

 yaitu : 

1) Normal Growth dimana arah garis pertumbuhan sejajar atau berhimpit 

dengan garis baku. 

2) Catch-up growth dimana arah garis pertumbuhan melebihi arah garis 

baku. 

3) Growth Faltering dimana arah garis pertumbuhan kurang dari arah 

garis baku atau kurang dari yang diharapkan. 

4) Flat Growth dimana arah garis pertumbuhan datar atau menetap. 

5) Loss of Growth dimana arah garis pertumbuhan menurun dari arah 

garis baku. 
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2.3 Perumbuhan pada anak dengan Penyakit Jantung Bawaan (PJB) 

Pada anak dengan PJB beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Anak 

dengan PJB mengalami malnutrisi akut maupun kronik dengan pengurangan 

lemak subkutan, massa otot yang mengecil dan retardasi pertumbuhan linier. 

Mereka juga mengalami ketidakseimbangan penggunaan energi yang 

mengakibatkan defisiensi nutrisi tertetentu atau ketidakcukupan total energi. 

Kurangnya energi, protein, dan nutrisi lain mempengaruhi pertumbuhan anak. 

Saat lahir, rata-rata berat badan anak dengan PJB tergolong normal tapi dengan 

cepat akan terkena dampaknya pada awal kehidupan. Pada PJB asianotik berat 

badan akan lebih terkena dampak.
8,11,36,37 

Belum diketahui secara pasti penyebab gangguan pertumbuhan yang terjadi 

pada anak dengan PJB. Kombinasi tipe PJB, masukan nutrisi yang kurang, 

malabsorpsi, kegagalan pengguanaan energi untuk tumbuh karena terdapat anoxia 

dan hipermetabolisme merupakan beberapa faktor yang diperkirakan 

menyebabkan gangguan pertumbuhan.
10,11,38

 

1) PJB 

Pada PJB asianotik terdapat lesi yang menyebabkan pirau dari 

jantung kiri ke jantung kanan. Pada lesi tersebut terdapat hubungan antara 

sirkulasi sistemik dan sirkulasi paru yang menyebabkan darah kaya 

oksigen kembali ke paru. Peningkatan volume darah di paru menurunkan 

compliance paru dan meningkatkan usaha nafas. Karena aliran darah dari 

ventrikel kiribanyak kembali ke paru, maka untuk menjga aliran darah ke 
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sistemik tetap tinggi akan dikompensasi dengan meningkatkan aktivitas 

saraf simpatis, sehingga meningkatkan heart rate dan stroke volume. Hal 

ini menyebabkan peningkatan katekolamin di sirkulasi dikombinasikan 

dengan usaha nafas akan menyebabkan peningkatan konsumsi total body 

oxygen yang biasanya diluar kemampuan sirkulasi untuk mencukupinya. 

Pada PJB asianotik terjadi malnutrisi akut sehingga berat badan lebih 

terpengaruh.
3,7,22

 

2) Intake nutrisi yang tidak adekuat 

Hilangnya nafsu makan, sesak napas, kelelahan, muntah 

berlebihan, infeksi saluran napas, anoreksia dan asidosis diduga 

mempengaruhi rendahnya intake kalori pada anak dengan PJB. Keadaan 

tersebut terutama terjadi pada PJB dengan gagal jantung kongestif. Anak 

akan mengalami sesak dan mudah lelah sebelum dapat menghabiskan 

makanan yang dibutuhkan. Anak dengan PJB mungkin mengonsumsi 

kalori sesuai untuk umurnya, tapi jumlah ini kurang untuk kebutuhan 

BB/U yang diharapkan dan untuk mengejar pertumbuhan. Sehingga pola 

makan anak dengan PJB berbda dengan anak normal dimana anak dengan 

PJB makan dengan porsi lebih sedikit tapi frekuensi makan lebih banyak 

dan kebutuhan zat gizi untuk anak dengan PJB lebih tinggi yaitu 20-30% 

diatas angka kecukupan gizi.
3,10,39,40,41 
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3) Hipermetabolisme 

Hipermetabolisme dihubungkan dengan peningkatan konsumsi 

oksigen oleh jantung yang hipertrofi dan stimulasi metabolisme karena 

peningkatan sekresi katekolamin. Hipermetabolisme berdampak pada 

intake energi dan penggunaan energi. Basal Metabolic Rate (BMR) yang 

tinggi pada anak dengan PJB terjadi karena anak memiliki komposisi 

tubuh yang abnormal khususnya lean body mass yang tinggi, selain itu 

juga dikarenakan peningkatan sistem hematopoetik dan aktivitas otot 

pernapasan karena terdapat peningkatan konsumsi resting O2.
3,10,39,40 

Anak dengan PJB mengalami rentan mengalami infeksi yang akan 

menyebabkan kenaikan suhu basal dan stress metabolik. 

Hipermetabolisme menyebabkan nutrisi yang masuk sebagian besar untuk 

mencukupi metabolisme yang tinggi sehingga yang disimpan untuk 

menunjang pertumbuhan sedikit. Tidak efisiennya metabolisme jantung 

dan jaringan lain juga menyebabkan energi yang tersisan untuk 

pertumbuhan sedikit.
3,10  

4) Malabsorpsi 

Anak dengan gagal jantung kanan akibat PJB yang didertia akan 

menyebabkan peningkatan tekanan vena sistemik, yang menyebabkan 

edema pada dinding usus dan permukaan mukosa yang menyebabkan 

absorpsi nutrisi dan drainase limfa terganggu. Malabsorpsi 
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mengakibatkan berkurangnya energi yang dapat dimetabolisme 

meskipun masukan kalori cukup.
10,42

 

5) Hipoksia Kronis 

Hipoksia menyebabkan berkurangnya pembelahan sel akibat 

berkurangnya sintesa protein. Hipoksia juga mengakibatkan jantung 

menggunakan metabolisme glikolisis. Hipoksia kronis juga memegang 

peranan penting dalam terjadinya anorexia dan tidak efisiennya proses 

metabolisme di tingkat seluler.
3,36,43

 

 

2.4 Edukasi Kesehatan 

Edukasi kesehatan adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi 

orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan 

apa yang diharapkan oleh pelaku edukasi kesehatan.
16

 Tujuan edukasi kesehatan 

adalah meningkatkan pengetahuan kesehatan perorangan sehingga orang yang 

dituju mengetahui paling sedikit mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan 

perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan status kesehatannya, 

mencegah timbulnya penyakit dan memulihkan penyakit.
44

 Hasil yang diharapkan 

dari edukasi kesehatan adalah terdapat perilaku untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang kondusif oleh sasaran dari edukasi kesehatan.
16

 

2.4.1 Faktor yang mempengaruhi edukasi kesehatan 

1) Pendidikan 

Pendidikan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap 

informasi baru yang diterima, dimana semakin tinggi tingkat 
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pendidikan semakin mudah seseorang menerima informasi yang 

diterima.
16

 

2) Sosial Ekonomi 

Tingkat sosial ekonomi biasanya sebanding dengan tingkat 

pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi semakin 

mudah seseorang menerima informasi yang diterima.
16

 

3) Kepercayaan Masyarakat 

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh 

orang yang sudah dikenal, karena sudah terdapat kerpercayaan 

masyarakat dengan penyampaian informasi.
16

 

2.4.2 Metode edukasi kesehatan 

1) Metode Individu 

Metode ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina 

seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau 

inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual karena setiap 

orang memiliki masalah atau alasan yang berbeda-beda. Pendekatan 

metode individu yaitu
16

 : 

a) Bimbingan dan penyuluhan (Guidance and Counceling) 

Dengan pendekatan ini kontak antara klien dengan petugas 

lebih sensitif. Setiap masalah yang diahadapi klien dapat diteliti 

dan dibantu penyelesaiannya.  
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b) Wawancara (Interview) 

Dengan pendekatan ini petugas dapat menggali informasi lebih 

lanjut mengenai masalah yang dialami klien. 

2) Metode Kelompok 

Edukasi berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Metode 

kelompok terdiri dari kelompok besar dimana jumlah peserta lebih dari 

15 orang dan kelompok kecil bila jumlah pesera kurang dari 15 

orang.
16

 

3) Metode Massa 

Metode ini digunakan untuk mengomunikasikan pesan-pesan 

kesehatan yang ditujukan pada masyarakat yang bersifat umum tanpa 

membedakan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan aspek lainnya. 

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kesaradaran 

masyarakat terhadap suatu masalah dan belum diharapkan untuk 

sampai pada perubahan perilaku.
16

 

2.4.3 Media edukasi kesehatan 

Media adalah alat yang digunakan oleh petugas dalam menyampaikan 

bahan, materi atau pesan kesehatan. Tujuan penggunaan media adalah 

untuk mempermudah klien memperoleh pengetahuan dan memahami 

pesan yang disampaikan. Berdasarkan fungsinya media dibagi menjadi 

tiga yaitu
16

 : 
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1) Media Cetak 

a) Booklet  

Digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam 

bentuk buku baik tulisan maupun gambar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Adawiyani di Surabaya pada tahun 2013 

menunjukkan setelah diberikan booklet pada kelompok perlakuan 

terdapat peningkatan kepatuhan minum TTD sehingga kadar 

hemoglobin mengalami peningkatan dibanding dengan kelompok 

kontrol.
16,45

 

b) Leaflet  

Digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan melalui 

lembaran yang dilipat, isi informasi dapat dalam bentuk kalimat, 

gambar, atau keduanya.  

c) Flyer : Bentuk seperti leaflet tapi tidak berlipat.
16

 

d) Fip chart  

 Biasanya dalam bentuk buku dimana tiap lembar berisi 

gambar peragaan dan lembaran baliknya berisi kalimat sebagai 

informasi yang berkaitan dengan gambar.  

e) Rubirk pada surat kabar 

f) Poster : Berisi informasi kesehatan yang biasanya ditempel di 

tempat umum.  

g) Foto yang berisi informasi kesehatan. 
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Teori 

2.6 Kerangka Konsep 

Penggunaan energi, genetik, lingkungan fisik tidak diteliti karena 

keterbatasan biaya dan kemampuan. Pengaruh adat dianggap sama karena sampel 

diambil di RSUP Dr. Kariadi yang mayoritas bersuku jawa. Umur dibatasi yaitu 3 

bulan – 5 tahun. Pendidikan orang tua dan pekerjaan orangtua akan dimasukan 

dalam kuesioner sebagai karakteristik data. 
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Gambar 4. Kerangka Konsep 

2.7 Hipotesis 

2.7.1 Hipotesis Mayor 

Edukasi kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan anak dengan PJB 

Asianotik. 

2.7.2 Hipotesis Minor 

1. Terdapat perbedaan WAZ yang bermakna (peningkatan) pada anak dengan 

PJB Asianotik yang diberikan edukasi pada orangtuanya dibanding dengan 

yang tidak diberi edukasi pada orangtua. 

2. Terdapat perbedaan WAZ yang bermakna (peningkatan) pada anak dengan 

PJB Asianotik sesudah diberi edukasi dibanding sebelum diberi edukasi 

pada orangtua. 

3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna WAZ pada anak dengan PJB 

Asianotik yang tidak diberi edukasi pada orangtua. 

Cara Edukasi 

Kesehatan 

Pertumbuhan anak 

dengan PJB 

Asianotik 

-Frekuensi Sakit 

-Pendidikan Orangtua 


