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INTISARI 
Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Keluarga Mandiri 
Sadar Gizi (Kadarzi) dengan Status Kadarzi Pada Keluarga Anak Usia 5 – 
59 Bulan di Puskesmas Moyudan Kabupaten Sleman, Dewi setiyaningsih 1, 
Lily Arsanti Lestari 2, Jazilah 3. 
 
Latar Belakang : Masalah gizi merupakan salah satu penentu kualitas 
sumber daya manusia. Kurang gizi berakibat menurunnya tingkat 
kecerdasan anak. Salah satu sasaran yang ingin dicapai pada program 
perbaikan gizi menuju Indonesia Sehat 2010 adalah terwujudnya minimal 
80% Kadarzi. Pengetahuan dan sikap kesehatan akan berpengaruh 
terhadap perilaku sebagai hasil jangka menengah dari pendidikan 
kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui hubungan 
antara pengetahuan dan sikap ibu tentang Kadarzi dengan status Kadarzi 
pada keluarga anak usia 5-59 bulan di Puskesmas Moyudan Kabupaten 
Sleman. 
 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan 
sikap ibu tentang Kadarzi dengan status Kadarzi pada keluarga anak balita 
usia 5-59 bulan di Puskesmas Moyudan Kabupaten Sleman. 
 
Metode Penelitian : Observasional dengan rancangan cross sectional. 
Kriteria inklusi populasi adalah mempunyai anak berusia 5 – 59 bulan, 
tinggal dan berdomisili di wilayah penelitian, mampu berkomunikasi dengan 
baik, dan dapat membaca. Jumlah sampel 100 orang, pemilihan sampel 
dengan metode sistematik random sampling dengan menggunakan interval 
(K = 18). Pengolahan data dengan program SPSS versi 11, analisa bivariat 
dengan korelasi.   
 
Hasil : Analisa univariat menunjukkan bahwa terdapat 34% responden 
dengan pengetahuan yang rendah dan 43% responden mempunyai sikap 
negatif terhadap Kadarzi, dan 60% belum kadarzi. Analisa bivariat (korelasi) 
menunjukkan ada hubungan linier positif antara pengetahuan dengan status 
Kadarzi (r = 0,390 ; p < 0,05) dan ada hubungan linier positif antara sikap 
dengan status Kadarzi (r = 0,300 ; p < 0,05). Hubungan tersebut bermakna 
dengan kategori rendah. 
 
Kesimpulan : Ada hubungan linier positif antara pengetahuan dan sikap ibu 
tentang keluarga mandiri sadar gizi (Kadarzi) dengan status Kadarzi pada 
keluarga anak balita usia 5-59 bulan di Puskesmas Moyudan Kabupaten 
Sleman. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, sikap, status Kadarzi.  
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NASKAH PUBLIKASI 
 

Pendahuluan 
 

Masalah gizi perlu dipandang sebagai salah satu faktor penentu 

dalam menunjang kesejahteraan hidup, baik perorangan, keluarga maupun 

masyarakat menuju kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia, sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya 1. 

Dalam menuju ke arah paradigma sehat, pengentasan masalah 

kesehatan dan gizi sangat penting untuk dilakukan mengingat masih 

besarnya masalah kesehatan dan gizi yang terjadi di Indonesia. Pada aspek 

gizi, tingginya prevalensi penderita Kekurangan Kalori Protein (KKP), 

Anemia Gizi Besi (AGB) atau gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) 

pada saat ini menunjukkan pentingnya penanganan masalah gizi yang 

optimal dan efektif. 

Masalah gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya 

manusia. Masalah gizi menimbulkan masalah pembangunan pada masa 

yang akan datang. Kurang gizi berakibat menurunnya tingkat kecerdasan 

anak. Menurunnya kualitas manusia usia muda ini berarti hilangnya 

sebagian besar potensi cerdik pandai yang sangat dibutuhkan bagi 

pembangunan bangsa 2. 

Salah satu sasaran yang ingin dicapai pada program perbaikan gizi 

menuju Indonesia Sehat 2010 adalah terwujudnya minimal 80% keluarga 

mandiri sadar gizi (Kadarzi). Upaya ini merupakan langkah strategis 

mengingat sebagian masalah gizi timbul karena masalah pendidikan 

perilaku dan lingkungan yang tidak mendukung 3. 

Pengetahuan dan sikap kesehatan akan berpengaruh terhadap 

perilaku sebagai hasil jangka menengah dari pendidikan kesehatan. 

Selanjutnya perilaku kesehatan akan berpengaruh terhadap meningkatnya 

indikator kesehatan masyarakat sebagai keluaran (outcome) pendidikan 

kesehatan 4. 



Di dalam sebuah keluarga, biasanya ibu berperan sebagai pengatur 

makanan keluarga. Oleh karena itu, ibu adalah sasaran utama dalam 

pendidikan gizi untuk meningkatkan pengetahuan 5. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sleman, dengan sampel diambil dari 3 Puskesmas, yaitu 

Puskesmas Moyudan, Minggir, dan Sayegan, menunjukkan bahwa keluarga 

yang telah melaksanakan Kadarzi sebesar 57,1% dan belum Kadarzi 42,9%. 

Dalam rekapitulasi data gizi (LB 3)  selama satu tahun (2005) dapat 

diketahui bahwa wilayah Puskesmas Moyudan cakupan Kadarzinya paling 

tinggi apabila dibandingkan dengan Puskesmas lain di Kabupaten Sleman, 

yaitu 1.715 keluarga (20,24%) yang melaksanakan Kadarzi. Meskipun 

begitu, hal ini masih di bawah target yang telah ditetapkan dalam Undang-

undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas) dan di dalam visi Indonesia Sehat 2010, yang menetapkan 

bahwa 80% keluarga menjadi Keluarga Mandiri Sadar Gizi/Kadarzi 6. 

Subyek dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai anak 

umur 5-59 bulan. Anak pada usia ini merupakan kelompok yang rentan gizi 

dan paling sering menderita kekurangan gizi atau kurang kalori protein 7.  

Balita merupakan sumber daya masa depan, akan tetapi balita masih 

mempunyai masalah yang sangat besar, yaitu kasus gizi buruk 8. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui hubungan 

antara pengetahuan dan sikap ibu tentang keluarga mandiri sadar gizi 

(Kadarzi) dengan status Kadarzi pada keluarga anak usia 5-59 bulan di 

Puskesmas Moyudan Kabupaten Sleman. 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang keluarga 

mandiri sadar gizi (Kadarzi) dengan status Kadarzi pada keluarga anak 

balita usia 5-59 bulan di Puskesmas Moyudan Kabupaten Sleman? 



2. Apakah ada hubungan antara sikap ibu tentang keluarga mandiri sadar 

gizi (Kadarzi) dengan status Kadarzi pada keluarga anak balita usia 5-

59 bulan di Puskesmas Moyudan Kabupaten Sleman? 

Tujuan Penelitian 
Tujuan umum adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan 

sikap ibu tentang keluarga mandiri sadar gizi (Kadarzi) dengan status 

Kadarzi pada keluarga anak balita usia 5-59 bulan di Puskesmas Moyudan 

Kabupaten Sleman. 

Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional. Rancangan 

penelitian ini menggunakan desain potong melintang (cross sectional). 

Populasi dan Sampel 
1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua keluarga di 

Puskesmas  Moyudan Kabupaten Sleman, yaitu sebesar 8.472 

keluarga. 

2. Sampel 

a. Syarat sampel 

Syarat sampel adalah keluarga yang mempunyai anak 

berusia 5 – 59 bulan. Dari keseluruhan keluarga di Puskesmas 

Moyudan (8.472 keluarga), yang mempunyai anak berusia 5 – 59 

bulan adalah sebanyak 1847 keluarga.  

b. Besar sampel 

Besar sampel dihitung dengan menggunakan pendugaan P 

dalam jarak “d” persen. Dengan jumlah sampel minimal 91 orang. 

Kemudian ditambah 10%, sehingga jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 100 orang.  

c. Cara pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode sistematik random sampling, yaitu dengan menggunakan 

interval. 



Definisi Operasional 
1. Pengetahuan 

Adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan 

mengenai kelima indikator keluarga mandiri sadar gizi berdasarkan 

kuesioner yang diberikan, kemudian diberi nilai , yaitu 0 untuk jawaban 

salah dan 1 untuk jawaban yang benar. Dengan parameter = jumlah 

nilai dari jawaban yang benar, dan skala = rasio. 

2. Sikap 

Adalah bagaimana pendapat responden terhadap pernyataan 

mengenai kelima indikator keluarga mandiri sadar gizi. Hal ini 

berdasarkan instrument tes sikap yang diukur menggunakan skala 

Linkert dengan pembobodan 0-4, kemudian hasil tanggapan dibuat 

skor. Dengan parameter = jumlah skor dari jawaban yang benar, dan 

skala = rasio. 

3. Status Kadarzi (Keluarga Mandiri Sadar Gizi) 

Adalah perilaku keluarga dalam kehidupan sehari-hari  untuk 

mewujudkan keluarga sehat dengan mengacu pada kelima indikator 

keluarga mandiri sadar gizi (Kadarzi). Penilaian dilakukan dengan cara 

mengukur masing-masing indikator (dari 5 indikator). Dengan 

parameter : jumlah nilai dari kelima indikator, dan skala = rasio. 

Hasil dan Pembahasan  
1. Gambaran Umum Responden 

a. Usia Responden 

Dari 85 responden, dapat diketahui bahwa usia minimum 

responden adalah 18 tahun dan usia maksimum adalah 45 tahun. 

Wanita yang berumur 15 – 45 tahun merupakan kelompok wanita 

usia subur, yang ditandai dengan menstruasi untuk pertama kali 

(menarche) dan diakhiri dengan masa menopause 9.         
b. Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Umumnya dengan 



pendidikan orang dapat menguasai banyak pengetahuan yang 

diinginkan, mulai dari pengetahuan yang sederhana hingga 

pengetahuan yang lebih kompleks 10. 

Sebagian besar tingkat pendidikan responden adalah SLTA, 

yang mencapai 44 orang (51,8%). Sedangkan tingkat pendidikan 

Sarjana hanya sedikit, yaitu sebanyak 6 orang (7,1%). 

c. Pekerjaan Responden 

Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden adalah ibu rumah 

tangga, yaitu sebanyak 36 orang (41,9%).  

2. Analisa Univariat 

a. Pengetahuan Ibu Tentang Kadarzi 

Sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan 

tentang Kadarzi yang tinggi, yaitu sebanyak 51 orang, dan yang 

pengetahuannya rendah adalah sebanyak 34 orang. Rata-rata 

skor pengetahuan responden adalah 25,72 dengan nilai minimum 

19 dan nilai maksimum 30. 

Dalam penelitian ini sebagian besar responden yaitu 51 

orang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Umumnya 

dengan pendidikan orang dapat menguasai banyak pengetahuan 
10.  

b. Sikap Ibu Tentang Kadarzi 

Responden yang mempunyai sikap positif tentang Kadarzi 

dan sikap negatif tentang Kadarzi mempunyai perbandingan yang 

hampir sama besarnya, yaitu 49,6% dengan sikap positif dan 

50,6% bersikap negatif. 

Sikap seseorang sering diperoleh dari pengalaman sendiri 

ataupun orang lain yang paling dekat, walaupun seseorang 

mempunyai pengetahuan tentang gizi yang kurang belum tentu 

mempunyai sikap yang kurang pula tentang gizi 4. 



Selain dipengaruhi pengalaman pribadi, sikap juga 

dipengaruhi oleh kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, 

media massa, institusi atau lembaga tertentu serta faktor emosi 

dalam diri individu yang bersangkutan 11. 

c. Status Kadarzi 

     Sebagian besar responden belum memenuhi Kadarzi yaitu 

sebesar 60% (51 keluarga). Dan keluarga yang sudah memenuhi 

Kadarzi sebesar 40% (34 keluarga). 

Indikator yang paling sedikit dipenuhi adalah indikator 1 yaitu 

keluarga biasa mengkonsumsi aneka ragam makanan sebesar 

37,66%. Mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam sangat 

bermanfaat bagi kesehatan dan akan menjamin terpenuhinya 

kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur 
12. 

Indikator keluarga mandiri sadar gizi yang paling banyak 

terpenuhi adalah indikator 3 yaitu keluarga hanya menggunakan 

garam beryodium untuk memasak makanannya (100%). 

Berdasarkan hasil penelitian dari 13, rata-rata kualitas garam yang 

dikonsumsi di tingkat rumah tangga kandungan yodium garamnya 

sebesar 18,9 ppm. Rata-rata konsumsi garam yodium per orang 

per hari adalah sebesar 146,1 µg/dl, sedangkan jenis garam yang 

tersedia dalam bentuk curah (17,6%), briket (77,8%), dan halus 

(4,6%).  

Dalam penelitian ini semua  responden (85 orang) 

menggunakan garam beryodium, hal ini kemungkinan didukung 

oleh pengetahuan responden (60% dari responden mempunyai 

pengetahuan yang tinggi).   

Indikator 2 yaitu keluarga selalu memantau kesehatan dan 

pertumbuhan anggota keluarganya (khususnya balita dan ibu 

hamil), yang sudah terpenuhi sebesar 92,94%. Perilaku 

menimbang anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : 



keadaan anak yang tidak memungkinkan dibawa ke posyandu 

(sakit), kesibukan keluarga, dan pindah ke suatu daerah baru. 

Penimbangan anak secara teratur setiap bulan akan diketahui 

gangguan pertumbuhan yang tadinya tidak dapat diamati, yang 

dapat disebabkan oleh kekurangan makan, sakit yang berulang, 

ketidaktahuan tentang makanan anak atau kelainan hormonal 14. 

Indikator 4 yaitu keluarga memberikan dukungan pada ibu 

melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif, sebesar 68,24% 

keluarga sudah memberikan dukungan pada ibu melahirkan untuk 

memberikan ASI eksklusif. ASI merupakan makanan terbaik bagi 

bayi. ASI diketahui mengandung zat gizi yang paling sesuai 

kualitas dan kuantitasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bayi 15. 

 Gangguan proses pemberian ASI pada umumnya berakar 

pada kurangnya pengetahuan, rasa percaya diri, serta kurangnya 

dukungan dari keluarga dan lingkungan 15. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian dari 16, yang menunjukkan bahwa responden yang 

berpengetahuan tinggi memberikan ASI eksklusif sebanyak 46 

orang (36,5%) dan tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 80 

orang (63,5%). Sedangkan responden yang berpengetahuan 

rendah memberikan ASI eksklusif sebanyak 24 orang (25,3%) dan 

tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 71 orang (74,7%). 

Indikator 5 yaitu keluarga biasa sarapan/ makan pagi 

(90,59%). Makan pagi atau sarapan sangat bermanfaat bagi 

setiap orang. Bagi orang dewasa, makan pagi dapat memelihara 

ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan saat bekerja dan 

meningkatkan produktivitas kerja. Bagi anak sekolah, makan pagi 

dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan memudahkan 

menyerap pelajaran, sehingga prestasi belajar menjadi lebih baik 
15. 



Dengan mengkonsumsi makanan pada pagi hari sebelum 

beraktifitas akan memberikan peningkatan kadar glukosa dalam 

darah. Glukosa merupakan sumber energi bagi sel-sel dalam 

tubuh terutama otak 17.  

3. Analisa Bivariat 

a. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Kadarzi dengan Status 

Kadarzi 

Untuk melihat hubungan antara pengetahuan tentang 

Kadarzi dengan status Kadarzi, digunakan penilaian/pengujian 

terhadap nilai “r,” yakni semakin mendekati angka 1, maka 

menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Kriteria yang lain 

adalah dengan menguji probabilitas/tingkat signifikasi. Jika 

probabilitas > 0,05 berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan, 

sebaliknya jika probabilitas < 0,05 berarti terdapat korelasi yang 

signifikan 18. 

 Berdasarkan hasil analisis hubungan antara pengetahuan 

tentang Kadarzi dengan status Kadarzi diperoleh nilai “r” sebesar 

0,390 dan probabilitas sebesar 0,000. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa ada hubungan linier positif antara pengetahuan 

tentang Kadarzi dengan status Kadarzi. Hubungan tersebut 

bermakna dengan kategori rendah (r = 0,390 ; p < 0,05). Semakin 

tinggi pengetahuan responden tentang Kadarzi maka akan 

semakin besar kemungkinan untuk melaksanakan indikator 

Kadarzi, sebaliknya semakin rendah pengetahuan responden 

tentang Kadarzi maka akan semakin kecil kemungkinan untuk 

menerapkan indikator Kadarzi. 

Hasil tersebut di atas sejalan dengan pendapat 4, bahwa 

salah satu faktor yang menentukan perilaku tentang kesehatan 

seseorang adalah pengetahuan dan sikap, semakin tinggi 

pengetahuan dan sikap mendukung seseorang, maka semakin 

dapat ia memanfaatkan kemampuan tersebut. 



Pengetahuan akan membentuk kepercayaan yang 

selanjutnya akan memberikan perspektif pada manusia dalam 

mempersepsi kenyataan, memberikan dasar dalam pengambilan 

keputusan dan menentukan sikap terhadap objek tertentu. 

Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah bahwa sesuatu itu 

benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, sugesti otoritas, 

pengalaman atau intuisi. Pengetahuan berhubungan dengan 

jumlah informasi yang dimiliki seseorang 19. 

Penelitian lain yang berkisar tentang pengetahuan pernah 

dilakukan oleh 16, dimana hasilnya menunjukkan bahwa ada 

hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dengan pemberian 

ASI eksklusif, ibu yang mempunyai pengetahuan tinggi menyusui 

secara eksklusif lebih besar jika dibandingkan dengan ibu yang 

mempunyai pengetahuan rendah. 

b. Hubungan Antara Sikap Tentang Kadarzi dengan Status Kadarzi 

Melaksanakan kelima indikator Kadarzi merupakan suatu 

tindakan. Seseorang bertindak apabila ada niat. Terbentuknya niat 

ditentukan oleh sikap terhadap perilaku tersebut dan keyakinan 

normatif akan akibat perilaku tersebut. Sikap yang positif maupun 

sikap yang negatif terbentuk dari komponen pengetahuan. Makin 

banyak segi positif pengetahuan akan makin positif sikap yang 

terbentuk. Dalam kaitannya dengan perilaku kelima indikator 

Kadarzi, apabila semakin tahu tentang kelima indikator Kadarzi 

maka diharapkan sikapnya tentang Kadarzi juga semakin positif. 

Selanjutnya muncul niat untuk melaksanakan kelima indikator 

Kadarzi tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara sikap tentang 

Kadarzi dengan status Kadarzi diperoleh nilai “r” sebesar 0,300 

dan probabilitas 0,005. Dari hasil tersebut  dapat diketahui bahwa 

ada hubungan linier positif antara sikap tentang Kadarzi dengan 

status Kadarzi. Hubungan tersebut bermakna dengan kategori 



rendah (r = 0,300 ; p < 0,05). Semakin positif sikap responden 

tentang Kadarzi maka akan semakin besar kemungkinan untuk 

melaksanakan indikator Kadarzi, sebaliknya semakin negatif sikap 

responden tentang Kadarzi maka akan semakin kecil 

kemungkinan untuk melaksanakan indikator Kadarzi.  

Penelitian lain yang berkisar tentang sikap pernah 

dilakukan oleh 16, dimana hasilnya menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara sikap ibu dengan pemberian ASI eksklusif, yang 

berarti semakin mendukung sikap ibu mengenai pemberian ASI 

eksklusif maka semakin besar kemungkinan untuk memberikan 

ASI eksklusif, sebaliknya semakin tidak mendukung sikap ibu 

mengenai ASI eksklusif maka semakin kecil kemungkinan untuk 

memberikan ASI eksklusif. 

Kesimpulan 
1. Sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan yang 

tinggi tentang Kadarzi (60%), tetapi ada pula responden yang 

pengetahuannya tentang Kadarzi masih rendah (40%). 

2. Responden yang mempunyai sikap positif sebesar 49,6% dan 

responden yang mempunyai sikap negatif sebesar 50,6%. 

3. Sebagian besar keluarga belum memenuhi indikator Kadarzi yaitu 

sebesar 60% dan yang sudah memenuhi Kadarzi sebesar 40%. 

4. Ada hubungan linier positif antara pengetahuan tentang Kadarzi 

dengan status Kadarzi. 

5. Ada hubungan linier positif antara sikap tentang Kadarzi dengan status 

Kadarzi. 
 Saran 
1. Bagi instansi pengelola Kadarzi 

Mengingat masih banyaknya responden yang mempunyai 

pengetahuan yang rendah dan sikap yang negatif yang kurang 

mendukung terhadap Kadarzi, maka perlu mengintensifkan kembali 

kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat memperbaiki pengetahuan 



dan sikap, sehingga pada akhirnya dapat menerapkan Kadarzi 

dalam keluarga, yaitu dengan cara : 

a. Melakukan penyuluhan tentang Kadarzi melalui kader-kader 

Posyandu. 

b. Melakukan pemetaan Kadarzi oleh kader Posyandu dengan 

pemantauan yang rutin. 

c. Meningkatkan kerja sama lintas sektor (PKK) karena untuk 

meningkatkan Kadarzi perlu dukungan dari masyarakat, 

terutama ibu-ibu. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Perlu penelitian lanjutan yang lebih lengkap sehingga dapat 

memberi masukan yang lebih tepat kepada Puskesmas dalam 

rangka melakukan kegiatan untuk meningkatkan Kadarzi, antara 

lain : 

a. Disamping meneliti faktor pengetahuan dan sikap, perlu diteliti 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi (umur, pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, sarana kesehatan, keterjangkauan 

layanan kesehatan, sikap dan perilaku petugas kesehatan, serta 

informasi dari keluarga dan teman) sehingga dapat diketahui 

fakor-faktor yang paling berperan terhadap kadarzi. 

b. Perlu peneliltian khusus tentang penggunaan dan penyimpanan 

garam serta tentang sarapan pagi, karena masyarakat kurang 

mendapat informasi tentang hal tersebut. 
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