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PENDAHULUAN 
Salah satu modal dasar pembangunan 

di Indonesia adalah Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang potensial dan produktif. 
Keberhasilan pembangunan nasional suatu 
bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber 
daya manusia, yaitu SDM yang memiliki fisik 
yang tangguh, mental yang kuat dan 
kesehatan yang prima disamping penguasaan 
terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Kekurangan gizi dapat merusak kualitas SDM 
(1). 

Tujuan jangka panjang program 
perbaikan gizi diarahkan untuk tercapainya 
keadaan gizi yang optimal bagi seluruh 
penduduk yang dicerminkan dengan semakin 
meningkatnya jumlah keluarga yang 
berperilaku gizi seimbang. Keluarga Sadar 
Gizi (KADARZI) adalah cerminan keluarga 
yang berperilaku gizi seimbang, yang ditandai 
dengan sikap dan perilaku gizi yang 
mendukung terciptanya keadaan gizi yang 

optimal bagi anggota keluarganya. Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS) dan didalam Visi Indonesia 
Sehat 2010 ditetapkan bahwa 80% keluarga 
menjadi Kadarzi, karena keluarga mempunyai 
nilai yang sangat strategis dan menjadi inti 
dalam pembangunan seluruh masyarakat, 
serta menjadi tumpuan dalam pembangunan 
manusia seutuhnya (2). 

Mewujudkan KADARZI diperlukan 
setidaknya seorang motivator didalam 
anggota keluarga yang memiliki pengetahuan 
dan sadar serta bersedia melakukan 
perubahan agar berperilaku gizi yang baik 
dan benar, diantaranya ibu (isteri), ayah 
(suami), anak, atau anggota keluarga lainnya. 
Ayah atau suami sebagai kepala keluarga 
mempunyai peranan yang sangat 
menentukan didalam keluarga. Suami 
berkewajiban memimpin dan membimbing 
keluarga, melindungi isteri dan anak, 
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memberikan nafkah lahir dan batin, mengatasi 
keadaan dan mencari penyelesaian secara 
bijaksana, serta tidak bertindak sewenang-
wenang, dan mau membantu tugas isteri 
dalam mengatur urusan rumah tangga. Selain 
dari itu suami sebagai kepala keluarga harus 
mempunyai pengetahuan dan sikap yang 
berkaitan dengan KADAZI untuk diwujudkan 
dalam perilaku keluarga sehari-hari, sehingga 
secara langsung dapat memotivasi 
terbentuknya Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 
(3,4). 

Keadaan gizi masyarakat di Kabupaten 
Tanah Laut sampai saat ini masih belum 
memuaskan. Terbukti dari hasil analisis data 
survei KADARZI tahun 2006 pada 800 Kepala 
Keluarga (KK) yang dilaksanakan di wilayah 
kerja seluruh puskesmas se-Kabupaten 
Tanah Laut menunjukkan bahwa keluarga 
yang belum sadar gizi didapatkan sebesar 
422 KK (52,75%) dan yang Kadarzi sebesar 
378 KK (47,25%). Indikator paling banyak 
belum dipraktekkan adalah keluarga 
memberikan dukungan kepada ibu melahirkan 
untuk memberikan ASI eksklusif sampai bayi 
usia 6 bulan yakni sebesar 52,2%, sedangkan 
untuk indikator lainnya rata-rata sudah diatas 
target 80%. Walaupun Kabupaten Tanah Laut 
belum mencapai target KADARZI sebesar 
80%, tetapi trendnya semakin membaik, yaitu 
pada tahun 2007 terdapat peningkatan angka 
KADARZI yaitu sebesar 53,45%. Perlu diingat 
bahwa pelaksanaan survei KADARZI yang 
dilakukan selama ini tidak hanya sebatas 
menanyakan kebiasaan keluarga terhadap 
perilaku sadar gizi tetapi juga dilakukan 
pengamatan misalnya dilihat lagi KMS anak 
atau Buku KIA anak, namun untuk 
penggunaan garam beryodium tidak dilakukan 
tes dengan yodina tes (5). 

Besaran masalah gizi kurang pada 
balita, data hasil Pemantauan Konsumsi Gizi 
(PKG) tahun 2006, dari 1.859 Rumah Tangga 
(RT) yang dipantau menunjukkan sebesar 933 
RT (50,2%) dengan tingkat konsumsi energi 
(TKE) <80% angka kecukupan gizi yang 
dianjurkan (AKG) dan sebesar 618 RT 
(33,24%) dengan tingkat konsumsi protein 
(TKP) <80% AKG. Masalah konsumsi pangan 
terutama energi sangat bervariasi dari 
masing-masing puskesmas di Kabupaten 
Tanah Laut. Gambaran keadaan kecukupan 
kalori hasil data PKG di Kabupaten Tanah 
Laut tahun 2006 menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa Puskesmas yang masih 

rendah tingkat kecukupan energi, antara lain 
Puskesmas Batakan sebesar 1.620 kilokalori, 
Puskesmas Tajau Pecah sebesar 1.619 
kilokalori, dan Puskesmas Tanjung Habulu 
sebesar 1.638 kilokalori. Adapun besaran 
masalah gizi kurang pada balita, hasil data 
Pemantauan Status Gizi (PSG) berat badan 
menurut umur (BB/U) menunjukkan adanya 
peningkatan, dimana pada tahun 2004 
(5,1%), tahun 2005 (9,8%) dan tahun 2006 
sebesar 10,1%. Hasil data PSG tahun 2006 
terhadap 3.839 balita berdasarkan tinggi 
badan menurut umur (TB/U) didapatkan 
sebesar 9,1% balita sangat pendek dan 
sebesar 12,8% balitanya pendek, 
berdasarkan berat badan menurut tinggi 
badan (BB/TB) balita kurus sekali dan kurus 
adalah sebesar 2,9% dan 5,6% (6). 

Berdasarkan laporan tahunan program 
gizi Puskesmas Batakan tahun 2009 
didapatkan data hasil pemantauan kegiatan 
KADARZI di wilayah kerja Puskesmas 
Batakan Kecamatan Panyipatan yakni 
sebesar 57,5% keluarga dengan status 
KADARZI, sedangkan keluarga dengan status 
tidak KADARZI sebesar 42,5% hal ini masih 
dibawah target pencapaian yakni sebesar 
80% (7). 

Salah satu faktor penyebab rendahnya 
cakupan keluarga dengan status KADARZI 
adalah karena besarnya pengaruh promosi 
susu formula yang sering dinyatakan sebagai 
pengganti air susu ibu (PASI). Sehingga 
dewasa ini semakin banyak ibu bersalin 
memberikan susu botol yang sebenarnya 
merugikan mereka dan kebiasaan ibu 
menghentikan ASI karena pengenalan 
makanan bayi terlalu dini akibat sikap dan 
pengetahuan gizi masyarakat yang kurang. 
Hal ini juga karena dilatar belakangi oleh rata-
rata pendidikan masyarakat di wilayah 
Puskesmas Batakan yang masih rendah dan 
profesi masyarakat yang sebagian besar 
bekerja disektor non formal yakni sebagai 
petani dan nelayan.  

Banyak hal yang harus diperkuat untuk 
melaksanakan program perbaikan gizi, mulai 
dari ketersediaan data dan informasi sampai 
dengan kajian strategis secara periodik, 
sehingga dapat digunakan dalam 
perencanaan program yang efektif dan 
efisien. Untuk yang akan datang, program 
perbaikan gizi dan kesehatan yang bersifat 
preventif sangat diperlukan, sementara 
program yang bersifat kuratif diberikan pada 
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kelompok yang benar-benar membutuhkan. 
Berbagai kegiatan intervensi telah dilakukan 
di Kabupaten Tanah Laut baik lintas program 
maupun lintas sektoral dalam rangka upaya 
perbaikan gizi keluarga, seperti surveilan gizi, 
pemberian makanan tambahan bagi anak 
sekolah, balita gizi kurang/buruk dan ibu 
hamil, revitalisasi posyandu, kewaspadaan 
pangan dan gizi, penyuluhan Kadarzi dan 
pemantauan garam beryodium. 

Golongan rawan gizi terutama adalah 
bayi dan anak-anak balita. Kekurangan energi 
dan protein yang kronis pada bayi dan anak-
anak dapat menyebabkan pertumbuhan dan 
perkembangan terganggu. Salah satu 
dampak serius yang dapat terjadi dari 
permasalahan ini adalah tumbuhnya anak-
anak yang mempunyai tingkat kecerdasan 
terhambat dan mengakibatkan retardasi 
mental yang tak dapat diperbaiki kembali 
karena kekurangan gizi, sehingga perlu 
perhatian khusus (8). 

Hal inilah yang menyebabkan peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
pengetahuan dan sikap suami tentang 
indikator KADARZI dengan perilaku KADARZI 
di wilayah Puskesmas Batakan Kecamatan 
Panyipatan. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
observasional dengan rancangan cross 
sectional (potong lintang) untuk mengetahui 
hubungan variabel bebas dengan variabel 
terikat, dicirikan dengan sampel diambil dari 
suatu populasi, yang pengukurannya sesaat 
atau pengukuran hanya dilakukan satu kali 
saja. Penelitian ini juga menggunakan metode 
kuantitatif. 

Variabel pada penelitian ini terbagi 
menjadi dua, yaitu variabel bebas 
(pengetahuan dan sikap suami tentang 
KADARZI) dan variabel terikat (status 
KADARZI). 

Populasi penelitian adalah keluarga 
atau rumah tangga yang mempunyai balita, 
tinggal di empat desa dalam wilayah kerja 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan 
Selatan. Sampel dalam penelitian adalah 83 
rumah tangga yang mempunyai balita usia 6-
24 bulan yang memenuhi kriteria inklusi. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan 
secara 2 tahapan yaitu dengan Proporsional 
Random Sampling untuk menentukan 

besarnya sampel yang akan diambil pada 
setiap desa yang ada di wilayah kerja 
Puskesmas Batakan dan Systematic Random 
Sampling untuk memilih anggota sampel dari 
setiap desa dengan bantuan teknik penarikan 
sampel systematic atau sistematis. 

Instrumen atau alat penelitian yang 
digunakan adalah kuesioner atau daftar 
pertanyaan berstruktur untuk mengumpulkan 
data primer yang meliputi pengetahuan dan 
sikap suami tentang indikator KADARZI, serta 
chek list observasi untuk mengumpulkan data 
perilaku sadar gizi. 

Teknik uji statistik yang digunakan 
adalah analisis univariat (analisis persentase), 
yaitu analisis yang dilakukan untuk 
menjelaskan atau mendeskripsikan 
karakteristik variabel yang diteliti, meliputi : 
pengetahuan dan sikap suami tentang 
indikator KADARZI dan status KADARZI, 
termasuk karakteristik suami dan isteri seperti 
: umur, pendidikan dan pekerjaan suami, 
pendidikan dan aktifitas isteri, dan analisis 
bivariat, dilakukan dengan menggunakan 
tabel (2x2). Selanjutnya dilakukan uji statistik 
chi-square dengan interval kepercayaan atau 
confedence interval (CI) 95% dan kemaknaan 
p<0,05 (Sugiyono, 2008). Uji statistik ini untuk 
menganalisis hubungan antara pengetahuan 
dan sikap suami tentang indikator KADARZI 
terhadap status KADARZI. 
 
HASIL PENELITIAN 

Hasil hubungan pengetahuan suami 
tentang indikator KADARZI terhadap status 
KADARZI disajikan dalam tabel 1. 

 
Tabel 1.  Hubungan Pengetahuan Suami 

Tentang Indikator KADARZI 
Terhadap Status KADARZI 

 
Keluarga dengan status KADARZI 

berasal dari responden dengan pengetahuan 
baik yaitu sebanyak 58,4%, pengetahuan 
cukup dan kurang masing-masing sebanyak 
20,8% sedangkan keluarga yang tidak 
Kadarzi berasal dari responden terbanyak 
dengan pengetahuan cukup yaitu sebesar 
71,2%. 

Pengetahuan 
Suami 

Status KADARZI 

KADARZI % 
Tidak 

KADARZI 
% 

Baik 14 58,4 12 20,3 

Cukup 5 20,8 42 71,2 

Kurang 5 20,8 5 8,5 

Jumlah 24 100 59 100 
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Hasil uji chi Square diperoleh 17,663 
dengan nilai signifikan 0,000, karena p = 

0,000 < α (0,05) maka Ho ditolak artinya ada 
hubungan antara pengetahuan suami tentang 
keluarga sadar gizi (KADARZI) terhadap 
status KADARZI di wilayah Puskesmas 
Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten 
Tanah Laut. 

Hubungan Sikap Suami dengan Status 
KADARZI dapat dilihat pada tabel 2  

 
Tabel 2. Hubungan Sikap Suami Tentang 

Indikator KADARZI Terhadap 
Status KADARZI 

 
Keluarga dengan status KADARZI 

berasal dari responden dengan sikap baik 
yaitu sebanyak 70,8%, sedangkan keluarga 
yang tidak KADARZI berasal dari responden 
dengan sikap buruk yaitu sebesar 78,0%. Hal 
ini menjelaskan bahwa sikap yang buruk 
menunjukan suatu keluarga mempunyai 
status tidak KADARZI apalagi jika dilatar 
belakangi oleh pengetahuan yang rendah. 

Hasil uji didapatkan nilai chi Square 
17,602 dengan nilai signifikan 0,000, karena p 

= 0,000 < α (0,05) maka Ho ditolak artinya 
ada hubungan antara sikap suami tentang 
keluarga sadar gizi (KADARZI) terhadap 
status KADARZI di wilayah Puskesmas 
Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten 
Tanah Laut. 
 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 
tingkat pengetahuan yang dimiliki suami 
tentang KADARZI pada kriteria Cukup 
sebanyak 47 responden (56,7%), dan pada 
kriteria Baik sebanyak 26 responden (31,3%). 
Sebagaian besar responden berpengetahuan 
cukup tentang KADARZI dikarenakan 
responden pada penelitian ini mendapatkan 
akses masuknya informasi tentang kadarzi 
dari berbagai media tulis dan elektronik juga 
dari penyuluhan-penyuluhan yang 
disampaikan oleh petugas kesehatan dan 
lintas sektor. 

Menurut Notoatmodjo (11), 
pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini 
terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan melalui panca indera yaitu 
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 
dan perabaan, sebagian besar pengetahuan 
manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 
Pengetahuan merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya sikap dan perilaku 
seseorang. Pengetahuan diperoleh dari 
pengalaman, orang tua, guru, teman, buku 
dan media informasi. Sebelum seseorang 
berperilaku ia harus tahu terlebih dahulu apa 
arti dan manfaat suatu hal bagi dirinya atau 
keluarganya. 

Sedangkan untuk sikap, hasil uji chi 
square diperoleh 17,602 dengan nilai 

signifikan 0,000, karena p = 0,000 < α (0,05) 
maka dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis penelitian diterima (Ho di 
tolak), artinya terdapat hubungan yang nyata 
antara sikap suami tentang indikator 
KADARZI terhadap status KADARZI di 
wilayah Puskesmas Batakan Kecamatan 
Panyipatan Kabupaten Tanah laut. 

Secara umum sikap dapat dirumuskan 
sebagai kecendrungan untuk berespons 
(secara positif atau negatif) terhadap orang, 
obyek atau situasi tertentu. Sikap 
mengandung suatu penelitian 
emosional/afektif (senang, benci, sedih), 
disamping itu komponen kognitif 
(pengetahuan tentang obyek itu) serta aspek 
konatif (kecendrungan bertindak). Dalam hal 
ini pengertian sikap adalah merupakan reaksi 
atau respons seseorang yang masih tertutup 
terhadap suatu stimulus atau objek (11). 

Sebagian besar responden pada 
keluarga dengan status tidak KADARZI 
mempunyai sikap buruk tentang KADARZI, 
dikarenakan responden walaupun pada 
penelitian ini mendapatkan akses masuknya 
informasi tentang KADARZI dari berbagai 
media tulis dan elektronik juga dari 
penyuluhan-penyuluhan yang disampaikan 
oleh petugas kesehatan dan lintas sektor 
namun kemauan untuk melaksanakan setiap 
indikator KADARZI masih kurang, hal ini juga 
mungkin karena di latar belakangi oleh faktor 
umur responden yang banyak di bawah 35 
tahun, pendidikan responden dan isteri 
responden yang rata-rata rendah, pekerjaan 
responden dan isteri responden yang rata-
rata hanya petani sehingga tidak mempunyai 
pengetahuan dan kemampuan untuk 
mendukung terlaksananya KADARZI. 

Ditinjau dari karakteristik responden 
berdasarkan umur maka yang meneliti 

Sikap 
 Suami 

Status Kadarzi 

Kadarzi % Tidak Kadarzi % 

Baik 17 70,8 13 22,0 

Buruk 7 29,2 46 78,0 

Jumlah 24 100 59 100 



Jurkessia, Vol. I, No. 2, Maret 2011  Norhasanah, dkk. 

5 

keterlibatan suami dalam menjaga kehamilan 
isteri menyimpulkan bahwa suami yang 
berumur 35 tahun keatas lebih 
memperhatikan gizi/makanan isteri selama 
hamil, dibandingkan dengan suami yang 
berumur kurang dari 35 tahun. 
Memperhatikan gizi/makanan isteri selama 
hamil disini merupakan indikator KADARZI 
yang pertama. 

Ditinjau dari karakteristik responden dan 
isteri responden berdasarkan tingkat 
pendidikan maka rendahnya tingkat 
pendidikan pada keluarga khususnya ibu, 
memberikan suatu gambaran adanya 
keterbatasan sumber daya manusia yang 
akan memberi dampak dalam mengakses 
pengetahuan khususnya dibidang kesehatan 
untuk penerapan dalam kehidupan keluarga. 
Responden dan isteri responden rata-rata 
hanya berpendidikan Sekolah Dasar (12). 

Juga dijelaskan bahwa tingkat 
pendidikan sangat berpengaruh terhadap 
perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. 
Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 
memudahkan seseorang atau masyarakat 
untuk menyerap informasi dan 
mengimplementasikannya dalam perilaku dan 
gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal 
kesehatan dan gizi. Tingkat pendidikan wanita 
mempengaruhi derajat kesehatan (1). 

Selain itu menurut Azwar S. (13) ada 
beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi 
sikap responden terhadap pelaksanaan 
indikator Kadarzi yaitu : 
1) Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar 
pembentukan sikap, pengalaman pribadi 
haruslah meninggalkan kesan yang kuat. 
Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk 
apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi 
dalam situasi yang melibatkan faktor 
emosional. Responden dalam hal ini jarang 
sekali dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan-
penyuluhan dan edukasi tentang kesehatan 
khususnya program Kadarzi. 
2) Pengaruh orang lain yang dianggap 
penting 

Petugas kesehatan, tokoh masyarakat 
dan tokoh agama merupakan orang yang 
berpengaruh dimasyarakat, keaktifan petugas 
kesehatan dalam mensosialisasikan Kadarzi 
perlu lebih ditingkatkan lagi tidak hanya 
dilakukan pada kegiatan ibu-ibu saja tapi juga 
pada kegiatan bapak-bapak yang ada di desa 
dan dengan dukungan para tokoh 

masyarakat. Keterlibatan tokoh agama sangat 
diperlukan guna mengajak masyarakat untuk 
mau dan mampu melaksanakan indikator 
kadarzi, dengan pendekatan nilai-nilai agamis 
dan contoh panutan dengan menjelaskan 
betapa besar manfaat dari Kadarzi bagi 
peningkatan derajat kesehatan dan akhirnya 
peningkatan sumber daya manusia. 
3) Pengaruh kebudayaan 

Budaya di masyarakat pada penelitian 
ini adalah kebiasaan kawin diusia muda 
sehingga akhirnya akan membentuk keluarga 
yang kurang siap/dewasa baik dalam hal 
menerima masukan penyuluhan-penyuluhan 
maupun dalam hal merealisasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-
faktor tersebut diatas turut mempengaruhi 
suami dalam bersikap dan bertindak terhadap 
melaksanakan Kadarzi. 
 
KESIMPULAN 

Sebagian besar responden memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang Kadarzi 
dengan frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 47 
responden (56,6%), responden dengan 
pengetahuan baik sebanyak 26 responden 
(31,1%) dan responden dengan pengetahuan 
kurang sebanyak 10 responden (12,0%). 
Sebagian besar responden memiliki sikap 
yang buruk tentang Kadarzi di wilayah kerja 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
dengan frekuensi sebanyak 53 responden 
(63,9%). Sedangkan pada keluarga dengan 
status Kadarzi mempunyai sikap yang baik 
sebanyak 30 responden (36,1%). 

Status keluarga Kadarzi di wilayah kerja 
Puskesmas Batakan Kecamatan Panyipatan 
adalah sebanyak 24 responden (28,9%) 
sudah Kadarzi dan sebanyak 59 responden 
(71,1%) tidak Kadarzi.  

Ada hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan suami tentang Kadarzi terhadap 
status Kadarzi dengan nilai p = 0,000 < 0,05. 
Semakin tinggi pengetahuan suami tentang 
Kadarzi cenderung akan membentuk keluarga 
dengan status keluarga yang Kadarzi. Ada 
hubungan yang bermakna antara sikap suami 
tentang Kadarzi terhadap status Kadarzi 
dengan nilai p = 0,000 > 0,05. Semakin baik 
sikap suami tentang Kadarzi semakin kuat 
membentuk keluarga dengan status Kadarzi 
sebaliknya semakin lemah sikap suami 
tentang Kadarzi cenderung akan membentuk 
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keluarga dengan status keluarga yang tidak 
Kadarzi. 
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