
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Umum Lokasi Penelitian 

Desa Sitimulyo terletak di Wilayah Puskesmas Piyungan. Batas wilayah kerja 

Puskesmas Piyungan dibagi menjadi empat yaitu wilayah Utara, Timur, Selatan dan 

Barat. Wilayah Utara terdiri dari Kecamatan Berbah dan Prambanan Sleman, 

wilayah Timur terdiri dari Kecamatan Patuk Gunung Kidul, wilayah Selatan terdiri 

dari Kecamatan Pleret dan Dlingo Bantul, dan wilayah Barat terdiri dari Wilayah 

Kecamatan Banguntapan Bantul. Desa Sitimulyo terletak sekitar 10 km dari 

Kecamatan Piyungan. Desa ini merupakan perbukitan yang berbatasan dengan 

Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Pleret. 

Desa Sitimulyo memiliki 27 Posyandu dengan 1246 balita. Kegiatan posyandu 

dilakukan satu bulan sekali dengan program penimbangan berat badan, mengukur 

lila, mengukur tinggi badan dan pemberian MP-ASI. Penelitian ini dilakukan pada 

lima posyandu yaitu Posyandu Karangayam, Posyandu Cepokojajar, Posyandu 

Pager Gunung 1, Posyandu Madugondo dan Posyandu Nganyang. Kegiatan 

posyandu dilaksanakan oleh kader masyarakat dan dibantu oleh pihak Puskesmas 

Piyungan setiap jadwal kunjungan. Kader Posyandu dan Puskesmas memberikan 

informasi tentang bahaya merokok dan nutrisi yang harus diberikan kepada balita, 

terutama pada balita yang mengalami penurunan berat badan akibat ayah yang 

mengkonsumsi rokok 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan ayah yang dijelaskan sebagai 

berikut ini : 

 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan 

Jenis Kelamin, Usia dan Pekerjaan Ayah (n = 194) 
Karakteristik Frekuensi Prosentase (%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 84 43,3 

Perempuan 110 56,7 

Usia    

12-24 bulan  64 34.0 

25-36 bulan  58 29,9 

37-60 bulan 70 36,1 

Pekerjaan Ayah   

Pekerja Kasar 92 47,4 

Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga 

Penjualan  

72 37,1 

Pengangguran Terbuka 8 4,1 

Pengemudi dan Operator Mesin 8 4.1 

Professional 8 4,1 

Pekerja Terampil Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan 

4 2,1 

Manajer  2 1,0 

Total 194 100 

 Sumber : Data Primer, 2017 

 



 
 

29 
 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden lebih 

banyak balita perempuan dibandingkan dengan balita laki-laki. Usia 

responden sebagian besar oleh usia 37-60 bulan sebanyak 70 anak (36,1 %) 

dan pekerjaan ayah didominasi sebagai pekerja kasar yaitu sebanyak 92 

orang (47,4 %). 

2. Analisis Univariat 

 Pada analisis univariat dideskripsikan mengenai status merokok 

ayah dan status gizi balita menurut kategori dan menurut nilai Z score 

a. Status Merokok 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Status 

Merokok Ayah (n = 194) 
Variabel Frekuensi Presentase (%) 

Merokok 

Tidak Merokok 

97 

97 

50 

50 

Total 194 100 

 Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ayah yang 

merokok dan tidak merokok adalah sama. 

b. Status Gizi Balita pada Ayah yang Merokok dan Tidak Merokok 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Status Gizi Balita pada 

Ayah yang Merokok dan Tidak Merokok berdasarkan indeks 

berat badan menurut umur (BB/U) (n = 194) 
Variabel Frekuensi Presentase (%) 

Gizi Buruk 

Gizi Kurang 

Gizi Baik 

Gizi Lebih 

8 

25 

160 

1 

4,1 

12,9 

82,5 

0,5 

Total 194 100 

 Sumber : Data Primer, 2017 
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 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan 

status gizi balita pada ayah yang merokok dan tidak merokok sebagian 

besar adalah status gizi baik. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Status Gizi Balita Berdasarkan Nilai Z 

Score BB/U Pada Balita 

Variabel  

Status Gizi 

Merokok  

(n = 97) 

Tidak Merokok 

(n = 97) 

Pvalue 

Mean ± SD Min-Maks Mean ± SD Min-Maks 

Berat Badan 

Usia 

Z score 𝒃𝒃/𝒖 

12,230 ± 2,9 

35,29 ± 15,9 

2,80 ± 0,4 

5,3 - 20,0 

12 - 60 

1 - 3 

11,890 ± 3,0  

31,16 ± 15,1 

2,78 ± 0,5 

6,5 – 18,4 

12 – 60 

1 - 4 

0,433 

0,105 

0,389 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil nilai Sig. 

Pvalue pada berat badan, usia dan nilai Z score > 0,05 sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Ho diterima artinya tidak ada perbedaan 

bermakna antara berat badan, usia dan nilai Z score dengan ayah yang 

merokok dan tidak merokok. 

3. Analisis Bivariat 

Pada analisis bivariat dilakukan uji perbedaan antara status gizi balita 

dan status merokok ayah dengan uji Mann-Whitney. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Stastistik Status Gizi Balita dan Status Merokok 

di Posyandu Wilayah Puskesmas Piyungan 

Variabel  

Status Gizi 

Merokok  

(n =  97)  

Tidak Merokok 

(n = 97)  

Pvalue 

F % F % 

Gizi Buruk 

Gizi Kurang 

Gizi Baik 

Gizi Lebih 

3 

13 

81 

0 

3,1 

13,4 

83,5 

0 

5 

12 

79 

1 

5,2 

12,4 

81,4 

1,0 

 

0,711 

 

Sumber : Data Primer, 2017 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara status 

gizi balita dengan status merokok, menggunakan uji statistik Mann-Whitney 

dan didapatkan hasil 0,711. Hal ini menunjukkan bahwa hasil nilai Sig. 

Pvalue = 0.711 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho diterima 

artinya tidak ada perbedaan bermakna antara status gizi balita dengan status 

merokok ayah di Posyandu Wilayah Puskesmas Piyungan. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik responden 

Karakteristik balita berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini 

paling banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 110 balita. 

Sulistyoningsih (2011) dalam Arifin (2015), memaparkan bahwa zat gizi 

yang dibutuhkan oleh balita berjenis kelamin laki-laki berbeda dengan balita 

berjenis kelamin permpuan. Hal ini dikarenakan perbedaan jaringan yang 

terdapat di dalam tubuh dan jenis aktivitas yang dilakukan. Usia balita pada 

penelitian ini didominasi pada usia 37 – 60 bulan sebanyak 70 balita. 
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Hughes (1999) dalam Rumuy (2014), menjelaskan bahwa balita masih 

memfokuskan diri pada kedua orang tua, mulai mandiri, mampu mengontrol 

diri dan memiliki keinginan untuk memperbanyak teman. Bertambahnya 

usia mempengaruhi perkembangan anak, sehingga anak mampu untuk 

memilih makanan yang sesuai dengan keinginannya. 

Perbedaan jenis kelamin dan usia pada balita akan mempengaruhi 

nilai status gizi pada. Namun, dengan adanya standar penghitungan berat 

badan menurut umur (BB/U) yang berdasarkan usia dan jenis kelamin 

sesuai dengan standar antropometri penilaian status gizi anak Kemenkes 

(2011) diharapkan perbedaan antara jenis kelamin dan usia balita tidak 

terlalu berpengaruh terhadap hasil penelitian ini.  

Karakteristik pekerjaan ayah dalam penelitian ini didominasi oleh 

pekerja kasar sebanyak 92 orang. Pekerjaan ayah dapat mempengaruhi 

proses tumbuh kembang anak, dimana semakin besar pendapatan yang 

dimiliki oleh ayah maka semakin besar anak akan mengkonsumi makanan 

yang bergizi sesuai dengan kebutuhannya (Hosang, et al., 2017). Hal ini 

berbeda dengan penelitian, karena ayah yang memiliki pekerja kasar namun 

ibu tetap dapat memberikan makanan yang dibutuhkan dan memiliki status 

gizi yang baik. 

2. Status gizi balita 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi balita di lima 

Posyandu Wilayah Puskesmas Piyungan, Desa Sitimulyo sebagian besar 

adalah status gizi baik. Hal ini sejalan dengan Kemenkes (2016), tentang 
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presentase status gizi balita usia 0-59 berdasarkan indeks BB/U Provinsi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa status gizi balita yang terjadi di 

Kabupaten Bantul dalam kategori status gizi baik (85,0 %) dan data yang 

ada pada Puskemas Piyungan (2016), menunjukka status gizi balita yang 

terjadi di Desa Sitimulyo dalam kategori status gizi baik.  

Status gizi balita dikatakan baik apabila balita tersebut 

mengkonsumsi makanan dan penggunaan zat-zat yang bergizi untuk tubuh 

sesuai dengan kebutuhann dan usianya, gizi yang cukup akan menentukkan 

pertumbuhan dan perkembangan yang baik di masa yang akan datang 

(Fidiantoro & Setiadi, 2013). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 17 

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, status gizi adalah keadaan 

kesehatan seseorang setelah mengkonsumsi makanan. Sedangkan gizi 

adalah zat-zat yang terdapat pada makanan seperti karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen-komponen lain yang 

bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan. 

Status gizi baik, kurang, lebih maupun buruk terjadi karena beberapa 

faktor, faktor-faktor yang dapat mempengaruh status gizi anak menurut 

Faradevi tahun 2007 dalam (Rosmayanti, 2015), dibagi menjadi dua yaitu 

secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung seperti 

konsumsi makanan dan infeksi. Sedangkan, secara tidak langsung yaitu 

tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan 

ibu tentang gizi, penyakit infeksi dan asupan nutrisi.   
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3. Merokok pada Ayah Balita 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status merokok di lima 

Posyandu Wilayah Puskesmas Piyungan, Desa Sitimulyo adalah sama 

antara merokok dan tidak merokok. Orang tua berperan dalam menjaga 

kesehatan anak terutama dari paparan asap rokok, anak yang terpapar asap 

rokok akan memiliki berbagai penyakit salah satunya infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA). ISPA merupakan penyakit infeksi yang sering 

diderita oleh balita. Penyakit infeksi merupakan penyebab langsung yang 

mempengaruhi gizi balita. 

ISPA berhubungan dengan status gizi balita dan ayah yang merokok 

pada penelitian Sukarto, et al., (2016), peran orang tua sangat penting dalam 

mencegah terjadinya ispa dan memberikan makanan yang bergizi untuk 

memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh balita. Keluarga merupakan 

unit terkecil sehingga bila salah satu keluarga memiliki kebiasaan yang 

kurang baik akan mempengaruhi kesehatan anggota keluarga yang lain. 

Makanan yang diterima oleh balita tergantung dari pendapatan yang 

dimiliki oleh orang tua. Pendapatan yang didapatkan oleh ayah bukan hanya 

untuk pembelanjaan sehari-hari, namun ada pembelanjaan lain yaitu 

merokok. Pendapatan dan perilaku merokok mempengaruhi status gizi 

balita secara tidak langsung, pada penelitian Siregar, et al., (2015), 

pendapatan yang rendah dan tingginya pengeluaran untuk rokok membuat 

orang tua hanya mampu membeli makanan yang kurang memenuhi 
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kebutuhan nutrisi balita tanpa melihat kandungan yang ada pada makanan 

tersebut. 

4. Perbedaan status gizi balita pada ayah yang merokok dan tidak 

merokok 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara 

status gizi balita dengan ayah yang merokok dan tidak merokok, hal ini 

dikarenakan merokok bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi status 

gizi. Hal ini sejalan dengan penelitian Rosmayanti (2015), bahwa tidak ada 

hubungan antara kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah 

dengan status gizi balita karena walaupun ada keluarga yang tidak merokok 

tetapi masih ada balita yang mengalami status gizi sangat kurus. Pada 

penelitian ini merokok bukan termasuk salah satu faktor yang 

mempengaruhi atau berhubungan dengan status gizi. Terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi status gizi yaitu pertama, makanan yang dimakan anak 

dan anak memiliki penyakit infeksi yang sedang terjadi, kedua ketahanan 

pangan di dalam keluarga, bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana 

pelayanan kesehatan dan kesehatan yang terjadi di lingkungan rumah. 

Ketiga yaitu faktor tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan 

(Handayani, 2017).  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, namun penelitian sebelumnya mendukung faktor yang 

mempengaruhi status gizi bukan hanya dari rokok. Penelitian Munawaroh 

(2015), tentang pola asuh mempengaruhi status gizi balita, diperoleh nilai 



 
 

36 
 

pvalue 0,012 sehingga dapat disimpulkan ada hubungan pola asuh dengan 

status gizi balita. Penelitian Purwaningrum & Wardani (2012), tentang 

hubungan antara asupan makanan dan status kesadaran gizi keluarga dengan 

status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Sewon I Bantul, asupan 

makanan dengan status gizi balita diperoleh nilai pvalue = 0,00 pada α = 

0,05, yang bermakna ada hubungan antara asupan makanan (energi dan 

protein) dengan status gizi balita. Sedangkan status kesadaran gizi keluarga 

(KGK), diperoleh nilai pvalue = 0,03 pada α = 0,05 yang bermakna ada 

hubungan antara status kesadaran gizi keluarga (KGK) dengan status gizi. 

 Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang bermakna antara status gizi balita pada ayah yang merokok dan tidak 

merokok karena faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi status gizi 

balita. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini status merokok ayah adalah sama sehingga tidak dapat 

dilihat perbedaan yang bermakna antara status gizi balita pada ayah merokok dan 

status gizi balita pada ayah yang tidak merokk. 


