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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis karena pada 
usia tersebut rentan terkena masalah kesehatan misalnya diare, sakit gigi, penyakit kulit 
dan sebagainya. Selain masalah personal hygiene, salah satu risiko masalah kesehatan 
yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia taman 
kanak-kanak (TK) adalah masalah gizi. Anak usia anak TK yang mengalami masalah 
gizi rentan terhadap suatu penyakit. Prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung sebesar 23,37%, dan ini menurun dibandingkan dengan hasil 
Riskesdas tahun 2013, yaitu 28,66%. Sedangkan untuk balita wasting (kurus) 
berdasarkan hasil Riskesdas 2013, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori 
serius, yaitu 10-14% berdasarkan WHO, 2010. Namun, berdasarkan Riskesdas 2018, 
prevalensinya menurun menjadi 9,87%. Secara antropometri penilaian status gizi anak 
usia sekolah dapat menggunakan indeks BB dan TB. Alat untuk memantau 
perkembangan status gizi anak TK adalah KMS. Setiap anak yang diukur TB dapat 
segera diketahui status gizinya. Pada penelitian ini akan memanfaatkan keunggulan 
KMS sebagai bahan untuk memantau pertumbuhan anak.  
Tujuan: Menganalisis peningkatan personal hygiene dan deteksi stunting pada anak 
taman kanak-kanak melalui pemantauan KMS. 
Metode: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif. Metode penelitian yang yang digunakan adalah survey dengan pendekatan 
cross sectional yaitu objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan (dalam 
waktu yang bersamaan). Lokasi penelitian ini adalah Taman Kanak-Kanak.  
Hasil: Hasil penelitian sebagian besar yaitu anak berjenis kelamin laki-laki (51,7%) 
dengan usianya adalah usia 2 - 4 tahun yaitu sebesar 62,1%. Hasil pengukuran 
menggunakan KMS dinding pada sekolah TK menunjukkan bahwa terdapat sebesar 
6,9% anak-anak yang dengan hasil ukur menggunakan KMS dinding berada pada warna 
kuning, sedangkan yang berada pada hijau muda lebih besar yaitu 86,2% dan warna 
hijau tua sebesar 6,9%. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan penggunaan 
KMS dinding, terdeteksi anak TK yang mengalami stunting sebesar 6,9% dan anak 
yang normal sebesar 93,1% di TK Azizah. Deteksi dini penyimpangan anak dengan 
menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) sebanyak 16 (55,2%) 
sesuai dengan perkembangan, namun terdapat 9 (31%) anak meragukan dan 4 (13,8%) 
kemungkinan mengalami penyimpangan. Hasil praktik mencuci tangan anak dengan 
menggunakan pedoman cuci tangan dari WHO diperoleh data sebanyak 21 (75%) telah 
dilaksanakan dengan baik (6 – 7 langkah) dan kurang bai sebesar 7,1%. 
Kesimpulan 
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ABSTRACT 

 

Background: School-age children are a critical age group because at that age they are 
prone to health problems such as diarrhea, toothaches, skin diseases and so on. In 
addition to personal hygiene problems, one of the risks of health problems that can 
cause growth and development problems for kindergarten children is nutritional 
problems. Kindergarten children who experience nutritional problems are prone to a 
disease. The prevalence of children under five with stunting in Bangka Belitung Islands 
Province was 23.37%, and this decreased compared to the 2013 Riskesdas result, which 
was 28.66%. Whereas for wasting (thin) children based on the results of the 2013 
Riskesdas, Bangka Belitung Islands Province is in the serious category, which is 10-
14% based on WHO, 2010. However, based on Riskesdas 2018, the prevalence has 
decreased to 9.87%. Anthropometrically, assessing the nutritional status of school-age 
children can use the weight and height indices. A tool for monitoring the development 
of nutritional status of kindergarten children is KMS. Every child who is measured for 
TB can immediately know their nutritional status. This study will take advantage of the 
advantages of KMS as a material to monitor children's growth. This study aims to 
analyze personal hygiene improvement and stunting detection in kindergarten children 
through KMS monitoring. 
Methods: The type of research used in this research is descriptive research. The 
research method used was a survey with a cross sectional approach, in which the 
research object was measured or collected simultaneously (at the same time). The 
location of this research is Kindergarten. 
Results: The results of the study were mostly boys (51.7%) with ages 2 - 4 years, which 
is 62.1%. The results of measurements using wall KMS in kindergarten schools showed 
that there were 6.9% of children who measured using KMS walls were in yellow, while 
those in light green were greater at 86.2% and dark green was 6 , 9%. These results 
concluded that based on the use of wall KMS, it was detected that 6.9% of kindergarten 
children who experienced stunting were detected and 93.1% of normal children in the 
Azizah Kindergarten. Early detection of child deviations using the Developmental Pre-
Screening Questionnaire (KPSP) was 16 (55.2%) according to development, but there 
were 9 (31%) doubting children and 4 (13.8%) likely to experience deviations. The 
results of the practice of washing children's hands using hand washing guidelines from 
the WHO obtained data as much as 21 (75%) that have been implemented well (6 - 7 
steps) and less well by 7.1%. 
Conclusion 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis karena pada usia 

tersebut rentan terkena masalah kesehatan misalnya diare, sakit gigi, penyakit kulit 

dan sebagainya (Ardhiyarini, 2008). Maurer dan Smith (2005) mengatakan bahwa 

anak usia sekolah dikatakan kelompok berisiko (at risk) ketika anak memiliki 

kondisi biologis, psikologis atau sanitasi lingkungan yang buruk sehingga anak 

berisiko untuk mengalami gangguan fisik, kognitif, atau perkembangan 

psikososial. Masalah kesehatan fisik tersebut pada umumnya dikarenakan karena 

kurangnya pengetahuan dan kurang pedulinya anak usia taman kanak-kanak (TK) 

akan kebersihan diri (personal hygiene). 

Masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan dari anak yang kurang 

memperhatikan personal hygiene yaitu masalah fisik seperti misalnya kurangnya 

kesehatan gigi dan mulut, penyakit kulit, infeksi pada mata dan telinga, dan 

gangguan fisik pada kuku. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut dapat diupayakan 

penanggulangan agar kesadaran akan personal hygiene dapat meningkat dan 

kesehatan juga akan meningkat. 

Selain masalah personal hygiene, salah satu risiko masalah kesehatan yang 

dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia taman 

kanak-kanak (TK) adalah masalah gizi. Allender, Rector, & Warner (2010) 

menjelaskan bahwa masalah gizi merupakan salah satu masalah kesehatan pada 

anak usia anak TK. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah faktor gizi. (Edelman & Mandle, 2010) 

Anak usia anak TK yang mengalami masalah gizi rentan terhadap suatu 

penyakit. Grodner, Long, & Walkingshaw (2007) menyatakan masalah gizi 

(malnutrition) dikelompokkan menjadi gizi lebih (overnutrition) dan gizi kurang 

(undernutrition). Berat badan lebih (overweight) dan obesitas merupakan masalah 

gizi yang utama pada anak – anak dan dewasa di Amerika Serikat. (Edelman & 

Mandle, 2010) 
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Berdasarkan  data Riskesdas tahun 2018,  prevalensi balita stunting di 

Indonesia menunjukkan 30,8%  atau sekitar 7 juta balita menderita stunting. 

Keadaan ini lebih lebih besar dari batas maksimal prevalensi stunting yang telah 

ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung sebesar 23,37%, dan ini menurun dibandingkan dengan hasil 

Riskesdas tahun 2013, yaitu 28,66%. Sedangkan untuk balita wasting (kurus) 

berdasarkan hasil Riskesdas 2013, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk 

kategori serius, yaitu 10-14% berdasarkan WHO, 2010. Namun, berdasarkan 

Riskesdas 2018, prevalensinya menurun menjadi 9,87%.  

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan 

gizi kronis sehingga anak terlalu pendek usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi 

dalam kandungan dan pada awal bayi baru lahir. Kondisi Stunting baru akan 

tampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting adalah balita dengan panjang badan 

(PB/U) atau tinggi badan (TB/U)  menurut umurnya dibandingkan dengan  standard  

baku  WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study). (Wright, 2006). 

Status gizi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ekonomi 

keluarga (pekerjaan dari orang tua, produksi pangan, kondisi perumahan (sanitasi 

perumahan), pendidikan orang tua, ketersediaan pangan, sumber daya alam, fisik 

dan manusia (Supariasa, Bakri, & Fajar, 2010). Masalah gizi dipengaruhi langsung 

oleh faktor konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan dan konsumsi pangan beragam, faktor 

sosial-ekonomi, budaya dan politik (Kemenkes, 2011). 

Pemantauan pertumbuhan anak dilakukan posyandu secara rutin. Namun 

anak usia 3-5 tahun sudah memasuki usia taman kanak-kanak (TK) jarang dibawa 

ke posyandu sehingga pertumbuhannya tidak terpantau. Anak usia 3-5 tahun yang 

sudah memasuki usia TK mengalami pertumbuhan yang stagnan, perubahan pola 

makan karena sudah mengenal makanan jajanan namun aktifitasnya tinggi 

sehingga rawan mengalami gangguan gizi. Padahal mereka tergolong kelompok 

rawan gizi khususnya dalam hal pertumbuhan (Al Rahmad, 2018). 

Perilaku gizi pada anak usia sekolah dapat di perbaiki atau ditingkatkan 

dengan promosi kesehatan tentang gizi. Promosi kesehatan diartikan sebagai suatu 

usaha memperbaiki, memfasilitasi individu atau masyarakat dalam mengubah 
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perilaku sehingga memungkinkan tercapainya tujuan yang diinginkan, serta 

meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan biaya perawatan. (Pender, Murdaugh 

dan Parsons, 2006; Edelman dan Mandle, 2010) 

Bentuk promosi kesehatan di sekolah Indonesia adalah Usaha Kesehatan 

Sekolah (Soekidjo, 2010). Kegiatan UKS meliputi pendidikan kesehatan, 

pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Ruang Lingkup 

kegiatan UKS dikenal dengan TRIAS UKS. Pelayanan kesehatan dilaksanakan 

secara menyeluruh dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif serta 

didukung kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Pembinaan lingkungan kehidupan 

sekolah sehat meliputi meningkatkan faktor pelindung (gedung, halaman, warung 

sekolah, keteladanan guru, menciptakan suasana dan hubungan yang akrab dan erat 

antara sesama warga sekolah dan masyarakat) dan memperkecil faktor risiko 

meliputi pagar pengaman, bangunan sekolah yang aman, kawasan bebas rokok, 

bebas pornografi, pengadaan kantin sekolah. (Depkes, 2007)  

Salah satu program UKS adalah pemantauan personal hygiene dan status 

gizi siswa. Status gizi seorang anak dapat dilihat dari beberapa segi. Secara 

antropometri penilaian status gizi anak usia sekolah dapat menggunakan indeks BB 

dan TB. Alat untuk memantau perkembangan status gizi anak TK adalah KMS. 

Kartu Menuju Sehat (KMS) TB/U merupakan alat yang spesifik 

dikembangkan untuk skrining untuk deteksi stunting anak usia 3-5 tahun. Alat ini 

sudah dilakukan uji sentitifitas dan spesifitas, dimana didapatkan nilai sensitifitas 

91%, dan spesifitas 92%. Artinya alat ini sangat cocok untuk mendeteksi stunting  

(Sinaga, Alfridsyah, Sitanggang, & Hadi, 2018) 

Setiap anak yang diukur TB dapat segera diketahui status gizinya. Pada 

penelitian ini akan memanfaatkan keunggulan KMS sebagai bahan untuk 

memantau pertumbuhan anak. Berdasarkan   uraian   diatas   peneliti tertarik  

meneliti  terkait peningkatan personal hygiene dan deteksi stunting anak TK 

menggunakan KMS di Kota Pangkalpinang. Dari latar belakang yang dikemukakan 

di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul 

“Efektifitas Kartu Menuju Sehat Terhadap Peningkatan Personal Hygiene 

dan Deteksi Stunting pada Anak Taman-Kanak-Kanak di Kota 

Pangkalpinang”.
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti “Bagaimana efektifitas Kartu Menuju Sehat terhadap peningkatan personal 

hygiene dan deteksi stunting pada anak taman kanak-kanak. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menganalisis peningkatan personal hygiene dan deteksi stunting pada anak taman 

kanak-kanak melalui pemantauan KMS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:  

1) Bagi Ilmu Pengetahuan  

 Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengembangan KMS sebagai alat pemantauan personal hygiene dan deteksi 

stunting pada anak taman kanak-kanak (TK). 

2) Bagi Dinas Kesehatan  

 Dapat memberikan informasi untuk perencanaan program penanggulangan 

stunting, pengembangan UKS di TK dan masyarakat. 

3) Bagi anak TK 

 Sebagai sarana informasi kepada siswa tentang pentingnya pemantauan KMS 

dalam peningkatan personal hygiene dan deteksi stunting pada anak TK guna 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik. 

4) Bagi Sekolah TK 

 Memberikan informasi mengenai peningkatan personal hygiene dan deteksi 

stunting dengan pemantauan KMS, sehingga dapat di jadikan gambaran dalam 

peningkatan kualitas anak yang cerdas dan berprestasi. 

 

 

 



5 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pertumbuhan dan Perkembangan anak  

Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan besar sel disemua 

bagian tubuh yang dapat diukur (kuantitatif), sedangkan perkembangan 

merupakan proses pematangan fungsi organ – organ tubuh berbanding lurus 

dengan bertambahnya usia dan melalui tahapan belajar dan pengalaman 

serta tidak dapat di ukur (kualitatif). Pertumbuhan ditandai dengan 

peningkatan jumlah dan ukuran sel sehingga akan berdampak pada 

kematangan fungsi organ seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, 

frekuensi jantung dan lain lain. Perkembangan diartikan sebagai perluasan 

bertahap ke arah lebih kompleks dari lebih rendah ke lebih tinggi sesuai 

dengan proses pertumbuhan, maturasi, pengalaman dan belajar. 

Perkembangan tidak dapat diukur karena perkembangan tidak ada nilai 

mutlak seperti perkembangan kepribadi, mental, dan konsep diri 

(Hockernbery & Wilson, 2009) 

Pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia sekolah memiliki 

karakteristik cenderung lambat dan stabil dibanding masa kanak – kanak 

awal dan bervariasi pada tiap invidunya. Setiap anak akan tumbuh dan 

berkembang dalam tahapan yang sama namun berbeda laju perkembangan 

tiap individunya. Sebagian tumbuh dan berkembang lebih cepat, dan yang 

lain lebih lambat dalam hal maturitas. Selama proses tumbuh kembang akan 

terjadi perubahan fisik, motorik, kognitif dan emosional. (Hockernbery & 

Wilson, 2009) 

 

Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Anak. 

Pencapaian tumbuh kembang yang optimal tergantung pada potensi 

biologinya, tingkat tercapainya potensi biologi seseorang merupakan hasil 

interaksi beberapa faktor yang saling berkaitan (Soejtiningsih, 2012). 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

seorang anak salah satunya adalah faktor gizi (Hockernbery & Wilson, 

2009). Menurut (Wong, Hockenberry, Wilson, & Wilkelstein, 2009) faktor 

– faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah: 

a)  Keturunan 

Keturunan berpengaruh dalam perkembangan anak. Pada masa konsepsi 

jenis kelamin anak akan terbentuk serta mengarahkan pada pertumbuhan 

dan perilaku lainnya pada anak. Jenis kelamin dan faktor lain penentu 

keturunan sangat berpengaruh terhaadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Orang tua dan anak mempunyai ciri – ciri fisik 

seperti tinggi, berat dan tingkat pertumbuhan yang saling berkaitan. 

b)  Neuroendokrin 

Pola perkembangan anak secara genetik di atur di pusat pertumbuhan 

yaitu pada bagian hypothalamus. Beberapa diantaranya secara 

fungsional berhubungan dan mempengaruhi pertumbuhan seperti sistem 

hypothalamus dan sistem endokrin. Tiga hormon yang dihasilkan dan 

diatur oleh sistem – sistem tersebut antara lain hormon pertumbuhan 

(growth hormone), hormon tyroid, dan hormon endrogen yang 

merangsang metabolisme protein. 

c)  Nutrisi 

Nutrisi merupakan bagian terpenting yang mempengaruhi tumbuh 

kembang anak. Faktor– faktor  yang  berhubungan  dengan  nutrisi  

mengatur  pertumbuhan  pada  setiap perkembangan. Selama periode 

perkembangan prenatal kekurangan nutrisi akan mempengaruhi 

perkembangan pada implantasi ovum hingga melahirkan. Masa 

pertumbuhan pada anak – anak membutuhkan kalori yang sangat tinggi, 

terbukti dengan peningkatan secara cepat tinggi dan berat badan anak. 

d)  Hubungan antar perseorangan 

Hubungan dengan orang lain berperan kritis dalam perkembangan, 

khususnya perkembangan secara emosi, intelektual dan kepribadian. 

Orang tua khususnya ibu berpengaruh besar terhadap perkembangan 

bayinya. Kebutuhan dasar pada anak berupa makanan, kehangatan, 
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kenyamanan dan kasih sayang, melalui orang tua seorang anak belajar 

mengenal dunia dan perasaan aman untuk memberanikan diri 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

e)  Tingkat sosial ekonomi 

Tingkat sosial ekonomi keluarga mempunyai dampak signifikan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak – anak dari keluarga kelas menengah dan atas lebih 

tinggi dibandingkan dengan anak – anak dari keluarga dengan sosial 

ekonomi yang rendah. Penyebab perbedaan ini kurang pasti, meskipun 

kesehatan dan nutrisi dari level sosial ekonomi rendah mungkin terjadi 

karena faktor – faktor pemenuhan kebutuhan terkait dengan nutrisi. 

Sumber makanan bernutrisi khususnya protein merupakan sesuatu yang 

jarang dikonsumsi dan ketidakteraturan dalam pola makan, tidur dan 

olahraga, merupakan faktor yang berperan penting. Keluarga dari 

kelompok sosial ekonomi rendah kurang pengetahuan atau sumber – 

sumber yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang aman, 

mendukung dan sehat yang bisa mempercepat perkembangan yang 

optimum pada anak. 

f) Penyakit 

Perubahan pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu dari 

manifestasi klinis penyakit keturunan. Pertumbuhan yang terhambat 

dinilai secara khusus dalam penyakit atau kelainan skeletal, seperti 

bentuk kekerdilan salah satu dari abnormal kromosom (syndrome 

turner). Ketidakteraturan metabolisme, seperti penyakit vitamin D, 

kelainan endokrin sejalan dengan pola pertumbuhan normal. 

 

2. Personal Hygiene 

a) Definisi personal hygiene 

Tarwoto (2006) menyatakan personal hygiene berasal dari bahasa 

Yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti 

sehat. Kebersihan diri (personal hygiene) merupakan aspek yang 

sangat penting dan harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari 
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karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis 

seseorang. Kebiasaan melakukan personal hygiene merupakan 

kebiasaan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Personal hygiene adalah perawatan diri sendiri yang dilakukan 

untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis 

(Hidayat, 2006). Personal hygiene seseorang berarti memelihara 

kebersihan dan kesehatan yang berguna untuk kesejahteraan fisik dan 

psikologis. Personal hygiene menjadi sangat penting karena personal 

hygiene yang baik akan meminimalkan pintu masuk (portal of entry) 

mikroorganisme yang ada dimana-mana dan pada akhirnya mencegah 

seseorang terkena penyakit. (Saryono, 2010) 

Personal hygiene merupakan sesuatu hal yang sangat penting 

dilakukakan oleh seseorang. Tujuan dari personal hygiene adalah 

meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan 

diri seseorang, memperbaiki personal hygiene yang kurang, 

pencegahan penyakit, meningkatkan percaya diri seseorang, dan 

mencipkatakan kesehatan (Tarwoto, 2006)  

b) Macam-macam personal hygiene 

 Kebersihan tangan 

Tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling sering 

kontak dengan mikroorganisme. Perilaku personal hygiene yang 

buruk pada tangan dapat memindahkan mikroorganisme yang 

berada di tangan dapat masuk ke dalam tubuh melalui tangan 

sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti diare. 

Cara yang dapat dilakukan adalah dengan cuci tangan.Cuci 

tangan dapat dilakukan ketika tangan kotor, sebelum dan sesudah 

mengambil makanan, sebelum dan sesudah buang air besar 

maupun buang air kecil. Mencuci tangan sebaiknya 

menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun, kalau 

perlu menggunakan sikat dan menggosok di sela-sela tangan dan 

lipatan kulit di kuku. Mencuci tangan menggunakan sabun paling 

lama dilakukan selama 2 menit. 
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 Kebersihan kulit kepala dan rambut 

Rambut merupakan pelindung kulit kepala dari sengatan 

matahari dan hawa dingin. Rambut dipengaruhi perubahan 

hormon, stres emosional dan fisik, penuaan, infeksi, dan penyakit 

tertentu (Potter & Perry 2010). Penampilan dan kesejahteraan 

seseorang tergantung dari cara penampilan dan perasaan 

mengenai rambutnya. Penampilan akan terlihat menarik apabila 

rambut dalam keadaan bersih dan sehat. Rambut yang terpelihara 

dengan sehat akan terlihat tidak kering, tidak berminyak, tidak 

mudah patah, dan tidak mudah rontok. 

Berbagai masalah yang terjadi pada rambut diantaranya kutu, 

ketombe, alopecia (botak), seborrheic dermatis (radang pada 

kulit di rambut). Tujuan dari perawatan rambut adalah 

membersihkan kuman-kuman yang ada pada kulit kepala, 

menambah rasa nyaman, membasmi kutu atau ketombe yang 

melekat pada kulit, serta memperlancar sistem peredaran darah di 

bawah kulit. 

Cara-cara merawat rambut antara lain, pertama adalah 

dengan mencuci rambut 2 hari sekali atau sesuai dengan 

kebutuhan dengan memakai sampo yang cocok. Kedua, dengan 

menyisir rambut yang bertujuan untuk merapikan rambut dan 

mencegah rambut menjadi kusut. Selanjutnya, dengan memotong 

rambut yang dapat dilakukan setelah mandi atau bersampo karena 

dapat merangsang pertumbuhan rambut yang dilakukan dengan 

memijat pada waktu membersihkan rambut  (Yuni, 2007). 

 

 Kebersihan mata 

Mata merupakan salah satu panca indera yang terpenting 

karena fungsinya untuk melihat. Mata perlu dijaga kebersihannya 

untuk mempertahankan kesehatan mata dan mencegah atau 

menghindari infeksi, penyakit mata, kecacatan (buta), dan 

kemungkinan penularan kepada orang lain. Mata yang bersih 
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adalah mata yang bebas dari kotoran mata, mata merah, dan mata 

berair. Mata yang sehat akan tampak jernih dan bersih dari 

kotoran (Engel, 2009) 

Kotoran mata yang menumpuk dapat mengganggu 

kenyamanan penglihatan dan apabila dibersihkan dengan cara 

yang salah seperti dikucek atau diambil langsung dengan 

menggunakan tangan bisa menyebabkan iritasi pada mata dan 

menyebabkan konjungtivitis (Johnson, 2010). Membersihkan 

mata biasanya menggunakan lap basah yang bersih, untuk 

menghilangkan sekresi kering dengan cara meletakkan kain basah 

atau kapas yang diberi normal saline dibagian tepi mata (Hidayat, 

2006) Bila mata kemasukan benda asing janganlah menggosok, 

karena dapat menibulkan iritasi sebaiknya dibasuh dengan air 

yang mengalir. Menjaga kesehatan mata juga dapat dilakukan 

dengan menjaga jarak membaca dan menulis dengan benar yaitu 

dengan jarak 30 cm dan menggunakan cahaya yang terang, 

jangan membaca dengan tiduran, dan mengistirahatkan mata 

setiap 2 jam setelah menonton tv atau menggunakan komputer. 

 

 Kebersihan telinga 

Menurut Potter & Perry (2010), pada dasarnya telinga tidak 

memiliki cara perawatan yang khusus untuk mendapatkan telinga 

yang bersih namun, seseorang harus tetap membutuhkan 

perawatan telinga. Untuk mencegah terjadinya masalah pada 

telinga, maka harus dibersihkan secara rutin dengan cara yang 

benar. Melakukan perawatan telinga harus dengan hati-hati agar 

tidak melukai organ yang berada di dalam telinga. Membersihkan 

telinga juga harus dilakukan di telinga bagian luar yang dapat 

dilakukan setelah mandi. 

Menjaga kesehatan telinga dapat dilakukan dengan cara 

menghindari suara yang keras dan bising terus menerus dan tidak 

lebih dari 30 menit, tutup telinga jika mendengar suara yang 
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keras, pada saat melakukan pembersihan pada telinga tidak boleh 

menggunakan pensil, penjepit rambut, atau benda tajam lainnya 

karena akan merusak gendang telinga. Pada bagian luar telinga 

juga harus dibersihkan agar terhindar dari kotoran, debu, dan 

pasir yang akan mengganggu kesehatan telinga. 

 Kebersihan mulut dan gigi 

Personal hygiene mulut mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Personal hygiene mulut dan 

gigi yang tidak baik akan mengakibatkan berbagai macam 

penyakit seperti bau mulut, stomatitis, glositis (peradangan 

lidah), gengikitis (peradangan gusi), yang biasanya terjadi karena 

hygiene mulut yang buruk. Tujuan dari perawatan gigi adalah 

untuk mempertahankan terjadinya masalah kesehatan pada gigi 

dan mulut yang disebabkan oleh kuman (Dian, 2014). 

Potter & Perry (2010) menjelaskan hygiene mulut dan gigi 

dapat dilakukan dengan cara menggosok gigi yang sempurna 

dilakukan setidaknya minimal 2 kali sehari (setelah makan dan 

sebelum tidur) dan menggunakan pasta gigi yang berfluorida. 

Menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut, tidak 

bergantian memakai sikat gigi dengan orang lain termasuk 

anggota keluarga sendiri. Sikat gigi setelah makan makanan yang 

manis dan lengket sepeeti coklat atau permen, dan menghindari 

makan makanan yang terlalu panas atau dingin. 

 

 Kebersihan kuku kaki dan tangan 

Menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek 

penting dalam mempertahankan perawatan diri karena berbagai 

kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku. Kuku dan 

bagian bawah kuku serta kutikula bisa menjadi tempat 

bersarangnya kuman dan tempat berkembang biak. Tujuan dari 

perawatan kuku yaitu untuk memelihara kebersihan kuku dan 
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rasa nyaman setiap individu, serta mempertahankan integritas 

kuku dan mencegah infeksi. 

Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak adalah 

menggigiti kuku. Menggigiti kuku dapat menyebabkan kuman 

yang berada di kuku pindah ke dalam mulut dan masuk ke dalam 

saluran pencernaan yang akan mengakibatkan berbagai masalah 

pencernaan seperti diare. 

Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah 

kesehatan tersebut adalah dengan menjaga kuku tetap pendek 

untuk mengurangi bersarangnya kuman di bagian bawah kuku. 

Menggunakan pemotong kuku dengan benar dapat diajarkan ke 

anak agar menghindari kebiasaan menggigiti kuku. Selain itu, 

anak juga dapat diajarkan mencuci tangan yang baik dan benar 

agar tidak ada kuman atau kotoran yang berada di kuku sehingga 

diharapkan akan meminimalisir perpindahan kuman dari kuku ke 

dalam tubuh (Schmidt et al, 2009). 

 

 Kebersihan kulit 

Kulit mempunyai fungsi sebagai perlindungan, sekresi, 

pengatur suhu tubuh dan sensasi. Kulit memiliki tiga lapisan 

utama yaitu epidermis, dermis, dan subkutan. Kulit merupakan 

bagian yang sering terdapat mikroorganisme terutama di 

permukaan kulit sehingga hygiene pada kulit harus diperhatikan 

dan dirawat dengan benar. Gangguan yang biasanya terjadi pada 

kulit adalah panu, jerawat, kutu air, kurap, dan biang keringat. 

Cara yang dapat dilakukakan untuk menghindari penyakit 

kulit adalah dengan dua cara yaitu mandi dan pakaian. Mandi 

berguna untuk menghilangkan bau yang ada di badan dan dapat 

juga menghilangkan kotoran-kotoran atau daki yang berada di 

tubuh. Mandi secara teratur dapat dilakukan yaitu minimal 2 kali 

sehari dengan menggunakan sabun dan tidak menggunakan 

handuk dangan bergantian dengan orang lain. Pakaian yang 
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dipakai sehari-hari dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Dengan 

mengganti pakaian 2 kali sehari atau ketika pakaian sudah kotor 

atau penuh dengan keringat, dan rutin untuk mencuci pakaian dan 

handuk dapat meminimalkan bakteri berkembang biak pada 

tubuh. 

 

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene 

Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene seseorang adalah: 

a. Body image 

Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi 

kebersihan diri misalnya karena adanya perubahan fisik sehingga 

individu tidak perduli terhadap kebersihannya (Tarwoto, 2006) 

Penelitian yang dilakukan oleh (2012) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi personal hygiene anak usia 7-14 tahun, sikap 

anak yang peduli berbanding lurus dengan perilaku personal 

hygiene yang baik, dibandingkan dengan sikap anak yang kurang 

peduli memiliki perilaku personal hygiene yang buruk. Hal ini 

menunjukkan dimana sikap juga berperan penting dalam 

personal hygiene dimana anak tersebut sebagian besar peduli 

terhadap penampilan dan tertarik untuk menjaga kebersihan diri. 

b. Praktik sosial 

Kelompok sosial mempengaruhi pilihan hygiene, termasuk 

produk dan frekuensi perawatan pribadi. Pada anak-anak dalam 

kebiasaan keluarga akan mempengaruhi hygiene anak tersebut, 

misalnya frekuensi mandi, waktu mandi, dan jenis hygiene mulut 

(Potter & Perry, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Febri 

(2012) pola asuh orang tua mempengaruhi perilaku personal 

hygiene anak dengan hasil yang menunjukkan pola asuh orang 

tua yang menerapkan pola asuh demokratis anak akan mandiri 

dalam perilaku personal hygiene karena pola asuh demokratis 

lebih memprioritaskan kepentingan anak seperti membebaskan 

anak dalam memilih suatu tindakan akan tetapi tetap menerapkan 
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perilaku disipilin. Berbeda dengan pola asuh orang tua yang 

menerapkan pola asuh permisif. Perilaku personal hygiene anak 

dengan pola asuh orang tua persimif anak cenderung tidak 

mandiri karena kasih sayang yang diberikan orang tua terlalu 

berlebihan namun sedikit bimbingan yang diberikan kepada 

anaknya. 

c. Status ekonomi 

Status ekonomi akan mempengaruhi jenis dan sejauh mana 

praktik hygiene dilakukan oleh seseorang. Personal hygiene 

memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, 

sampo, alat mandi yang semuanya memerlukan uang untuk 

menyediakannya (Tarwoto, 2006). Dalam penelitian Yuni (2011), 

hasil tentang pengaruh status ekonomi terhadap personal hygiene 

diketahui rata-rata responden memliki keluarga dengan status 

ekonomi yang tinggi sehingga keluraga dapat memenuhi 

kebutuhan anggota keluarganya termasuk melakukan personal 

hygine. Semakin tinggi status sosial ekonomi keluarga maka 

keluarga akan mampu membiayai kebutuhan keluarga termasuk 

untuk kesehatan. 

d. Pengetahuan 

Pengetahuan personal hygiene sangat penting karena 

pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Misalnya 

pada pasien penderita Diabetus Melitus ia harus selalu menjaga 

kebersihan kakinya (Tarwoto, 2006)  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ria (2014) tentang 

kejadian scabies pada anak usia sekolah didapatkan hasil siswa 

yang mengetahui pengetahuan yang baik tentang personal 

hygiene lebih sedikit menderita scabies dibandingkan dengan 

siswa dengan pengetahuan kurang tentang personal hygiene. 

Pengetahuan yang baik tentang personal hygiene dapat 

menumbuhkan kesadaran dalam menjaga dan merawat 

kebersihan diri seseorang. 
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e. Budaya 

Kepercayaan atau budaya seseorang akan mempengaruhi perilaku 

hygiene seseorang tersebut. Di sebagian masyarakat jika individu 

sakit tertentu maka tidak boleh dimandikan (Tarwoto, 2006). Di 

Amerika Utara, kebiasaan mandi adalah setiap hari, sedangkan 

pada budaya lain hal ini dilakukan satu kali seminggu (Potter & 

Perry, 2010). Dalam penelitian Allegranzi, et al (2009), 

keyakinan agama dan budaya sangat mempengaruhi perilaku 

kebersihan tangan dan berpotensi mempengaruhi kesehatan 

masing-masing individu. Data yang diambil dari 7 agama di 

seluruh dunia tentang cara mencuci tangan membuktikan bahwa 

perilaku mencuci tangan dapat berbeda mulai dari gerakan saat 

mencuci tangan, konsep tangan “terlihat kotor”, dan penggunaan 

antiseptik berbasis alkohol karena beberapa agama melarang 

penggunaan antiseptik berbasis alkohol. 

f. Pilihan pribadi 

Tiap orang memiliki keinginan sendiri dalam menentukan 

bercukur, mandi, dan mengurus rambut. Ada kebiasaan orang 

yang menggunakan produk tertentu dalam perawatan diri, seperti 

penggunaan sabun, sampo, dan lain-lain. Pemilhan tersebut 

didasarkan pada selera pribadi, kebutuhan dan dana (Potter & 

Perry, 2010; Tarwoto, 2006). Pada penelitian Ahmad, Suriah, & 

Ibnu (2013) menunujukan seseorang melakukan perilaku 

personal hygiene merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan dan 

menjadi rutinitas yang tidak dapat dipisahkan. Seseoarang 

melakukan perilaku personal hygiene salah satunya yaitu 

dorongan dari dirinya sendiri karena kesadaran akan pentingnya 

perilaku personal hygiene yang dilakukannya. 

g. Kondisi fisik 

Klien dengan keterbatasan fisik biasanya tidak memliki energi 

dan ketangkasan untuk melakukan hygiene. Contohnya klien 

dengan traksi atau gips, atau terpasang infus intravena. Penyakit 



16 
 

kronis (jantung, kanker, neurologis, psikiatrik) sering melelahkan 

klien. Genggaman yang melemah akibat artitis, stroke, atau 

kelainan otot menghambat klien untuk menggunakan sikat gigi, 

handuk basah, atau sisir (Potter & Perry, 2010)  

 

3. Status Gizi Anak  

a. Pengertian Status Gizi 

Status gizi adalah status kesehatan merupakan hasil dari keseimbangan 

antara kebutuhan dan masukan nutrient. Status gizi seseorang didasarkan 

pada pengukuran antropometri, biokimia dan riwayat diit (Beck, 2000; 

Supariasa et al., 2010). Gizi yang baik adalah gizi yang seimbang. Gizi 

seimbang harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga tidak terjadi 

malnutrisi. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda – beda tergantung dari 

metabolisme dan genetik. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi 

bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, 

sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, 

kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi 

mungkin. (Almatsier, 2004; Supariasa et al., 2010)  

 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Gizi 

Menurut Supariasa et al. (2010), status  gizi  dapat  dipengaruhi  oleh  

berbagai macam faktor, diantaranya yaitu: 

 Faktor langsung 

Para ahli sependapat bahwa pada umumnya status gizi secara 

langsung sangat ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit, 

khususnya penyakit infeksi. Banyak faktor yang melatarbelakangi 

asupan makanan dan penyakit diantaranya yaitu : ekonomi keluarga 

(pekerjaan dari orang tua), produksi pangan, kondisi perumahan 

(sanitasi perumahan), ketidaktahuan (pendidikan orang tua) dimana 

semakin tinggi pendapatan keluarga maka asupan makanan sehari – 

hari pun memadai tentunya dengan pengetahuan orang tua mengenai 
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gizi, dimana antara pekerjaan dan pendidikan orang tua saling 

mempengaruhi (Supariasa et al., 2010)  

 Faktor tidak langsung 

Ketahanan pangan menyangkut tiga hal mendasar yaitu : akses, 

ketersediaan dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan pangan 

bergantung pada sumber daya alam, fisik dan sumber daya manusia. 

Sementara akses pangan hanya dapat terjadi bila rumah tangga 

mempunyai penghasilan cukup. Ketahanan pangan dan gizi yang baik 

merupakan prasyarat dasar bagi pembentukan sumber daya manusia 

yang berkualitas, yang berpengaruh pada peningkatan produktifitas 

masyarakat. Status gizi berkaitan erat dengan ketahanan pangan 

rumah tangga karena keadaan gizi setiap individu sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan penyediaan dan pengelolaan pada masing – masing 

rumah tangga (Depkes, 2005). 

Dikutip dari Nutrition, health and school children Bulletin 

(Weichselbaum & Buttriss, 2011) bahwa status gizi pada anak dapat 

dipengaruhi oleh intake makanan, pola aktivitas anak dan pilihan 

makanan anak sesuai kebutuhan tubuhnya. Hal ini di perkuat dengan 

jurnal Role of Dietary Factors and Food Habits in the Development 

of Childhood Obesity: A Commentary by the ESPGHAN (European 

Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition) 

Committee on Nutrition (Carlo Agostoni, Christian Braegger, Tamas 

Decsi, Sanja Kolacek, Berthold Koletzko,& Walter Mihatsch et al, 

2011) bahwa intake makanan, kebiasaan makan (tidak sarapan, 

makanan fast food, dan frekuensi makan) mempengaruhi terjadinya 

kejadian obesitas pada anak usia 2 – 18 tahun. 

 

c. Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu di lakukan 

secara langsung dan tidak langsung. Penilaian status gizi secara 

langsung dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri, biokimia, 

klinis, dan biofisik. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat 
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dilakukan dengan survey konsumsi, statistic vital, dan faktor ekologi 

(Supariasa et al., 2010) 

1) Penilaian secara langsung 

Penilaian status gizi secara langsung menurut Supariasa et al., 

(2010) terdiri dari antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. 

 Antropometri 

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. 

Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi 

berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi 

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Parameter antropometri merupakan dasar dari 

penilaian status gizi. Kombinasi dari beberapa parameter 

disebut indeks antropometri. Dalam pengukuran indeks 

antropometri sering terjadi kerancuan, hal ini akan 

mempengaruhi interpretasi status gizi yang keliru. Beberapa 

indeks antropometri yang sering digunakan yaitu Berat 

Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur 

(TB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), 

perbedaan penggunaan indeks tersebut akan memberikan 

prevalensi status gizi yang berbeda  

 Berat Badan menurut Umur 

Berat badan merupakan salah satu parameter yang 

memberikan gambaran tentang masa tubuh. Masa tubuh 

sangat sensitif terhadap perubahan – perubahan yang 

mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, 

menurunnya nafsu makan atau jumlah makanan yang 

dikonsumsi. Berat badan adalah parameter antropometri 

yang sangat labil. Dalam keadaan normal, dimana 

kesehatan baik dan keseimbangan antar konsumsi dan 

kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan 

berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya 

dalam keadaan yang abnormal, terdapat dua kemungkinan 
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perkembangan berat badan yaitu dapat berkembang cepat 

atau lebih lambat dari keadaan normal. Berdasarkan 

karakteristik berat badan ini, maka indeks berat badan 

menurut umur digunakan sebagai salah satu cara 

pengukuran status gizi dan menggambarkan status gizi 

seseorang saat ini (Supariasa et al., 2010)  

Kelebihan indeks BB/U adalah Lebih mudah dan 

lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum, serta baik 

untuk mengukur status gizi. Indeks BB/U juga dapat 

mengikuti perkembangan berat badan yang fluktuatif dan 

sensitif terhadap perubahan – perubahan kecil. Indeks ini 

dapat digunakan untuk mendeteksi kegemukan 

(overweight). Namun indeks BB/U memiliki beberapa 

kelemahan seperti tidak sesuainya interpretasi status gizi 

apabila terdapat edema atau asites, memerlukan data umur 

yang akurat khususnya untuk anak yang dibawah lima 

tahun, dan sering terjadinya kesalahan dalam pengukuran 

dikarenakan pengaruh pakaian atau gerakan pada anak 

saat penimbangan. Indeks BB/U memberikan gambaran 

status gizi kurang (underweight), status gizi buruk 

(severely underweight), gizi baik, dan gizi lebih. 

 Tinggi Badan menurut Umur 

 Tinggi badan merupakan antropometri yang 

menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Keadaan 

normal tinggi badan sering dengan pertambahan umur. 

Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan yang 

relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi 

dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi 

terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang 

relatif lama. Indeks TB/Umur disamping memberikan 

gambaran status gizi masa lampau, juga lebih erat 
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kaitannya dengan status sosial-ekonomi (Supariasa et al., 

2010)  

 Kelebihan indeks TB/U adalah baik untuk menilai 

status gizi masa lampau (telah lewat) dan ukuran panjang 

sebagai alat dapat dibuat sendiri, murah dan mudah 

dibawa. Kelemahan indeks TB/U ialah tinggi badan tidak 

cepat naik, bahkan tidak mungkin turun, sehingga akan 

menghambat dalam interpretasi hasil, pengukuran relatif 

sulit dilakukan karena anak harus berdiri tegak, sehingga 

diperlukan dua orang untuk melakukannya dan ketepatan 

umur sulit didapat. Status gizi yang tergambar adalah 

pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted). 

 Berat Badan menurut Tinggi Badan 

  Berat badan memiliki hubungan yang linear 

dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, 

perkembangan berat badan akan searah dengan 

pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. 

Indeks BB/TB merupaan indikator yang baik untuk 

menilai status gizi saat ini dan merupakan indek yang 

independen terhadap umur (Supariasa et al., 2010) 

  Indeks ini memiliki kelebihan antara lain: tidak 

memerlukan data umur serta dapat membedakan proporsi 

badan (gemuk, normal, kurus). Namun indeks ini juga 

memiliki kelemahan seperti, Mengukur relatif lebih lama, 

tidak dapat memberikan gambaran apakah anak tersebut 

pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi badan 

menurut umur, karena faktor umur tidak dipertimbangkan 

dan dalam praktek sering mengalami kesulitan dalam 

melakukan pengukuran panjang badan pada kelompok 

balita. BB/TB menggambarkan berat badan berbanding 

lurus dengan tinggi badan dan digunakan untuk 

mengklasifikasikan status gizi kurus (wasted) dan sangat 
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kurus (severely wasted). BB/TB merupakan indeks yang 

sensitif untuk memberikan masalah gizi akut. 

 Klinis 

Metode ini didasarkan atas perubahan – perubahan yang 

terjadi yang di hubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. 

Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (supervicial 

epithelial tissues) seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa 

oral atau pada organ – organ yang dekat dengan permukaan 

tubuh seperti kelenjar tiroid. 

 Biokimia 

Penilaian status gizi dengan biokimia merupakan 

pemeriksaan spesimen yang diuji laboratoris yang dilakukan 

pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang 

digunakan antara lain: darah, urine, tinja, dan juga beberapa 

jaringan tubuh seperti hati dan otot. 

 Biofisik 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode 

penentuan status gizi dengan melihat kemapuan fungsi 

(khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari 

jaringan. 

 

2) Penilaian Secara Tidak Langsung 

Menurut Supariasa et al., (2010), penilaian status gizi secara tidak 

langsung dapat dibagi menjadi tiga seperti survey konsumsi 

makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Adapun penjelasan 

masing – masing sebagai berikut: 

1) Survei Konsumsi Makanan 

Survei konsumsi makanan merupakan metode penentuan 

status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan 

jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data mengenai 

makanan yang dikonsumsi dapat menggambarkan tentang 

kelebihan dan kekurangan gizi. 
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2) Statistik Vital 

Pengukuran status gizi melalui statistik vital adalah dengan 

menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka 

kematian berdasarkan umur, angka kesakitan, angka kematian 

akibat penyakit tertentu dan data lain yang berhubungan 

dengan gizi sehingga dapat menunjang informasi mengenai 

status gizi. 

3) Faktor Ekologi 

Menurut Bengoa bahwa malnutrisi merupakan masalah 

ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologi, 

dan lingkungan budaya, Jumlah makanan yang tersedia 

tergantung dari keadaan ekologi suatu wilayah seperti iklim, 

tanah, irigasi dan lain – lain. 

 

4. Angka Kecukupan Gizi 

Angka kecukupan gizi adalah nilai yang menunjukkan jumlah zat 

gizi yang di perlukan tubuh untuk hidup setiap hari bagi hampir semua 

populasi menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologi 

tertentu seperti kehamilan dan menyusui (Muhilal, 2004). Antropometri 

sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan beberapa parameter. 

Parameter merupakan ukurang tunggal dari tubuh manusia antara lain umur, 

berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar pinggul dan tinggi 

lemak bawah kulit. Indikator antropometri yang digunakan untuk menilai 

status gizi disajikan dalam bentuk indeks, yaitu berat badan menurut umur 

(BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U). Pengukuran antropometri 

adalah pengukuran keadaan sebagai hasil penggunaan bahan makanan di 

dalam tubuh. Ambang batas dapat disajikan kedalam tiga cara yaitu persen 

terhadap median, persentil, dan standar deviasi (Supariasa et al., 2010).  

Perhitungan dengan menggunakan cara yang sederhana yaitu dengan 

IMT sebagai alat untuk memantau status gizi, khususnya yang berkaitan 

dengan BB dan TB. IMT dapat mengetahui apakah berat badan seseorang 
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dinyatakan normal, kurus, atau gemuk. Untuk mengetahui nilai IMT ini, 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

Berat Badan (kg) 

IMT = 

Tinggi Badan (m) x Tinggi Badan (m) 

 

5. Promosi Kesehatan 

Promosi kesehatan salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan 

kualitas kesehatan yang ditekankan pada perubahan perilaku kesehatan 

individu, kelompok dan masyarakat. Promosi kesehatan diartikan sebagai 

tindakan – tindakan dalam usaha perbaikan dan perubahan perilaku dengan 

cakupan mengubah keadaan sosial, lingkungan serta ekonomi dalam upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat dan individu secara optimal (Mubarak 

dan Chayatin, 2009; Nursalam dan Efendi, 2008). 

Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan 

pada individu maupun masyarakat melalui pengetahuan terkait intervensi 

dan strategi pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit serta pengelolaan 

penyakit secara mandiri. Promosi kesehatan akan menekan biaya terkait 

perawatan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

memfokuskan pada potensi usaha mempertahankan kebutuhan dasar dalam 

mempertahankan derajat kesehatan (Mubarak dan Chayatin, 2009; 

Nursalam dan Efendi, 2008). Salah satu setting promosi kesehatan adalah 

sekolah. 

 

6. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Usaha kesehatan di sekolah (UKS) merupakan salah satu usaha 

kesehatan pokok yang dilaksanakan oleh puskesmas dan juga usaha 

kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik 

beserta lingkungan sekolahnya sebagai sasaran utama. Usaha kesehatan di 

sekolah juga berfungsi sebagai lembaga penerangan agar anak tahu dan 

mengerti bagaimana cara meningkatkan kualitas kesehatan secara mandiri 

dalam tingkat dasar (Prasasti, 2008). Usaha kesehatan di sekolah merupakan 
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perpaduan dua upaya dasar yaitu, upaya kesehatan dan upaya pendidikan, 

yang nanti diharapkan UKS dapat dijadikan sebagai usaha dalam 

peningkatanan kesehatan individu sejak dini. 

Tujuan umum UKS adalah meningkatkan kemampuan hidup sehat 

dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan sekolah 

yang sehat sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal 

dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang berkualitas. Tujuan 

khusus meliputi : meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup 

sehat peserta didik; memandirikan peserta didik untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat seperti tidak merokok, melakukan aktivitas fisik dan 

makanan gizi seimbang; meningkatkan peran peserta didik dalam usaha 

peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga dan di lingkungan 

masyarakat; meningkatkan keterampilan keterampilan hidup sehat peserta 

didik (Depkes, 2007) 

Salah satu program UKS adalah program gizi. Pendidikan kesehatan 

tentang gizi meliputi mengenal berbagai makanan bergizi, nilai gizi pada 

makanan, memilih makanan yang bergizi, kebersihan makanan dan 

penyakit-penyakit akibat kekurangan atau kelebihan gizi. Pendidikan 

kesehatan melibatkan siswa, guru, tata usaha, petugas kantin dan lain-lain. 

Pemeliharaan dan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan 

tentang status gizi secara berkala, usaha perbaikan gizi, mengenal kelainan-

kelainan yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani melalui penimbangan 

berat badan dan pengukuran tinggi badan, menciptakan lingkungan sekolah 

yang sehat misalnya tersedia kantin atau warung sekolah yang memenuhi 

standar kesehatan (Soekidjo, 2010) 

Pendidikan gizi merupakan program utama terhadap perbaikan gizi. 

Pendidikan gizi yang diberikan adalah memberi pengetahuan tentang gizi 

yang disesuaikan dengan prinsip gizi seimbang, dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan status kesehatan anak 

(Kurniasih dkk, 2010). Allender et al., (2010) juga mendukung bahwa 

pendidikan gizi dan pemantauan berat badan adalah hal yang sangat penting 
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dari pelayanan promosi kesehatan. Anak perlu belajar untuk membiasakan 

makan yang sehat lebih dini dan dapat dipertahankan sepanjang masa. 

 

7. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 

Kuesioner Pra Skrining Perkembangan atau disebut KPSP merupakan 

suatu daftar pertanyaan singkat yang ditujukan kepada para orang tua dan 

dipergunakan sebagai alat untuk melakukan skrining pendahuluan 

perkembangan anak usia 3 bulan sampai dengan 72 bulan. Bagi setiap 

golongan umur terdapat 10 pertanyaan untuk orang tua atau pengasuh anak. 

Untuk memudahkan,  KPSP dipakai untuk mengetahui perkembangan anak 

normal atau ada penyimpangan. Interpretasi hasil KPSP dengan cara (1) 

Hitunglah berapa jumlah jawaban Ya (2) Apabila jumlah jawaban Ya = 9 

atau 10, perkembangan anak sesuai (S) dengan tahap perkembangannya (3) 

Apabila jumlah jawaban Ya = 7 atau 8, perkembangan anak meragukan 

(M), tentukan jadwal untuk dilakukan pemeriksaan ulang dua minggu 

kemudian (4) Apabila jumlah jawaban Ya = 6 atau kurang, kemungkinan 

ada penyimpangan (P) maka anak tersebut memerlukan pemeriksaan lebih 

lanjut atau dirujuk.  

Pemeriksaan ulang dengan menggunakan KPSP dilaksanakan pada tiga 

keadaan dibawah ini : (1) Hasil KPSP negatif atau jumlah jawaban Ya = 9 

atau 10, pemeriksaan ulang dapat dilakukan Tiap 3 bulan untuk usia 

dibawah 12 bulan (2) Tiap 6 bulan untuk usia 12 sampai 72 bulan. 

Walaupun demikian pemeriksaan yang lebih sering akan lebih baik. Hasil 

KPSP dengan jawaban Ya = 7 atau 8, pemeriksaan ulang dilakukan satu 

minggu kemudian setelah pemeriksaan pertama. Hasil KPSP dengan 

jawaban Ya = kurang dari 7 atau pemeriksaan ulang tetap 7–8, anak perlu 

dirujuk kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.  

Instrumen Yang Digunakan antara lain: (1) Formulir KPSP menurut 

umur. Formulir ini berisi 9–10 pertanyaan tentang kemampuan 

perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP anak umur 0–72 

bulan.(2) Alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola sebesar bola 
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tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kismis, 

kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5–1 cm.  

Hal Yang Harus Dilakukan Apabila Terjadi Penyimpangan 

Perkembangan Yaitu dengan melakukan rujukan ke Rumah Sakit dengan 

menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan (Gerak kasar, 

Gerak halus, Bicara dan Bahasa, Sosialisasi dan Kemandirian.  

Petugas Yang Dapat Melakukan Pemeriksaan Yaitu Tenaga kesehatan, 

Guru TK, dan Petugas PADU terlatih. Jadwal pemeriksaan atau skrining 

KPSP rutin adalah pada umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 

60, 66 dan 72 bulan, jika anak belum mencapai umur skrining tersebut, 

minta ibu datang kembali pada umur skrining yang terdekat untuk 

pemeriksaan rutin. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya 

mempunyai masalah perkembangan sedangkan umur anak bukan umur 

skrining maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur skrining 

terdekat yang lebih muda. 

8. Kartu Menuju Sehat (KMS ) 

Kartu Menuju Sehat (KMS) yaitu kartu yang berisi grafik 

pertumbuhan tinggi badan, berat badan serta catatan perkembangan 

kesehatan peserta didik dan imunisasi. KMS merupakan salah satu teknologi 

sederhana yang dapat dipakai untuk memantau tingkat keadaan gizi peserta 

didik. Tujuan penggunaan KMS adalah untuk memantau pertumbuhan dan 

keadaan gizi peserta didik, media pendidikan gizi dan kesehatan, dan 

meningkatkan partisipasi guru dan orang tua dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan peserta didik.  

David Morley adalah orang yang pertama kali memperkenalkan 

penggunaan grafik tumbuh kembang fisik anak sebagai alat untuk 

memantau secara longitudinal kecukupan gizi anak. Grafik ini kemudian 

dikembangkan oleh pakar kesehatan anak, Jellife dan diberi nama “Road To 

Health” dan di Indonesia dikenal dengan KMS (Wijono, 2011). Salah satu 

input penting dalam program pemantauan pertumbuhan adalah tersedianya 

Kartu Menuju Sehat (KMS). Program promosi pemantauan pertumbuhan 

(growth and monitoring promotion) sudah diakui di dunia sebagai salah satu 
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element penting dalam strategi keberlangsungan hidup anak dan perawatan 

kesehatan dasar (Adenike,2010). Dengan menggunakan KMS, 

penyimpangan pertumbuhan dan interpretasi pertumbuhan anak dapat 

dilakukan dengan mudah akan tetapi kegiatan ini tergantung pada ketepatan 

kader atau petugas kesehatan dalam melakukan penimbangan dan pengisian 

KMS. 

KMS Dinding Tinggi Badan (TB) adalah hasil modifikasi dari sebaran 

data tinggi anak menurut umur (bulan) yang dipublikasi oleh Badan 

Kesehatan Dunia (World Health Organzation). Besar KMS Dinding adalah 

200cm x 150cm, dimana setiap jarak 15 cm terdapat garis vertikal yang 

menunjukkan usia (bulan). Grafik KMS Dinding dibagi dalam 2 kategori 

jenis kelamin dan dipenuhi dengan pita warna merah, kuning, orange, hijau 

mudah dan hijau tua. Masing-masing warna memiliki arti.  

Merah   = Sangat Pendek;  

Kuning   = Pendek 

Hijau Mudah  = Normal  

Hijau Tua  = Tinggi 

Cara menggunakannya adalah dengan menempelkan ke dinding 

tembok. Anak yang diukur diminta untuk berdiri membelakangi kolom 

umur anak. Lihat garis datar pada bagian puncak kepala anak, baca 

angkanya dan tentukan pita warna. Ide pembuatan KMS Dinding adalah 

karena tidak tersedianya KMS panjang/tinggi badan anak dan tingginya 

prevalensi pendek pada anak balita. Salah satu alat yang diandalkan untuk 

mengukur tinggi badan adalah microtoise, namun pengadaan alat ini belum 

sampai hingga ke tingkat posyandu mengingat tenaga pengukur terlatih 

belum ada, KMS panjang/tinggi badan juga belum tersedia. 

 

A.  Prosedur Pengukuran KMS 

1. Pasang KMS pada dinding dan lantai yang datar 

2. Tanya umur anak dan posisikan anak pada kolom umur anak 

3. Minta berdiri membelakangi KMS sesuai dengan jenis kelamin. 

Warna biru untuk laki-laki dan merah jambu untuk perempuan 
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4. Lihat batas atas kepala dan gunakan penggaris segitiga untuk 

membaca hasil 

5. Catat hasil pengukuran dengan ketelitian 0,5 cm 

6. Catat warna yang ditunjukkan (merah, kuning atau hijau) 

 

B. CARA MEMASANG KMS DINDING 

1. Cari bagian dinding dan lantai yang rata/datar dengan lebar 1,5 x 2,0 

meter 

2. Buka lembaran kms dinding (minta bantuan 3 orang), kemudian 

tempelkan kms ke dinding menggunakan paku mulai dari bagian 

bawah ke bagian atas. 

3. Posisikan bagian bawah kms (garis hitam=0 cm) tepat menyentuh 

lantai dasar kemudian sejajarkan keempat sisinya 

4. Ratakan lembaran kms mulai dari bawah ke atas dengan cara 

menarik keempat sisi KMS. Lengketkan bagian kiri kanan atas 

dengan cara memaku. Pastikan posisi KMS rata dan tidak berkerut. 

5. Untuk memastikan posisi kms dinding sudah benar, gunakan meteran 

kain untuk mengukur tinggi mulai dari lantai(0 cm) dibawah hingga 

ke grafik paling atas (angka 130 cm). Pastikan bahwa setiap garis 

(per 10 cm) pada meteran kain sama dengan kms dinding. 

6. Setelah rapi dan rata, kms siap untuk digunakan 

 

C. CARA MEMPOSISIKAN ANAK 

1. Tanyakan tanggal lahir dan tentukan umur anak dalam bulan 

2. Posisikan anak berdiri menghadap kedepan tepat pada kolom umur 

dan sesuaikan dengan warna berdasarkan jenis kelamin, Biru untuk 

laki-laki dan merah muda untuk perempuan 

3. Badan rapat ke dinding, posisi tangan bersiap, kaki rapat, pandangan 

kedepan dan kepala rapat menempel ke dindin 

4. Ambil penggaris segi tiga, letakkan sekitar 10 cm diatas kepala, 

kemudian turunkan penggaris secara perlahan hingga tepat diatas 

kepala anak 



29 
 

 

 

D. CARA MEMBACA HASIL KMS DINDING 

1. Baca hasilnya dengan cara menentukan titik/sudut pada garis 

horizontal KMS dinding 

2. Catat hasil pengukuran seperti 87,0 / 88,5 / 99,0 /99,5 

 

E. CARA MENENTUKAN STATUS GIZI 

Untuk menentukan status gizi cukup melihat pita warna: 

Pita warna merah   = sangat pendek 

Pita warna kuning   = pendek 

Pita warna hijau muda  = normal 

Pita warna hijau tua   = tinggi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif. Metode penelitian yang yang digunakan adalah survey dengan 

pendekatan cross sectional yaitu objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara 

simultan (dalam waktu yang bersamaan). 

 

B. Tempat dan Waktu 

Lokasi penelitian ini adalah Taman Kanak-Kanak. Penelitian ini dilakukan selama 

10 (sepuluh) bulan (Januari–Oktober 2020) di Kota Pangkalpinang Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini anak taman kanak-kanak di Kota Pangkalpinang 

sampel dalam penelitian ini yaitu semua anak taman kanan-kanak di Kota 

Pangkalpinang sejumlah 30 anak. 

D. Definisi Operasional 

Tabel 1 Variabel Penelitian, Alat, Cara, Hasil dan Skala Pengukuran 

Variabel 
Indikator 

Variabel 

Alat dan 

Cara Ukur 
Hasil Ukur Skala 

1. Status Gizi 
Tinggi Badan 

menurut 
Umur (TB/U) 

Timbangan 
dan KMS 
Dinding  

1. Sangat Pendek  <  - 3 SD 
2. Pendek -3SD  s.d  < -2 SD 
3. Normal, jika Z-score > -2SD 

Ordinal 

2. Deteksi 
Tumbuh 
Kembang 

Tumbuh 
Kembang 

Form KPSP 

1. Penyimpangan, jika Jumlah 
jawaban 'Ya' = 6 atau kurang 

2. Meragukan, jika Jumlah 
jawaban 'Ya' = 7 atau 8 

3. Sesuai, jika Jumlah jawaban 
'Ya' = 9 atau 10 

Ordinal 

3. Praktik 
Mencuci 
Tangan 

7 Langkah 
praktik cuci 

tangan WHO 

Form 
Penilaian 

1. Kurang, jika mempraktikkan 
< 4 langkah mencuci tangan 

2. Cukup, jika mempraktikkan 
4-5 langkah mencuci tangan 

3. Baik, jika mempraktikkan 6-
7 langkah mencuci tangan 

Ordinal 
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E. Cara Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui pengukuran dan penimbangan kepada anak-anak. 

Pengukuran yang dilakukan yaitu Tinggi badan dengan KMS yang ditempel 

didinding, deteksi tumbuh kembang anak dengan KPSP serta penimbangan berat 

badan. Namun juga melakukan observasi pelaksanaan personal hygiene seperti cuci 

tangan. 

KMS Dinding 
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Salah 1 Form KPSP 
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Form Penilaian Praktik Mencuci Tangan 

7 Langkah Cara Mencuci Tangan Yang Benar Menurut WHO  

1. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, 

ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut 

 

2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian 

 

3. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih 

 

4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan 

 

5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian 

 

6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan 
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7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, 

kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang 

mengalir lalu keringkan memakai handuk atau tisu. 

 

Penggunaan sabun khusus cuci tangan baik berbentuk batang maupun cair sangat 

disarankan untuk kebersihan tangan yang maksimal. Pentingnya mencuci tangan secara 

baik dan benar memakai sabun adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta 

mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke tubuh anda. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu alat 

pengukuran beserta formulir-formulir yang berkaitan dengan pencatatan data dan 

sebagainya. Cara pengukuran dilakukan dengan pengukuran dan observasi 

menggunakan KMS. 

 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah pengumpulan data dilakukan, data diolah menggunaan perangkat lunak 

statistik SPSS. Pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengolahan Data, Langkah-langkah pengolahan data (Notoadmojo, 2010): 

1) Editing, merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan pada tahap pengumpulan data. 

2) Coding, merupakan kegiatan yang mengubah data yang sebelumnya 

berbentuk kalimat atau huruf menjadi angka atau bilangan. 

3) Tabulasi, adalah membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian 

atau yang diinginkan oleh peneliti. 

b. Analisis Data 

Analisis univariat, data dianalisa menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk 

distribusi frekuensi dan presentase (%) dari masing-masing item. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dijadikan sampel pada penelitian ini merupakan 

sekolah TK milik swasta atau yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang 

yang menyatukan diri mendirikan dibawah Himpunan PAUD Indonesia 

(HIMPAUDI). TK Azizah memiliki ruangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 

Kegiatan UKS yang paling banyak dilakukan oleh sekolah dalam bentuk 

melakukan penyuluhan menyikat gigi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

kepada murid TK. Rincian kegiatan UKS yang diselenggarakan oleh TK dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Kegiatan UKS Ada Tidak Ada 
Pemberian PMT   
Praktik Cuci Tangan   
Praktik Sikat Gigi   
Penimbangan Berat Badan   
Pengukuran Tinggi Badan   

1. Karakteristik Anak Taman Kanak-Kanak Azizah di Kota Pangkalpinang 

 Tabel 1. Karakteristik Anak Taman Kanak-Kanak Azizah 

Variabel Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin   
Perempuan 14 48,3 
Laki – laki 15 51,7 
Umur (bulan)   
0 – 24  2 6,9 
25 – 36 9 31 
37 – 48  9 31 
49 – 60  6 20,7 
61 – 72 3 10,4 
Status Gizi   
Pendek 2 93,1 
Normal 27 6,9 
Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan 
Sesuai 16 55,2 
Meragukan 9 31 
Penyimpangan 4 13,8 
Praktik Cuci Tangan 
Baik 21 75 
Cukup 5 17,9 
Kurang 2 7,1 
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 Hasil penelitian berdasarkan sampel yaitu anak TK sebanyak 29 anak 

berjenis kelamin laki-laki (51,7%) dengan usianya adalah usia 2 - 4 tahun yaitu 

sebesar 62,1%. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pengukuran Tinggi Badan dengan KMS Dinding 

Grafik KMS Dinding dipenuhi dengan warna merah, kuning, hijau muda dan hijau 

tua. Masing-masing warna memiliki arti sebagai berikut yaitu: 

Merah  = Sangat Pendek;  

Kuning  = Pendek,  

Hijau Muda = Normal 

Hijau Tua  = Tinggi. 

 

 Berdasarkan tabel 1, hasil pengukuran menggunakan KMS dinding pada sekolah 

TK menunjukkan bahwa terdapat sebesar 6,9% anak-anak yang dengan hasil ukur 

menggunakan KMS dinding berada pada warna kuning, sedangkan yang berada 

pada hijau muda lebih besar yaitu 86,2% dan warna hijau tua sebesar 6,9%. Hasil 

tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan penggunaan KMS dinding, terdeteksi 

anak TK yang mengalami stunting sebesar 6,9% dan anak yang normal sebesar 

93,1% di TK Azizah. Kondisi stunting ini lebih rendah dibandingkan dengan 

kondisi stunting nasional sebesar 30,8%.3 Anak yang mengalami stunting akan 

mengalami penurunan sistem imunitas dan meningkatkan resiko terkena penyakit 

infeksi serta kecenderungan untuk menderita penyakit darah tinggi, diabetes 

melitus, jantung, dan obesitas akan lebih tinggi ketika anak stunting sudah dewasa 

(Bryce, D, I, D, & P, 2008 dan AL-Rahmad, Miko, & Hadi, 2013). Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan (Sinaga et al., 2018)  pada 180 

anak PAUD yang tersebar 8 sekolah PAUD di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Dimana didapatkan 39 (21,7%) anak PAUD mengalami stunting dan 142 (78,3%) 

normal pertumbuhannya. Selanjutnya, untuk mengukur stunting diperlukan alat 

serta metoda yang mudah dipahami oleh guru PAUD. Pengembangan alat 

pengukuran tinggi badan (KMS dinding) dapat dijadikan alat yang baku pada 

pengukuran tinggi badan di PAUD.  
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 Penelitian Hadi, Affan, Alfridsyah, & Rahmad (2018) menyatakan bahwa 

penggunaan KMS sangatlah mudah untuk digunakan sebagai alat pengukuran 

tinggi badan pada anak PAUD. Namun ada beberapa penilaian guru baru yang 

dirasakan sulit seperti membaca kurva pertumbuhan sesuai jenis kelamin, 

penentuan bulan serta membaca tinggi badan anak. KMS dinding diharapkan 

mampu memberikan kontribusi kepada guru PAUD dalam memantau pertumbuhan 

tinggi badan anak PAUD.  

 Walaupun ada berbagai alat skrining kesehatan yang dikembangkan, terutama 

untuk meningkatkan keakuratan alat, adapun pengembangan alat tersebut 

kebanyakan hanya terbatas pada pasien usia lanjut usia dan orang dewasa di rumah 

sakit.(Spagnuolo, Liguoro, Chiatto, Mambretti, & Guarino, 2013 dan Huysentruyt 

et al., 2015) Alat tinggi badan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh 

PAUD sebagai media pengukur tinggi badan namun untuk mengefesiensi pekerjaan 

guru PAUD, maka diperlukan sebuah alat ukur sederhana, murah, akurat serta 

mudah dalam penggunaannya sehingga bisa mengukur tinggi badan dengan baik 

(Hadi et al., 2019).  

 Mendeteksi pertumbuhan bayi ataupun balita secara cermat dapat menggunakan 

Kartu Menuju Sehat (KMS). Kartu Menuju Sehat berfungsi sebagai alat bantu 

pemantauan gerak pertumbuhan dan perkembangan, karena isi KMS selain grafik 

untuk pemantauan pertumbuhan juga di dalamnya terdapat tahap – tahap 

perkembangan anak dari lahir sampai umur 72 bulan (Palasari, 2012) 

 Untuk pendidikan di Indonesia, penggunaan bagan pertumbuhan sederhana di 

sekolah ini sangat diharapkan karena pada tahun 2014, jumlah sekolah TK 

mencapai 75.000, ada 5 juta siswa, di antaranya 80% (3,5 juta) berusia 4-5 tahun, 

yang menjadikan pemantauan pertumbuhan anak sebagai program wajib. (Solihin, 

Anwar, & Sukandar, 2013) 

 

2. Deteksi Tumbuh Kembang dengan Form KPSP 

Berdasarkan analisis data didapatkan hasil deteksi dini penyimpangan anak 

dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) sebanyak 16 

(55,2%) sesuai dengan perkembangan, namun terdapat 9 (31%) anak meragukan 

dan 4 (13,8%) kemungkinan mengalami penyimpangan. Faktor penentu kualitas 
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tumbuh kembang anak adalah potensi genetik-heredo konstituinal (intrinsik) dan 

peran lingkungan (ekstrinsik). Gangguan tumbuh kembang terjadi bila ada faktor 

genetik dan atau karena faktor lingkungan yang tidak mampu mencukupi 

kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Peran lingkungan sangat penting untuk 

mencukupi kebutuhan dasar tumbuh kembang anak yaitu kebutuhan bio-psikosial 

terdiri dari kebutuhan biomedis/’asuh’ (nutrisi, imunisasi, higiene, pengobatan, 

pakaian, tempat tinggal, sanitasi lingkungan dan lain-lain) dan kebutuhan 

psikososial/asih dan asah (kasih sayang, penghargaan, komunikasi, stimulasi bicara, 

gerak, sosial, moral, intelegensi dan lain-lain) sejak masa konsepsi sampai akhir 

remaja.(Kementrian Kesehatan RI, 2016). 

Kualitas masa depan anak sangat ditentukan pada periode umur anak bawah 

lima tahun (balita). Proses tumbuh kembang berjalan dengan cepat, baik fisik, 

kognitif, keterampilan, sosial, emosi, termasuk perkembangan kepribadiannya. 

Pada periode ini perkembangan kemampuan berbahasa, berkreativitas, kesadaran 

social, emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan 

perkembangan berikutnya. Perkembangan setiap anak memiliki keunikan tersendiri 

dan kecepatan pencapaian perkembangan tiap anak berbeda. Seorang anak dapat 

mengalami keterlambatan perkembangan di hanya satu ranah perkembangan saja, 

atau dapat pula di lebih dari satu ranah perkembangan. Keterlambatan 

perkembangan umum merupakan keadaan keterlambatan perkembangan yang 

bermakna pada dua atau lebih ranah perkembangan. Melakukan skrining atau 

mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang balita berarti 

melakukan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang termasuk menindaklanjuti 

setiap keluhan orang tua terhadap masalah tumbuh kembang anaknya.  

Masa balita merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak, karena 

pada masa ini perkembangan kemampuan berbahasa, berkreativitas, kesadaran 

sosial,emosional, dan intelegensi berjalan sangat cepat dan merupakan landasan 

perkembangan selanjutnya. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Menurut Sulistyawati (2014) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak meliputi faktor genetik dan faktor lingkungan. Salah satu 

faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan adalah faktor 

postnatal yang meliputi jenis kelamin, umur, dan lain-lain.  
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Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah antara responden laki-laki dan 

perempuan adalah hampir sama yaitu sebanyak 15 dan 14 responden (+ 50 %). 

Menurut Hurlock (1978) dalam Ariyanti (2010) menyatakan bahwa dibandingkan 

dengan anak perempuan, anak laki-laki tertinggal dalam belajar berbicara. Pada 

setiap jenjang umur, kalimat anak laki-laki lebih pendek dan kurang betul tata 

bahasanya, kosa kata yang diucapkan lebih sedikit dan pengucapannya kurang tepat 

daripada anak perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan perkembangan 

balita yang dilakukan peneliti dengan menggunakan KPSP yaitu dari 29 balita 

dengan perkembangan meragukan dan menyimpang ditemukan 12 balita (41,3 %) 

mengalami keterlambatan dalam bicara dan bahasa, dan 7 balita (24 %) diantaranya 

adalah jenis kelamin laki-laki.  

Menurut Solihin, Malateki, Anwar, & Sukandar (2013), faktor-faktor yang 

berhubungan signifikan dengan tingkat perkembangan kognitif balita adalah status 

gizi balita, usia balita, lama mengikuti PAUD, dan praktik pengasuhan balita oleh 

ibu. Semakin meningkat usia balita maka semakin meningkat pula tingkat 

perkembangan motorik halus, tingkat perkembangan motorik kasar, dan tingkat 

perkembangan kognitif. Setiap penambahan satu bulan usia balita, akan menambah 

tingkat perkembangan motorik kasar balita sebesar 0,46 persen.  

Penelitian Fadlyana et al (2003) menunjukkan bahwa keterlambatan 

perkembangan balita merupakan masalah kesehatan, dengan angka kejadian 29,3% 

di pedesaan dan 18,7% di perkotaan. Tingginya angka keterlambatan yang 

ditemukan merupakan potensi untuk menurunkan kualitas hidup di kemudian hari 

sehingga perlu diupayakan bagaimana cara mengatasinya. Anak yang mengalami 

penyimpangan perkembangan bila dibiarkan saja, maka sebagian besar (89%) akan 

mengalami kegagalan di sekolahnya. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan 

penyimpangan tumbuh kembang anak di Negara-negara yang sedang berkembang 

termasuk Indonesia umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidaktahuan 

masyarakat tentang proses tumbuh kembang. (Fadlyana et al., 2003) 
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3. Praktik Mencuci Tangan 

Berdasarkan analisis data didapatkan hasil praktik mencuci tangan anak dengan 

menggunakan pedoman cuci tangan dari WHO diperoleh data sebanyak 21 (75%) 

telah dilaksanakan dengan baik (6 – 7 langkah) dan kurang bai sebesar 7,1%. 

Kementrian Kesehatan RI (2007) menyatakan bahwa anak-anak usia dini baik 

pra sekolah (TK) maupu usia sekolah dasar (SD/MI) adalah sasarn utama dalam 

implementasi hidup sehat. Hal ini karena anak-anak seuisia ini masih sangat aktif 

dan berkumpul, bermain bersama teman-temannya, tak jarang anak-anak ini abai 

terhadap menjaga kebersihan badan utamanya mencuci tangan. Maka tak jarang 

mereka sangat rentan terhadap penyakit. Pembiasaan berpola hidup sehat harus 

terus digalakkan pada anak usia dini. Baik itu cuci tangan dengan sabun, memotong 

kuku atau menjaga lingkungan sekitar.(Depkes, 2007) 

Tangan adalah bagian tubuh kita yang paling banyak tercemar kotoran dan bibit 

penyakit. Ketika memegang sesuatu, dan berjabat tangan, tentu ada bibit penyakit 

yang melekat pada kulit tangan kita. Sehabis memegang pintu kamar kecil (sumber 

penyakit yang berasal dari tinja manusia), saat mengeringkan tangan dengan lap di 

dapur, memegang uang, lewat pegangan kursi kendaraan umum, gagang telepon 

umum, dan bagian-bagian di tempat umum, tangan hampir pasti tercemar bibit 

penyakit jenis apa saja. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, adalah bagian 

dari perilaku hidup sehat. Cuci tangan dengan betul tidak hanya dipengaruhi oleh 

cara mencucinya, tetapi juga oleh air yang digunakan dan lap tangan yang 

digunakan. Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia tahun 

2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah: setelah buang air besar 

12%, setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%, sebelum makan 14%, 

sebelum memberi makan bayi 7%, dan sebelum menyiapkan makanan 6 % 

(Departemen Kesehatan RI, 2008). Cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan 

tindakan pencegahan terhadap penyakit yang ditularkan melalui tangan, misalnya 

diare dan infeksi saluran nafas atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku 

cuci tangan pada anak SD Di Kabupaten Malang dalam kategori baik sebesar 53,7 

%, sedangkan diare dalam kriteria rendah sebesar 59,3 %. Kondisi ini didukung 

oleh penelitian (Burton et al., 2011 dan Pickering, Boehm, Mwanjali, & Davis, 

2010) menunjukkan bahwa cuci tangan dengan menggunakan sabun lebih efektif 
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dalam memindahkan kuman dibandingkan dengan cuci tangan hanya dengan 

mengggunakan air. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa promosi perilaku cuci 

tangan, peningkatan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan telah terbukti 

mengurangi kejadian penyakit gastrointestinal, penyakit pernafasan dan 

menurunkan absensi murid pada negara berkembang (Chittleborough, C.R 

Nicholson, Young, Bell, & Campbell, 2013).  

Tindakan pemeliharaan kebiasaan cuci tangan perlu dipertahankan dengan 

dilakukan evaluasi apakah cuci tangan masih dilakukan. (Schmidt, W-P., 2009) 

mengatakan bahwa kendala struktural (penyediaan sarana air bersih) dapat 

mempengaruhi perilaku cuci tangan. Media masa mempunyai peran yang penting 

dalam promosi kebersihan diri termasuk cuci tangan, sehingga perlu dimanfaatkan 

dengan baik di era teknologi yang serba canggih ini. 

Cuci tangan dengan betul tidak hanya dipengaruhi oleh cara mencucinya, tetapi 

juga oleh air yang digunakan dan lap tangan yang digunakan. Cuci tangan memakai 

sabun mutlak perlu, dan menggunakan sabun  bukan sekedar lewat saja. Cuci 

tangan yang benar perlu teliti sampai ke bagian-bagian sela jari dan sela kuku. 

Semua bagian tangan jangan ada yang lupa untuk disabun, kalau perlu diulang 

berkali-kali, apalagi kalau niatnya untuk makan menggunakan tangan (tanpa 

sendok). Terkadang kita sudah benar cara mencuci tangan, tapi karena lap yang kita 

pakai kotor, maka sama saja cuci tangan kita tidak berguna, karena kita bisa terkena 

bibit penyakit yang berasal dari lap yang kotor. Perilaku cuci tangan akan berhasil 

ketika sudah tertanam kebiasaan dan juga tersedia sarana dan prasarana untuk cuci 

tangan. Penyediaan air bersih dan juga sabun untuk cuci tangan sangat diperlukan.  

Berdasarkan hasil riset sekolah belum semua menyediakan fasilitas air mengalir 

untuk cuci tangan, sekolah yang sudah menggunakan kran sebesar 33 %, sedangkan 

54 % masih menggunakan kamar mandi. Kondisi ini menggambarkan bahwa 

sekolah sudah mulai menyadari pentingnya penyediaan sarana cuci tangan bagi 

siswanya. Berdasarkan observasi peneliti, sekolah yang letaknya di pinggiran (jauh 

dari kota) sarana untuk cuci tangan masih belum memadai, banyak yang tidak 

menyediakan. (Departemen Kesehatan RI, 2008) mengungkapkan bahwa cara 

CTPS yang benar adalah memerlukan sabun dan sedikit air mengalir. Air mengalir 

dari kran bukan keharusan, yang penting air mengalir dari sebuah wadah bisa 
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berupa botol, kaleng, ember tinggi, gentong, jerigen, atau gayung. Tangan yang 

basah disabuni, digosok-gosok bagian telapak maupun punggungnya, terutama di 

bawah kuku minimal 20 detik. Bilas dengan air mengalir dan keringkan dengan 

kain bersih atau kibas-kibaskan di udara. Pemerintah masih perlu memberi 

perhatian terkait dengan penyediaan sarana cuci tangan di tempat umum termasuk 

sekolah, kalau dimungkinkan pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan 

adanya sarana cuci tangan untuk tempat-tempat umum.  

Upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

bangsa dan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan perilaku hidup bersih 

dan sehat. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, adalah bagian dari perilaku 

hidup sehat yang merupakan salah satu dari tiga pilar pembangunan bidang 

kesehatan yakni perilaku hidup sehat, penciptaan lingkungan yang sehat serta 

penyediaan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat. Perilaku hidup sehat yang sederhana seperti mencuci tangan dengan 

sabun merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pemeliharaan kesehatan pribadi dan pentingnya berperilaku hidup bersih 

dan sehat. Harapannya dengan cuci tangan yang merupakan kegiatan sepele dan 

bernilai murah ini apabila dikerjakan secara rutin oleh seluruh masyarakat akan 

menurunkan berbagai penyakit menular dan meningkatkan status kesehatan 

masyarakat. 

Pembiasaan cuci tangan sesuai standar kesehatan sesungguhnya dapat dilakukan 

dengan berbagai langkah. Selain melalui pembelajaran di sekolah oleh guru, juga 

dapat dilakukan oleh orang tua saat anak-anak sudah di rumah. Peran orang tua 

sangatlah penting, karena menurut Syantut (2018) orang tua adalah madrasah atau 

sekolah juga bagi anak-anak jika mereka sudah sampai di rumah. Karena orang tua 

adalah laksanaka sekolah, maka orang tua dapat juga melaksanakan transfer of 

knowledge (menyampaikan pengetahuan) selain tentu saja transfer of value (suri 

tauladan yang baik). Dari konsep ini orang tua amatlah memiliki peran yang sangat 

penting juga dalam memberikan pembelajaran sekaligus praktik menjaga 

kebersihan tangan sesuai langkah-langkah kesehatan. Selain itu, mereka juga 

memili peran penting dalam mensuasanakan kehidupan kesehatan berupa bersih 

tangan dari bibit penyakit yang sehat dan benar di keluarga sejak dini. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Deteksi stunting dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) dinding sangat 

mudah dilakukan. KMS dinding mampu dalam mendeteksi stunting pada anak-anak 

TK sebesar 6,9%. Hasil ukur menggunakan KMS dinding berada pada warna 

kuning, sedangkan yang berada pada hijau muda lebih besar yaitu 86,2% dan warna 

hijau tua sebesar 6,9%. Penggunaan alat KMS ini efektif serta mampu dan dapat 

meningkatkan kualitas informasi data status gizi balita terkait indek TB/U. Hasil 

deteksi dini penyimpangan anak dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP) sebanyak 16 (55,2%) sesuai dengan perkembangan, namun 

terdapat 9 (31%) anak meragukan dan 4 (13,8%) kemungkinan mengalami 

penyimpangan. Hasil praktik mencuci tangan anak dengan menggunakan pedoman 

cuci tangan dari WHO diperoleh data sebanyak 21 (75%) telah dilaksanakan 

dengan baik (6 – 7 langkah) dan kurang bai sebesar 7,1%. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Diharapkan kepada pengelola sekolah TK untuk melakukan deteksi stunting 

dengan KMS dinding ini karena alat ini sangat berguna dalam pemantauan 

pertumbuhan anak didik TK. Selanjutnya diperlukan promosi dan sosialisasi di 

tingkat Dinas kesehatan untuk pengenalan alat deteksi stunting ini.  

2. Pihak sekolah diharapkan terus memberikan motivasi pada siswa untuk 

membiasakan diri cuci tangan menggunakan sabun di lingkungan sekolah dan 

rumah, guna mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh tangan yang 

kotor.  

3. Pihak sekolah diharapkan terus dapat melakukan deteksi dini tumbuh kembang 

anak agar dapat segera dilakukan upaya perbaikan jika ditemukan kondisi 

penyimpangan pada tumbuh kembang anak  
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

 

KMS Dinding 
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Salah 1 Form KPSP 
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Form Penilaian Praktik Mencuci Tangan 

7 Langkah Cara Mencuci Tangan Yang Benar Menurut WHO  
1. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, 
ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut 

 
2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian 

 
3. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih 

 
4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan 

 
5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian 

 
6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan 

 
7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, 
kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang 
mengalir lalu keringkan memakai handuk atau tisu. 
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Lampiran 2. Persetujuan kaji etik  
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Lampiran 3.  Hasil Pengolahan data akhir  
 

Statistics 

  JenisKelamin KPSP CTPS Umur Status_Gizi 

N Valid 29 28 28 29 29 

Missing 0 1 1 0 0 

 
JenisKelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Laki-lak 15 51.7 51.7 51.7 

Perempua 14 48.3 48.3 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 
KPSP 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 1 3.4 3.6 3.6 

5 1 3.4 3.6 7.1 

6 1 3.4 3.6 10.7 

7 1 3.4 3.6 14.3 

8 8 27.6 28.6 42.9 

9 7 24.1 25.0 67.9 

10 9 31.0 32.1 100.0 

Total 28 96.6 100.0  

Missing System 1 3.4   

Total 29 100.0   

 
CTPS 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 6.9 7.1 7.1 

4 3 10.3 10.7 17.9 

5 2 6.9 7.1 25.0 

6 1 3.4 3.6 28.6 

7 20 69.0 71.4 100.0 

Total 28 96.6 100.0  

Missing System 1 3.4   
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KPSP 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 1 3.4 3.6 3.6 

5 1 3.4 3.6 7.1 

6 1 3.4 3.6 10.7 

7 1 3.4 3.6 14.3 

8 8 27.6 28.6 42.9 

9 7 24.1 25.0 67.9 

10 9 31.0 32.1 100.0 

Total 28 96.6 100.0  

Missing System 1 3.4   

Total 29 100.0   

 
Umur 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 17 1 3.4 3.4 3.4 

24 1 3.4 3.4 6.9 

30 2 6.9 6.9 13.8 

36 7 24.1 24.1 37.9 

42 1 3.4 3.4 41.4 

48 8 27.6 27.6 69.0 

54 5 17.2 17.2 86.2 

60 1 3.4 3.4 89.7 

66 1 3.4 3.4 93.1 

72 2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  

 

Status_Gizi 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Normal 27 93.1 93.1 93.1 

Pendek 2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0  
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JenisKelamin * VAR00003 Crosstabulation 

Count 

  VAR00003 

Total    Menyimpang Meragukan Sesuai 

JenisKelamin Laki-lak 1 2 5 7 15 

Perempua 0 1 4 9 14 

Total 1 3 9 16 29 
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Lampiran 4. Luaran Penelitian 
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Lampiran 5. Lapoan keuangan (RAB) 
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