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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Puskesmas Pengasih II merupakan salah satu dari tiga belas  

Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Puskesmas 

Pengasih II menaungi empat desa yaitu, Desa Karangsari, Desa Tawangsari, 

Desa Kedungsari, dan Desa Margosari. Puskesmas Pengasih II berada di 

Dusun Kembang, Margosari, kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas 

Pengasih II merupakan kawasan perkotaan dengan kemampuan rawat inap. 

Puskesmas ini memiliki beberapa pelayanan kesehatan diantaranya: KIA, dan 

KB, UGD, Poned, Poli Umum, Poli Lansia, Poli Gigi, MTBS, Laboratorium, 

Apotek, dan Imunisasi. 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara bertemu 

langsung dengan responden. Penelitian dilakukan mulai 29 Mei-30 Juni 2019. 

Peneliti melakukan penelitian di dua desa yaitu Desa Karangsari untuk 

kelompok eksperimen dan Desa Margosari untuk kelompok kontrol. 

Responden penelitian ini adalah ibu balita stunting usia 6-24 bulan. Sampel 

dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, selanjutnya dipilih secara 

purposive sampling untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Jumlah sampel masing-masing kelompok 21 orang. Sehingga total 

sampel penelitian ini 42 orang. Hasil penelitian disajikan sebagai berikut: 
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1. Karakteristik Responden Penelitian 

Tabel 6. Perbandingan Karakteristik Responden Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol. 

 
Karakteristik Eksperimen  Kontrol Jumlah P- value 

n % n   % n % 

Usia ibu        

a. Umur ≤20 tahun 1 2.4% 2 4.8% 3 7.2%  

0.822 b. Umur 20-30 

tahun 

10 23.8% 10 23.% 20 47.6% 

c. Umur >35 tahun 10 23.8% 9 21.% 19 45.2% 

 

Jumlah  21 50% 21 50% 42 100%  

Pendidikan  ibu        

a. Dasar (SD, MI, 

SMP) 

3 7.1% 4 9.5% 7 16.6%  

0.455 

b. Menengah 

(SMA/SMK/MA) 

13 31.0% 9 21.% 22 52.4% 

c. Tinggi 

(perguruan 

Tinggi, Sederajat) 

5 11.9% 8 19.% 13 30.9% 

Jumlah  21 50% 21 50% 42 100%  

Status bekerja         

a. Bekerja  3 7.1% 8 19.% 11 26.1%  

0.159 b. Tidak bekerja 18 42.9% 13 31.% 31 73.9% 

Jumlah  21 50% 21 50% 42 100%  

Pendapatan 

keluarga 

       

a. Lebih atau sama 

dengan UMK 

(Pendapatan ≥ Rp 

1.709.150/ bulan) 

9 21.4% 13 31.% 22 52.4%  

 

0.354 

b. Dibawah UMK 

(Pendapatan ≤Rp 

1.709.150/ bulan) 

12 28.6% 8 19.% 20 47.6% 

Jumlah  21 50% 21 50% 42 100%  

Memberikan ASI 

Esklusif 

       

a. Ya 17 40.5% 18 42.% 35 83.4% 1.000 

b. Tidak 4 9.5% 3 7.1% 7 16.6% 

Jumlah  21 50% 21 50% 42 100%  

Usia pertama 

diberikan  MPASI 

       

a. Usia 4-≤6 bulan 4 9.5% 3 7.1% 7 16.6 1.000 

b. Usia 6 bulan 17 40.5% 18 42.% 35 83.4% 

Jumlah  21 50% 21 50% 42 100%  

Informasi mengenai 

MPASI  

       

a. Belum mendapat 

informasi MPASI 

5 11.9% 5 11.% 10 23.8% 1.000 

b. Sudah mendapat 

informasi MPASI 

16 38.1% 16 38.% 32 76.2% 

Jumlah  21 50% 21 50% 42 100%  
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Responden dalam penelitian ini adalah ibu balita stunting usia 6-

24 bulan yang sesuai inklusi dan eksklusi di Desa Karangsari sejumlah 

21 orang dan di Desa Margosari berjumlah 21 orang. Berdasarkan tabel 6 

dapat diketahui bahwa usia ibu pada kelompok eksperimen  dan 

kelompok kontrol  sebagian besar usia  20-30 tahun(23.8 vs 23.8) p value 

0.83. Proporsi pendidikan ibu sebagian besar berpendidikan menengah 

pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol (31.0 vs 21.4) p-

value 0.455. Proporsi status bekerja pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol sebagian besar tidak bekerja (42.9 vs 31.0) p-value 

0.159. Pendapatan keluarga pada kelompok eksperimen sebagian besar 

pendapatan keluarga  <UMK sedangkan, pada kelompok kontrol 

sebagian besar pendapatan keluarga >UMK (28.6 vs 31.0) p-value 0.354.  

Pemberian ASI esklusif pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebagian besar memberikan ASI esklusif (40.5 vs 42.9) 

p-value 1.000. Usia pertama diberikan MPASI pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sebagian besar pertama memberikan 

MPASI pada anak usia 6 bulan (40.5 vs 42.9) p-value 1.000. Informasi 

mengenai MPASI yang sudah didapatkan sebelumnya sebagian besar 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebagian besar sudah 

pernah mendapatkan informasi mengenai MPASI sebelumnya (38.1 vs 

38.1) p-value 1.000. Pada tabel juga memperlihatkan hasil Uji Chi-

square dengan hasil p-value >0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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antara sampel ibu pda kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

homogen.  

2. Analisis Bivariat   

Perbedaan peningkatan pengetahuan pada kedua kelompok 

dilakukan Uji T-Test. Sebelum dilakukan Uji T-Test, dilakukan uji 

normalitas data untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas data yang digunakan adalah  menggunakan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk  test dengan software kompeter. Responden penelitian 

kurang dari 50 maka kriteria yang digunakan yaitu jika p-value>0,05 (α 

5%) yang dikumpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Hasil uji 

normalitas menggunakan uji Shapiro–Wilk adalah Pretest booklet 0.279, 

Rata-rata nilai posttest booklet 0.068, Pretest leaflet 0.71, Rata-rata nilai 

posttest leaflet 0.93. hasil data menunjukan  p-value>0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data pengetahuan berdistribusi normal dan analisis 

data-data penelitian ini dilakukan secara parametrik menggunakan Uji 

Paired Sampel T-Test dan Uji Independent sample T-Test. 
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a. Peningkatan pengetahuan MPASI  pada ibu balita stunting usia 06-24 

bulan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

Tabel 7. Perbedaan Peningkatan Nilai Pengetahuan MPASI sebelum 

dan sesudah intervensi pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

 
Peningkatan  

Pengetahuan 

n Mean SD Mean 

diference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Sig. 

(2-

tailed) 

Lower  Upper  

Kelompok Eksperimen        

a. Pretest 21 16.19      

b. Pretesteksperimen - 

Posttest1eksperimen 

21 23.10 2.879 -6.905 -8.215 -5.594 .000 

c. Posttest1eksperimen - 

Posttest2eksperimen 

21 24.62 1.834 -1.524 -2.358 -.689 .001 

d. Posttest2eksperimen - 

Posttest3eksperiment 

21 27.29 1.880 -2.667 -3.522 -1.811 .000 

Kelompok Kontrol        

        

a. Pretest  21 16.48      

b. Pretestleaflet - Posttest 

Leaflet 1 

21 17.95 2.522 -1.476 -2.624 -.328 .014 

c. Posttest Leaflet 1 - 

Posttest Leaflet 2 

21 17.86 1.700 .095 -.679 .869 .800 

d. Posttest Leaflet 2 - 

Posttest Leaflet3 

21 18.71 1.852 -.857 -1.700 -.014 .047 

 

Tabel 7 menunjukan bahwa setelah diberikan perlakuan konseling 

menggunakan media booklet pada kelompok eksperimen mengalami 

peningkatan nilai pengetahuan MPASI yang lebih signifikan dari 

kelompok kontrol.  

3. Perbedaan rata-rata peningkatan pengetahuan MPASI pada kelompok 

ekperimen dan kelompok kontrol 

a. Perbedaan rerata peningkatan pengetahuan MPASI Pada Kelompok 

Eksperimen.  
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Tabel 8. Perbedaan Rerata Peningkatan Pengetahuan MPASI Pada 

Kelompok Eksperimen.  

Perlakuan n Mean SD Mean 

diference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Sig.(2- 

tailed) 

Lower  Upper  

Sebelum 21 16.19 2.639 8.810 -

10.053 

-

7.566 

.000 

Sesudah 21 25.00 1.000 

 

Tabel 8 menunjukan bahwa setelah diberikan perlakuan, pada 

kelompok eksperimen mengalami peningkatan raat-rata nilai 

peningkatan pengetahuan MPASI sebesar Mean 8.810 dengan p-value 

0.000.  

b. Perbedaan peningkatan pengetahuan MPASI pada kelompok kontrol  

Tabel 9. Perbedaan Rerata Peningkatan Pengetahuan MPASI Pada 

Kelompok Kontrol. 

Perlakuan n Mean SD Mean 

diference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Sig.(2- 

tailed) 

Lower  Upper  

Sebelum 21 16.48 1.504 1.762 -
2.671 

-
.853 

.001 

Sesudah 21 18.24 1.261 

 

Tabel 9 menunjukan bahwa setelah diberikan perlakuan, pada 

kelompok kontrol mengalami peningkatan rata-rata nilai pengetahuan 

yang bermakna sebesar Mean 1.762  dengan p.value 0.001.  

c. Pengaruh konseling gizi menggunakan media booklet terhadap 

penigkatan pengetahuan MPASI pada ibu balita stunting 06-24 bulan 

di wilayah kerja Puskesmas Pengasih II. 
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Tabel 10. Perbandingan Peningkatan (Nilai) Pengetahuan MPASI 

antar Kelompok.  

Kelompok 

Subyek 

n Mean SD Mean 

diference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Sig.(2- 

tailed) 

Lower  Upper  

Eksperimen  21 8.81 2.732 7.048 5.555 8.540 .000 

Kontrol 21 1.76 1.998 5.551 8.544 

   

Tabel 10  menunjukan bahwa ada perbedaan peningkatan nilai rata-

rata pada peningkatan pengetahuan dengan kelompok eksperimen 

diberikan konseling gizi dengan media booklet dibanding dengan 

kelompok kontrol konseling gizi menggunakan media leaflet sebesar 

Mean 7.048 p-value 0.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh konseling gizi menggunakan media booklet terhadap 

peningkatan pengetahuan MPASI pada ibu balita stunting usia 6-24 

bulan. 

 

B. Pembahasan 

Karakteristik responden yaitu usia ibu pada kelompok eksperimen  

dan kelompok kontrol  sebagian besar berusia  20-30 tahun. Proporsi 

pendidikan ibu sebagian besar berpendidikan menengah (SMA/SMK/MA) 

pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Status bekerja pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebagian besar tidak 

bekerja. Pendapatan keluarga pada kelompok eksperimen sebagian besar 

pendapatan keluarga  <UMK sedangkan pada kelompok kontrol sebagian 

besar pendapatan keluarga >UMK. Pemberian ASI esklusif pada kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol sebagian besar memberikan ASI esklusif. 

Usia pertama diberikan MPASI pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol sebagian besar pertama memberikan MPASI pada saat 

anak berusia 6 bulan. Informasi mengenai MPASI yang sudah didapatkan 

sebelumnya sebagian besar kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

sebagian besar sudah pernah mendapatkan informasi mengenai MPASI 

sebelumnya dari media massa, kader dan bidan saat di posyandu. 

Penelitian ini merupakan intervensi untuk mengatasi masalah 

stunting yang dilakukan pada dua kelompok berupa pemberian pendidikan 

kesehatan melalui metode konseling gizi menggunakan media. Setiap 

kelompok diberi pretest dan posttest untuk mengevaluasi dan mengetahui 

peningkatan pengetahuan MPASI pada ibu balita stunting usia 6-24 bulan. 

Selain itu juga bisa mengetahui keberhasilan dari konseling gizi 

menggunakan media pada masing-masing kelompok.  

Pengetahuan  atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan seorang (over behavior). Teori PRECED-

PROCEED Lawrence Green menjelaskan bahwa perilaku dilatar belakangi 

atau dipengaruhi oleh tiga faktor pokok, yakni faktor presdiposisi 

(predisposing factors), faktor yang mendukung (enabling factors), dan faktor 

yang memperkuat atau mendorong atau penguat (reinforcing factors).  

Metode mengubah perilaku seseorang dengan pemberian 

pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu sehingga, dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan yaitu dengan konseling gizi. perilaku didasari 
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oleh pengetahuan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama dibandingkan 

dengan perilaku yang tanpa didasari oleh pengetahuan. Perilaku mengenai 

kesehatan dipengaruhi pengetahuan sebagai faktor predisposisi (predisposing 

factors). Faktor pendukung (enabling factors) seperti lingkungan, prasarana 

dan faktor pendukung yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan. Pada 

penelitian ini, faktor yang akan diberi intervensi adalah faktor penguat 

(reinforcing factors) yaitu Pemberian pengetahuan MPASI. 

Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam 

bentuk jejak-jejak (traces) dan bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut 

biasa juga disebut dengan memory traces. Walaupun disimpan namun jika 

tidak sering digunakan maka memory traces tersebut bisa sulit untuk 

ditimbulkan kembali bahkan juga hilang, dan ini yang disebut dengan 

kelupaan. Intervensi pada penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan 

MPASI pada ibu adalah dengan cara konseling gizi dengan menggunakan 

media. Untuk tercapainya penelitian ini memberikan pengetahuan MPASI 

yang optimal maka penelitian ini menggunakan cara:Recall, Recognize, 

Redintegrative.20 Pembelajaran suatu informasi baru dilatih kembali 10 menit 

setelah pembelajaran pertama. Kemudian, diulang lagi setelah 48 jam, dan 7 

hari kemudian.21   

Pada penelitian ini pemberian intervensi konseling gizi 

menggunakan media pada penelitian ini bertahap dalam 2 kali pertemuan dan 

dilakukan 3 kali evaluasi dengan menggunakan kuesioner posttest. 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam 
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tingkatan pengetahuan yakni: Tahu (know), Memahami (comprehension), 

Aplikasi (application), Analisis (analysis), Sintesis (synthesis,) dan Evaluasi 

(evaluation).15 Pada Soal angket kuesioner  disusun berdasarkan dengan 

dimensi pengetahuan dan proses kognitif berdasarkan taksnonomi Bloom 

revisi yang dikemukakan oleh Anderson dan Krathwohl, instrumen ini hanya 

dibatasi pada dimensi pengetahuan tingkatan kognitif C1 sampai C646. 

Kuesioner pada penelitian ini setelah dilakukan uji validitas, ada 29 soal yang 

valid dari 50 butir soal. Kuesioner pada penelitian ini masuk dalam tahap 

tingkatan kognitif C1sampai C3. 

  Pada penelitian ini didapatkan hasil menurut uji Paired T-Test 

dengan software komputer didapatkan peningkatan pengetahuan sesudah 

diberi perlakuan baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

mengalami peningkatan yaitu (p=0.000 vs p=0.001). Meskipun demikian 

peningkatan pengetahuan pada kedua kelompok mengalami perbedaan 

peningkatan rerata. Menurut hasil uji bivariat yang dilakukan dengan uji 

Independent T-Test dengan software komputer didapatkan bahwa berdasarkan 

perlakuan yang diberikan pada kedua kelompok terhadap peningkatan 

pengetahuan didapatkan terdapat perbedaan bermakna peningkatan 

pengetahuan antara kelompok eksperimen yang diberi booklet dan kelompok 

kontrol yang diberi leaflet. Peningkatan pengetahuan pada ibu balita stunting 

tersebut bisa disebabkan karena terpapar informasi, informasi merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan17. Semakin sering 
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mendapat informasi dari media, maka pengetahuan orang tersebut dapat 

meningkat. 

Intervensi pada penelitian dengan cara konseling gizi menggunakan 

media. Konseling gizi merupakan salah satu bagian dari pendidikan gizi yang 

bertujuan membantu masyarakat, kelompok atau individu untuk menyadari 

dan mampu mengatasi masalah kesehatan dan gizi yang dialaminya. Menurut 

Persatuan Ahli Gizi Indonesia, ada enam langkah  koseling gizi. Ke enam 

langkah konseling yaitu 1) membangun  dasar-dasar konseling, 2) menggali 

permasalahan, 3) memilih solusi dengan menegakkan diagnosis, 4) memilih 

rencana/merencanakan intervensi, 5)  memperoleh komitmen dan 6)  

monitoring dan  evaluasi.37 Penggunaan media pada penelitian ini  merupakan 

alat penunjang dalam melakukan konseling gizi. Media dalam pendidikan 

kesehatan sangatlah penting untuk penyampaian materi yang akan 

disampaikan.masuk dalam langkah dasar konseling gizi ke empat yaitu 

intervensi. Namun media hanyalah sebagai alat bantu dalam penyampaian 

pendidikan kesehatan kepada masyarakat.16 Pada proses konseling gizi 

mengenai MPASI yang dilakukan menggunakan media booklet pada 

kelompok eksperimen dan media leaflet pada kelompok kontrol.  

Pemberian intervensi konseling gizi menggunakan media booklet 

pada kelompok eksperimen lebih berpengaruh dalam meningkatkan 

pengetahuan dari pada pemberian intervensi konseling gizi menggunakan 

media leaflet yang dilakukan pada kelompok kontrol. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati,dkk 
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yang menunjukkan bahwa konseling gizi dengan menggunakan media booklet 

dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu.12 Booklet diberikan 

kepada responden dan digunakan saat kegiatan konseling gizi sehingga 

mempermudah responden memahami materi yang disampaikan dan bisa 

menjadi sumber informasi menambah pengetahuan saat booklet sebagai 

bahan bacaan dirumah.  

Pada penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan peningkatan 

nilai rata-rata pada peningkatan pengetahuan dengan kelompok eksperimen 

diberikan konseling gizi dengan media booklet dibanding dengan kelompok 

kontrol menggunakan media leaflet sebesar Mean 7.048 p-value 0.000 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh konseling gizi 

menggunakan media booklet terhadap peningkatan pengetahuan MPASI pada 

ibu balita stunting usia 6-24 bulan. Hasil penelitian ini sejalan dengan dan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Husni Abdul Ghani, bahwa booklet lebih 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Artini, dkk yang menunjukan bahwa pendidikan kesehatan 

menggunakan media booklet lebih efektif dalam peningkatan pengetahuan 

dibandingkan pendidikan kesehatan menggunakan media leaflet. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intervensi pendidikan 

kesehatan melalui metode konseling gizi menggunakan media booklet 

berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan MPASI pada ibu balita 

stunting usia 6-24 bulan. 


