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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesulitan makan pada anak merupakan keadaan dimana seorang anak tidak 

mampu mengkonsumsi sejumlah makanan yang dibutuhkan secara alamiah dan wajar. 

Masalah kesulitan makan ini tidak hanya dihadapi oleh orang tua saja, melainkan dokter 

atau petugas kesehatan pun sering mengalaminya (Cerdasari, Helmyati, & Julia, 2017). 

Kesulitan makan ini biasa dialami pada anak usia prasekolah yaitu usia 3-5 tahun, hal 

ini dikarenakan anak biasanya menunjukan perkembangan psikis menjadi balita yang 

mandiri, dapat berinteraksi dengan lingkungan serta cenderung suka bereksplorasi 

dengan hal-hal baru. Sifat perkembangannya ini dapat mempengaruhi pola makan anak 

yang dimana pada umumnya anak akan mengalami kesulitan untuk makan (Karaki, 

Kundre, & Karundeng, 2016). Pada usia 0-5 tahun, seorang anak akan mengalami 

tumbuh kembang dan aktivitas yang sangat pesat dibandingkan dengan ketika masih 

bayi, kebutuhan zat gizi akan meningkat. Sementara pemberian makanan juga akan 

lebih sering. Pada usia ini, anak sudah mempunyai sifat konsumen aktif, yaitu mereka 

sudah bisa memilih makanan yang disukainya. Seorang ibu yang telah menanamkan 

kebiasaan makan dengan gizi yang baik pada usia dini tentunya sangat mudah 

mengarahkan makanan anak, karena dia telah mengenal makanan yang baik pada usia 

sebelumnya (Purwani & Mariyam, 2013). 

Menurut Cerdasari et al., (2017) kejadian anak sulit makan di Belanda (27,6%), 

sedangkan di Indonesia (45,5%). Penyebab anak sulit makan diantaranya variasi dalam 

pemberian pangan masih kurang (58,1%), penolakan dalam mengkonsumsi buah, 
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sayur, ikan dan daging (55,8%) serta kesukaan pada teknik pemasakan makanan sebesar 

(51,2%). Berdasarkan usia, prevalensinya juga meningkat sejalan dengan peningkatan 

usia anak, dari anak usia 4-24 bulan yaitu berkisar antara 17-47 % pada anak laki-laki 

dan 23-54% pada anak perempuan. Prevalensi anak sulit makan di Italia mencapai 25-

40%, sedangkan di Amerika Serikat 19-50% orang tua melaporkan bahwa anaknya 

sangat memilih dalam hal makanan (Karaki et al., 2016).  

Menurut data Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 di Indonesia 

prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang sebanyak 17,7%, khususnya di Jawa Timur 

prevalensi masalah balita gizi buruk (4,8%) dan gizi kurang (12,6%). Data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2012 menunjukan prevalensi data gizi buruk di 

Singosari (0,18%), Ardimulyo (1,57%) dan Karangploso (0,14%). Menurut Aizah 

(2017), penelitian yang dilakukan di Jakarta menunjukan pada anak pra sekolah usia 4-

6 tahun didapatkan prevalensi kesulitan makan sebesar 33,6%, sebagian besar 79,2% 

telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kejadian anak sulit makan didaerah Singosari, 

Ardimulyo dan Karangploso masih belum terdeteksi, namun berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan mengindikasikan jika gizi buruk terjadi karena anak sulit makan, 

selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti saat dilakukan studi 

pendahuluan dari 10 orang ibu, terdapat 7 orang ibu mengatakan jika anaknya 

mengalami sulit makan. Hal tersebut berhubungan dengan kurangnya kepercayaan diri 

orang tua untuk mengatasi anak sulit makan sehingga dampaknya mengakibatkan anak 

mengalami gizi buruk.  

Anak sulit makan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu 

peran orang tua/ibu. Anak usia 0-5 tahun masih bergantung pada orang tua dalam hal 

pemberian makan, sehingga asupan nutrisi pada anak sangat ditentukan oleh peran 
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orang tua mereka. Perilaku ibu dalam memberikan tekanan saat pemberian makan pada 

anak dan memberi kesempatan kepada anak dalam memilih makanan yang ingin 

mereka konsumsi sangat berpengaruh dalam mengatasi anak sulit makan (Perdani, 

Hasan, & Nurhanasah, 2016). Pola asuh ibu sangat penting dalam tumbuh kembang 

anak dalam psikologis anak, kemampuan bersosialisasi anak, kemandirian anak, serta 

perilaku sulit makan pada anak. Selain itu sikap ibu dapat membentuk karakter anak 

menjadi sulit makan adalah cara menyiapkan makanan, cara memberikan anak makan, 

menenangkan anak dengan memberikan makanan ringan, memaksa anak untuk makan, 

terlambat memberikan makanan padat, dan ibu tidak membiasakan anak makan tepat 

waktu (Karaki et al., 2016). Perilaku orang tua dalam pemberian makan tersebut tidak 

luput dari sikap percaya diri dari orang tuanya sendiri sehingga terdapat dorongan yang 

kuat didalamnya.  

Rasa percaya diri merupakan keberanian menghadapi tantangan karena 

memberi suatu kesadaran bahwa belajar dari pengalaman jauh lebih penting daripada 

keberhasilan atau kegagalan (Marjanti, 2015). Konsep self-efficacy berasal dari ‘Social 

Learning Theroy’ dan didefinisikan sebagai keyakinan seseorang pada kemampuan 

mereka untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk 

menghadapi situasi tertentu (Messina, Rucci, Sturt, Mancini, & Fantini, 2018). Rasa 

percaya diri juga merupakan bentuk keyakinan individu pada diri sendiri untuk 

melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan dalam hidup, sehingga 

dengan rasa percaya diri ini dapat menekan kepuasan yang dirasakan individu terhadap 

dirinya. (Prihaningtyas, Irwanto, Ladydi, Widjaja, & Prajitno, 2016). Kesimpulan dari 

tiga pengertian diatas adalah rasa percaya diri merupakan keberanian dalam 

menghadapi tantangan, mengatur dan melaksanakan tindakan untuk menghadapi 

situasi tertentu, serya bentuk keyakinan individu dalam melakukan sesuatu yang 



4 
 

diinginkan. 

Rasa percaya diri yang rendah yang dimanifestasikan dengan seseorang tersebut 

memiliki rasa malu, kebingungan dan rasa rendah hati yang berlebihan dapat 

menyebabkan masalah pada penyesuaian diri dengan lingkungan (Fiorentika, Santoso, 

& Simon, 2016). Kunci konsep dari self-efficacy itu sendiri dibangun dengan cara 

memberikan pelatihan dan bimbingan untuk melakukan tindakan yang 

direkomendasikan, menggunakan pengaturan tujuan yang progresif, memberi 

dukungan verbal, menunjukan perilaku yang diinginkan, dan mengurangi rasa cemas 

pada diri sendiri (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). 

Menurut (Malayanita, 2017), seseorang yang memiliki self efficacy  yang tinggi 

tidak akan merasa ragu untuk membuat perencanaan dan serangkaian tindakan-

tindakan yang akan menguntungkan dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya. 

Berdasarkan tabulasi silang antara umur dengan self efficacy pengelolaan makan 

didapatkan hasil 73,3% dengan usia 41-65 tahun memiliki self efficacy rendah. 

Berdasarkan tabulasi silang antara jenis kelamin dengan self efficacy pengelolaan makan 

didapatka hasil perempuan dalam kategori kurang 56,7% dan laki-laki 43,3%. 

Berdasarkan tabulasi silang antara pendidikan terakhir dengan self efficacy pengelolaan 

makan didapatkan hasil lulusan SMA dalam kategori self efficacy kurang 33,3%. Hasil 

tabulasi silang antara pekerjaan dengan self efficacy pengelolaan makan menunjukan 

pekerja swasta dalam kategori self efficacy kurang 40% daripada PNS. 

Prevalensi self efficacy yang rendah dalam hubungan antara self efficacy dengan 

perilaku menyontek pada siswa menunjukan angka 46,43% dan sebanyak 51,79% 

termasuk dalam kategori self efficacy sedang (Priaswandy, 2015). Berdasarkan kategori 

motivasi belajar dalam hubungan antara self efficacy dengan kecemasan belajar 
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mahasiswa, terdapat 13,23% memiliki self efficacy rendah, self efficacy sedang sebanyak 

73,52% (Hasrida, Ibrahim, & Muchlisah, 2016). Menurut Kurniawati (2016) dalam 

penelitian tentang hubungan antara efikasi diri dengan kemandirian belajar siswa, 

terdapat 14,7% siswa tergolong dalam self efficacy rendah dan 69,4% tergolong sedang. 

Self-efficacy merupakan salah satu komponen dari Teori Health Belief Model. Teori 

Health Belief Model merupakan salah satu kerangka kerja yang paling banyak digunakan 

untuk menjelaskan perilaku kesehatan. Teori ini awalnya diciptakan untuk menjelaskan 

mengapa orang gagal untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang untuk 

mendeteksi atau mencegah penyakit (Borowski & Tambling, 2015). Health Belief Model 

terdiri dari beberapa komponen yaitu  perceived susceptibility atau kerentanan yang 

dirasakan, perceived severity (seriousness) atau keseriusan kondisi yang dirasakan, perceived  

benefits atau manfaat yang dirasakan, perceived barriers atau hambatan yang dirasakan, cues 

to action atau isyarat untuk bertindak dan self-efficacy atau rasa percaya diri. (James, Pobee, 

Oxidine, Brown, & Joshi, 2012).  

Rasa percaya diri /Self efficacy tersebut merupakan faktor penting yang akan 

menentukan perilaku seseorang dalam melakukan promosi kesehatan. Menurut Fisher 

& Kridli  (2014), Self efficacy juga telah diidentifikasi sebagai predictor penting dalam 

mempromosikan gaya hidup sehat, yang dimana dengan adanya rasa percaya diri dapat 

membawa pengaruh yang tinggi dalam perilaku promosi kesehatan. Kunci utama 

keberhasilan promosi kesehatan dalam suatu komunitas dapat ditunjukan dengan 

meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat fleksibilitas dan adaptasi.  

Promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan perorangan, kelompok, dan 

masyarakat agar memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui 

peningkatan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan serta mengembangkan iklim 
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yang mendukung, dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat sesuai dengan faktor 

budaya setempat. Yang ingin dicapai melalui pendekatan ini adalah meningkatkan 

kesadaranKemauan, dan keterampilan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 

(Efendi & Makhfudli, 2009). Program promosi kesehatan ini dapat dilaksanakan dalam 

bentuk pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat 

melalui penyelenggaraan di puskesmas contohnya. Penyelenggaraan promosi 

kesehatan tersebut diharapkan dapat memberi pelajaran penting bagi masyarakat dari 

tingkat individu, keluarga maupun kelompok (Sari & Sulistyowati, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan tentang rasa percaya diri/self efficacy 

merupakan suatu keyakinan seseorang yang dapat mempengaruhi banyak perilaku 

seseorang terutama dalam melakukan promosi kesehatan, sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara keyakinan orang tua : rasa 

percaya diri orang tua untuk melakukan promosi kesehatan dalam mengelola anak sulit 

makan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah ada 

hubungan antara keyakinan orang tua : rasa percaya diri orang tua untuk melakukan 

promosi kesehatan dalam mengelola anak sulit makan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara keyakinan 

orang tua : rasa percaya diri orang tua untuk melakukan promosi kesehatan dalam 

mengelola anak sulit makan. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi data demografi : usia ibu, pekerjaan ibu, pendidikan 

terakhir ibu, jumlah anak, penghasilan keluarga, usia anak, jenis kelamin 

anak, berat badan anak, tinggi badan anak, dan indeks massa tubuh anak 

2. Mengidentifikasi terkait keyakinan orang tua : rasa percaya diri  

3. Mengidentifikasi terkait perilaku promosi kesehatan orang tua dalam 

mengelola anak sulit makan 

4. Mengidentifikasi hubungan antara keyakinan orang tua : rasa percaya diri 

dengan perilaku promosi kesehatan dalam mengelola anak sulit makan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

tentang hubungan antara keyakinan orang tua : rasa percaya diri orang tua untuk 

melakukan promosi kesehatan dalam mengelola anak sulit makan. 

1.4.2 Manfaat Bagi Orang Tua 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini orang tua dapat memahami pengaruh 

peran penting sebagai orang dalam melakukan promosi kesehatan dan mengatasi anak 

sulit makan. 

1.4.3 Manfaat Institusi Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembacanya dan 

dijadikan sumber informasi atau referensi dalam pembelajaran terkait dengan 

keperawatan anak dan komunitas. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

1. Penelitian (Kurniawati, 2016) dengan judul Hubungan antara Efikasi Diri 

dengan Kemandirian Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Se-Kecamatan 

Srandakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara 

efikasi diri/self efficacy dengan kemandirian belajar siswa.  Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara efikasi 

diri/self efficacy dengan kemandirian belajar anak yaitu p-value < 0,05. Didalam 

hasil juga tercantumkan persentase efikasi diri/self efficacy dan data tentang 

kemandirian belajar siswa dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. 

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabek independent yang 

dimana peneliti meneliti tentang kemandirian belajar siswa kelas v SD.  

2. Penelitian (Hasrida et al., 2016) yang berjudul Hubungan antara Self Efficacy 

dnegan Kemampuan Bicara Mahasiswa pada Mata Kuliah Seminar Biologi 

Jurusan Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar menunjukan hasil bahwa 

terdapat hubungan yang negative antara self efficacy dengan kecemasan bericara 

mahasiswa (p = 0,01), hal ini menunjukan bahwa apabila semakin tinggi tingkat 

kepercayaan diri/self efficacy mahasiswa maka semakin rendah tingkat 

kecemasan yang mereka rasakan. Perbedaan dalam penelitian ini juga terletak 

pada variabel independent yaitu kecemasan berbicara pada mata kuliah semina 

Biologi.  

3. Penelitian (Karaki et al., 2016) yang berjudul hubungan pola asuh ibu dengan 

perilaku sulit makan pada anak prasekolah (3-5 tahun) di taman kanak-kanak 

Desa Palelon Kec. Modoinding Minahasa Selatan. Peneliti disini  

menggambarkan bagaimana pola asuh seorang ibu dalam mengatasi anak sulit 
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makan serta meneliti adanya hubungan antara keduanya. Hasil analisis dari 

penelitian ini menunjukan adanya hubungan antara pola asuh ibu dengan 

perilaku anak sulit makan (p-value = 0,000). Perbedaan penelitian ini terletak 

pada variabel dependent yaitu Pola asuh ibu. 

4. Penelitian (Muharyani, 2015) dengan judul hubungan kontrol makanan, model 

peran dan keterlibatan anak dengan sulit makan pada anak. Dalam penelitian 

ini memaparkan bahwa keluarga seringkali melakukan tindakan yang tidak tepat 

dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang mengakibatkan anak mengalami 

sulit makan. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan 

antara kontrol makanan, dan model peran dalam dengan kejadian anak sulit 

makan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dependent yaitu kontrol 

makanan, model peran dan keterlibatan anak. 


