
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan membangun. 

Sebagai negara berkembang Indonesia masih memiliki banyak kekurangan jika 

dibandingkan dengan negara tetangga atau negara maju. Salah satunya masalah 

pokok yang dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah gangguan kesehatan 

masyarakat yang disebabkan berbagai macam penyakit infeksi dan berhujung 

pada gizi buruk. Sehingga masalah gizi buruk  menjadi perhatian utama hingga 

saat ini. 

Pada tahun 2018 masalah gizi buruk di Indonesia masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang mencapai prevalensi tinggi yaitu 30,8% dari 37,2%  

dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Kementerian Kesehatan melakukan 

Pemantauan Status Gizi (PSG) bahwa prevelensi stunting balita yang memiliki 

badan pendek 11,5% sementara tinggi badan mencapai 19,3%. Diketahui bahwa 

stunting pada 2018 menurun dalam dua tahun terakhir sejak 2013.1 Angka 

stunting di Indonesia berasal dari rumah tangga atau keluarga yang miskin. 

Menurut standar WHO (World Health Organization) masalah gizi pada balita di 

Indonesia disebabkan karena kurangnya asupan gizi serta pengetahuan orang tua 

akan pentingnya kesehatan. 

Gizi buruk sangat mempengaruhi dalam perwujudan sumber daya manusia 

yang berkualitas dimasa yang akan datang. Masalah gizi buruk merupakan 

masalah gangguan pada kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh tidak 

                                                           
1www.depkes.goid/articel/view/188112300002/kerjasama-multi-sektor-untuk-menurunkan-

stunting-dan-eliminasi-tb.html. Diaskes pada hari  kamis tanggal 17 Januari 
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terpenuhinya kebutuhan pangan yang diperoleh dari makanan. Gizi buruk banyak 

ditemui pada masyarakat golongan rentan, yaitu golongan yang mudah sekali 

menderita akibat kurang gizi dan juga kekurangan zat makanan, biasanya terdapat 

pada balita dan anak-anak. 

Gangguan gizi pada balita dan anak-anak dapat mempengaruhi kualitas 

kehidupan. Status gizi berhubungan dengan pertumbuhan fisik balita dan juga 

mempengaruhi kecerdasan dimasa dewasa. Asupan zat gizi yang baik merupakan 

salah satu perbentukan kecerdasan.2 Oleh karena itu, semakin rendahnya asupan 

gizi yang diterima oleh balita dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan 

jasmani dan kecerdasan serta menyebabkannya gizi buruk.  

Penyebab terjadinya gizi buruk dikarenakan ketidakmampuan keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai dengan standar kesehatan. 

Namun sacara umum penyebab langsung meliputi faktor ekonomi, lingkungan 

dan pendidikan yang rendah.3 Lingkungan yang tidak bersih menjadi penyebab 

anak-anak dan balita rentan terhadap timbulnya penyakit infeksi. Penyakit infeksi 

akan berpengaruh terhadap penurunan daya tahan tubuh dan cenderung menderita 

gizi buruk. Faktor ekonomi juga mumbuat masyarakat tidak dapat memenuhi 

asupan makanan yang bergizi, dimana masyarakat kecil tidak mampu membeli 

makanan pokok sehat yang bergizi karena ekonomi.  

Tidak kalah penting adalah pendidikan yang rendah, mengakibatkan 

keterbatasan pengetahuan dan tindakan seperti kurangnya kesadaran orang tua 

untuk memberikan makanan yang bergizi dan jarangnya memeriksakan anak 

balitanya secara rutin mengunjungi posyandu yang dapat berpengaruh terhadap 

                                                           
2 Almatsier,Sunita 2014. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Rineke Cipta:  Jakarta 
3 Apriliana, Wynsdy fajar. (2017) faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi balita tfc di 

Kabupaten Sukoharo. Diaskes pada hari  kamis tanggal 15 November. 
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status gizi balitanya, dan kurangnya pengetahuan ibu berakibat tidak pahamnya 

akan perkembangan sertapola hidup sehat. 

Kasus gizi buruk tersebut tersebar di beberapa provinsi, salah satunya 

provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Malang. Namun, kota yang di kenal sebagai 

kota pendidikan dan kota pariwisata, tidak dibarengi dengan  kemampuan kota 

untuk meyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Dan lajunya pertambahan 

jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Malang, hal ini tentunya akan berakibat 

pada sumber daya manusia dan permasalahan sosial perekonomian seperti 

kemiskinan, pengangguran dan bertambahnya lingkungan tempat tinggal, yang 

memungkinkan adanya lingkungan baru yang kumuh. Kondisi seperti ini, sangat 

berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. 

Menurut data gizi buruk yang diterima dari Dinas Kesehatan di Kota 

Malang ada di lima Kecamatan yang tersebar di Kota Malang, yaitu Kecamatan 

Klojen, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, 

dan Kecamatan Belimbing. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kota Malang 

sepanjang tahun 2017 diperoleh data balita dengan jumlah 50 kasus dari 100 kasus 

gizi buruk di Kota Malang.4 

Kecamatan Kedungkandang memiliki tingkat kasus gizi buruk tertinggi di 

tahun 2017, sedangkan Kecamatan Klojen memiliki tingkat kasus gizi buruk 

terendah di tahun yang sama. Selanjutnya data dari tahun 2018 sampai dengan 

bulan Juli diperoleh data balita dengan jumlah 19 kasus dari 50 kasus gizi buruk 

di Kota Malang.5 Kecamatan Lowokwaru memiliki tingkat kasus gizi buruk 

                                                           
4Https://radarmalang.id/malnutrisi-bayangi-ribuan-balita-di-malang-raya/ diaskes pada hari kamis 

tanggal 18 Oktober 2018 
5http://nasional.republik.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/29/p3beko384-angka-sunting-dan-gizi-

buruk-di-kota-malang-rendah diaskes pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 
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tertinggi di tahun 2018, sedangkan Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun yang 

memiliki tingkat kasus gizi buruk terendah di tahun yang sama. Telah diketahui 

bahwa kasus gizi buruk ini disebabkan karena kuranganya asupan karbohidrat dan 

juga protein. 

Dapat dilihat dari data diatas bahwa masih banyaknya jumlah kasus gizi 

buruk di Kota Malang yang tersebar di beberapa kecamatan, ini menunjukkan 

bahwa belum optimalnya kinerja pemerintahan dalam memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Yang dimana partisipasi masyarakat untuk membawa anak 

balita ke posyandu masih kecil. Meskipun telah mengalami penurunan ditahun 

2018, namun jumlah penderita gizi buruk di Kota Malang masih tergolong tinggi.6 

Dengan tingginya angka kasus gizi buruk di Kota Malang menandakan 

bawah belum maksimalnya penurunan gizi buruk di Kota Malang tidak terlepas 

dari berbagai kendala yang dihadapi. Diantaranya karena faktor kemiskinan dan 

minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga enggan 

memanfaatkan posyandu dan puskesmas di lingkungannya, sehingga balita yang 

harus ditimbang setiap bulan, luput dari perhatian dan tidak terpantau 

pertumbuhannya. 

Sehingga dari gambaran permasalahan tersebut harusnya ada perhatian 

khusus dari pemerintah daerah kota malang dalam upaya penanganan masalah gizi 

buruk pada masyarakat. dari permasalahan yang ada maka terbentuklah kebijakan 

umtum perbaikan pelayanan kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang wajib 

diperhatikan melalui  pelayanan dasar. Yang tertera di dalam Undang-Undang 

                                                           
6http://nasional.republik.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/29/p3beko384-angka-sunting-dan-gizi-

buruk-di-kota-malang-rendah diaskes pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 
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Peraturan Pemerintah daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan.7 

dapat dilihat pada Pasal 5 dan 12 yang menjelaskan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab terhadap perbaikan gizi masyarakat atas pemenuhan 

kecukupan gizi pada masyarakat sejak dalam kandungan sampai usia lanjut 

melalui remaja perempuan dan wanita usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui 

hingga balita dan bayi. dapat Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

perlu dilakukan dengan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat 

pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia 

dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi, juga berupaya perbaikan gizi 

tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam 

berbagai pedoman yang belum bersifat regulasi.8 

Dalam hal ini aspek yang perlu di perhatikan Pemerintah Kota dan Dinas 

Kesehatan dalam mengatasi permasalahan kasus gizi buruk dengan membuat 

program-program pemberdayaan dan optimasi fungsi dari posyandu, kegiatan 

pedampingan dan pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi. 

Sehingga anak yang terkena kasus gizi buruk dapat ditangani serta mendapatkan 

penanganan dengan baik. 

Serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat agar 

meningkatnya status derajat kesehatan mereka. Agar terciptalah sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas secara fisik, ilmu pengetahuan serta teknologi 

dikarenakan gizi yang baik. 

                                                           
7Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi 
8Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Upaya Perbaikan Gizi 
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Penanganan gizi buruk sangat terkait dengan Strategi Pemerintah untuk  

menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas dan produktif. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi gizi buruk mulai dari 

revitalisasi posyandu untuk meningkatkan cakupan penimbangan balita, 

penyuluhan dan pemberian makanan pendamping ASI atau pemberian makanan 

tambahan, dan fasilitas kesehatan yang berkualitas.9 

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan yang terus berupaya melakukan 

pencegahan gizi buruk untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan 

melakukan penimbangan berat badan pada setiap keluarga serta konsultasi gizi, 

dengan begitu dapat mengetahui status gizi masyarakat. Pemberian multivitamin 

untuk memenuhi kebutuhan vitamin anak-anak dan balita agar memiliki sistem 

kekebalan tubuh yang baik dan memberikan makanan pendamping setelah ASI 

kepada bayi untuk pencegahan gizi buruk melalui pelayanan di puskesmas.10 

Investasi dari pemberian makanan tambahan pemulihan yang diprioritaskan 

kepada seluruh sasaran keluarga miskin yang diberikan oleh pemerintah ini 

diharapkan dapat mencegah terjadinya loss genneration akibat terjadinya booming 

balita kurang gizi. Kegiatan lain yang dilakukan khususnya terhadap gizi buruk 

antara lain pelacakan kasus yang bertujuan untuk melakukan analisis tentang 

faktor-faktor yang berkaitan dengan gizi buruk serta upaya alternative 

penanggulangannya. 

Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Kesehatan terus mengintensifkan 

program dan kegiatan mengantisipasi kasus itu tidak melebar ke balita lain di 

                                                           
9Zulkarnain Bastari, Moch. Zainuddin, Nurliana Cipta Apsari. Penanganan GiziBuruk Prespektif 

Person In Environment Oleh Pekerja Keras. 
10 Hertono, Bagoes Widjanarko. Hubungan Prilaku KADARZI dan Perilaku Hidup Bersih Sehat 

(PHBS) pada Tatanan Rumah Tangga dengan Status Gizi Balita Usia 24-59 Bulan. 

 



   

 

7  

daerah ini dengan melakukan pemberian makan tambahan seperti biskuit dan susu 

kepada warga, penyuluhan khusus ibu rumah tangga tentang bagaimana 

mengelola makanan lokal menjadi menu makanan bergizi, pengobatan bagi anak 

gizi buruk yang mengalami sakit. Dan pemberian makanan bayi dan anak sejak 

ibu hamil sampai anak berumur 2 tahun.11 

Walaupun berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang namun 

tetap banyak warga yang mengalami kasus gizi buruk. Hal tersebut tentu menjadi 

salah satu penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah gizi 

buruk di Kota Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang sudah berusaha membuat 

program-program yang dapat membantu dalam menanggulangi kasus gizi buruk, 

hanya masih saja terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang yaitu 

berasal dari sektor masyarakat, kurangnya peran masyarakat akan kesadaran 

dalam mensukseskan program-program pemerintah.12 

Pengetahuan ibu yang kurang karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan 

faktor dana. Faktor-faktor tersebut bukan hanya menjadi kendala dalam 

menanggulangi gizi buruk di Kota Malang namun juga menghambat kebijakan 

kesehatan yang lain, dengan kata lain ini merupakan kendala-kendala umum yang 

ada dalam bidang kesehatan. 

Pemerintah Kota Malang sudah berusaha dalam penanggulangan masalah 

gizi buruk dengan baik, namun yang menjadi masalah adalah faktor penghambat 

ketidak berhasilnya program pemerintah dari sektor masyarakat yang memerlukan 

identifikasi faktor-faktor dari Strategi Pemerintah Kota Malang dalam menangani 

gizi buruk. Berdasarkan data dan uraian dari latar belakang maka peneliti tertarik 

                                                           
11Profil Kesehatan  Dinkes Malang 2017 
12http://nasional.republik.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/29/p3beko384-angka-sunting-dan-

gizi-buruk-di-kota-malang-rendah diaskes pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 
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untuk meneliti tentang “Strategi Pemerintah Kota dalam Menangani Gizi Buruk di 

Kota Malang”. 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah untuk 

menjadi pedoman dalam pembahasan penelitian ini. Adapun rumusan masalah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota dalam Menangani Gizi Buruk di Kota 

Malang? 

2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Kota dalam 

Menangani Gizi Buruk di Kota Malang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini dirumuskan dalam sebuah pernyataan ruang lingkup 

kegiatan yang akan di angkat dengan dasar inti permasalahan yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Perumusan dari tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kota dalam Menangani Gizi Buruk 

di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui Faktor penghambat apa saja yang di alami Pemerintah 

Kota dalam Menangani Gizi Buruk di Kota Malang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun 

praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis   

Penelitian ini secara teoristis di harapkan agar dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang berhubungan dengan 
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pemerintahan khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademis diharapkan memberikan sumbangan referensi bagi 

penelitian penelitian yang akan datang berkaitan dengan penanganan kasus 

gizi buruk. 

b. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi tiap sektor 

atau stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi untuk menangani kasus gizi 

buruk. 

c. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan hubungannya dengan 

status gizi pada balita. 

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual merupakan hal yang sangat penting. Karena 

menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian ini, juga memberikan batasan-batasan 

pengertian atau istilah-istilah yang ada di judul skripsi ini. Untuk menemukan 

batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka 

penulis menggunakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan, yaitu: 

1.5.1 Strategi 

 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, atau strategus 

dengan kata jamak strategi. Strategos berati Jendral tetapi dalam Yunani Kuno 

berarti Perwira Negara dengan fungsi luas.13 

                                                           
13Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi non 

Profil. Jakarta: PT Grasindo hal.85 
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"Menurut Chandler 1996, Strategi adalah penetapan dari tujuan 

dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan 

serangkaian tindakan dalam alokasi sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Ada tiga komponen dalam definisi 

Chandler yaitu adanya tujuan dan sasaran, adanya cara bertindak 

dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan itu".14 

Strategi adalah suatu proses yang direncanakan secara sistematis untuk 

meneruskan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai 

yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi. 

1.5.2 Pemerintah 

Istilah pemerintah ini sering disebut sebagai penguasa, yakni pemengang 

atau yang melaksanakan pemerintahan secara nyata. 

"Menurut Bagir kata dasar perintah yang mendapat sisipan 

"em" yang berati "suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan 

kekuasaan untuk mengatur kehidupan social, ekonomi dan politik 

suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang 

secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk 

menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara".15 

 

Dalam pengertian pemerintah merupakan upaya dalam mengelola 

kehidupan secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang telah disepakati 

bersama. Untuk mencapai tujuan, pemerintah membutuhkan instrument berupa 

organisasi yang berfungsi merealisasikan semua konsepsual yang dimaksud. 

1.5.3 Manajemen Srategi Pemerintah 

Manajemen Strategi Pemerintah merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah guna mencapai tujuan di masa depan dengan cara menganalisis 

suatu situasi dan kondisi negara di masa yang akan datang. Manajemen Strategi 

Pemerintah digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang telah 

disusun dalam suatu target pemerintah. 

                                                           
14 Ibid,hal 88 
15 Arifin Tahir.2014 kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Bandung:  Alfabeta. Hal.117 diasek pada tanggal 14 hari senin jam 6:30 
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1.5.4 Gizi Buruk 

Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan 

kesehatan badan.16 Gizi mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mempertahankan kesehatan yang dibutuhkan oleh balita dan anak-anak. 

"Menurut PERSAGI gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi 

kurang gizi dalam tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi 

energi dan protein dari makanan yang diberikan sehari-hari dan 

terjadi dalam waktu yang cupuk lama". 

  

Dari pengertian diatas bahwa gizi buruk merupakan kondisi gizi kurang  

yang disebabkan oleh komsumsi pangan yang kurang baik, kekurangan zat gizi 

dapat menimbulkan beberapa penyakit yang akan dialami oleh seseorang yang 

menyebabkan gangguan penyerapan gizi. 

1.6 DEFINISI OPRASIONAL 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati.17 Berikut ini adalah variabel-variabel yang akan didefinisikan secara 

operasional dari penelitian ini: 

1. Strategi Pemerintah Kota dalam Menangani Gizi Buruk di Kota 

Malang: 

a. Perencanaan Program Perbaikan Gizi, 

b. Pelaksanaan Program, 

c. Sosialisasi Peningkatan Gizi Keluarga,  

d. Monitoring dan Evaluasi. 

2. Faktor Penghambat dalam Menanganin Gizi Buruk di Kota Malang: 

a. Kurangnya pengetahuan tentang asupan gizi, 

                                                           
16 Depdikbud, Kamus Besar Indonesia…  
17Azwar, Saifuddin. 2003. Reliabilitas dan validitas. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Hal 74  
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b. SDM Masyarakat di Kota Malang, 

c. Regulasi pemerintah yang belum optimal. 

1.7  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang 

harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan data agar dapat menjawab 

permasalahan yang diteliti.18 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dimana metode kualitatif itu sendiri adalah penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu kejadian ataupun fenomena dalam konteks 

sosisial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi antara peneliti 

dengan objek atau fenomena yang diteliti. 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Artinya dalam penelitian ini akan menghasilkan data-data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat-sifat individu, dan keadaan dari 

kelompok tertentu yang akan diamati.19 Maka dari itu penulis akan 

mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Strategi Pemerintah Kota dalam 

Menagani Gizi Buruk di Kota Malang.  

1.7.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu, sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data pertama atau pokok 

                                                           
18 Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitati, kualitati dan R&D. Bandung:ALABETA hal 225 
19 Moleong, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatifn. Bandung: PT Remaja Rosdakarya hal 4 
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yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian untuk 

kepentingan penelitian yang bersangkutan. 

Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang didapatkan dari 

penelitian sebelumnya atau data yang diterbitkan oleh media massa ataupun 

instansi.20 Data tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan penelitian. 

a. Data Primer, merupakan data yang di dapatkan atau diperoleh langsung dari 

narasumber. Sumber data primer berasal dari Dinas Kesehatan dimana data 

yang didapatkan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber peneliti 

dari sumber yang sudah ada dan merupakan data tambahan yang didapatkan 

dari studi kepustakaan, atau sumber lainnya seperti jurnal, buku, internet, 

peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan 

dalam penelitian ini. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.21 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-

data yang bersangkutan dengan penelitian. 

a. Teknik Observasi 

Peneliti akan melakukan observasi lapangan, dimana maksud dari observasi 

lapangan ini adalah peneliti turun langsung ketempat penelitian untuk 

melihat secara langsung bagaimana keadaan lapangan dan memahani hal-hal 

                                                           
20Arikunto,Suharsimi.2013.Prosedur Penelitiab. Jakarta: Rineke Cipta. Hal 172 
21 Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitati, kualitati dan R&D. Bandung:ALABETA hal 224 
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yang di dapat dari subjek penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai 

metode pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan 

melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan 

diselidiki.22 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi  dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.23 Tenik ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

yang sebanyak-banyaknya dan mendalam agar terpenuhinya data yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan di Dinas 

Kesehatan Kota Malang dan Puskesma Dinoyo. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting, 

baik dari teknik ataupun organisasi maupun dari perorangan.24 Dokumentasi 

dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.25 

Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting dalam teknik 

pengumpulan data karena dokumentasi dapat menunjukkan sebuah fakta 

atau kebenaran yang terjadi di lapangan. 

1.7.4 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah subjek yang ditulis untuk diteliti oleh penelitian.26 

Subyek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan sebuah informasi 

                                                           
22Arikunto.S.Prosedur Penelitian Suatu Prndrkatan Praktek: (Jakarta:Rineke Cioto,2006). Hal 

124 
23 Sugiyono, Op.Cit.. hal 231 
24 Ibid,hal 72 
25 Ibid;hal 240 
26Arikunto.2006. Prosedur Penelitian Suati Pendekatan Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineke 

Cipta. Hal. 145 
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tentang sesuatu yang sedang diteliti. Peneliti akan memfokuskan penelitiannya 

terhadap Strategi Pemerintah Kota dalam Menagani Gizi Buruk di Kota Malang. 

Dengan demikian untuk mendapatkan infomasi yang relevan, maka subyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah:  

a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, 

b. Kepala Seksi Gizi, 

c. Kepala Puskesmas dan Kader Posyandu, 

d. Masyarakat yang menderita gizi buruk. 

1.7.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi penulis untuk mendapatkan data 

dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang di dapatkan lebih 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

penelitian di Dinas Kesehatan Kota Malang dan Puskesma Dinoyo. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematika untuk menetapkan 

bagian-bagiannya, hubungan antara kajian, dan hubungannya terhadap 

keseluruhannya.27 Kegiatan awal dengan menggunakan observasi, kemudian 

dilengkapi oleh data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen atau 

sumber-sumber lain yang terkait dengan "Strategi Pemerintah Kota dalam 

Menangani Gizi Buruk di Kota Malang". 

Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah ada di tangan peneliti. Maka 

langkah selanjutnya adalah mengolola data-data yang ada kemudian di analisis. 

Analisis data merupakan suatu komponen yang penting dalam penulisan ini, 

                                                           
27Gunawan.2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Askara. Hal.210 
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analisis data juga mengungkapkan hasil-hasil data yang sudah diperoleh dalam 

menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data sebenarnya adalah suatu proses 

kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca 

dan diinterprestasikan. 

Ada berbagai cara untuk menganalisis sebuah data, menurut Habermas 

dalam Herdiansyah, terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yakni:28 

a. Pengumpulan Data 

Adalah data-data yang sudah diperoleh dan berkaitan dengan penelitian ini 

dijadikan satu. Langkah ini yakni pengumpulan data-data baik berupa 

dokumen file, foto-foto maupun wawancara yang peneliti lakukan di Dinas 

Kesehatan Kota Malang, Puskesmas dan Posyandu untuk dijadikan satu 

sebagai langkah selanjutnya dalam penulisan ini. 

b. Reduksi Data 

Setelah data-data yang berkaitan diperoleh penulis penelitian, maka dari 

semua data yang ada dipilih lagi secara teperinci dan diambil data-data yang 

paling relevan keberadaannya dan layak untuk dimasukkan kedalam tulisan 

ini. Langkah ini melibatkan hasil data-data yang paling relevan dari semua 

dokumen, hasil wawancara maupun foto-foto dari yang peneliti ambil pada 

lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Malang, Puskesmas dan Posyandu. 

c. Display Data 

Setelah melewati reduksi data maka tahap selanjutnya data yang terpilih 

akan digabungkan atau dikomplikasikan untuk dideskripsikan menjadi 

sebuah narasi deskripsi sesuai penulisan ini. Langkah pada tahapan ini yakni 

                                                           
28 Moeleong,L.J (2011) Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refsi. Bandung. PT Remaja 

Rosdakarya.hkm 282 
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data-data yang telah dikumpulkan dan dipilih datanya yang paling relevan 

baik dari Dinas Kesehatan Malang, Puskesmas dan Posyandu yang berupa 

wawancara maupun aturan-aturan berbentuk tulisan, foto-foto dan 

sebagainya akan digabungkan menjadi satu supaya bisa menyempurnakan 

tulisan. 

d. Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Sugiyono.2013.Op.Cit 


