
ABSTRAK 
 

NURUL FATIMAH, NIM : 5103142030, Analisis Positive Deviance Status Gizi Balita 

Peserta Taman Kanak-Kanak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan 

Medan Helvetia. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi karakteristik keluarga (umur ibu 

dan umur kepala keluarga, pendidikan ibu dan pendidikan kepala keluarga, perkerjaan ibu 

dan pekerjaan kelapa keluarga, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu), (2) menganalisis 

status gizi balita peserta taman kanak-kanak. (3) menganalisis frekuensi konsumsi pangan 

balita peserta taman kanak-kanak, dan (4) menganalisis positive deviance pada status gizi 

balita peserta taman kanak-kanak usia 4-5 tahun (kebiasaan pemberian makan, kebiasaan 

pengasuhan, kebiasaan kebersihan, kebiasaan pelayanan kesehatan). Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2014. Lokasi penelitian di Kelurahan Helvetia Timur 

Kecamatan medan Helvetia. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang menyekolahkan 

anaknya pada TK yang terdapat di Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia. 

Penarikan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling  yaitu anak TK dari 

keluarga miskin dengan kategori gizi baik. Teknik analisis data yang dilakukan secara 

deskripsi menggunakan program statistic SPSS versi 17.0. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa seluruh responden yaitu peserta taman 

kanak-kanak usia 4-5 tahun dengan jumlah peserta taman kanak-kanak berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 27 orang dan laki-laki sebanyak 5 orang. penelitian ini ditemukan 

anggota keluarga sedang sebanyak 66 persen. Pendidikan terakhir ayah rata-rata yaitu tidak 

tamatSD/SD sebanyak 56 persen, sedangkan pendidikan terakhir ibu rata-rata pada jenjang 

pendidikan SMP/SMA sederajat sebanyak 97 persen. Tingkat pendapatan rumah tangga yaitu 

Rp. 500.000-1.000.000,- per bulan sebanyak 88 persen dengan masing-masing rata-rata 

pekerjaan ayah sebagai tukang becak dan pekerjaan ibu sebagai ibu RT. Status gizi responden 

berdasarkan indeks BB/TB tergolong status gizi baik sebanyak 84 persen. Frekuensi 

konsumsi makan balita peserta taman kanak-kanak merupakan pola konsumsi baik sebesar 91 

persen. Faktor positive deviance yang paling dominan terhadap status gizi peserta taman 

kanak-kanak dalam penelitian ini adalah faktor kebersihan diri yaitu sebesar 97 persen yang 

meliputi kebersihan tubuh, makanan dan lingkungan.  
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