
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A.  HASIL  

1.  Karakteristik Penderita  

Karakteristik pasien berdasarkan usia yang digunakan sebagai sampel cukup bervariasi. 

Anak yang berusia mulai 2 sampai 4 tahun sebanyak 9 orang (30,0 % ), anak yang berumur 5-7 

tahun sebanyak 11 orang ( 36,7 % ), dan anak yang berumur 8-12 tahun sebanyak 10 orang ( 

13,3 % ). Jurnal menyebutkan bahwa anak yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang ( 

56,7 % ) dan anak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang ( 43,3 % ). Dari seluruh 

anak tersebut didapatkan bahwa yang memiliki berat badan kurang sebanyak 8 orang ( 26,7 % ), 

anak yang memiliki berat badan baik sebanyak 14 orang ( 46,7 % ) dan anak yang memiliki 

beratbadan berlebih sebanyak 8 orang (33,3 % ).   

 

Gambar 2.  Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin 
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2 . Gambaran Pasien 

 Dari 8 jurnal yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak 

autis  didapatkan bahwa anak yang memiliki status gizi lebih sebanyak 9 orang ( 30,0 % ), status 

gizi baik sebanyak 11 orang ( 36,7 % ), dan yang memiliki status gizi kurang sebanyak 10 orang 

( 33,3 % ). 

 

Gambar 3.  Distribusi Berdasarkan Status Gizi 

 

3. Gambaran Penderita Autis   

Dari 8 jurnal penelitian hanya 3 yang membahas faktor yang mempengaruhi status gizi 

anak autis didapatkan bahwa keluarga yang berpengetahuan baik sebanyak 20 keluarga, 

sedangkan yang berpengetahuan kurang sebanyak 10 keluarga. 

 

Gambar 4.  Distribusi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Keluarga 
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4. Hubungan status gizi dengan penderita autis 

Jumlah responden (Keluarga) yang memiliki lingkungan keluarga (Kondisi) baik dalam 

memenuhi status gizi anak autis sebanyak 15 orang ( 50 %), dan dalam kategori lingkungan 

keluarga kurang sebanyak 15 orang ( 50% ). Dalam hal ini lingkungan keluarga seimbang antara 

lingkungan baik dan kurang. Keluarga yang pola pemberian makan baik sebanyak 12 keluarga, 

sedangkan pola pemberian makan yang kurang sebanyak 18 keluarga. 

 

Gambar 5.  Distribusi Pola Pemberian Makan 

 

B. PEMBAHASAN 

 

 Menurut Widodo Judarwanto ( 2005 ) beberapa aspek psikologis dalam hubungan 

keluarga , baik antara anak dengan orang tua, antara ayah dan ibu atau hubungan anggota 

keluarga lainya dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Sikap orang tua dalam 

hubungannya dengan anak sangat menentukan untuk terjadinya gangguan psikologis yang dapat 

mengakibatkan gangguan makan. Anak memiliki suatu ciri khas yaitu tumbuh dan berkembang 

sejak konsepsi sampai berakhir masa remaja. pada beberapa kondisi terdapat anak-anak yang 

mengalami masalah perkembangan, baik secara fisik maupun mental. masalah perkembangan, 

salah satu contohnya yaitu autis.  
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Autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan 

dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, prilaku, komunikasi dan interaksi sosial. autis 

dapat terjadi pada seluruh anak dari berbagai tingkat sosial dan kultur, anak autis memiliki 

keterbatasan dala makanan yang dikonsumsi. keterbatasan ini dapat mempengaruhi rendahnya 

atau lebihnya asupan zat gizi yang dibutuhkan pada anak autis. ditinjau dari segi prilaku anak 

penderita autis cenderung tidak  percaya diri, bersikap agresif, menanggapi kurang atau 

berlebihan terhadap stimulasi eksternal, dan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya secara tidak 

wajar. autis memiliki gejala utama yang menonjol pada diri anak autis sehingga bagi orang lain 

dapat mengenali bahwa anak tersebut adalah anak autis. 

Dari 8 jurnal yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak 

autis  didapatkan bahwa status gizi pada seluruh anak didapatkan bahwa yang memiliki status 

gizi lebih sebanyak 9 orang ( 30,0 % ), status gizi baik sebanyak 11 orang ( 36,7 % ), dan yang 

memiliki status gizi kurang sebanyak 10 orang ( 33,3 % ).Anak yang berusia mulai 2 sampai 4 

tahun sebanyak 9 orang (30,0 % ), anak yang berumur 5-7 tahun sebanyak 11 orang ( 36,7 % ), 

dan anak yang berumur 8-12 tahun sebanyak 10 orang ( 13,3 % ).  

Berdasarkan karakterisik jenis kelamin jurnal menyebutkan bahwa anak yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 17 orang ( 56,7 % ) dan anak yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 13 orang ( 43,3 % ). Dari seluruh anak tersebut didapatkan bahwa yang memiliki berat 

badan kurang sebanyak 8 orang (26,7 % ), anak yang memiliki berat badan baik sebanyak 14 

orang ( 46,7 % ) dan anak yang memiliki berat badan berlebih sebanyak 8 orang ( 33,3 % ). 
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