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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Perkembangan Anak

a. Pengertian Perkembangan

Perkembangan ialah bertambahnya kemampuan struktur dan

fungsi tubuh yang lebih kompleks, jadi bersifat kualitatif yang

pengukurannya jauh lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan.

Perkembangan menyangkut proses diferensiasi sel tubuh, jaringan

tubuh, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa

sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya.24

b. Faktor Faktor yang Mempengaruh Tumbuh Kembang

Secara umum terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap

tumbuh kembang anak, yaitu:

1) Faktor Genetik

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai

hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi

genetik di dalamsel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan

kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Ditandai dengan intensitas

dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap

rangsang, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang.

Termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor
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bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku bangsa

atau bangsa.24

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan

tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan ini

merupakan lingkungan “bio-fisiko-psiko-sosial” yang

mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi dampai

akhir hayatnya.

Faktor lingkungan ini secara garis besar dibagi menjadi:24

a) Faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada waktu

masih di dalam kandungan (faktor pranatal).

Faktor lingkungan prenatal yang berpengaruh

terhadap tumbuh kembang janin mulai dari konsepsi sampai

lahir yaitu, gizi ibu pada waktu hamil, mekanis, toksin/zat

kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stress, imunitas,

dananoreksia embrio. 24

b) Faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang

anak setelah lahir (faktor pascanatal)

Lingkungan biofisikopsikososial pada masa pascanatal yang

mempengaruhi tumbuh kembang anak secara umum dapat

digolongkan menjadi faktor biologis, faktor lingkungan

fisik, dan faktor psikososial. 24
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c. Aspek Perkembangan Anak

1) Perkembangan Kognitif

Jean Piaget membangi perkembangan kognitif menjadi

empat yaitu, tahap sensomotorik (0-24 bulan) dimana anak

memahami dunianya melalui gerak dan inderanya, tahap

praoperasional (2-7 tahun) dimana anak  mulai memiliki

kecakapan motorik, proses berpikir anak berkembang meskipun

masih dianggap jauh darilogis, tahap operasional konkret (7-11

tahun) dimana anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-

kejadian konkret, dan tahap operasional formal (11 tahun ke

atas), dalam tahap ini kemampuan penalaran abstrak dan

imajinasi pada anak telah berkembang. 24

2) Perkembangan Motorik

Perkembangan motorik dibagi menjadi dua yaitu motorik

kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar

merupakan aspek yang berhubungan dengan perkembangan

lokomosi (gerak) dan postur (posisi tubuh). Keterampilan

motorik halus adalah koordinasi halus pada otot-otot kecil ini

melainkan suatu peran utama untuk koordinasi halus. 24

3) Perkembangan Personal Sosial

Personal sosial adalah aspek yang berhubungan dengan

kemampuan mandiri, bersosialisasi, berinteraksi dengan

lingkungan. Perkembangan personal meliputi berbagai
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kemampuan yang dikelompokan sebagai kebiasaan,

kepribadian, watak, dan emosi. 24

4) Perkembangan Bahasa

Terdapat berbagai tahapan anak bicara, mulai dari reflective

vocalization sampai dengan true speech. Agar anak lancer

berbicara diperlukan persiapan fisik, maturitas mental, model

yang baik untuk ditiru, kesempatan berpraktik, motivasi dan

bimbingan. 24

2. Perkembangan Emosional Anak

Emosi adalah perubahan dalam arousal level, yang ditandai oleh

perubahan fisiologi seperti denyut jantung atau frekuensi napas.

Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan kemampuan mandiri,

dan bersosialisasi yaitu perasaan mengerti terhadap orang lain, serta

belajar menunggu untuk keadaan yang menyenangkan. Beberapa emosi

yang mengalami perkembangan adalah menangis, tersenyum, tertawa,

cemas, rasa iri, marah, dan menyerang. 24

Kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada pada

bayi yang baru lahir. Gejala pertama perilaku emosional ialah

keterangsangan umum terhadap stimulasi yang kuat. Meskipun

demikian, pada saat lahir, bayi tidak memperlihatkan reaksi yang secara

jelas dapat dinyatakan sebagai keadaan emosional yang spesifik.

Dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional mereka menjadi

kurang menyebar, kurang sembarangan, dan lebih dapat dibedakan.15



14

a. Variasi dalam Pola Perkembangan Emosi

Variasi dalam pola perkembangan disebabkan oleh keadaan

fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan

sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Anak yang sehat

cendrung kurang emosional dibandingkan dengan anak yang kurang

sehat dan anak-anak yang pandai bereaksi lebih emosional terhadap

berbagai macam rangsangan dibandingkan dengan anak-anak yang

kurang pandai. 15

Variasi dipengaruhi oleh reaksi sosial terhadap perilaku

emosional. Apabila reaksi emosional ini tidak menyenangkan,

misalnya pada rasa takut atau cemburu, emosi tersebut akan jarang

tampak dan terwujud dalam bentuk yang lebih terkendali

dibandingkan dengan apabila reaksi sosial yang mereka terima

menyenangkan.15

Keberhasilan emosi yang memenuhi kebutuhan anak

mempengaruhi variasi pola emosi. Jika ledakan marah berhasil

memenuhi kebutuhan anak akan perhatian dan memberikan apa

yang mereka inginkan, mereka tidak hanya akan terus menggunakan

perilaku tersebut untuk mencapai tujuan, tetapi juga akan menambah

intensitas ledakan marah, sehingga penilaian mereka terhadap

ledakan marah akan meningkat sebagai cara untuk mencapai tujuan

yang diinginkan. 15
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b. Kondisi yang Mempengaruhi Perkembangan Emosi

1) Peran Pematangan

Perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan untuk

memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti,

memperhatikan satu rangsangan dalam jangka waktu yang lebih

lama, dan memutuskan ketegangan emosi pada satu obyek.

Perkembangan kelenjar endokrin penting untuk mematangkan

perilaku emosional. Pengaruhnya penting terhadap keadaan

emosional pada masa kanak-kanak. 15

2) Peran Belajar

Lima jenis kegiatan belajar turut menunjang pola

perkembangan emosi pada masa kanak-kanak yaitu belajar

secara coba dan ralat, belajar dengan cara meniru, belajar dengan

cara mempersamakan diri, belajar melalui pengkondisian, dan

pelatihan. Pengalaman belajar mereka akan menentukan reaksi

potensial mana yang akan mereka gunakan untuk menyatakan

kemarahan. 15

c. Ciri Khas Emosi Anak

1) Emosi yang Kuat

Anak kecil bereaksi dengan intensitas yang sama, baik

terhadap situasi yang remeh maupun yang serius. 15



16

2) Emosi sering Kali Tampak

Anak-anak seringkali memperlihatkan emosi mereka

meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional

seringkali mengakibatkan hukuman, mereka belajar untuk

menyesuaikan diri dengan situasi yang membangkitkan emosi

mereka. 15

3) Emosi Bersifat sementara

Dengan meningkatkan usia anak, emosi mereka akan

menjadi lebih menetap. 15

4) Reaksi mencerminkan Individualitas

Dengan adanya pengaruh faktor belajar dan lingkungan,

perilaku yang menyertai berbagai macam emosi semakin

diindividualisasikan. 15

5) Emosi Berubah Kekuatannya

Dengan meningkatknya usia anak, pada usia tertentu emosi

yang sangat kuat berkurang ekuatannya, sedangkan emosi

lainnya yang tadinya lemah berubah menjadi kuat. 15

6) Emosi dapat Diketahui dari Gejala Perilaku

Anak-anak mungkin tidak memperlihatkan reaksi emosional

mereka secara langsung, tetapi mereka memperlihatkan secara

tidak langsung melalui kegelisahan, melamun, menangis,

kesukaran berbicara, dan tingkah yang gugup seperti menggigit

kuku dan menghisap jempol. 15
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d. Pola Emosi yang Umum

Dua macam emosi yang paling umum pada masa kanak-

kanak ialah kemarahan dan ketakutan. Berikut pola emosi yang

menyertai ketakutan yaitu rasa malu, kecanggungan, kekhawatiran

dan kecemasan. 15

e. Pengendalian Emosi

Pengendalian emosi terdiri atas belajar menilai rangsangan

yang menimbulkan emosi sebelum bereaksi dan belajar

mengekspresikan emosi dalam pola perilaku yang dapat diterima

secara sosial. Hal ini penting jika anak-anak diharapkan dapat

melakukan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. 15

f. Kondisi yang Menunjang Timbulnya Emosionalitas yang Meninggi

1) Kondisi Fisik

Apabila keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan,

kesehatan yang buruk, atau perubahan yang berasal dari

perkembangan, maka anak akan mengalami emosionalitas yang

meninggi. 15

a) Kesehatan yang buruk, yang disebabkan oleh gizi yang

buruk, gangguan pencernaan, atau penyakit.

b) Kondisi yang merangsang, seperti kaligata atau eksim.

c) Setiap gangguan yang kronis, seperti asma atau penyakit

kencing manis
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d) Perubahan kelenjar, disebabkan oleh stress emosional yang

kronik.

2) Kondisi Psikologis

Pengaruh psikologis yang penting antara lain tingkat

intelegensi, tingkat aspirasi, dan kecemasan.15

3) Kondisi Lingkungan.

Ketegangan yang terus menerus, kekangan yang berlebihan,

dan sikap orang tua yang terlalu mencemaskan atau terlalu

melindungi..15

g. Masalah Perkembangan Emosional

Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan anak

mengalami gangguan mental dan emosional adalah faktor internal

dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dari dalam diri anak

itu sendiri dan faktor eksternalnya adalah lingkungan (seperti

keluarga, sekolah,kejadian dalam hidup dan sosial). Faktor risiko

seperti riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa awal bayi,

kurang dekat dengan orang tua, ketidak harmonisan keluarga,

kegagalan akademik dan sebagainya membetuk perilaku dan

berbagai gejala yang tidak sesuai dengan perkembangan emosional

anak tersebut. 21

Menurut Kielli 2011 faktor risiko jangka panjang pada

masalah kesehatan mental terdiri dari latar belakang genetik,

masalah masalah dalam kesehatan fisik, dan status gizi anak. Pada
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lima tahun pertama kehidupan adalah periode dimana

perkembangan otak sedang berlangsung dengan maksimum dan

pembentukan pola regulasi emosional yang mempengaruhi

kesehatan mental selanjutnya. Lebih dari 200 juta anak usia 5 tahun

di LMIC tidak dapat meraih perkembangan yang potensial hal ini

dikarenakan oleh stunting, stimulasi yang kurang, kurangnya

kepedulian dan stimulasi di rumah, kekurangan iodium dan zat besi,

paparan kekerasan, HIV/AIDS, malaria, dan riwayat keluarga

dengan masalah kesehatan mental.23

h. Skrining Perkembangan Perilaku Emosinal Anak

Dalam memantau perkembangan anak, skrining dan deteksi

dini penyimpangan perkembangan sangat diperlukan. Pada saat

ini,telah dibuat berbagai metode deteksi dini untuk mengetahui

penyimpangan perkembangan anak. Karena deteksi dini

perkembangan anak sangat berguna, agar diagnosis maupun

pemulihannya dapat dilakukan lebih awal, tumbuh kembang anak

diharapkan dapat berlangsung seoptimal mungkin.22

Tujuan pemantauan dan skrining perkembangan anak adalah

mengetahui kelainan perkembangan anak dan hal lain yang

merupakan terjadinya kelainan perkembangan tersebut, mengetahui

berbagai masalah perkembangan yang memerlukan pengobatan atau

konseling genetic, dan mengetahui kapan anak perlu dirujuk kepusat

pelayanan yang lebih tinggi. 22
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Deteksi dini penyimpangan perilaku emosional adalah

kegiatan/pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya

masalah perilaku emosional, agar dapat segera dilakukan tindakan

intervensi. Bila penyimpangan perilaku emosional terlambat

diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan

berpengaruh pada tumbuh kembang anak.22

Deteksi dini masalah perilaku emosional dilakukan rutin

setiap 6 bulan pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Jadwal ini

sesuai dengan jadwal pelayanan SDIDTK. Alat yang digunakan

pada pedomanan pelaksanaan skrining deteksi dan intervensi

tumbuh kembang untuk deteksi penyimpangan perilaku emosional

anak adalah Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE) yang

terdiri dari 14 pertanyaan untuk mengenali problem perilaku

emosional anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Kuesioner

ditanyakan satu persatu yang tertulis kepada orang tua/pengasuh

anak. Bila ada jawaban YA, maka kemungkinan anak mengalami

masalah perilaku emosional.22

3. Stunting

a. Pengertian

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang

menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan  sebagai

akibat  status  kesehatan dan atau gizi yang tidak optimal.3 Stunting

atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11
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bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat dari kekurangan gizi

kronis terutama 1000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu

pendek untuk usianya. Stunting terjadi mulai janin masih dalam

kandungan, bayi yang lahir pendek/stunting (<48 cm)

cenderungtumbuhmenjadi remaja dan dewasa yang stunting. Kejar

tumbuh (recatch-up) dapat dicapai setelah lahir asalkan anak masih

dalam masa pertumbuhan dan tumbuh dilingkungan yang

mendukung seperti gizi yang memadai.13

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri

penilaian status gizi anak, pengertian pendek dan sangat pendek

adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan

menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang

merupakan padanan istilah stunting (pendek) dan severely stunting

sangat pendek.16 Setiap hasil penilaian berupa angka berat badan

maupun tinggi badan harus dikonversikan dalam bentuk nilai

standar (z-score) dengan baku antropometri WHO-MGRS. z-score

adalah nilai simpangan BB atau TB dari nilai BB atau TB normal

menurut baku pertumbuhan WHO. Batasan untuk kategori status

gizi balita menurut indeks BB/U, TB/U, BB/TB menurut WHO

dapat dilihat pada tabel.25
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Tabel 1. Tabel Kategori Status Gizi

No Indikator Status Gizi Z-Score
1 BB/U Gizi Buruk < -3,0 SD

Gizi Kurang -3,0 SD s/d <-2,0 SD
Gizi Baik -2,0 SD s/d 2,0 SD
Gizi Lebih >2,0 SD

2 TB/U Sangat Pendek <-3,0 SD
Pendek -3,0 SD s/d <-2 SD
Normal ≥ -2,0 SD

3 BB/TB Sangat Kurus < -3,0 SD
Kurus -3,0 SD s/d <-2,0 SD
Normal -2,0 SD s/d 2,0 SD
Gemuk >2,0 SD

Sumber: Buku Saku Pemantauan Status Gizi Kemenkes Tahun 2017

b. Patofisiologi Stunting

Masalah stunting merupakan masalah mutidimensi,

dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Masalah gizi berkaitan

dengan masalah pangan tetapi terjadinya kurang gizi tidak selalu

didahului oleh terjadinya bencana kurang pangan dan kelaparan

seperti kurang gizi pada dewasa. Hal ini berarti dalam kondisi

pangan melimpah masih mungkin terjadi kasus kurang gizi pada

anak balita. Kurang gizi pada anak balita ini sering disebut sebagai

kelaparan tersembunyi atau hidden hunger.26

Stunting merupakan retradasi pertumbuhan linier dengan

deficit dalam panjang atau tinggi badan sebesar -2 z-score atau lebih

menurut buku rujukan pertumbuhan World Health Organization.

Stunting disebabkanoleh kumulasi episode stress yang sudah

berlangsung lama (misalnya infeksi dan asupan makan yang buruk),
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yang kemudian tidak terimbangi oleh catch up growth (kejar

tumbuh).27

Dampak dari kekurang gizi pada awal kehidupan anak akan

berlanjut dalam setiap siklus hidup manusia Wanita Usia Subur

(WUS) dan ibu hamil yang mengalami energy kronis (KEK) akan

melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). BBLR ini akan

berlanjut menjadi balita gizi kurang (stunting) dan berlanjut ke usia

sekolah dengan berbagai konsekuensinya. Kelompok ini akan

menjadi generasi yang kehilangan masa emas tumbuh kembangnya

dari tanpa oenanggulangan yang menjadi kelompok ini dikuatirkan

dengan seksama, selain dampak terhadap tumbuh kembang anak

kejadia ini biasanya tidak berdiri sendiri tetapi diikuti masalah

defisiensi zat gizi mikro.28

c. Faktor Penyebab Stunting

Faktor penyebab terjadinya stunting disebabkan oleh

berbagai faktor. Menurut WHO 2013 penyebab terjadinya stunting

dibagi menjadi 4 kategori yaitu faktor keluarga dan rumah tangga,

pemenuhan nutrisi yang tidak adekuat, praktek menyusui dan

infeksi.2

1) Faktor Keluarga dan Rumah Tangga

Faktor rumah tangga atau keluarga diakibatkan oleh

rendahnya kesehatan ibu dan nutrisi saat hamil, pemenuhan nutrisi

yang tidak adekuat pada bayi dan anak-anak serta infeksi.2
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Spesifiknya, termasuk status nutrisi ibu saat sebelum, selama, dan

setelah melahirkan sehingga mempengaruhi awal perkembangan

dan pertumbuhan anak di dalam kandungan.2 Menurut Gibson 2005

stunting disebabkan oleh asupan zat gizi yang tidak adekuat,

kualitas makanan yang rendah, infeksi atau kombinasi dari faktor-

faktor tersebut yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama

bahkan sejak dalam kandungan.13 Sebagai contoh, pertumbuhan

intrauterine menjadi terhambat sehingga menyebabkan berat bayi

lahir rendah dan menyumbang 20% stunting pada masa anak-anak.2

Faktor maternal lainnya yaitu, ibu yang stunting, jarak

pendek kelahiran dan kehamilan remaja.2 Tinggi badan anak adalah

bukti berkerjanya faktor genetik dan lingkungan. Penelitian tentang

besarnya pengaruh genetik terhadap tinggi badan anak sangat

bervariasi. Gluckman dan Hanson 2005 menyatakan bahwa faktor

genetik hanya berperan 15% dalam menentukan variasi tinggi

badan anak, sementara wood et al 2014, menyatakan angka yang

lebih tinggi, masing-masing sebesar 50%, 60%, dan 80-90%.13

Kehamilan remaja mengganggu ketersediaan nutrisi ke janin

(karena pada saat itu ibu sedang dalam pertumbuhan).2 Menurut

Win et al., 2013 penelitian di India menyatakan bahwa kehamilan

muda merupakan precursor terjadinya stunting, semakin muda usia

kehamilannya, semakin tinggi risiko stunting balitanya. Tingginya

risiko kehamilan usia 14-16 tahun terhadap kejadian stunting adalah



25

9,62 kali disbanding dengan kehamilan usia 20 tahun sedangkan

pada kehamilan usia 17-19 tahun risikonya sebesar 2,12 kali. 13 Hal

ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan para calon ibu/ibu,

pendidikan yang memadai merupakan salah satu untuk menghindari

perkawinan dan kehamilan di usia remaja. Wanita usia subur

(WUS) yang berpendidikan rendah dan menengah cenderung

menikah dan hamil diusia lebih muda apabila dibandingkan dengan

WUS yang berpendidikan tinggi. 13

2) Pemberian Nutrisi yang Tidak Adekuat

Pemberian makanan pada bayi berkontribusi terhadap

kejadian stunting termasuk keberhasilan pemberian ASI

(spesifiknya pemberian ASI yang tidak eksklusif) dan pemenuhan

kebutuhan makanan pelengkap seperti kurangnya kuantitas,

kualitas, dan variasi.2

Menurut Leung et al 2012 konsumsi makanan dan

pemenuhan zat gizi anak merupakan tanggung jawab orang tua.

Anak usia 1-3 tahun adalah konsumer pasif yang hanya menerima

asupan makanan dari apapun yang disediakan ibunya. Sejalan

dengan itu, menurut Emaminan et al 2013 anak-anak seharusnya

mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur penting untuk

pertumbuhannya. Pengetahuan dan faktor lain seperti daya beli,

ketersediaan pangan, keseukaan, dan waktu mengolah makanan

sangat berkaitan dengan pemilihan menu untuk anak-anak dan
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anggota keluarga lainnya. 13 Bradley 2002 menunjukan investasi di

bidang pendidikan merupakan salah satu cara untuk memutus mata

rantai permasalahan stunting. Orang tua yang berpendidikan tinggi

mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan

pekerjaan dan penghasilan yang layak, sehingga kebutuhan gizi,

fasilitas kesehatan, pendidikan, lingkungan dan pola asuh yang baik

bagi anak akan terpenuhi. 13

3) Praktek Menyusui

World Health Organization menyarankan inisiasi menyusui

dini (IMD) dilakukan sejak 1 jam setelah kelahiran dan memberikan

ASI Eksklusif 6 bulan serta dilanjutkan pemberiannya sampai usia

anak 2 tahun. Karena anak yang tidak diberi ASI Eksklusif berisiko

terkenan pnomonia dan diarrhea.2 Menurut Hin dan Hoa 2009

penelitian di Vietnam menunjukan bahwa anak yang diberi ASI

kurang dari 6 bulan mempunyai risiko 4,4 kali untuk menderita

kurang gizi, 3,6 kali menderita stunting, dan 6,9 kali menderita

wasting/kurus dibadinkan dengan anak yang diberi ASI selama 6

bulan.13 Manfaat dari pemberian ASI berupa nutrisi yang tinggi,

menigkatkan ikatan batin antara ibu dan anak dan untuk kekebalan

tubuh.2
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4) Infeksi

Infeksi penyakit yang parah mengakibatkan konsekuensi

panjang pada pertumbuhan linear, tergantung pada keparahan, dan

durasi, terutama bila tidak terpenuhinya nutrisi untuk mendukung

pemulihan. Subklinis infeksi, dihasilkan dari paparan lingkungan

yang terkontaminasi dan rendahnya kebersihan itu semua

berhubungan dengan kejadian stunting. Karena penyerapan nutrisi

yang tidak optimal dan mengurangi kemampuan usus yang

berfungsi menghalangi serangan penyakit yang dikarenakan

organisme.2 Menurut Dewey and Mayers 2011, tingginya

prevalensi infeksi pada anak-anak yang tinggal di daerah miskin di

Negara-Negara berkembang mengganggu pertumbuhan.13

Menurut Frongillo 1999, infeksi menurunkan asupan

makanan, mengganggu penyerapan nutrisi, menyebabkan

kehilangan nutrisi secara langsung, meningkatkan kebutuhan

metabolik atau kerugian katabolik nutrisi dan menggangu

transportasi ke jaringan target. Infeksi juga menyebabkan gangguan

remodeling tulang (osteoklas atau osteoblast) sehingga akan

menggangu pertumbuhan linier  secara langsung. Terdapat

hubungan timbal balik antara infeksi dan status gizi, anak yang

sehat dengan status gizi baik akan lebih tahan terhadap infeksi.

Namun sebaliknya anak yang kurus dan stunting lebih mudah

terkena infeksi. Menurut Kusharisuoeni 2002, bahwa gangguan
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penyakit/infeksi mempengaruhi keberhasilan recatch-up pada anak

yang lahir pendek. 13

d. Dampak Stunting

Menurut UNICEF 2012 anak-anak yang mengalami stunted

lebih awal yaitu sebelum usia enam bulan, akan mengalami stunted

lebih berat menjelang usia dua tahun. Stunted yang parah pada

anak-anak akan terjadi defisit jangka panjang dalam perkembangan

fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal

di sekolah, dibandingkan anak-anak dengan tinggi badan normal.16

Dampak jangka panjang stunting yaitu berkurangnya

perawakan dewasa anak usia 2 tahun yang stunting akan stunting

pula di usia dewasa, berkurangnya kinerja disekolah sehingga

berkurangnya kapasitas kerja dan mengakibatkan penurunan

produktivitas kerja, dan kehilangan 1,4% produktivitas ekonomi.16

Dampak jangka pendek pada saat awal kehidupan

menyebabkan kematian, namun apabila bayi itu hidup maka akan

terjadi gangguan disepanjang siklus hidupnya seperti skor kognitif

rendah, dewasa yang tidak produktif, penghasilan yang rendah

hingga penyakit degeneratif yang menahun. 13

Menurut Black RE et al 2013 stunting dapat meningkatkan

resiko kematian pada anak, berpengaruh buruk pada perkembangan

kognitif dan motorik, menurunkan prestasi saat masa sekolah dan

produktifitas saat dewasa.17 Beberapa hasil penelitian menyebutkan
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hubungan antara malnutrisi kronis dengan kecerdasan/prestasi

belajar. Menurut Ausman dan Argo 2014, stunting menyebabkan

skor kognitif, kemampuan bahasa dan motorik, prestasi dan hasil

belajar di sekolah rendah. Rendahnya skor kognitif dan lambatnya

perkembangan akibat stunting ini juga dibuktikan secara luas di

beberapa Negara dengan penurunan IQ antara 5-11 point apabila

dibandingkan anak-anak yang tingginya normal.1
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B. Kerangka Teori

Gambar  1Childhood Stunting: context, causes and consequences
WHO Conseptual Framework

Sumber: World Health Organization 2013
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C. Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Variabel Luar
Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

C. Hipotesis

1. Ada hubungan yang bermakna antara stunting dengan perkembangan

perilaku emosional pada anak usia 36-72 bulan di Wilayah Kerja

Puskesmas Gedang Sari II Kabupaten Gunung Kidul.

2. Ada hubungan yang bermakna antara status gizi anak dengan

perkembangan perilaku emosional anak usia 36-72 bulan di Wilayah

Kerja Puskesmas Gedang Sari II Kabupaten Gunung Kidul.

Status Stunting Anak:

1. Stunting
2. Tidak Stunting

Perkembangan Perilaku
Emosional

1. Normal
2. Tidak Normal

1. Status gizi anak
- Gizi Buruk
- Gizi Baik

2. Jenis kelamin anak
- Laki-laki
- perempuan

3. Pekerjaan ibu
- Bekerja
- Tidak bekerja

4. Pendapatan keluarga
- Kurang dari sama dengan

UMK
- Lebih dari sama dengan

UMK
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3. Ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin anak dengan

perkembangan perilaku emosional anak usia 36-72 bulan di Wilayah

Kerja Puskesmas Gedang Sari II Kabupaten Gunung Kidul.

4. Ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan ibu dengan

perkembangan perilaku emosional anak usia 36-72 bulan di Wilayah

Kerja Puskesmas Gedang Sari II Kabupaten Gunung Kidul.

5. Ada hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dengan

perkembangan perilaku emosional anak usia 36-72 bulan di Wilayah

Kerja Puskesmas Gedang Sari II Kabupaten Gunung Kidul.


