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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Gedang Sari II

Kabupaten Gunung Kidul yang meliputi empat desa wilayah kerja yaitu

Desa Watugajah, Tegalrejo, Serut, dan Sampang. Selama kurun waktu 2

tahun terakhir prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Gedang Sari

II mengalami peningkatan dari tahun 2016 33,23% menjadi 35,60% pada

tahun 2017.

Empat desa yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Gedang Sari

II masing-masing memiliki sepuluh posyandu di desa Watugajah, sebelas

posyandu di desa Tegalrejo, enam posyandu di desa Serut, dan enam

posyandu di desa Sampang. Posyandu pada masing-masing desa

dilaksanakan rutin setiap bulannya. Namun masih terdapat kejadian

stunting, hal ini dimungkinkan karena mayoritas pendapatan keluarga

yang masih dibawah upah minimum kabupaten sehingga keluarga sulit

untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Sehingga, tidak terpenuhinya

gizi anak yang menyebabkan stunting dan masalah perkembangan.
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2. Analisis Data

Hasil analisis untuk mengetahui distribusi frekuensi responden

dan presentase dari setiap variabel.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Status Stunting Anak, Jenis Kelamin Anak,
Status Gizi Anak,Pekerjaan Ibu dan Pendapatan Keluarga di Wilayah

Kerja Puskesmas Gedang Sari II Kabupaten Gunung Kidul

No Variabel

Perkembangan Perilaku
Emosional Anak

Tidak Normal Normal
n % n %

1 Status Stunting Anak
Stunting
Tidak Stunting

55
19

85,9
29,7

9
45

14,1
70,3

2 Jenis Kelamin anak
Laki-laki
Perempuan

48
26

68,6
44,8

22
32

31,4
55,2

3 Status Gizi
Gizi Buruk
Gizi Baik

15
59

93,8
52,7

1
53

6,2
47,3

4 Pekerjaan Ibu
Bekerja
Tidak Bekerja

23
51

71,9
53,1

9
45

28,1
46,9

5 Pendapatan Keluarga
< UMK
 UMK

60
14

69,0
34,1

13
27

36,1
65,9

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa sebanyak 55

(85,9%) responden stunting memiliki perkembangan perilaku

emosional tidak normal dan sebanyak 19 (29,7%) responden tidak

stunting memiliki perkembangan perilaku emosional tidak normal.

Pada responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 48 (68,6%)

responden memiliki perkembangan perilaku emosional tidak normal

dan pada jenis kelamin perempuan 26 (44,8%) memiliki

perkembangan perilaku emosional tidak normal. Selanjutnya, pada

responden dengan status gizi buruk sebanyak 15 (93,8%) responden
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memiliki perkembangan perilaku emosional tidak normal dan pada

responden dengan status gizi baik 59 (52,7%) responden memiliki

perkembangan perilaku emosional tidak normal. Kemudian, responden

dengan ibu bekerja sebanyak 23 (71,9%) memiliki perkembangan

perilaku emosional tidak normal dan  responden dengan ibu tidak

bekerja 51 (55,5%) memiliki perkembangan perilaku emosional tidak

normal. Berikutnya untuk responden anak dengan pendapatan keluarga

kurang dari UMK sebanyak 60 (69%) memiliki perkembangan

perilaku emosional tidak normal dan responden anak dengan

pendapatan keluarga lebih dari sama dengan UMK sebanyak 14

(34,1%) memiliki perkembangan perilaku emosional tidak normal.

Hasil analisis berikutnya yaitu untuk mengetahui hubungan

antara variabel bebas yaitu status stunting dan variabel luar yaitu jenis

kelamin anak, status gizi anak, pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga

dengan variabel terikat yaitu masalah perkembangan perilaku

emosional anak. Uji statistik yang dilakukan dengan chi-square

dengan nilai p < 0,05 menunjukan hubungan yang bermakna secara

statistik.

Tabel 4. Hubungan Stunting dengan Masalah Perkembangan Perilaku
Emosional Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Gedangsari II

Status
Stunting

Perkembangan Perilaku
Emosional Anak P-Value

RR
95 % CI

(Lower-Upper)Tidak Normal Normal
F % F %

Stunting 55 85,9 9 14,1 0,000 14,474
Tidak
Stunting

19 29,7 45 70,3 (5,970-35,089)

Jumlah 74 57,8 54 42,2
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Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan

yang signifikan antara status stunting dengan perkembangan perilaku

emosional anak (p-value = 0,000), pada responden yang stunting

berpeluang 14,4 kali memiliki masalah perkembangan perilaku emosional

dibandingankan dengan responden yang tidak stunting.

Tabel 5. Hubungan Jenis Kelamin Anak, Status Gizi, Pekerjaan Ibu dan
Pendapatan Keluarga dengan Masalah Perkembangan Perilaku Emosional

Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Geda Sari II

N
o

Variabel

Perkembangan Perilaku
Emosional Anak p-

value

RR
95% CI (Lower-

Upper)Tidak
Normal

Normal

F % F %
1 Jenis Kelamin anak

Laki-laki
Perempuan

48
26

68,6
44,8

22
32

31,4
55,2

0,011
2,685

(1,303-5,532)

2 Status Gizi
Gizi Buruk
Gizi Baik

15
59

93,8
52,7

1
53

6,2
47,3

0,004
13,475

(1,721-105,504)

3 Pekerjaan Ibu
Bekerja
Tidak Bekerja

23
51

71,9
53,1

9
45

28,1
46,9

0,098
2,255

(0,946-5,375)

4 Pendapatan
Keluarga
< UMK
 UMK

60
14

69,0
34,1

13
27

36,1
65,9 0,000

4,286
(1,946-9,436)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui terdapat kebermaknaan

hubungan antara jenis kelamin anak dengan perkembangan perilaku

emosional anak (p-value = 0,011). Pada anak dengan jenis kelamin

laki-laki mempunyai peluang 2,6 kali mengalami masalah

perkembangan perilaku emosional dari pada anak perempuan.
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Selanjutnya hasil analisis status gizi, dapat diketahui terdapat

hubungan yang bermakna antara status gizi dengan perkembangan

perilaku emosional anak (p-value = 0,004). Pada anak dengan status

gizi buruk mempunyai peluang 1,7 kali mengalami masalah

perkembangan perilaku emosional dari pada anak dengan status gizi

baik.

Kemudian hasil analisis pekerjaan ibu, dapat diketahui tidak

terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan ibu dengan

perkembangan perilaku emosional anak (p-value = 0,098). Pada anak

dengan ibu bekerja mempunyai peluang 2,2 kali mengalami masalah

perkembangan perilaku emosional daripada anak dengan ibu tidak

bekerja.

Berikutnya hasil analisis pendapatan keluarga, dapat diketahui

terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dengan

perkembangan perilaku emosional anak (p-value = 0,000). Pada anak

dari keluarga responden yang memiliki pendapatan keluarga kurang

dari UMK 4,2 kali lebih berpeluang mengalami masalah

perkembangan perilaku emosional dari pada anak dari keluarga yang

memiliki pendapatan lebih dari sama dengan UMK.

Berikutnya yaitu analisis regresi logistik untuk melihat

variabel mana yang paling dominan berhubungan dari beberapa

variabel dan untuk mengetahui apakah hubungan variabel independen

dengan dependen dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak. Variabel
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yang disertakan dalama analisis regresi logistik adalah variabel yang

dalam seleksi dengan analisis chi-square memiliki p-value < 0,25.

Berdasarkan analisis chi-square variabel yang berhubungan dengan

perkembangan perilaku emosional anak adalah status stunting, status

gizi, jenis kelamin anak, pekerjaan ibu dan pendapatan keluarga.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Logistik

Variabel B
P-

Value
Exp (B)

95% CI
Lower Upper

L
an

gk
ah

I

Status stunting
Jenis Kelamin Anak
Status Gizi
Pekerjaan Ibu
Pendapatan Keluarga
Constant

2,183
1,458
1,336
1,974
1,721

-14,158

0,000
0,004
0,239
0,006
0,012
,000

8,870
4,298
3,805
7,198
5,592
,000

3,046
1,583
0,412
1,737
1,450

25,833
11,668
35,170
29,818
21,565

L
an

gk
ah

 I
I Status stunting

Jenis Kelamin Anak
Pekerjaan Ibu
Pendapatan Keluarga
Constant

2,456
1,454
1,895
1,623

-11,756

0,000
0,004
0,007
0,014
,000

11,662
4,280
6,653
5,070
,000

2,318
1,587
1,661
1,380

13,393
11,546
26,645
18,626

Tabel 6 merupakan langkah-langkah dari analisis regresi logistik.

Dari semua variabel yang masuk pada langkah pertama variabel status

gizi di keluarkan dari pemodelan karena terdapat perubahan pada p-

value menjadi tidak berhubungan, jadi variabel yang masuk dalam

pemodelan berikutnya adalah variabel status stunting, variabel jenis

kelamin, variabel pekerjaan ibu, dan variabel pendapatan keluarga.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik didapatkan bahwa

variabel jenis kelamin anak, pendapatan keluarga, dan pekerjaan ibu

berarti signifikan sehingga tidak ada variabel yang dikeluarkan. Oleh

karena itu langkah II menjadi pemodelan terakhir dari analisis regresi

logistik. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui terdapat empat
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variabel yang berhubungan secara bermakna dengan masalah

perkembangan perilaku emosional yaitu stunting, jenis kelamin anak,

pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga. Variabel yang paling

berhubungan adalah variabel yang memiliki p-value < 0,05 dan

memiliki RR (Exp B) paling besar. Jadi, dilihat dari tabel 6 maka

stunting merupakan variabel yang paling berhubungan karena memiliki

p-value terendah dan RR terbesar (p-value 0,000 dan RR 11,662).

Untuk mengetahui peluang ke empat variabel tersebut berhubungan

dengan masalah perkembangan perilaku emosional dapat dilihat dari

persamaan model berikut:

y = - 11,756 + 2,456 (stunting) + 1,454 (jenis kelamin anak) + 1,895

(pekerjaan ibu) + 1,623 (pendapatan keluarga) = - 4,328

Sehingga, dapat dihitung peluang keempat faktor terhadap

masalah perkembangan perilaku emosional adalah:

= 11 + [−( )] = 11 + 2,714(−(−4,328) = 11 + 11,68 = 112,68= 0,78
Artinya, peluang terjadinya masalah perkembangan perilaku

emosional pada anak yang stunting, jenis kelamin laki-laki, ibu bekerja,

dan pendapatan keluarga kurang dari UMK sebesar 78%.
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B. Pembahasan

Salah satu aspek perkembangan penting pada tahap anak usia 36-

72 bulan yaitu perkembangan mental emosional atau perkembangan sosial

emosi. Pada anak usia 36-72 bulan anak memiliki tanggung jawab besar

dalam beraktivitas sehari-hari dan menunjukan tingkat yang lebih

matang.27

Anak dengan panjang badan tidak normal/perawakan pendek

memiliki skor kognitif, motorik, dan sosial-emosional yang buruk. Anak

dengan perawakan pendek berkemungkinan mengalami perkembangan

otak yang tidak optimal, sehingga menyebabkan gangguan kemampuan

kognitif, sehingga anak cendrung berperilaku pasif dan kurang

bereksplorasi, menurunnya kemampuan berpikir, terhambatnya

perkembangan syaraf, IQ dan kognitif.37

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa

stunting berhubungan secara bermakna dengan perkembangan perilaku

emosional (p-value = 0,000). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

Mwanki dan Makoha 2013 bahwa tingginya pravalensi pendek pada

kalangan anak-anak menunjukan bahwa akan ada dampak negatif jangka

panjang dalam perkembangan mental dan fisik yang membuat anak-anak

tidak dapat memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal.38

Penelitian lainnya oleh Ernawati 2014 mengatakan bahwa dari pengukuran

perkembangan yang dilakukan meliputi kognitif, bahasa, motorik dan

sosial emosional. Ditemukan pada kelompok anak dengan status panjang
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badan normal, memiliki skor kognitif, motorik, dan sosial-emosional yang

sangat baik.32 Akan tetapi berbeda dengan Penelitian Cassale 2014 yang

dilakukan di Afrika selatan pada anak pra sekolah menunjukan hasil yang

berbeda dengan penelitian ini. Hasilnya menunjukan tidak ada hubungan

antara stunting dengan kemampuan atau perilaku anak sehari-hari dan

kemampuan sosial anak.19

Pada penelitian ini terdapat anak dengan status tidak stunting yang

memiliki perkembangan perilaku emosional tidak normal 19 (29,7%) dan

anak dengan status tidak stunting 45 (70,3%) yang memiliki

perkembangan perilaku emosional normal. Hal ini dapat terjadi karena

stunting bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Miller 2016 yang menyatakan bahwa

perawakan pendek bukan merupakan satu-satunya faktor yang

mempengaruhi perkembangan, namun terdapat berbagai faktor yang

mempengaruhi perkembangan anak.40

Pada penelitian ini diteliti pula variabel luar yang kemungkinan

dapat mempengaruhi perkembangan perilaku emosional yaitu jenis

kelamin anak, status gizi anak, pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga.

Salah satu aspek keterlambatan perkembangan ialah bahasa, pada laki-laki

maturasi dan perkembangan hemisfer kiri otak yang berkaitan dengan

fungsi verbal kurang baik dibandingkan anak perempuan.24 Selain aspek

bahasa, aspek personal sosial yang menilai kemandirian anak juga

memungkinkan anak perempuan lebih baik skornya dikarenakan pola asuh
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dan peran gender yang menekankan anak perempuan untuk dapat lebih

mampu melakukan berbagai tugas sendiri.34

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa responden yang berjenis

kelamin laki-laki lebih banyak mengalami masalah perkembangan

perilaku emosional. Pada penelitian ini terdapat hubungan yang bermakna

antara jenis kelamin anak dengan perkembangan perilaku emosional anak

(p-value = 0,011). Penelitian ini sejalan dengan, penelitian Shinto 2008

menyatakan bahwa angka gangguan perkembangan pada anak laki-laki

cenderung lebih tinggi dari anak perempuan. Namun berbeda dengan

penelitian Harahap 2006 yang menunjukan hasil bahwa anak perempuan

mendapatkan gangguan perkembangan lebih besar dibandingkan dengan

anak laki-laki.44

Kemudian, perilaku anak dipengaruhi pula oleh status gizi, status

gizi kurang atau lebih dapat menimbulkan adanya penurunan interaksi

dengan lingkungannya dan keadaan ini dapat menunjukan adanya

perkembangan yang buruk, ditandai dengan aktivitas yang menurun, lebih

rewel dan tidak merasa bahagia, serta tidak menunjukan rasa ingin tahu

jika dibandingkan dengan anak-anak yang gizinya baik.1

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukan tidak

terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dengan perkembangan

perilaku emosional anak (p-value = 0,004). Sejalan dengan hasil penelitian

oleh Gunawan 2011 menunjukan tidak adanya hubungan antara status gizi

dengan perkembangan anak. Hasil dari pengolahan data dari penelitian
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tersebut diketahui signifikansi p>0,05. Berbeda dengan penelitian

Primasari 2018 bahwa status gizi anak mempengaruhi perkembangan.

Kekurangan gizi mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan

terganggu. Gangguan asupan gizi bersifat akut menyebabkan anak kurus.

Tumbuh kembang balita membutuhkan zat gizi yang esensial mencakup

protein, lemak, vitamin dan air yang harus di konsumsi secara seimbang.36

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi perkembangan anak

selain status gizi. Faktor tersebut adalah lingkungan pengasuhan,

lingkungan fisik dan kimia, status kesehatan dan psikologis (mental

emosional)36

Dalam penelitian ini mayoritas ibu responden tidak bekerja. Tetapi,

secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan

ibu dengan perkembangan perilaku emosional anak (p-value = 0,098).

Penelitian ini sejalan hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh

Latifah 2010 didapatkan hasilnya menunjukan bahwa tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara perkembangan sosial-emosi pada ibu

bekerja dan tidak bekerja. Hal ini karena, pekerjaan ibu tidak

menyebabkan dampak negatif yang merugikan bagi perilaku dan

penyesuain di anak-anak. Para ahli sependapat bahwa yang paling

menentukan bukanlah banyaknya waktu seorang ibu ada bersama anaknya,

akan tetapi bagimana waktu kebersamaan itu digunakan43

Namun, berbeda dengan hasil penelitian Wijirahayu 2016 yang

menyatakan bahwa status pekerjaan ibu terhadap perkembangan sosial-
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emosional memiliki pengaruh positif. Pada ibu yang bekerja, memiliki

peran ganda yang sering dihadapkan pada konflik antara kepentingan

pekerjaan dan keberadaanya dalam keluarga. sehingga menyita waktu

sering kali menghambat pemenuhan kebutuhan untuk kebersamaan dalam

keluarga, merawat, dan mengasuh anak sehingga apabila seorang ibu

memiliki pengetahuan tentang perkembangan yang baik, namun ibu terlalu

sibuk dengan pekerjaanya mengakibatkan pengetahuan tentang permberian

stimulasi perkembangan pada anak tidak optimal. Apabila ibu bekerja

membawa stress pekerjaan ke dalam rumah maka anak-anak bias

mengembangkan perilaku negatif.45

Keadaan sosial ekonomi orangtua akan berdampak pada

pemeliharaan anak dalam keluarga. Orang tua dengan pendapatan tinggi

akan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan anak mereka, mulai dari

kebutuhan dasar, pendidikan, dan kebutuhan finansialnya terpenuhi. Orang

tua dengan tingkat pendapatan yang rendah akan menyebabkan kurangnya

perhatian kepada anak, kurang memberikan penghargaan pujian, kurang

mengajarkan ana berbuat baik dan mengikuti peraturan, kurangnya latihan

dan penanaman nilai-nilai norma dalam masyarakat sehinggaakan

berakibat anak anak mengalami masalah pada proses tumbuh kembang.

Dalam penelitian ini diketahui mayoritas responden memiliki

pengahasilan dibawah UMK. Menurut uji statistik terdapat hubungan

secara bermakna antara pendapatan keluarga dengan perkembangan

perilaku emosional anak (p-value = 0,000). Penelitian ini sejalan dengan
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penelitian Ozkan yang menyebutkan bahwa sosial ekonomi memiliki

pengaruh yang besar untuk perkembangan anak sampai usia lima tahun.

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian

Matwally 2016 menyatakan bahwa semakin tinggi penghasilan keluarga

semakin baik pula perkembangan emosi anak, hal ini dikarenakan

tercukupinya asupan makanan (gizi), terpenuhinya fasilitas untuk

menstimulasi perkembangan anak dan kesempatan anak belajar serta

berinteraksi terhadap lingkungan sosial.41 Berbeda dengan penelitian

Prabosiwi 2017 yang mengatakan total pendapatan tidak memiliki

hubungan secara statistik dengan perkembangan anak yang ditandai

dengan p>0,05.

Berdasarkan analisis regresi logistik dari variabel independen

utama (status stunting) dan variabel luar (jenis kelamin anak, status gizi

anak, pekerjaan ibu dan pendapatan keluarga menyatakan bahwa status

stunting merupakan variabel yang paling dominan berhubungan (p-value =

0,000 RR=11,66 CI 4,2-32,1) dengan masalah perkembangan perilaku

emosional anak. Anak dengan status stunting berpeluang 11,6 kali lebih

berisiko mengalami masalah perkembangan perilaku emosional

dibandingkan dengan anak yang memiliki status tidak stunting. Hal ini

sejalan pada penelitian Prendergast dan Humprey 2014 serta penelitian

Onis dan Branca 2016 menjelaskan bahwa perawakan pendek merupakan

suatu kegagalan pertumbuhan linier yang dapat meningkatkan morbiditas

dan mortalitas, kehilangan potensi pertumbuhan fisik, mengurangi fungsi
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perkembangan saraf dan kognitif dan peningkatan resiko penyakit kronis

pada masa dewasa. Kekurangan fisik dan neurokognitif yang parah dan

irreversible menyertai pertumbuhan kerdil merupakan ancaman besar bagi

perkembangan manusia.34 Hal tersebut dapat menjadi ancaman karena

anak yang tumbuh dengan gangguan perkembangan akan sulit untuk

beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, menjadi pribadi yang tertutup

dan merasa dirinya tidak layak disekitar anak-anak lainnya, kurang bisa

mengendalikan emosi, mengalami kesulitan untuk berbicara, dan kurang

mampu memecahkan masalah.39


