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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terdapat tiga masalah kesehatan yang saat ini menjadi program 

Pemerintah yaitu TBC, Stunting dan Imunisasi.
1
  Stunting adalah pertumbuhan 

yang terhambat  (Tumbuh Pendek).  Stunting terjadi akibat kegagalan pada 

saat tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi 

tidak optimal. Stunting sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, 

paparan suatu penyakit dan asupan gizi yang kurang secara kualitas dan 

kuantitas.
2
 Anak-anak stunting menghadapi kemungkinan yang lebih besar 

untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, 

kurang sehat dan rentan terhadap penyakit tidak menular.
3
 

Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata 

lebih pendek di banding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang sesuai). 

Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi 

kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal anak 

lahir. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor 

1995/KEMKES/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status 

gizi anak yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) 

atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U).
4
   

Balita stunting dapat diketahui bila balita sudah diukur panjang atau 

tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasilnya dibawah 

normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan 
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panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar 

baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference study) tahun 2015, nilai z-

scorenya kurang dari -2SD.
4
 

Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2013 adalah 37% namun pada 

tahun 2018 turun menjadi 30,8% dimana batas yang diberikan WHO <20% 

sehingga stunting termasuk kedalam masalah kesehatan yang ada di Indonesia. 

Hal ini berarti pertumbuhan yang  tidak maksimal dialami oleh sekitar 8,9 juta 

anak di indonesia atau 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting dimana 

anak yang terkena stunting rata-rata terjadi dibawah usia 5 tahun. Prevalensi 

bayi pendek di DIY tahun 2015 sebesar 14,86%  turun pada tahun 2016 

menjadi 11% dan kembali meningkat tahun 2017 menjadi 13,86%.
5
 

Perkembangan (development) adalah peningkatan kemampuan dalam 

hal struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan memiliki 

pola yang teratur dan dapat di prediksi yang merupakan hasil dari proses 

pematangan. Istilah perkembangan mengarah pada fungsi suatu organ atau 

individu sedangkan pertumbuhan (Growth) adalah perubahan besar dalam hal 

jumlah dan ukuran pada tingkat sel organ maupun individu ataupun dapat 

dikatakan merupakan dampak fisik.
6
 

Perkembangan anak adalah bagian mendasar dari perkembangan 

seorang manusia yang menekankan arsitektur otak terbentuk pada tahun 

pertama. Pada tahun 2010 gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di 

Indonesia mencapai angka 35%. Angka tersebut melebihi angka batas World 

Health Organization (WHO) yaitu 30%. Kondisi stunting juga dapat 
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mempengaruhi kemampuan personal sosial anak. Kemampuan personal sosial 

anak yang dasar harus dikuasai oleh anak diantaranya adalah mampu 

melaksanakan tugas tugas sederhana secara mandiri seperti makan, melepas 

baju, memakai sepatu dan bersosialisasi  baik dengan lingkungan sekitarnya. 

Anak dengan kondisi stunting biasanya lebih terlihat apatis dan enggan 

bermain dengan orang lain yang ada disekitarnya.
7 

Menurut WHO 2013, stunting dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik, kognitif, personal sosial dan bahasa yang menjadi 

konsekuensi jangka pendek terhadap perkembangan balita sehingga jika tidak 

teratasi dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang yaitu masalah 

kesehatan, pembangunan dan ekonomi.
8
 

Penelitian yang dilakukan Rikha Galih 2017, di Kabupaten 

Gunungkidul Puskesmas Karangmojo I dan Semanu I hasilnya menunjukan 

bahwa panjang badan lahir berpengaruh terhadap perkembangan balita 3-24 

bulan .
9
 

 Penelitian yang dilakukan oleh Walker 2015, di Jamika menunjukan 

hasil bahwa stunting berdampak bagi generasi selanjutnya karena orang tua 

yang tinggi badanya kurang memiliki resiko melahirkan generasi yang tinggi 

badannya kurang, stunting juga bedampak terhadap perkembangan anak yang 

terhambat memiliki kemampuan kognitif yang buruk dan prestasi pendidikan 

melalui masa kanak-kanak dan remaja. Stunting juga terbukti memiliki efek 

jangka panjang yang merugikan pada kemampuan kognitif orang dewasa, 

prestasi sekolah, dan pendapatan.
10
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Penelitian yang dilakukan oleh Hanani 2016 di Kelurahan Jangli 

Semarang hasilnya menunjukan bahwa Stunting berpengaruh terhadap 

Perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial anak. 

Data yang dikumpulkan meliputi data karakteristik subyek, karakteristik ibu, 

status gizi, dan perkembangan anak. Status gizi diukur dengan 

membandingkan tinggi badan dengan umur, dan data perkembangan anak 

diukur dengan Kusioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP).
11

 

Penelitian yang dilakukan Desy Pratiwi 2014, di Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember menyatakan dengan uji Chi Square menunjukan anak 

dengan Status gizi kurang berhubungan dengan perkembangan Personal 

sosial.
12

 

Penelitian yang dilakukan oleh Entie Rosela 2017, di Kelurahan Tidar 

Utama Kota Magelang menyatakan hasil uji korelasi dengan dengan spearman 

rank menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan status gizi dengan 

perkembangan anak.
13

 

Berdasarkan Studi pendahuluan yang dilakukan di Dinas Kesehatan 

Kulon Progo pada Oktober 2018 melalui data dari bidang Kesehatan 

Masyarakat Dinas Kesehatan Kulonprogo jumlah balita seluruhya sebanyak 

1.572 dari 4 desa di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon 

progo.   

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengetahui hubungan 

kejadian stunting dengan perkembangan balita 24-59 Bulan yang mana 
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dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I dengan jumlah stunting 

terbanyak di Kabupaten Kulon Progo. 

B. Rumusan Masalah 

Terdapat tiga masalah kesehatan yang saat ini menjadi program 

Pemerintah yaitu TBC, Stunting dan Imunisasi.
1 

Stunting adalah sebuah 

kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek di banding tinggi 

badan orang lain pada umumnya (yang sesuai). Stunting terjadi karena 

kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi kekurangan gizi terjadi 

sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir. Menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995/KEMKES/SK/XII/2010 tentang 

standar antropometri penilaian status gizi anak yang didasarkan pada indeks 

Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur 

(TB/U).
4
  

Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2013 adalah 37%  % namun 

pada tahun 2018 turun menjadi 30,8% dimana batas yang diberikan WHO 

<20% sehingga stunting termasuk kedalam masalah kesehatan yang ada di 

Indonesia. Hal ini berarti pertumbuhan yang  tidak maksimal dialami oleh 

sekitar 8,9 juta anak di Indonesia atau 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami 

stunting dimana anak yang terkena stunting rata-rata terjadi dibawah usia 5 

tahun.
5
 

Perkembangan anak adalah bagian mendasar dari perkembangan 

seorang manusia yang menekankan arsitektur otak terbentuk pada tahun 

pertama. Pada tahun 2010 gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di 
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Indonesia mencapai angka 35%. Angka tersebut melebihi angka batas World 

Health Organization (WHO) yaitu 30%.
7
 

Menurut WHO 2013, stunting dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik, kognitif, personal sosial dan bahasa yang menjadi 

konsekuensi jangka pendek terhadap perkembangan balita sehingga jika tidak 

teratasi dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang yaitu masalah 

kesehatan, pembangunan dan ekonomi.
8
 

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan apakah ada hubungan 

stunting dengan perkembangan  balita 24-59 bulan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sentolo I  Kabupaten Kulon Progo ?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan stunting dengan perkembangan balita 24-59 bulan  

di wilayah kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden meliputi, jenis kelamin, jumlah 

saudara. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang  perkembangan balita. 

c. Mengetahui status perkembangan balita 24-59 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Sentolo I  Kabupaten Kulon Progo. 

d. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan 

pendapatan keluarga terhadap perkembangan. 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup ini termasuk dalam ruang lingkup kebidanan yaitu pelayanan 

ibu dan anak yang berfokus pada kejadian stunting dengan perkembangan 

balita. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan Mengenai Hubungan  Stunting dengan perkembangan 

balita 24-59 bulan . 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Puskesmas Sentolo I 

Hasil penelitian ini  digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Puskesmas dalam pelayanan stunting dan perkembangan pada balita 

sehingga dapat menurunkan kejadian stunting dan masalah 

perkembangan yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I 

Kabupaten Kulon Progo. 

b. Bagi Bidan dan Praktisi Kesehatan Ibu Anak (KIA) 

Setelah diketahuinya hubungan  stunting dengan perkembangan 24-59 

bulan, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan dan 

informasi untuk mencegah terjadinya perkembangan tidak normal. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat  menambah informasi untuk dasar 

dan referensi penelitian oleh penelitian selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian terkait perkembang balita.  

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada penelitian lain, beberapa penelitian 

mempunyai karakteristik yang sama pada penelitian meskipun berbeda 

dalam hal subjek dan metode analisis yang digunakan. Berikut beberapa 

penelitian yang serupa : 

1. Penelitian yang dilakukan Rikha Galih 2017, di Kabupaten 

Gunungkidul Puskesmas Karangmojo I dan Semanu I hasilnya 

menunjukan bahwa panjang badan lahir berpengaruh terhadap 

perkembangan balita 3-24 bulan . Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara melihat buku KIA/KMS dan pemeriksaan perkembangan 

dilakukan secara langsung menggunakan Denver II. Uji hipotesis 

dengan menggunakan analisis chi square pada tingkat kepercayaan 

95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami 

gangguan perkembangan sebanyak 45 (42,46%) responden dengan 

panjang lahir rendah dan 22 (20,75%) responden dengan panjang lahir 

norrmal, dengan p-value 0,001 dan RR 2 (95% CI 1,327- 3,154). 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan panjang badan 

lahir dengan perkembangan anak usia 3-24 bulan dan anak dengan 

panjang lahir rendah memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk 
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mengalami gangguan perkembangan dibandingkan anak dengan 

panjang lahir normal. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanani 2016 di Kelurahan jangli 

semarang hasilnya menunjukan bahwa Stunting berpengaruh terhadap 

Perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal 

sosial anak. Data yang dikumpulkan meliputi data karakteristik 

subyek, karakteristik ibu, status gizi, dan perkembangan anak. Status 

gizi diukur dengan membandingkan tinggi badan dengan umur, dan 

data perkembangan anak diukur dengan Kusioner Pra-Skrining 

Perkembangan (KPSP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebanyak 22,4% anak tergolong stunting. Status perkembangan 

kategori mencurigakan pada anak stunting lebih tinggi (72,2%) 

dibandingkan dengan non stunting (31,6%).Terdapat perbedaan 

perkembangan pada anak stunting dan non stuntingdengan nilai p 

0,033. Jenis perkembangan pada anak stunting yang masuk pada 

kategori mencurigakan secara berturut-turut meliputi perkembangan 

personal sosial (87,5%), bahasa (75%), motorik kasar (25%), dan 

motorik halus (12,5%). 

3. Penelitian yang dilakukan Desy Pratiwi 2014, di Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember menggunakan metode Cross sectional dengan 

populasi 370 responden dan sampel 76 responden dengan uji Chi 

Square menyatakan hasil P=0.004 menunjukan anak dengan Status 

gizi kurang berhubungan dengan perkembangan Personal sosial. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Entie Rosela 2017, di kelurahan tidar 

utama kota magelang  menggunakan metode Cross sectional tidak 

terdapat hubungan status gizi dengan perkembangan anak. Hasil 

penelitian dari 212 anak menunjukkan bahwa terdapat anak dengan 

status gizi baik sebanyak 176 anak (83,02%), status gizi kurang 

sebanyak 25 anak (11,79%), status gizi lebih sebanyak 7 anak (3,30%) 

dan status gizi buruk sebanyak 4 anak (!,89%). Kemudian anak dengan 

perkembangan anak sesuai sebanyak 144 anakÂ  (67,92%), meragukan 

sebanyak 51 anak (24,06%) dan penyimpangan sebanyak 17 anak 

(8,02%). Hasil uji statistik menunjukkan koefisien korelasi sebesar 

0,033 dengan signifikansi 0,633 (p > 0,005). 


