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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

a. Distribusi Frekuensi Kejadian Stunting Berdasarkan Karakteristik  

Pada distribusi frekuensi dilakukan pengukuran dengan presentase 

berdasarkan karakteristik dapat digambarkan dengan tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulonprogo 

Tahun 2018 

Karakteristik 
Stunting Tidak Stunting 

(n) (%) (n)  (%) 

Umur Ibu     

1 17-25 tahun  2 3,9 8 15,7 

2 26-35 tahun 19 37,3 23 45,1 

3 36-45 tahun 29 56,9 20 39,2 

4 46-55 tahun 1 2.0 0 0 

Pendidikan Ibu     

1 Dasar  33 64,7 18 35,3 

2 Menengah 17 33,3 29 56,9 

3 Tinggi 1 2.0 4 7,8 

Pekerjaan Ibu     

1 Tidak Bekerja  37 72,5 46 90,2 

2 Bekerja 14 27,5 5 9,8 

Pendapatan     

1 < 1660.000  36 70,6 34 66,7 

2 > 1660.000 15 29,4 17 33,3 

Jumlah 51 100,0 51 100,0 

Berdasarkan Tabel 11 menunjukan distribusi sampel bahwa pada 

responden stunting sebagian besar 29 responden (56,9%) berumur 36-45 

tahun, 33 responden (64,7%) dengan pendidikan dasar, 37 responden 

(72,5%) tidak bekerja. Pada responden tidak stunting sebagian besar 23 

responden (45,1%) berumur 26-35 tahun, 29 responden (56,9%) dengan 

pendidikan menengah, 46 responden (90,2%) tidak bekerja. Kemudian 

pada kelompok stunting maupun tidak stunting sebagian besar responden 
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sama-sama pendapatan kurang dari UMR yaitu masing-masing 36 

responden (70,6% ) dan 34 responden (66,7%). 

b. Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Stunting 

Pada pengukuran antara variabel pola asuh ibu dengan kejadian 

stunting dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut : 

Tabel 12 Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Stunting Pada Balita 

Usia 25-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I 

Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018 

Pola Asuh 
Stunting 

Tidak 

Stunting p value OR 

95% CI 

(Lower-

Upper) (n) (%) (n) (%) 

Positif 18 35,3 36 70,6 

0,0001 0,227 0,099-0,522 

   1. Demokratis 10 19,6 20 39,2 

   2. Otoriter 8 15,7 16 31,4 

Negatif 33 64,7 15 29,4 

   1. Permisif 16 31,4 7 13,7 

   2. Pengabaian 17 33,3 8 15,7 

   Jumlah 51 100,0 51 100,0 

Pada pengukuran antara variabel pola asuh ibu dengan kejadian 

stunting yang digambarkan pada tabel 12 pada stunting terdapat 33 

responden (64,7%) ditemukan pada balita dengan pola asuh negatif 

sedangkan pada balita tidak stunting sebagian besar 36 responden  

(70,6%) berasal dari balita dengan pola asuh positif. Hasil uji Chi-square 

didapatkan p-value 0,0001 (<0,05), sehingga menunjukan ada hubungan 

antara pola asuh ibu dengan kejadian stunting. Oods ratio (OR) yang 

didapatkan dari perhitungan 0,227 (95% CI 0,099-0,522) menunjukan 

bahwa balita yang mendapatkan pola asuh 0,227 kali menjadi faktor 

penentu terjadinya stunting. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan distribusi frekuensi karakteristik diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa pada responden stunting sebagian besar 29 responden 

(56,9%) berumur 36-45 tahun. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan 

bahwa pasangan dengan usia yang lebih tua cenderung lebih keras dalam 

memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya, dimana orangtua lebih 

dominan dalam mengambil keputusan dan pendidikan kepada anak-anak 

mereka.
38 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa responden stunting sebanyak 33 

responden (64,7%) dengan latar belakang pendidikan dasar. Hal ini sejalan 

dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin rendah pendidikan 

orangtuanya, maka semakin besar kemungkinan orangtua pelantaran 

(neglectful). Semakin tinggi tingkat pengetahuan orangtua tentang 

pengetahuan pola asuh anak, maka semakin tinggi pula cara orangtua 

memahami anaknya.
47

 Kemudian menurut LITBANG dalam hal tingkat 

pendidikan, ibu dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi dapat 

menurunkan kejadian balita stunting dari 44,5% menjadi 39,42%.
49

 

Pada penelitian ini responden tidak stunting dengan ibu yang tidak 

bekerja sebanyak 46 responden (90,2%). Hal ini sesuai dengan pendapat 

dimana ibu rumah tangga mempunyai waktu yang banyak untuk mengurus 

keluarganya. Pengasuhan yang diberikan oleh ibu menjadi lebih optimal. 

Kondisi ini tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap kejadian 

stunting akan berkurang.
14
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Kemudian pada kelompok stunting sebagian besar responden pendapatan 

kurang dari UMR yaitu sebanyak 36 responden (70,6%). Hal ini sesuai 

dengan menurut Supariasa bahwa rendahnya pendapatan keluarga 

menyebabkan kebutuhan yang mendasar sering kali tidak bisa terpenuhi, 

dimana golongan ekonomi rendah lebih banyak menderita gizi kurang 

dibanding dengan golongan ekonomi menengah keatas.
15

 Kemudian menurut 

LITBANG dalam hal status ekonomi rumah tangga jika diatasi kemiskinan 

dapat menurunkan kejadian stunting pada balita dari 44,5% menjadi 43,15% 

sedangkan bila kita dapat mengatasi penurunan jumlah prosentase kemiskinan 

dalam provinsi kita dapat menurunkan proporsi balita stunting dari 44,5% 

menjadi 41,39%.
49

 

Pada hasil hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting didapatkan 

bahwa di wilayah kerja Puskesmas Sentolo I responden tidak stunting 

terdapat pola asuh positif sebanyak 36 responden (70.6%). Hasil ini berarti 

pola asuh anak balita masih ada yang kurang, dimana ibu sebagai pengasuh 

kurang memberikan perhatian khusus terutama dalam hal pemberian 

makanan, merawat dan memberikan kasih sayang. Pola asuh anak sangat 

mempengaruhi asupan makanan yang dikonsumsi, karena sebaik-baiknya 

pola pengasuhan anak maka semakin baik pula pola makan anak sehingga 

pemenuhan akan nutrisi untuk tubuhnya terpenuhi dan status gizi anak pun 

baik.
14 

Pola asuh positif seperti pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

mayoritas ibu dari tidak stunting adalah tipe demokratis sebesar 20 responden 
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(39,2%), dimana tipe pola asuh ini terdapat keseimbangan antara dimensi 

demandingness dan responsiveness yang keduanya tinggi. Ibu memiliki 

tuntutan yang tinggi terhadap anak balita untuk makan, tetapi diimbangi 

dengan sikap responsif yang juga tinggi, sehingga anak balita merasa nyaman 

dan senantiasa menghabiskan makanannya tanpa merasa tertekan.  

Penerapan pola asuh demokratis pada tidak stunting kemungkinan 

merupakan respon ibu terhadap perilaku penghindar makanan, sehingga ibu 

berusaha untuk memantau dan mengontrol kebiasaan makan anak balita 

karena khawatir anaknya akan mengalami gizi kurang. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jansen, dimana ibu menganggap perilaku 

penghindar makanan pada anak balita sebagai suatu masalah sehingga ibu 

berusaha mengontrol asupan anak balita.
8
 

Ibu yang menerapkan pola asuh demokratis juga memberikan 

kesempatan bagi anak balita untuk memilih makanan yang disukainya, tetapi 

tetap mendapat pengawasan. Pola asuh demokratis dikatakan sebagai pola 

asuh yang paling ideal terutama bagi balita yang sedang mengalami masa 

pertumbuhan dan perkembangan. Adanya diskusi antara orang tua dan anak 

balita perihal makan berperan efektif untuk mengontrol asupan anak balita 

karena orang tua memperhatikan kebutuhan keseimbangan gizi, sehingga 

pertumbuhan anak ideal dan risiko stunting atau masalah gizi dapat 

berkurang.
8 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada responden stunting 

sebagian besar balita dengan pola asuh yang negatif sebanyak 33 responden 
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(64,7%). Hal ini disebabkan adanya pola asuh yang salah dan komsumsi gizi 

yang tidak cukup, serta pelayanan kesehatan yang tidak memadai, hal inilah 

yang menjadi pemicu terjadinya gizi kurang pada balita. Selain itu, diduga 

disebabkan karena anak tersebut selalu menolak makanannya. Anak balita 

menolak dikarenakan ibunya memberi terlalu banyak perhatian. Anak senang 

mendapat perhatian sehingga cepat mengetahui bahwa untuk memperolehnya 

ia menolak makan. Penolakan makan pada anak kadang juga terjadi karena 

rasa makanan yang diberikan tidak disukai anak. Namun hal ini tidak disadari 

oleh para ibu karena menganggap makanan yang diberikan sudah sesuai 

dengan kondisi anak.
13 

Pola asuh negatif seperti pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

mayoritas ibu dari stunting menerapkan pola asuh tipe pengabaian sebesar 17 

responden (33,3%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti pada anak pra sekolah usia 3-6 tahun di Kota Megelang, dimana balita 

obesitas sebagian besar di asuh dengan tipe pengabaian diimana, obesitas dan 

stunting termasuk masalah status gizi.
17

 Pola asuh tipe pengabaian merupakan 

kombinasi dari dimensi demandingness rendah dan responsiveness rendah. 

Demandingness rendah menunjukkan kurangnya peran ibu dalam menuntut 

anak balita untuk makan, sedangkan responsiveness rendah menunjukkan 

bahwa ibu kurang tanggap dalam memenuhi kebutuhan anak balita terkait 

makan. Kendali makanan yang masuk ke tubuh anak balita dikendalikan oleh 

anak balita itu sendiri karena kurangnya kontrol, tuntutan dan arahan dari 

orang tua, sementara makanan yang disukai anak balita adalah yang 
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mengandung kalori dan gula tinggi, maka anak balita berisiko mengalami 

masalah gizi.
(8,18)

  

Pola pengasuhan merupakan salah satu kejadian pendukung untuk 

mencapai status yang baik bagi anak balita. Pola pengasuhan merupakan 

kejadian pendukung namun secara tidak langsung. Sedangkan pola asuh 

menurut Soekirman merupakan asuhan yang diberikan orang tua atau 

pengasuh lain berupa sikap dan perilaku dalam hal kedekatannya dengan 

anak, memberikan makan, merawat, menjaga kebersihan, memberi kasih 

sayang, dan sebagainya.
16

  

Oleh sebab itu, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang mereka 

anggap paling tepat bagi anak mereka, karena pola asuh akan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua dapat 

melakukan adaptasi pada tipe pola asuh yang diterapkan menyesuaikan 

dengan situasi dan kondisi agar dapat mempertahankan status gizi normal 

pada anak. 

Hasil Chi-square didapatkan p-value 0,0001 (<0,05) sehingga 

menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh ibu 

dengan kejadian stunting pada anak usia 25-59 bulan dan didapatkan OR 

sebesar 0,227 (95% CI 0,099-0,522) menunjukan bahwa balita yang 

mendapatkan pola asuh 0,227 kali menjadi faktor penentu terjadinya stunting. 

Sesuai dengan LITBANG menyebutkan bahwa ibu yang memberikan pola 

pengasuhan yang lebih baik/positif terhadap anak balitanya dapat 

menurunkan balita stunting dari 44,5% menjadi 32,63%.
49

  


