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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 

Kejadian stunted pada balita merupakan salah satu permasalahan gizi 

secara global dan menjadi prioritas masalah kesehatan masyarakat, dengan 

perkiraan 165 juta anak-anak dibawah 5 tahun mengalami stunted (angka 

prevalensi stunted di dunia pada tahun 2010 adalah 40%). Daerah pedesaan 

memiliki proporsi yang lebih besar untuk kejadian stunted pada balita (40%) 

dibandingkan dengan daerah perkotaan (33 %). Prevalensi anak stunted yang 

tinggal di rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang tidak berpendidikan 

adalah 17 kali lebih tinggi dari pada prevalensi di antara anak-anak yang tinggal 

di rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi. 46 % 

rumah tangga tidak memiliki akses pada sanitasi yang memadai, rumah tangga 

perkotaan dua kali berkemungkinan untuk mendapatkan akses untuk 

meningkatkan sanitasi dibandingkan rumah tangga di pedesaan United Nation 

Children Found (UNICEF, 2012). 

Hasil Riskesdas 2013 menginformasikan bahwa prevalensi balita stunted 

di Indonesia pernah mengalami penurunan sebesar 1,2% yaitu 36,8% pada tahun 

2007 menjadi 35,6% pada tahun 2010. Namun kembali mengalami peningkatan 

sebesar 1,6% pada tahun 2013 dengan prevalensi 37,2%. Menurut kategori World 

Health Organization (WHO) prevalensi stunted di Indonesia termasuk dalam 

kategori sangat tinggi. Persentase tertinggi pada tahun 2013 adalah di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (51,7%), Sulawesi Barat (48,0%) dan Nusa Tenggara Barat 

(45,3%) sedangkan persentase terendah adalah DKI Jakarta (27,5%), DI 

Yogyakarta (27,2%), dan Provinsi Kepulauan Riau (26,3%). Berdasarkan tempat 

pembuangan akhir tinja rumah tangga di Indonesia bahwa pembuangan tinja 

sebagian besar menggunakan tangki septik (66,0%) namun masih terdapat rumah 

tangga dengan pembuangan akhir tinja tidak ke tangki septik (SPAL, 

kolam/sawah, langsung ke sungai/danau/laut, langsung ke lubang tanah, atau ke 

pantai/kebun). Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses 
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terhadap sanitasi layak sebesar 61,06%, belum mencapai target Renstra 

Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu 75%. 

 

Penelitian mengenai faktor kejadian stunted pada balita sudah banyak 

dilakukan pada beberapa kota di Indonesia diantaranya penelitian di Daerah 

Pesisir Kabupaten Kendal tahun 2013 tentang hubungan sosial ekonomi keluarga 

dengan kejadian stunted pada anak balita 12-59 bulan, berdasarkan uji statistik 

mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan orang 

tua, pendapatan keluarga, kepemilikan sarana sanitasi dasar dengan kejadian 

stunted pada balita usia 12-59 bulan, namun tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan orang tua, jumlah anggota keluarga , konsumsi energi dan 

protein balita dengan kejadian stunted pada balita usia 12-59 bulan (Utami, 2013). 

Penelitian di Desa Hargorejo Kulon Progo tahun 2016, tentang hubungan 

pengetahuan gizi  dan perilaku hygiene sanitasi terhadap kejadan stunted pada 

balita usia 7-24 bulan, berdasarkan uji korelasi pearson mendapatkan hasil bahwa 

tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan kejadian stunted dan ada 

hubungan antara perilaku hygiene dan sanitasi  dengan kejadian stunted 

(Oktavia,2016). 

Berdasarkan laporan posyandu di Kelurahan Kampung Melayu pada bulan 

Oktober 2016, dari 23 balita dengan kategori di bawah garis merah (BGM) pada 

grafik Kartu Menuju Sehat (KMS) yang sudah diverifikasi dan di validasi dengan 

status gizi TB/U memiliki prevalensi pendek (stunted) yaitu sebesar 34,7%. 

Peneliti menetapkan tempat penelitian di Kelurahan Kampung Melayu karena 

tingginya kejadian stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu yaitu 

(34,7%) dibandingkan prevalensi kejadian stunted pada balita di DKI Jakarta 

yaitu (27,5%). Selain itu, untuk memperoleh data yang valid, sesuai dengan objek 

penelitian wilayah tersebut memiliki 1348 balita sehingga populasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian cukup digunakan untuk sampel. Hal inilah yang 

mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan 

karakteristik balita, karakteristik orang tua, higiene dan sanitasi lingkungan 

terhadap kejadian stunted pada balita umur 1-5 Tahun di Kelurahan Kampung 

Melayu Jakarta Timur tahun 2016. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 

Secara nasional prevalensi balita stunted di Indonesia pernah mengalami 

penurunan sebesar 1,2% yaitu 36,8% pada tahun 2007 menjadi 35,6% pada 

tahun 2010. Namun kembali mengalami peningkatan sebesar 1,6% pada 

tahun 2013 dengan prevalensi 37,2% dan prevalensi kejadian stunted di DKI 

Jakarta mencapai 27,5 %. Secara nasional persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 61,06%, belum mencapai 

target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu 75 dan adanya 

masalah stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu yaitu sebesar 

34,7%. 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana hubungan karakteristik balita, karakteristik orang tua, higien 

dan sanitasi lingkungan terhadap kejadian stunted pada balita umur 1-5 

tahun di Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016? 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

1.4.1 Umum 

    Menjelaskan mengenai Hubungan Karakteristik Balita, 

Karakteristik Orang tua, Higien dan  Sanitasi Lingkungan terhadap 

Kejadian stunted pada Balita Umur 1-5 Tahun di Kelurahan 

Kampung Melayu Tahun 2016. 

1.4.2 Khusus 

1. Menjelaskan karakteristik balita yaitu umur dan jenis kelamin di 

Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016. 

2. Menjelaskan karakteristik orangtua balita meliputi pekerjaan 

dan pendidikan orang tua di Kelurahan Kampung Melayu tahun 

2016. 

3. Menjelaskan higien balita di Kelurahan Kampung Melayu tahun 

2016. 
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4. Menjelaskan sanitasi lingkungan di Kelurahan Kampung 

Melayu tahun 2016. 

5. Menjelaskan status gizi (stunted ) balita di Kelurahan Kampung 

Melayu tahun 2016. 

6. Menganalisis hubungan karakteristik balita terhadap kejadian 

stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016. 

7. Menganalisis hubungan karakteristik orangtua balita terhadap 

kejadian stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu 

tahun 2016. 

8. Menganalisis hubungan higien terhadap kejadian stunted pada 

balita di Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016 

9. Menganalisis hubungan sanitasi lingkungan terhadap kejadian 

stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016.. 

 

1.5  Manfaat  

1.5.1 Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan intervensi 

untuk mengurangi masalah stunted. 

1.5.2 Bagi Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu 

    Dapat menjadi bahan pertimbangan pada perencanaan program 

khususnya mengenai penanggulangan masalah gizi buruk dan stunted. 

1.5.3 Bagi Institusi Pendidikan (Stikes Binawan) 

    Dapat menjadi sumber data dan informasi tentang Hubungan 

Karakteristik Balita, Karakteristik Orang tua, Higien dan  Sanitasi 

Lingkungan terhadap Kejadian stunted pada Balita Umur 1-5 Tahun di 

Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2016. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Umur  

Pengertian umur menurut Depkes RI 2009, adalah satuan waktu yang 

mengukur keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun 

yang mati. Jenis perhitungan umur/usia yaitu sebagai berikut : 

1. Usia Kronologis  

Usia kronologis adalah perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran 

seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. 

2. Usia Mental 

Usia mental adalah perhitungan usia yang didapatkan dari taraf 

kemampuan mental seseorang. Misalkan seorang anak secara kronologis 

berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat 

berbicara dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang 

setara dengan anak berusia satu tahun, maka dinyatakan bahwa usia 

mental anak tersebut adalah satu tahun. 

3. Usia Biologis 

Usia biologis adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis 

yang dimiliki oleh seseorang. 

    Kategori umur  menurut Depkes RI 2009 : 

a. Masa balita            : 0-5 tahun, 

b. Masa kanak-kanak    : 5-11 tahun,  

c. Masa remaja awal     : 12-16 tahun, 

d. Masa remaja akhir    : 17-25 tahun, 

e. Masa dewasa awal    : 26-35 tahun, 

f. Masa dewasa akhir   : 36-45 tahun. 

 

2.2   Jenis Kelamin 

Jenis kelamin menentukan besarnya kebutuhan gizi bagi seseorang 

sehingga terdapat keterkaitan antara status gizi dan jenis kelamin . 

Perbedaan besarnya kebutuhan gizi tersebut dipengaruhi karena adanya 
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perbedaan komposisi tubuh antara laki-laki dan perempuan. Perempuan 

memiliki lebih banyak jaringan lemak dan jaringan otot lebih sedikit 

daripada laki-laki. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dengan 

tinggi badan , berat badan dan umur yang sama memiliki komposisi 

tubuh yang berbeda, sehingga kebutuhan energy dan gizinya juga akan 

berbeda (Almatsier,2001). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase kejadiann stunted 

pada balita laki-laki lebih besar daripada balita perempuan. Hal ini 

disebabkan karena balita laki-laki pada umumnya lebih aktif daripada 

balita perempuan, sehingga mereka lebih mudah bersentuhan dengan 

lingkungan yang kotor dan menghabiskan energi yang lebih banyak, 

sementara asupan energinya terbatas (Martianto,2008).  

 

 

2.3    Pendidikan 

2.3.1   Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat 

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku 

pendidikan (Notoatmodjo,2003). 

 

2.3.2   Unsur-unsur Pendidikan 

1.  Input (Sasaran pendidikan) yaitu : individu, kelompok, masyarakat. 

2.  Pendidik (Pelaku pendidikan) yaitu : Guru 

3.  Proses yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang 

lain. 

4. Output yaitu melakukan apa yang diharapkan/perilaku 

(Notoatmodjo, 2003). 

 

2.3.3 Tujuan Pendidikan 

1. Menanamkan pengetahuan / pengertian, pendapat dan konsep-

konsep. 
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2. Mengubah sikap dan persepsi. 

3. Menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru (Notoatmodjo, 

2003). 

 

2.3.4   Jalur Pendidikan  

Menurut UU RI No. 20 tahun 2003, jalur pendidikan dibagi menjadi : 

1. Jalur Formal 

a.  Pendidikan dasar  

 Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 

b. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah terdiri dari atas pendidikan menengah 

umum dan  pendidikan menengah jurusan, seperti : SMA, 

MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat. 

c. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, 

sekolah tinggi, institut dan universitas. 

2.  Jalur Nonformal 

3.  Jalur Informal. 

Tingkat pendidikan orang tua merupakan determinan yang kuat 

terhadap kejadian stunted pada anak di Indonesia dan Bangladesh. 

Pada anak yang berasal dari ibu dengan tingkat pendidikan tinggi 

memiliki tinggi badan 0,5 cm lebih tinggi dibandingkan dengan anak 

yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan rendah  (Rahayu,2011). 

 

2.4 Pekerjaan 

2.4.1  Pengertian Pekerjaan 

 Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan 

oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk 
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suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. 

Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama 

disebut sebagai Karir. Pekerjaan adalah sesuatu yang dikerjakan untuk 

mendapatkan nafkah atau pencaharian masyarakat yang sibuk dengan 

kegiatan atau pekerjaan sehari-hari akan memiliki waktu yang lebih 

untuk memperoleh informasi. Faktor pekerjaan juga mempengaruhi 

pengetahuan. Seseorang yang bekerja pengetahuannya akan lebih luas 

dari pada seseorang yang tidak bekerja, karena dengan bekerja 

seseorang akan banyak mempunyai informasi (Depkes RI,2001). 

2.4.2  Jenis Pekerjaan 

  Menurut Sakernas (Notoatmodjo, 2012) jenis pekerjaan yaitu : 

1. Pedagang 

2. Buruh/ Tani  

3. PNS (Pegawai Negri Sipil) 

4. TNI/Polri 

5. Wiraswasta 

6. Pensiunan 

7. Ibu Rumah Tangga 

 

  Proporsi ayah yang bekerja dalam kategori PNS/Swasta cenderung 

mempunyai status gizi baik dibandingkan ayah dengan pekerjaan 

lainnya (Suyadi,2009). Hal ini didukung oleh penelitian yang 

menyatakan bahwa ayah yang bekerja sebagai buruh memiliki balita 

dengan proporsi status gizi buruk terbesar yaitu sebesar 53 % 

(Sukmadewi, 2003 dalam Suyadi 2009) 

 

2.5 Higiene dan Sanitasi Lingkungan. 

 

2.5.1 Pengertian Higiene  

Pengertian higiene menurut Departemen Kesehatan adalah upaya 

kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan 
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individu. Perawatan diri adalah salah satu kemampuan dasar manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, 

kesehatan dan kesejahteraan sesuai kondisi kesehatannya. Higiene 

seseorang dapat dilihat dari cara seseorang makan, mandi, 

mengenakan pakaian sehari-hari, serta kebersihan badan meliputi 

rambut, kuku, badan, telinga, gigi dan sebagainya. Manfaat dari 

hygiene personal adalah meningkatkan derajat kesehatan seseorang, 

memelihara kebersihan diri, memperbaiki kebersihan seseorang yang 

kurang baik, meningkatkan rasa percaya diri (Kemenkes 2011). 

2.5.2    Jenis-jenis Hygiene Personal 

Hygiene personal dapat dikategorikan dalam beberapa jenis 

perawatan antara lain seperti :  

1. Hygiene Kulit 

Kulit merupakan salah satu bagian penting dari tubuh yang dapat 

melindungi tubuh dari berbagai kuman. Perawatan kulit dapat 

dilakukan dengan mandi minimal dua kali sehari yang bermanfaat 

untuk menghilangkan atau membersihkan bau badan, keringat, dan 

sel yang mati, merangsang sirkulasi darah, serta membuat rasa 

nyaman. 

2. Higiene Kuku Tangan dan Kuku Kaki 

    Menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek penting 

dalam mempertahankan perawatan diri karena kuman dapat masuk 

ke dalam tubuh melalui kuku. Perawatan memotong kuku jari 

tangan dan jari kaki dapat mencegah masuknya mikroorganisme ke 

dalam kuku yang panjang. 

 

3. Higiene Rambut 

    Rambut merupakan bagian dari tubuh yang memiliki fungsi sebagai 

proteksi serta pengatur suhu. Melalui rambut perubahan status 
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kesehatan diri dapat diidentifikasi. Rambut bermanfaat mencegah 

infeksi daerah kepala. Untuk menjaga supaya rambut kelihatan 

bersih dan tidak berketombe dianjurkan minimal dua hari sekali 

keramas (cuci rambut) dengan memakai sampo. Sampo berfungsi 

untuk membersihkan rambut juga memberikan beberapa vitamin 

bagi rambut sehingga rambut subur dan berkilau (Kemenkes 2011). 

 

2.5.3 Sanitasi Lingkungan 

1. Pengertian Sanitasi Lingkungan 

Sanitasi lingkungan adalah Status kesehatan suatu 

lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, 

penyediaan air bersih dan sebagainya. Kesehatan lingkungan 

adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum 

sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status 

kesehatan lingkungan yang optimum pula. (Notoadmojo, 2003) 

2. Ruang Lingkup Sanitasi Lingkungan 

Ruang lingkup Sanitasi lingkungan tersebut antara lain 

mencakup : 

a.  Perumahan 

b.  Pembuangan kotoran manusia (tinja) 

c.  Menyediakan air bersih 

d.  Pembuangan sampah 

e.   Pembuangan air kotor (air limbah) 

f.   Rumah hewan ternak (kandang dsb) 
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3.   Masalah-masalah Sanitasi Lingkungan 

        Masalah Kesehatan lingkungan merupakan masalah 

kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari 

berbagai sector terkait. Di Indonesia permasalah dalam 

kesehatan lingkungan antara lain : 

1) Air Bersih 

Air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air 

minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat langsung diminum. 

Syarat-syarat Kualitas Air Bersih diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak 

berwarna 

b. Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang 

diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l) 

c. Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform 

(maks 0 per 100 ml air) 

 

2) Pembuangan Kotoran/Tinja 

 Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan 

jamban dengan syarat sebagai berikut : 

a. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi 

b. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang 

mungkin memasuki mata air atau sumur 

c. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan 

d. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain 
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e. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar ; atau, bila 

memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi 

seminimal mungkin. 

f. Jamban harus babas dari bau atau kondisi yang tidak 

sedap dipandang 

g. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana 

dan tidak mahal. 

3)  Kesehatan Pemukiman 

Secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu : pencahayaan, 

penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari 

kebisingan yang mengganggu 

b. Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu : privacy yang 

cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga 

dan penghuni rumah 

c. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit 

antarpenghuni rumah dengan penyediaan air bersih, 

pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas 

vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak 

berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya 

makanan dan minuman dari pencemaran, disamping 

pencahayaan dan penghawaan yang cukup 

d. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya 

kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar 

maupun dalam rumah antara lain persyaratan garis 

sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, 

tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat 

penghuninya jatuh tergelincir. 

4.    Pembuangan Sampah 
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Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus 

memperhatikan faktor-faktor /unsur, berikut: 

a. Penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi sampah adalah jumlah penduduk dan 

kepadatanya, tingkat aktivitas, pola kehidupan/tk sosial 

ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan 

teknologi 

b. Penyimpanan sampah 

c. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan kembali 

d. Pengangkutan 

e. Pembuangan. 

 

2.6 Status Gizi Balita Pendek (Stunted) 

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 stunted (pendek) dan severely 

stunted (sangat pendek). Balita stunted dapat diketahui bila seorang balita 

sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan 

standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 

2005, dikategorikan pendek (stunted) jika nilai z-scorenya kurang dari -2SD.  

Masalah balita stunted menggambarkan adanya masalah gizi kronis, 

dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, 

termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi 

lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi 

berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.  

 

 



14 
 

Program Studi Ilmu Gizi Stikes Binawan 

 

Tabel 1. Klasifikasi Penilaian Kategori Status Gizi Anak di bawah 5 Tahun 

berdasarkan TB/U dan PB/U Standar WHO 2005 

 

No  Kategori Status Gizi Ambang Batas (Z-score) 

1. Sangat Pendek < -3 SD 

2. Pendek -3 SD sampai dengan < -2 SD 

3. Normal -2 SD sampai dengan  2 SD 

4. Tinggi >2 SD 

 

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan No: 1995/Menkes/SK/XII/2010, 

 Direktorat Bina Gizi 2011. 

 

2.6.1 Faktor Penyebab Stunted  

Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini di 

negara kita adalah masalah anak balita pendek (stunted). Masalah ini 

terjadi karena anak mengalami kekurangan asupan gizi dalam waktu 

yang lama, bahkan sejak di dalam kandungan. Balita Stunted tidak 

disebabkan oleh keturunan, tetapi lebih banyak disebabkan oleh 

rendahnya asupan gizi dan adanya penyakit infeksi yang didasari oleh 

lingkungan yang tidak sehat. Stunted pada anak dapat berakibat fatal 

bagi kemampuan belajar di sekolah, dan bagi produktivitas mereka di 

masa dewasa (KemenKes RI,2017).  

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan stunted pada 

anak. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri anak itu sendiri 

maupun dari luar diri anak tersebut. Faktor penyebab stunted ini dapat 

disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Penyebab 

langsung dari kejadian stunting adalah asupan gizi dan adanya penyakit 

infeksi sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah pola asuh, 

pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi dan 

masih banyak lagi faktor lainnya (KemenKes RI,2017). 
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2.6.2 Pencegahan dan Penanggulangan Balita Stunted 

Periode yang paling kritis dalam penanggulangan stunted dimulai 

sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun yang disebut 

dengan 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu perbaikan gizi 

diprioritaskan pada usia seribu hari pertama kehidupan yaitu 270 hari 

selama kehamilannya dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang 

dilahirkannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan dan 

penanggulangan balita stunted menurut (KemenKes RI,2017) sebagai 

berikut : 

1) Memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil 

a. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang bergizi,  sehingga 

apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus maka perlu 

diberikan makanan tambahan kepada ibu hamil tersebut. 

b. Ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah, minimal 90 

tablet selama kehamilan.  

2) Pemberian makan pada bayi yang optimal. 

a. Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan pada saat 

bayi lahir dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

b. Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi ASI saja (ASI 

Eksklusif) 

c. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun diberi Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI). 

d. Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun. 

3) Balita memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal berupa : 

a. Penyuluhan gizi seimbang pada ibu/keluarga balita. 

b. Imunisasi Dasar Lengkap 

c. Pemberian kapsul vitamin A 

d. PMT pemulihan 

e. Obat Cacing 

4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh 

setiap rumah tangga. 
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 Keempat pendekatan tersebut dilakukan oleh sektor kesehatan yang 

disebut dengan intervensi spesifik. Selain itu ada juga intervensi yang 

dilakukan diluar sektor kesehatan yang disebut dengan pendekatan 

(intervensi) sensitif. Adapun intervensi sensitif tersebut menurut  antara 

lain : 

a. Penyediaan Pangan Tingkat Rumah Tangga 

b. Jaminan Kesehatan 

c. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi 

d. Gender dan Pembangunan 

e. Pendidikan Remaja Putri 

f. Program Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi. 

g. Perdagangan dan Peran Dunia Usaha 

h. Pelestarian Lingkungan.  
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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

3.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Modifikasi UNICEF (1990), United Nation ACC/SCN & IFPRI (2000), World 

Bank (2007), Mbuya et al.(2010), dan Anisa (2012). 

 

Keterangan:           = Variabel yang diteliti 

          = Variabel yang diteliti 

 Tulisan yang di Bold           = Variabel yang diteliti 

              Tulisan yang tidak di Bold  = Variabel yang tidak diteliti 

Asupan Makanan 

STUNTED 

BBLR Status Infeksi 

Ketersediaan dan Pola 

Konsumsi Rumah 

Tangga  

Pola Asuh Pelayanan Kesehatan dan 

Kesehatan Lingkungan 

Kemiskinan, Ketahanan pangan dan 

gizi, Pendidikan, Kependudukan. 

Daya beli, Akses pangan, Akses 

informasi, Akses pelayanan, wilayah 

tempat tinggal, Status Kerja Orang tua 

Jenis kelamin, Jumlah 

anggota keluarga, Jarak 

kelahiran. 

Pembangunan ekonomi, Sosial dan 

Politik. 

. 

 

 

= 

Variab

el 

yang 

diteliti 
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3.2 Kerangka Konsep  

 

 VARIABEL INDEPENDENT 

    

 

                                                                                   VARIABEL DEPENDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Stunted 

Karakteristik 

Orangtua  

- Pendidikan 

- Pekerjaan 

Higien Balita 

 

Karakteristik Balita  

- Umur 

- Jenis kelamin 

Sanitasi Lingkungan 

 



19 
 

Program Studi Ilmu Gizi Stikes Binawan 

3.3  Hipotesis 

1. Ada hubungan antara karakteristik balita berupa umur balita dengan 

kejadian stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2016. 

2. Ada hubungan antara karakteristik balita berupa jenis kelamin balita 

dengan kejadian stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu Tahun 

2016. 

3. Ada hubungan karakteristik orang tua berupa pendidikan dengan kejadian 

stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2016. 

4. Ada hubungan karakteristik orang tua berupa pekerjaan dengan kejadian 

stunted pada balita di Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2016. 

5. Ada hubungan higien dengan kejadian stunted pada balita di Kelurahan 

Kampung Melayu Tahun 2016. 

6. Ada hubungan sanitasi lingkungan  dengan kejadian stunted pada balita di 

Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2016. 
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3.4   Definisi Operational 

 

No Jenis 

Variabel 

Definisi Cara 

Pengukuran 

Alat Ukur Skala Keterangan 

1. Jenis 

Kelamin 

Balita 

Perbedaan 

fisik pada 

balita 

Wawancara Kuesioner 

A1 

Nominal Laki-laki 

Perempuan 

2. 

 

 

 

 

Umur Balita 

 

 

 

 

 

Lama waktu 

hidup balita 

(sejak 

dilahirkan) 

hingga pada 

saat 

pengisian 

kuesioner 

yang 

dinyatakan 

dalam tahun. 

Wawancara Kuesioner 

A3 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

1-2 Tahun 

3-5 Tahun 

(Standar 

WHO 2005, 

Bina Gizi 

2011). 

3. Pendidikan 

Orang tua 

Suatu jenis 

pendidikan 

formal 

tertinggi yang 

terencana dan 

tersusun 

secara 

sistematis 

yang 

dilaksanakan 

oleh orang 

tua  

Pengisian 

Kuesioner 

Kuesioner 

B1 dan B3 

Ordinal a.Pendidikan 

Tinggi 

(SMA,PT) 

b.Pendidikan 

Rendah 

    (Tidak 

Sekolah, 

SD,SMP) 

(UU RI No. 20 

tahun 2003) 
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No Jenis 

Variabel 

Definisi Cara 

Pengukuran 

Alat 

Ukur 

Skala Keterangan 

4. Pekerjaan 

Orang tua 

Pekerjaan 

adalah sesuatu 

kegiatan atau 

yang 

dikerjakanuntuk 

mendapatkan 

nafkah yang 

dilaksanakan 

oleh orang tua  

Wawancara Kuesio

ner B2 

dan B4 

Ordinal 1. Bekerja 

2. Tidak 

Bekerja 

 

5. Higien Kebersihan dan 

kesehatan yang 

diterapkan oleh 

sampel dan 

responden baik 

pada 

perseorangan  

Wawancara  Kuesio

ner C   

Ordinal 1.Baik >  

dari nilai 

median. 

2.Tidak 

baik < dari 

nilai median 

6. Sanitasi 

Lingkungan 

Kebersihan dan 

kesehatan yang 

diterapkan oleh 

sampel dan 

responden baik 

pada 

perseorangan  

Wawancara  Kuesio

ner D 

Ordinal 1.Baik >  

dari nilai 

median. 

2.Tidak 

baik < dari 

nilai median 

7. Stunted Kondisi Gizi 

Sampel yang 

ditentukan 

melalui 

pengukuran 

antropometri 

yaitu PB/U atau 

TB/U, kemudian 

dianalisis 

berdasarkan 

standar baku 

WHO 2005  

dengan metode 

Z-score.  

Pengukuan 

Antropometri 

Microto

ise dan 

Alat 

ukur 

Panjang 

badan 

(Infanto

meter). 

Kuesio

ner A5. 

Ordinal Stunted: -2 

s.d -3 SD 

(Pendek) & 

<-3 SD 

(Sangat 

Pendek) 

 

Normal : >-

2 SD s.d 2 

SD 

(Normal) & 

>2 SD 

(Tinggi). 

(Bina Gizi 

2011) 
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BAB IV 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan 

desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.   

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Aula Puskesmas Kelurahan Kampung 

Melayu, Jl Kebon Pala 1 No.32 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan 

Jatinegara Jakarta Timur. Waktu penelitian yaitu pada bulan Desember 

2016 sampai dengan Januari 2017. 

 

4.3 Subyek Penelitian 

4.3.1 Populasi  

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh 

balita yang berumur 1-5 tahun sebesar 1348 anak yang berada di 

Kelurahan Kampung Melayu. 

 

4.3.2 Sampel 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh anak balita yang tercatat pada buku 

register balita di Posyandu yang berada di kelurahan Kampung Melayu 

yang bertempat tinggal di lokasi penelitian, dengan memenuhi kriteria 

berikut : 

1) Anak yang status gizi dengan standar PB/U dan TB/U “stunted” 

yang berada pada Z-score < -2 SD (WHO,2005) 

2)   Anak yang status gizi dengan standar PB/U dan TB/U “normal” 

yang berada pada Z-score -2 SD sampai dengan 2 SD (WHO,2005). 

3) Apabila responden memiliki lebih dari satu anak balita, maka 

sampel yang diambil adalah anak yang paling muda. 
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      Perhitungan besar sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut (Lameshow et al.1990) : 

        n = Z1-α² x P (1-P)  

                d² 

=  1.96² x 0,275 (1-0,275)    

               (0,1)² 

=  76 sampel 

 

Keterangan : 

n= Besar Sampel 

Z1-α² = Nilai Z pada derajat kemaknaan( biasanya 95%=1.96) 

P = proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi 

d= derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan 10% 

(0,1) 

Dari rumus perhitungan besar sampel di atas maka diperoleh besar 

sampel penelitian yaitu sebesar 76 sampel. 

 

4.3.3 Responden 

Responden pada penelitian ini adalah Orang tua balita (ayah atau 

ibu) yang bertempat tinggal di lokasi penelitian dan telah bersedia 

menjadi responden penelitian dengan menanda tangani Informed 

consent. 

4.4.4    Teknik Pengambilan Sampel 

  Pengambilan sampel menggunakan Probability sampling dengan 

teknik sistematis random sampling di 9 RW yang ada di Kelurahan 

Kampung Melayu.  

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Alat yang digunakan dalam pengambilan data adalah kuesioner (daftar 

pertanyaan)  yang diisi oleh responden dan dikumpulkan pada saat itu juga. 

Serta untuk pengukuran panjang atau tinggi badan menggunakan 
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infantometer dan microtoise dan hasil pengukuran disesuaikan dengan 

standar antropometri penilaian status gizi Kemenkes 2011. 

 

4.5  Prosedur Pengumpulan Data 

4.5.1 Data Primer 

a. Data karakteristik responden meliputi : nama balita, jenis kelamin, 

nama orang tua, pendidikan, pekerjaan. 

b. Data hasil pengukuran antropometri (PB/TB menurut Umur) 

c. Data hygiene responden yang diperoleh dari pengisian kuesioner. 

d. Data Sanitasi Lingkungan diperoleh dari pengisian kuesioner.  

 

4.6 Prosedur Penelitian 

4.6.1 Cara Pengumpulan Data 

Data penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dengan responden menggunakan alat bantu kuesioner dan 

pengukuran antropometri menggunakan infantometer atau microtoise. 

Sedangkan data sekunder di dapat dari hasil wawancara dengan pihak 

Kelurahan dan melihat dokumen-dokumen yang ada di Kelurahan 

Kampung Melayu. 

 

4.6.2 Pengeditan Data 

Data yang telah dikumpulkan pada peneliti ini diteliti kembali 

setiap pertanyaan yang ada di kuesioner, yang meliputi kelengkapan 

jawaban, kejelasan tulisan dan kesesuaian dengan jawaban yang satu 

dengan yang lainnya. 

 

4.6.3 Pengkodean Data 

a. Status Gizi Balita  

Data diperoleh dari hasil pengukuran antropometri PB/U atau 

TB/U. Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan 

analisa univariat dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi. 
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b. Karakteristik Balita 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara 

disusun dan dikelompokkan menurut umur balita, dan jenis 

kelamin. Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan 

analisa univariat dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi. 

 

c. Karakteristik Orang tua 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara 

disusun dan dikelompokkan menurut pendidikan dan pekerjaan. 

Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa 

univariat dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

 

d. Higien Balita 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara. 

Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa 

univariat dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

 

e. Sanitasi Lingkungan 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara. 

Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa 

univariat dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

 

f. Data hubungan karakteristik balita terhadap kejadian stunted 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara 

disusun dan dikelompokkan menurut umur balita, dan jenis 

kelamin. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan uji Chi-

Square dengan tingkat kemaknaan atau p value < 0,05 maka 

disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna antara variabel 

dependent dengan variabel independent. 
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g.  Data hubungan karakteristik orang tua terhadap kejadian 

stunted. 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara 

disusun dan dikelompokkan menurut pendidikan dan pekerjaan. 

Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan uji Chi-Square 

dengan tingkat kemaknaan atau p value < 0,05 maka disimpulkan 

bahwa ada hubungan bermakna antara variabel dependent dengan 

variabel independent. 

 

h. Data hubungan higien balita terhadap kejadian stunted. 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara. 

Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan uji Chi-Square 

dengan tingkat kemaknaan atau p value < 0,05 maka disimpulkan 

bahwa ada hubungan bermakna antara variabel dependent dengan 

variabel independent . 

 

i. Data hubungan sanitasi lingkungan terhadap kejadian stunted. 

Data diperoleh dari kuesioner dengan metode wawancara dan 

observasi. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan uji Chi-

Square dengan tingkat kemaknaan atau p value < 0,05 maka 

disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna antara variabel 

dependent dengan variabel independent 

 

4.7   Analisis Data 

4.7.1 Analisis Data Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran pada 

masing-masing variabel dalam bentuk distribusi frekuensi dan 

presentase yaitu variabel status gizi balita (stunted), jenis kelamin, 

umur, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, higiene dan sanitasi 

lingkungan. 
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4.7.2 Analisis Data Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk melihat kecenderungan dari 2 

variabel yang diasumsikan ada hubungannya dan dilakukan uji 

statistik. Variabel-variabel yang akan dianalisis bivariat dimasukkan 

ke dalam tabel silang. Variabel-variabel yang akan dianalisis bivariat, 

antara lain : 

a. Karakteristik Balita (umur dan jenis kelamin) terhadap kejadian 

stunted di Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016 

b. Karakteristik Orang tua (pendidikan dan pekerjaan) terhadap 

kejadian stunted Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016 

c. Higien Balita terhadap kejadian stunted Kelurahan Kampung 

Melayu tahun 2016 

d.  Sanitasi lingkungan terhadap kejadian stunted Kelurahan 

Kampung Melayu tahun 2016 

Data bivariat dianalisa dengan menggunakan program komputer 

dengan uji chi-square . Apabila uji chi-square signifikan maka 

dilakukan uji koefisien kontingensi untuk melihat besarnya hubungan 

antar variabel. 

 

4.8  Etika Penelitian 

 Hubungan antara peneliti dengan yang diteliti adalah sebagai 

hubungan antara mereka yang memerlukan informasi dan mereka yang 

memberikan informasi. Peneliti sebagai pihak yang memerlukan informasi 

dan menempatkan diri lebih rendah dari pihak yang memberikan informasi 

atau responden. 

 Responden mempunyai hak untuk tidak memberikan informasi 

kepada peneliti. Oleh sebab itu, hak-hak responden harus didahulukan dan 

sebelum pengambilan data terlebih dahulu dimintakan persetujuannya 

(informed concent). Apabila responden tidak bersedia memberikan 

informasi, maka tidak dilanjutkan pengambilan datanya. Selain itu, 

peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi dari masing-masing 

responden (Notoatmodjo,2010). 
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BAB V 

HASIL, PEMBAHASAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Kelurahan 

Kampung Melayu.  Kelurahan Kampung Melayu merupakan salah satu dari 9 

Kelurahan dan terletak di bagian Barat Daya Kecamatan Jatinegara, Kota 

Administrasi Jakarta Timur dengan batas wilayah sebagai berikut : 

 Batas Utara        :  Rel Kereta Api Kelurahan Kebon Manggis 

 Batas Timur  : Jl.Jatinegara Barat, Jl. Matraman Raya, dan 

Kelurahan Balimester. 

 Batas Selatan : Jl.Kampung Melayu Kecil dan Kelurahan 

Bidaracina. 

 Batas Barat      :  Sungai Ciliwung dan Kelurahan Bukit Duri (Kota 

Administrasi Jakarta Selatan). 

Luas wilayah Kelurahan Kampung Melayu yaitu 47,83 Ha , terdiri dari 112 

RT (Rukun Tetangga) 9 RW (Rukun Warga), dan 11 Posyandu. 

 

5.1.1 Data Jumlah Penduduk Wilayah Kelurahan Kampung Melayu 

        Berikut data jumlah penduduk berdasarkan umur di wilayah 

Kelurahan Kampung Melayu pada tahun 2016. 
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Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Melayu pada 

Tahun 2016 

NO UMUR  

(Tahun) 

WNI WNA TOTAL 

LK PR JML LK PR JML 

1 0-4 1369 1618 2987 0 0 0 2987 

2 5-9 1965 1257 3222 0 0 0 3222 

3 10-14 1170 1444 2614 0 0 0 2614 

4 15-19 1284 1319 2603 0 0 0 2603 

5 20-24 1226 1318 2544 0 0 0 2544 

6 25-29 1747 1119 2866 0 0 0 2866 

7 30-34 1243 1087 2330 0 0 0 2330 

8 35-39 1434 996 2430 0 0 0 2430 

9 40-44 852 867 1719 0 0 0 1719 

10 45-49 911 910 1821 0 0 0 1821 

11 50-54 698 935 1633 1 0 1 1634 

12 55-59 788 748 1536 0 0 0 1536 

13 60-64 539 629 1168 0 0 0 1168 

14 65-69 541 689 1230 0 0 0 1230 

15 70-74 43 31 74 0 0 0 74 

16 >75 8 5 13 1 0 1 14 

Total 15818 14972 30790 1 0 1 30791 

Sumber data :Laporan Tahunan Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu Tahun 

2016 

5.2 Hasil Analisis Data 

5.2.1 Analisis Univariat. 

      Analisis univariat ini bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. 

Data ini dikumpulkan dari 76 sampel yang terdiri dari 38 sampel 

dengan status gizi Stunted dan 38 sampel dengan status gizi normal.  

 



30 
 

Program Studi Ilmu Gizi Stikes Binawan 

Tabel 3. Analisis Univariat 

 

No Variabel N  (%) 

DEPENDENT 

1 Status Gizi  

Stunted 

Normal 

 

38 

38 

 

50 

50 

INDEPENDENT 

2 Karakteristik Balita 

Umur 

1-2 Tahun 

3-5 Tahun 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

 

48 

28 

 

41 

35 

 

 

63,2 

36,8 

 

53,9 

46,1 

3 Karakteristik Orang tua 

Pendidikan 

Rendah 

Tinggi 

Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak bekerja 

 

 

22 

54 

 

75 

0 

 

 

28,9 

71,1 

 

100 

0 

4. Higien 

Baik 

Tidak Baik 

 

71 

5 

 

93,4 

6,6 

4. Sanitasi 

Baik 

Tidak Baik 

 

64 

12 

 

84,2 

15,8 
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Berdasarkan hasil analisis univariat diatas, yaitu jumlah sampel 

dengan status gizi Stunted sebesar 50 % dan sampel dengan status gizi 

normal sebesar 50 %. Sampel sebagian besar berumur 1-2 tahun yaitu 

sebesar 63,2 % dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 53,9 %. Orang 

tua sampel sebagian besar berpendidikan tinggi yaitu 71,1 % dan 100% 

orang tua bekerja. Sebagian besar higien balita dengan kategori baik 

yaitu sebesar 93,4 % dan sanitasi lingkungan balita dengan kategori 

baik sebesar 84,2 %. 

 

5.2.2 Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat 

hubungan antara variabel independen dan variable dependen. Analisa 

yang dilakukan terdiri dari karakteristik balita, karakteristik orangtua, 

higien, sanitasi lingkungan dan status gizi balita (stunted). Dalam 

penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah uji chi square. 
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Tabel 4. Analisis Bivariat 

 

No Variabel Independent         Status Gizi  P 

Value 
Stunted Normal 

n % n % 

1 Karakteristik Balita 

Umur Balita 

1-2 Tahun 

3-5 Tahun 

 

 

28 

10 

 

 

73,7  

26,3 

 

 

20  

18 

 

 

52,6 

47,4  

 

 

0,095 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

23 

15 

 

60,5 

39,5 

 

18 

20 

 

47,4 

52,6 

 

0,357 

2 Karakteristik Orang tua 

Pendidikan 

Rendah 

Tinggi 

 

 

15 

23 

 

 

39,5 

60,5 

 

 

7 

31 

 

 

18,4 

81,6 

 

 

0,075 

 Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak Bekerja 

 

36 

0 

 

50 

0 

 

36 

0 

 

100 

0 

 

0,987 

3 Higien 

Tidak Baik 

Baik 

 

3 

35 

 

7,9 

92,1 

 

2 

36 

 

5,3 

94,7 

 

1,000 

4 Sanitasi 

Tidak Baik 

Baik 

 

12 

26 

 

31,6 

68,4 

 

0 

38 

 

0 

100 

 

0,000 

 

 

Berdasarkan analisis bivariat diatas, menunjukkan bahwa dari 4 

Variabel independent yang diteliti, hanya 1 variabel independent yang 
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memiliki hubungan signifikan dengan kejadian stunted. Hasil analisis 

karakteristik balita dengan status gizi stunted sebagian besar berumur 1-

2 tahun yaitu sebesar 73,7 % dan balita dengan status gizi normal 

sebagian besar berumur 1-2 tahun yaitu sebesar 52,6 % . Berdasarkan 

hasil uji statistik chi-square bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara umur balita dengan kejadian stunted. Hasil analisis karakteristik 

balita dengan status gizi stunted sebagian besar berjenis kelamin laki-

laki yaitu sebesar 60,5 % dan balita dengan status gizi normal sebagian 

besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 52,6 %. Berdasarkan 

hasil uji statistik chi-square bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin balita dengan kejadian stunted. 

Hasil analisis karakteristik orang tua, balita dengan status gizi 

Stunted sebagian besar memiliki orang tua berpendidikan tinggi yaitu 

sebesar  60,5 % dan balita dengan status gizi normal sebagian besar 

memiliki orang tua berpendidikan tinggi yaitu sebesar 81,6%. 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-square bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendidikan orang tua dengan kejadian stunted. 

Hasil analisis karakteristik orang tua, balita dengan status gizi Stunted 

sebagian besar memiliki orang tua bekerja yaitu sebesar  100 % dan 

balita dengan status gizi normal sebagian besar memiliki orang tua 

bekerja yaitu sebesar 100%. Berdasarkan hasil uji statistik chi-square 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan orang tua 

dengan kejadian stunted. 

 Hasil analisis higien, balita dengan status gizi Stunted sebagian 

besar memiliki higien dengan kategori baik yaitu sebesar 92,1 %  dan 

balita dengan status gizi normal sebagian besar memiliki higien dengan 

kategori baik yaitu sebesar 94,7 %. Berdasarkan hasil uji statistik chi-

square bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara higien balita 

dengan kejadian stunted. 

Hasil analisis sanitasi lingkungan, balita dengan status gizi 

Stunted sebagian besar memiliki sanitasi lingkungan dengan kategori 

baik yaitu sebesar 68,4 %, namun balita dengan status gizi Stunted 
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sebesar 31,6 % memiliki sanitasi lingkungan dengan kategori tidak 

baik. Balita dengan status gizi normal sebagian besar memiliki sanitasi 

lingkungan dengan kategori baik yaitu sebesar 100 %.  Berdasarkan 

hasil uji statistik chi-square didapatkan p value 0,000 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sanitasi 

lingkungan dengan kejadian stunted. 

 

5.3  Pembahasan 

5.3.1 Variabel Independent yang Berhubungan 

Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Stunted 

 Berdasarkan hasil uji statistik chi-square maka dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara sanitasi lingkungan dengan 

kejadian stunted pada balita. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Oktavia (2016) yang menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara balita yang memiliki sanitasi lingkungan tidak 

baik dengan kejadian stunted pada balita. 

Penelitian ini terbukti bahwa sanitasi lingkungan yang tidak baik 

berhubungan dengan kejadian stunted pada balita 

 

5.3.2 Variabel Independent yang Tidak Berhubungan 

Karakteristik Balita (Umur  dan Jenis Kelamin Balita) 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-square maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara umur  dan jenis 

kelamin balita dengan kejadian stunted pada balita. Artinya hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan karakteristik balita dengan kejadian 

stunted pada balita ditolak.  

Hal ini hampir sama dengan penelitian (Martianto,2008) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara karakteristik 

balita dengan kejadian stunted pada balita. Penelitian ini tidak terbukti 

bahwa karakteristik balita  berhubungan dengan kejadian stunted pada 

balita.  
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Karakteristik Orang Tua (Pendidikan dan Pekerjaan) 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-square maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dan 

pekerjaan orang tua dengan kejadian stunted pada balita. Artinya 

hipotesis yang menyatakan ada hubungan karakteristik orang tua 

dengan kejadian stunted pada balita ditolak.  

Hal ini tidak sama dengan penelitian (Utami,2013) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara karakteristik 

orang tua dengan kejadian stunted pada balita. Penelitian ini tidak 

terbukti bahwa karakteristik orang tua  berhubungan dengan kejadian 

stunted pada balita.  

 

Higien Balita 

Berdasarkan hasil uji statistik chi-square maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara higien balita dengan 

kejadian stunted pada balita. Artinya hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan higien balita dengan kejadian stunted pada balita ditolak.  

Hal ini tidak sama dengan penelitian (Utami,2013) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara higien balita 

dengan kejadian stunted pada balita. Penelitian ini tidak terbukti bahwa 

higien balita berhubungan dengan kejadian stunted pada balita.  

 

5.4  Keterbatasan Penelitian 

Pada saat penelitian, peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengukuran tinggi badan balita karena ada beberapa balita yang menangis 

disebabkan takut pada saat dilakukan pengukuran, oleh sebab itu peneliti 

harus membujuknya terlebih dahulu atau mengganti dengan sampel yang 

lain . 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1    Kesimpulan 

a. Berdasarkan hasil analisis univariat yaitu jumlah sampel dengan status 

gizi Stunted sebesar 50 % dan sampel dengan status gizi normal sebesar 

50 %.  

b. Karakteristik Balita sebagian besar berumur 1-2 tahun yaitu sebesar 

63,2 % dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 53,9 %.  

c. Karakteristik Orang tua sampel sebagian besar berpendidikan tinggi 

yaitu 71,1 % dan 100% orang tua bekerja.  

d. Higien sebagian besar higien balita dengan kategori baik yaitu sebesar 

93,4 %  

e. Sanitasi lingkungan sebagian besar dengan kategori baik sebesar 84,2%. 

f.  Tidak ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara karakteristik 

balita (jenis kelamin) dengan kejadian Stunted. 

g.  Tidak ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara karakteristik 

balita (umur) dengan kejadian Stunted. 

h.  Tidak ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara karakteristik 

orang tua (pendidikan) dengan kejadian Stunted. 

i.  Tidak ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara karakteristik 

orang tua (pekerjaan) dengan kejadian Stunted. 

j.   Tidak ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara higien dengan 

kejadian Stunted. 

k.  Ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara sanitasi lingkungan 

dengan kejadian Stunted. 
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6.2    Saran 

 

a.  Bagi Orang Tua Balita 

  Perlunya meningkatkan hygiene atau kebersihan diri balita dan 

sanitasi atau kebersihan lingkungan untuk mencegah terjadinya gangguan 

kesehatan pada balita yang dapat mempengaruhi status gizi balita serta 

menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

b.  Bagi Pelayanan Kesehatan dan Institusi Terkait 

  Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya menerapkan PHBS (Perilaku Hidup bersih dan Sehat) 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan agar dapat menanggulangi penyakit infeksi yang dapat 

menyebabkan terjadinya status gizi Stunted pada balita. 

Diharapkan dapat menjadi bahan intervensi untuk dilakukan penelitian 

selanjutnya mengenai  faktor-faktor penyebab masalah gizi kronis pada 

balita.  
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Lampiran 1 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

 

 Bersama surat ini saya Beauty Rahayu, selaku peneliti utama dalam 

penelitian dengan judul “Hubungan Karakteristik Balita, Karakteristik Orang tua, 

Hygiene dan Sanitasi Lingkungan terhadap kejadian Stunted di Kelurahan 

Kampung Melayu tahun 2017” memohon kesediaan Sdr/Sdri untuk menjadi 

responden penelitian tersebut dan bersedia mengisi kuesioner yang terlampir. 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui judul Hubungan Karakteristik Balita, 

Karakteristik Orang tua, Hygiene dan Sanitasi Lingkungan terhadap kejadian 

Stunted di Kelurahan Kampung Melayu tahun 2017. 

 Penelitian ini membutuhkan 150 responden berusia 1-5 tahun dengan 

metode case control. 

 

A. Kesukarelaan untuk ikut penelitian 

Sdr/Sdri bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada paksaan. 

Bila Sdr/Sdri sudah memutuskan untuk ikut, anda juga bebas untuk 

mengundurkan diri/berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda ataupun 

sanksi apapun. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Prosedure penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Subyek dan orang tua subyek akan diberi penjelasan mengenai penelitian 

terlebih dahulu secara tertulis. Penelitian ini membutuhkan persetujuan 

dari orangtua/ wali. Orang tua Sdr/Sdri akan diberikan lembar persetujuan 

yang menyatakan bahwa Bapak/Ibu mengijinkan anaknya untuk dapat 

ikut dalam penelitian ini. Lembar persetujuan kemudian dikembalikan 

kepada peneliti. 

2. Tahap berikutnya Sdr/Sdri akan diukur data antropometri yang berupa 

tinggi badan. Dalam pelaksanaan, penelitian ini terutama dalam 

pengukuran antropometri akan dibantu oleh 2-3 enumerator. 

3. Parameter yang akan di nilai adalah: 
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a. Antropometri : tinggi badan 

b. Karakteristik Balita : Umur dan Jenis Kelamin 

c. Karakteristik Orang tua : Pendidikan dan Pekerjaan 

d. Hygiene dan Sanitasi Lingkungan Subyek. 

 

C. Kewajiban Subyek Penelitian 

Sebagai subyek penelitian, Sdr/Sdri berkewajiban mengikuti aturan atau 

petunjuk penelitian seperti yang tertulis di atas. Bila ada yang belum jelas, 

Sdr/Sdri bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti. 

 

D. Risiko, efek samping, dan penanganannya 

Pengukuran antropometri yang akan dilakukan tidak akan memberikan efek 

samping secara kesehatan yang berarti, namun kuesioner yang harus diisi 

sendiri oleh responden yang dapat menimbulkan kejenuhan dalam proses 

pengisiannya. 

 

E. Manfaat penelitian 

Manfaat yang akan didapat baik subyek maupun pihak kelurahan kampung 

melayu dapat mendapatkan pemeriksaan antropometri secara gratis serta 

informasi mengenai data antropometri yang berhubungan dengan status gizi 

dan kesehatan. 

 

F. Kerahasiaan 

Informasi yang berkaitan dengan identitas subyek dan hasil yang didapat 

dalam penelitian ini bersifat rahasia dan data hanya akan digunakan untuk 

tujuan penelitian dan analisis data. 

 

G. Pembiayaan 

Semua pembiayaan yang terkait dengan penelitian ini akan ditanggung oleh 

peneliti. 
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H. Informasi tambahan 

Jika ada informasi yang kurang jelas mengenai penelitian ini, 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dapat menghubungi penanggung jawab penelitian ini. 

 

    

  Hormat Saya 

 

 

 

     Peneliti 
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Lampiran 2.  

PERNYATAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

 

Penelitian Mengenai 

“Hubungan Karakteristik Balita, Karakteristik Orang tua, Hygiene dan Sanitasi 

terhadap kejadian Stunted di Kelurahan Kampung Melayu tahun 2016.” 

 

Setelah mendapatkan cukup informasi dan mengetahui pentingnya penelitian ini, 

maka dengan ini saya menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk mengizinkan 

anak saya menjadi responden dalam penelitian tersebut diatas. Saya mengerti 

bahwa saya dapat menolak un   tuk ikut dalam penelitian. Saya sadar bahwa saya 

dapat mengundurkan diri dari penelitian ini kapan saja saya mau. 

 

Saya,sebagai Orang Tua/ Wali dari : 

Nama  Balita  : ……………………………….....(L/P) 

Umur             : ………………………………….. 

Tanggal Lahir : …/…/…. 

Alamat           : Kelurahan Kampung Melayu 

                        RT ……… RW……. 

                        No tlp : 

 

 Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun 

dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

       Jakarta, ………………..2017 

Saksi       Yang Menyetujui 

 

 

 

(  )     (Nama Orang tua/Wali) 
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Lampiran 3. 

KUESIONER 

 

Nomor Responden     : 

Tanggal Wawancara   : 

Kelurahan                  : Kampung Melayu 

 

1. DATA ANAK 

Jenis Kelamin               : 

Tanggal Lahir             : 

Umur Balita              :           Tahun 

Tinggi Badan (Saat Wawancara) :         cm 

Nilai Z-score                               :             SD 

 

2. DATA ORANG TUA 

  Ayah    

  Pendidikan Terakhir :   

  Pekerjaan  : 

  Ibu    

  Pendidikan Terakhir : 

  Pekerjaan  : 
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Lampiran 4. 

KUESIONER 

HIGIENE & SANITASI LINGKUNGAN 

HIGIENE : 

1. Berapa kali balita mandi dalam sehari ? 

1. 1 kali 

2. >2 kali 

2. Apakah balita mandi menggunakan sabun mandi ? 

1. Ya 

2. Tidak 

3. Jika Ya, sabun apa yang digunakan ? 

1. Sabun Cair 

2. Sabun Batang 

4. Apakah setiap hari ibu/ayah menggosok gigi balita ? 

1. Ya 

2. Tidak 

5. Jika ya, berapa kali dalam sehari  ? 

1. >2 kali sehari 

2. < 2 kali sehari 

6. Apakah dalam seminggu terakhir balita keramas ? 

1. Ya 

2. Tidak 

7. Jika ya, berapa kali dalam seminggu ? 

1. >2 kali seminggu 

2. < 2 kali seminggu 

8. Apakah setiap hari ibu/ayah membersihkan telinga balita bagian luar ? 

1. Ya 

2. Tidak 

9. Jika ya, dengan apa ibu/ayah membersihkan telinga balita bagian luar ? 

1. Korek kuping/kapas 
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2. Handuk/kain halus 

10. Sebelum makan, apakah balita selalu mencuci tangan (bila disuapi apakah 

pengasuh mencuci tangan)? 

1. Ya 

2. Tidak 

11. Sesudah makan, apakah balita selalu mencuci tangan (bila disuapi apakah 

pengasuh mencuci tangan ) ?  

1. Ya 

2. Tidak 

12. Jika ya, pembersih apa yang digunakan ? 

1. Sabun Batang 

2. Sabun Cair 

13. Setelah anak buang air besar/kecil,apakah pengasuh selalu mencucinya 

dengan pembersih? 

1. Ya 

2. Tidak 

14.  Jika ya, pembersih apa yang digunakan ? 

1. Sabun Batang 

2. Sabun Cair 

15. Apakah pengasuh (ibu/ayah) selalu memotong kuku tangan dan kuku 

kaki balita jika sudah panjang dan kotor ? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

SANITASI LINGKUNGAN : 

 

16. Apakah kasur dan bantal balita dibersihkan/dijemur secara rutin setiap 

minggu ? 

1. Ya 

2. Tidak 

17. Bagaimana keadaan air yang biasa dikonsumsi balita ? 

1. Baik ( tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau) 
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2. Tidak baik (berasa, berwarna, berbau) 

18. Berapakah jarak sumber air minum dengan penampungan akhir 

kotoran/tinja terdekat ? 

1. >10 meter 

2. <10 meter 

19. Darimana sumber air minum yang dikonsumsi balita ? 

1. PAM 

2. Sumur/pompa air 

3. Lain-lain, sebutkan... 

20. Apakah disetiap ruangan terdapat ventilasi udara ? 

1. Ada dan selalu dibuka 

2. Ada tetapi jarang dibuka 

3. Tidak ada 

21. Apakah dirumah balita memiliki tempat pembuangan sampah ? 

1. Ada tertutup 

2. Ada terbuka 

3. Tidak ada 

22.  Bagaimana pengolahan sampah yang dihasilkan ? 

1. Di bakar 

2. Di angkut oleh tukang sampah 

3. Di buang di kali 

23.   Apakah anda memiliki tempat pembuangan limbah akhir ? 

1. Ada tertutup 

2. Ada terbuka 

3. Tidak ada 

24.  Apakah anda memiliki jamban ? 

1. Ya 

2. Tidak, alasan…. 

25. Jika ya, apa tipe jamban yang anda miliki ? 

1. Leher Angsa 

2. Jamban Cemplung 
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Lampiran 5. 

DOKUMENTASI 

Pengambilan Data (Wawancara dan Pengisian Kuesioner)  

Tempat : Aula Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu 

          

 

Pengukuran Tinggi Badan dan Panjang Badan Balita 

Tempat : Aula Puskesmas Kelurahan Kampung Melayu 

          

   


