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ABSTRACT 

 

HISTORY OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING AND MOTHER'S 

EDUCATION LEVEL AS RISK FACTORS FOR STUNTING IN TODDLERS 

AGE 24-59 MONTHS IN KOTA KARANG COMMUNITY HEALTH CENTER 

BANDAR LAMPUNG CITY 

 

 

By 

 

FARID FADHLURRAHMAN FAJRI 

 

 

 

Background: Stunting is a growth failure condition that occurs in toddlers due to 

chronic malnutrition. The government's effort is in the form of a national program 

in acceleration of nutrition improvement in the framework of the first thousand 

days of life (the 1000 HPK Movement) to reduce the incidence of stunting.One of 

which is the socialization about the importance of exclusive breastfeeding. 

Bandar Lampung City is one of the priority cities in the context of stunting 

prevention in 2021 and has exclusive breastfeeding coverage of 62.5% in 2018. 

Methods: This research is a quantitative study with an analytical observational 

method using a case control approach. Sampling was carried out using purposive 

sampling method. Primary data in the form of exclusive breastfeeding history and 

mother's education level were obtained by interviewing mothers based on tested 

questionnaires. Data analysis was done by using chi square test. 

Result: 54.2% of mothers did not give exclusive breastfeeding with p-value 0.000 

and OR 6,000 (95% CI 2.471-14.579). As many as 59.4% of mothers with basic 

education level wirh p-value of 0.013 and an OR of 3.182 (95% CI 1.356-7.467). 

Conclusion: The history of exclusive breastfeeding and the mother's education 

level are risk factors for stunting in Kota Karang community health center Bandar 

Lampung city. 

 

Keyword: exclusive breastfeeding, mother's education level, stunting 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

RIWAYAT PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN TINGKAT 

PENDIDIKAN IBU SEBAGAI FAKTOR RISIKO STUNTINGPADA 

BALITA USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA 

KARANG BANDARLAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

FARID FADHLURRAHMAN FAJRI 

 

 

 

Latar Belakang: Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada 

balita akibat kekurangan asupan gizi secara kroni. Upaya pemerintah berupa 

pengadaan programgerakan nasional percepatan perbaikan gizidalam rangka 

seribu hari pertama kehidupan (Gerakan 1000 HPK) demi menurunkan angka 

kejadian stunting salah satunya adalah promosi akan pentingnya ASI eksklusif. 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota prioritas dalam rangka 

penangan stunting pada tahun 2021 dan memiliki cakupan pemberian ASI 

eksklusif sebesar 62,5% pada tahun 2018. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

observasional analitik menggunakan pendekatan kasus kontrol. Data primer 

berupa riwayat pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan ibu diperoleh 

dengan melakukan wawancara kepada ibu berdasarkan kuesioner yang sudah 

valid. Analisis data lewat uji chi square. 

Hasil: 54,2% ibu tidak memberikan ASI eksklusif dengan p-value 0,000 dan OR 

6,000 (95% CI 2,471-14,579). Sebesar 59,4% ibu telah menempuh pendidikan 

dasar dengan p-value 0,013 dan OR 3,182 (95% CI 1,356-7,467). 

Simpulan: Riwayat pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan ibu 

merupakan faktor risiko kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Kota 

Karang Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: ASI eksklusif, stunting, tingkat pendidikan ibu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Stunting merupakan suatu permasalahan gizi berupa keadaan kekurangan 

gizi akibat dari asupan gizi yang tidak mencukupi dalam waktu cukup 

lama karena pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. 

Stunting dapat terjadi saat bayi masih dalam kandungan dan akan terlihat 

ketika usia balita 24 bulan. Diketahui prevalensi kematian bayi dan anak, 

kerentanan terhadap penyakit, dan postur yang buruk disebabkan oleh gizi 

saat usia dini (Millennium Challenge Account Indonesia, 2014). 

 

Stunting dapat diidentifikasi apabila terdapat data seorang balita yang telah 

dilakukan pengukuran tinggi atau panjang badan, dan didapatkan hasil di 

bawah standar pertumbuhan linear terhadap usianya. Balita dikatakan 

stunting apabila memiliki nilai z-score <-2 standar deviasi (stunted) dan<-

3 standar deviasi (severely stunted) (Kemenkes RI, 2010). 

 

Faktor stunting datang dari berbagai dimensi dan tidak hanya disebabkan 

oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh maternal maupun balita. 

Dinyatakan bahwa perlakuan yang paling berpengaruh terhadap usaha 

untuk mengurangi angka prevalensi stunting yaitu memberikan asupan gizi 

yang baik, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak. 

Kejadian stunting, sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu 

mengenai kesehatan gizi, sebelum dan pada masa gestasi, serta 

pascakelahiran (TNPPK , 2017). 
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Diketahui terdapat berbagai macam dampak yang dapat disebabkan oleh 

kejadian stunting. Untuk jangka menengah,dapat terjadi penurunan 

produktivitas dan daya saing saat usia dewasa. Sementara itu, dampak 

jangka panjang yang dapat terjadi, yaitu individu yang mengalami stunting 

memiliki kerentanan yang lebih terhadap gangguan metabolik dan risiko 

penyakit degeneratif, seperti penyakit stroke, jantung, maupun diabetes 

mellitus (Purwandini, 2013) 

 

Resolusi target global pada gizi ibu dan anak menurut WHO merupakan 

prioritas. Penurunan prevalensi kejadian stunting sebesar 40% skala global 

atau 3,9% penurunan pada setiap tahun dari periode 2012 sampai dengan 

2025 menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Berdasarkan data 

Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, balita dengan 

kategori pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan 

masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi 

untuk balita usia 0-59 bulan dengan perawakan pendek dan sangat pendek 

menurut data Riskesdas 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,5% 

dan 19,3%. Pada tahun 2019 grafik angka kejadian stunting nasional 

secara kumulatif mengalami penurunan yaitu menjadi 27,67% (Kemenkes 

RI, 2019). Meskipun mengalami penurunan persentase, stunting tetap 

menjadi suatu perhatian dan masih tergolong permasalahan serius terkait 

masalah gizi di Indonesia (Rapat Kerja Kesehatan Nasional, 2020). 

Permasalahan ini dianggap serius mengingat target WHO yang 

menyatakan bahwa prevalensi stunting di suatu negara tidak melebihi 

angka 20%. 

 

Banyak faktor yang turut berkontribusi pada siklus malnutrisi intergenerasi 

meliputi status gizi ibu yang buruk, penyakit infeksi, pemberian ASI yang 

tidak adekuat, makanan pendamping ASI (MPASI) yang kualitas dan 

kuantitasnya buruk, pola asuh yang tidak optimal dan faktor-faktor lain 

seperti kondisi ekonomi, akses pelayanan kesehatan, pangan keluarga, dan 

pendidikan ibu (Mariott et al., 2010 ; Gupta et al., 2013). 
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Pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan ibu berhubungan 

terhadap kejadian stunting (Mustamin et al., 2018). Pernyataan ini 

didukung dengan hasil dari beberapa penelitian bahwa pemberian ASI 

eksklusif selama enam bulan pertama dan pemberian komposisi MP-ASI 

yang tepat, merupakan upaya yang dapat menurunkan angka stunting dan 

meningkatkan kelangsungan hidup anak (Prendergast et al., 2014; Rehman 

et al., 2009). 

 

Definisi menyusui secara eksklusif yaitu memberikan ASI kepada bayi 

tanpa tambahan makanan dan minuman pendamping (termasuk air jeruk, 

madu, air gula), yang dimulai sejak hari pertama kelahiran sampai dengan 

usia 6 bulan. Setelah bayi berumur enam bulan, bayi boleh diberikan 

makanan pendamping ASI (MPASI), karena ASI tidak dapat memenuhi 

lagi keseluruhan kebutuhan gizi bayi sesudah umur enam bulan. Akan 

tetapi, pemberian ASI bisa diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun (Dahlan 

et al., 2013).  

 

Menurut kebijakan WHO dan United Nations International Children's 

Emergency Fund (UNICEF) bahwa pemberian asupan bayi baru lahir 

direkomendasikan untuk diberikan ASI secara eksklusif, yaituASI 

diberikan selama enam bulan penuh, tanpa makanan tambahan maupun 

pengganti dengan tujuan mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan, 

kesehatan, dan kecukupan nutrisi. Dalam kebijakan nasional pula, 

tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia 

No.450/Menkes/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Secara eksklusif di 

Indonesia menetapkan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan 

dilanjutkan sampai dua tahun dengan pemberian makanan pendamping 

ASI (MPASI). 

 

Studi terhadap populasi dilakukan oleh Semba et al. (2008) dengan 

indikator pertumbuhan anak dan pendidikan orang tua serta status sosial 

ekonomi yang dikumpulkan dari 590 ribu keluarga di Indonesia dan 395 

ribu keluarga di Bangladesh sebagai bagian dari surveilans program gizi 
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utama, menunjukkan hasil yang signifikan bahwa tingkat pendidikan ibu 

menjadi salah satu faktor utama yang berhubungan dengan kejadian 

stunting di Indonesia. Ditemukan kesamaan antara populasi keluarga di 

Indonesia dan Bangladesh, yaitu ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi 

menunjukkan angka perilaku pengasuhan yang lebih baik. Dalam hal ini, 

perilaku pengasuhan yang dimaksud adalah memberikan vitamin A pada 6 

bulan terakhir, pemberian vaksin sesuai usia anak, memberikan tempat 

defekasi yang higienis, dan rutin membawa anak ke posyandu. 

 

Riset mengenai hubungan antara tingkat pendidikan ibu terhadap kejadian 

stunting telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Penelitian 

oleh Rahayu dan Khairiyati (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu dan kejadian stunting. Ibu 

dengan tingkat pendidikan tinggi dinyatakan lebih mudah dalam menerima 

informasi tentang gizi maupun kesehatan dibandingkan dengan ibu yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah (Ni’mah dan Muniroh, 2015). Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maywita dan Putri (2019) 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dan kejadian stunting. Pendidikan ibu yang tinggi 

menunjukkan kapasitas dalam penerimaan informasi terkait kesehatan, 

namun di sisi lain pendidikan tinggi juga berdampak pada perubahan nilai 

sosial seperti intensitas pekerjaan yang lebih tinggi yang justru dapat 

menjadi faktor pemberian asuhan yang kurang. Sehingga latar belakang 

pendidikan kurang signifikan terhadap fenomena stunting (Septikasari et 

al., 2016). 

 

Angka kejadian stunting di Provinsi Lampung yang termuat pada 

Riskesdas 2018 menunjukan angka sebesar 27,3% dimana angka untuk 

balita dengan indeks sangat pendek memiliki kontribusi 9,6% di 

dalamnya. Perolehan total prevalensi kejadian stunting di Provinsi 

Lampung, Kota Bandar Lampung terpantau masih memiliki angka 

prevalensi yang cukup tinggi yaitu sebesar 25,14%. Data cakupan 



5 

 

pemberian ASI eksklusif, menurut data sensus terkait cakupan pemberian 

ASI eksklusif di Indonesia yaitu masih 65,16% pada tahun 2018. Provinsi 

Lampung menunjukkan capaian bayi usia di bawah enam bulan yang 

menerima ASI eksklusif adalah sebesar 61,6% dan untuk di Kota Bandar 

Lampung sebesar 62,5% (Dinkes Provinsi Lampung, 2018).  

 

Menurut riset dengan output data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan 

Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pengukuran balita bulan Februari 

2021 di seluruh Puskesmas yang tersebar di Kota Bandar Lampung, 

diperoleh data bahwa puskesmas dengan data balita stunting paling tinggi 

yaitu pada Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang dengan persentase 

sebesar 24,7%. Dari total persentase tersebut terdapat sekitar 283 anak 

dengan keadaan stunting yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Kota 

Karang yang terdiri dari 3 kelurahan yaitu, Kelurahan perwata, Kelurahan 

Kota Karang dan Kelurahan kota Karang Raya. Setelah dilakukan 

presurvey pada bulan Agustus lalu, didapatkan Puskesmas Kota Karang 

menjadi lokus stunting dengan data hasil pengukuran balita usia 0-59 

bulan berdasarkan tinggi badan menurut umur yang dilakukan pada bulan 

Februari 2021, diperoleh 283 anak dengan kategori stunting dengan 

rincian 202 anak dengan kategori pendek dan 81 anak dengan kategori 

sangat pendek. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan angka kejadian stunting 

yang masih tinggi terhadap berbagai macam faktor seperti riwayat 

pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan Ibu, mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian tentang Riwayat Pemberian ASI Eksklusif dan 

Tingkat Pendidikan Ibu Sebagai Faktor Risiko Stunting Pada Balita Usia 

24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang coba 

diungkap pada penelitian ini adalah apakah riwayat pemberian ASI 
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eksklusif dan tingkat pendidikan ibu merupakan faktor risiko stunting pada 

balitausia 24-59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Bandar 

Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis riwayat pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan 

ibu sebagai faktor risiko stunting pada balita usia 24-59 bulan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Bandar Lampung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui persentase tingkat pendidikan ibu, ibu yang memberikan 

ASI eksklusif dan ibu yang mempunyai balita stunting 

2. Menganalisis tingkat pendidikan ibu sebagai faktor risiko stunting. 

3. Menganalisis riwayat pemberian pemberian ASI eksklusif sebagai 

faktor risiko stunting. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

peniliti dan sebagai sarana penambah wawasan bagi khalayak umum. 

Secara khusus, penelitian ini dimaksud agar dapat bermanfaat untuk: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan 

yang mungkin kelak akan dilaksanakan. 

b. Menambah kontribusi keilmuan pada berbagai macam bidang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data valid mengenai 

riwayat pemberian asi eksklusif dan tingkat pendidikan ibusebagai 

faktor risiko stunting pada balita usia 24-59 bulan. 

b. Dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama bagi ibu agar 

dapat mencegah faktor-faktor terkait risiko stunting. 

c. Sebagai rekomendasi untuk pemerintah dalam menangani kasus 

stunting dan pengadaan program konseling ASI eksklusif secara 

merata. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Stunting 

2.1.1 Definisi Stunting 

Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan seseorang 

menjadi lebih pendek di bandingkan dengan tinggi badan individu lain 

yang seusianya (Permendes PDTT, 2017). Peristiwa stunting disebabkan 

oleh kekurangan gizi kronis dan episode infeksi berulang pada periode 

1.000 Hari Pertama Kehidupan (Husnaniyah et al., 2020) 

 

Pada balita stunting terjadi kondisi gagal tumbuh akibat dari kekurangan 

gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi 

terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi 

lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 

tahun. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017). 

 

Stunting adalah suatu permasalah kesehatan masyarakat yang berkaitan 

dengan peningkatan risiko mortalitas, kesakitan serta menjadi 

penghambat perkembangan motorik maupun mental. Stunting dibentuk 

oleh tumbuh kejar yang tidak memadai yang menggambarkan 

ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan 

normal juga dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan 

selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik (Kusharisupeni, 2008). 
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2.1.2 Indikator Stunting 

Menurut WHO stunting didasarkan pada indeks panjang badan menurut 

(PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dan batas (z-score) <-

2SD (WHO, 2010). Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi 

yang sifatnya kronis sebagai akibatdari keadaan yang berlangsung lama, 

seperti kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan 

yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak 

menjadi pendek (Achadi, 2012). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas, 2010) stunting dapat diklasifikasikan dengan 

melakukan pengukuran dan penilaian antropometri. Antropometri adalah 

indikator yang digunakan untuk mengukur indeks gizi. Status gizi yang 

diukur secara antropometrik dapat diketahui melalui beberapa indeks. 

Individu dikatakan mendapat pertumbuhan yang optimal, apabila 

mencapai standar pertumbuhan yang sudah seharusnya dicapai pada usia 

tersebut. 

 

Tolak ukur yang digunakan untuk penilaian stunting adalah panjang 

badan (PB) atau tinggi badan (TB) dan usia anak. Pengukuran panjang 

badan (PB) ditujukan untuk anak usia 0-24 bulan yang diukur dengan 

cara telentang menggunakan infantometer. Bila anak dengan usia 0-24 

bulan diukur berdiri, maka hasil dari pengukuran dikoreksi dengan 

menambahkan 0,7 cm. Pengukuran tinggi badan (TB) digunakan kepada 

anak usia diatas 24 bulan yang diukur dengan cara berdiri, menggunakan 

alat yaitu, microtoise. Bila anak umur diatas 24 bulandiukur telentang, 

maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan mengurangkan 0,7 cm 

(Permenkes, 2020). 

 

Penilaian status gizi penanda stunting menggunakan indeks PB/U atau 

TB/U. Pengukuran antropometri TB/U atau PB/U memberi informasi 

terkait indikasi permasalahan gizi yang sudah berlangsung secara kronis. 

Kemiskinan, pola hidup yang tidak sehat, praktek pemberian asupan 
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makanan yang buruk sejak kelahiran anak merupakan faktor yang 

mengakibatkan anak menjadi pendek pada usianya. 

 
Tabel 1.Kategori Ambang Batas Status Gizi Anak. 

 
 

Panjang badan menurut umur 

 

Sangat Pendek 

 

< -3 SD 

(PB/U) atau tinggi badan  Pendek -3 SD sampai dengan < -2 SD 
menurut umur (TB/U) Normal -2 SD sampai dengan +3 SD 

Anak umur 0-60 bulan Tinggi >+3SD 

Sumber: Permenkes (2020) 

2.1.3 Dampak Stunting 

 Dampak jangka panjang dan dampak lain berulang selama dalam siklus 

kehidupan pada balita stunting terjadi saat 1000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK) dimana ini merupakan awal terjadinya proses pertumbuhan. 

Keadaan ini bersifat kronis, sehingga dapat mengakibatkan penurunan 

fungsi kognitif hingga berdampak pada sumberdaya manusia yang tidak 

berkualitas (Budiastutik, 2019). 

 

 Defisit asupan nutrisi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan 

gangguan fungsi otak secara permanen (Yadika et al., 2019). Stunting 

akan berdampak terhadap menurunnya tingkat intelektual dan 

kemampuan kognitif pada anak (Aryastami, 2017). Melalui hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Solihin (2013) melalui uji korelasi 

didapatkan bahwa TB/U pada balita terdapat hubungan positif dengan 

tingkat perkembangan kognitif. Hal ini memiliki arti bahwa balita 

dengan tinggi badan lebih, memiliki tingkat perkembangan kognitif yang 

tinggi pula. Pemenuhan status gizi penting bagi proses perkembangan 

dan kematangan sel saraf otak (Ernawati et al., 2014). Kekurangan gizi 

pada masa emas pertumbuhan anak akan berpengaruh pada fungsi sistem 

saraf pusat (SSP) dan perkembangan struktural SSP serta pengembangan 

sistem neurotransmitter (Georgieff, 2007). 

 

 Dinyatakan dalam WHO, fenomena balita pendek menjadi masalah 

kesehatan masyarakat apabila tingkat prevalensi mencapai 20% atau 
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lebih. Balita dengan kondisi stunting akan mengalami hambatan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan organ (Ariani, 2020). Dalam Bhutta et 

al. (2013) menjelaskan bahwa balita yang mengalami stunting berisiko 

untuk menimbulkan dampak selama periode pertumbuhan dan 

perkembangan hidupnya. Dampak jangka pendek dapat berupa, 

kegagalan tumbuh, hambatan kognitif dan motorik, dan gangguan 

metabolisme. Untuk dampak jangka panjang meliputi, kapasitas 

intelektual yang rendah, gangguan pada fungsi dan struktur saraf otak 

yang permanen sehingga menyebabkan penurunan kemampuan saat 

menerima ilmu di sekolah, dan meningkatkan risiko terkena penyakit 

degeneratif seperti diabetes, dan jantung koroner. Ukuran panjang badan 

yang tidak sesuai saat usia dewasa, akan meningkatkan risiko obesitas, 

penyakit degeneratif, dan aktivitas pekerjaan yang tidak optimal 

sehingga berdampak pada penurunan produktivitas dalam bekerja 

(WHO, 2017) 

 

Secara lebih luas, dampak yang dapat ditimbulkan dari kejadian stunting 

adalah pada kemajuan bangsa yang dapat mengalami penurunan karena 

aset penerus bangsa (anak-anak) yang mengalami gangguan kesehatan 

akibat ketidaksempurnaan perkembangan fisik, sehingga produktifitas di 

berbagai sector otomatis akan menurun. Hal ini akan pula berdampak 

pada pembangunan bangsa yang selama ini direncanakan (Henningham, 

2008). 

 

2.2 Faktor Determinan Stunting 

2.2.1 ASI Eksklusif 

Air Susu Ibu eksklusif adalah pemberian ASI selama enam bulan penuh,  

tanpa adanya tambahan asupan cairan seperti, susu formula, air the, air 

jeruk, air putih dan tanpa ada pemberian tambahan makanan lain, seperti 

bubur, pisang, dan bubur susu. Balita dengan usia di atas enam bulan, 

dapat diberikan makanan pendamping ASI dengan tetap 
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mempertahankan asupan ASI yang diberikan hingga usia mencapai 2 

tahun atau lebih (Wiji, 2013). Rekomendasi juga diberikan dalam 

UNICEF dan WHO bahwa ibu menyusui secara eksklusif selama 6 

bulan. Makanan pendamping ASI (MPASI) dapat diberikan setelah usia 

bayi diatas 6 bulan dengan tetap memberikan asupan ASI hingga anak 

berusia minimal 2 tahun. Ditetapkan pula dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang pemberian ASI 

secara eksklusif di Indonesia bahwa ASI eksklusif diberikan selama 6 

bulan dan dilanjutkan sampai usia anak 2 tahun atau lebih dengan MP-

ASI yang sesuai. 

 

Menurut laporan yang termuat dalam Riskesdas (2010) pola menyusui 

dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu menyusui eksklusif, predominan, 

dan parsial dengan definisi sesuai WHO. Menyusui eksklusif artinya 

tidak memberikan makanan atau minuman lain, termasuk air putih selain 

menyusui. Menyusui predominan yaitu memberikan air atau minuman 

lain seperti teh pada prelakteal. Sedangkan parsial berarti diberikan 

makanan buatan seperti susu formula, bubur sebelum bayi usia enam 

bulan baik kontinyu maupun saat prelakteal.  

 
Tabel 2.Presentase Pola Menyusui pada Bayi Usia 0-5 Bulan Menurut Kelompok Umur 

Kelompok Umur Pola Menyusui (%) 

Menyusui Eksklusif Menyusui Predominan Menyusui parsial 
0 bulan 39,8 5,1 55,1 
1 bulan 32,5 4,4 63,1 

2 bulan 30,7 4,1 65,2 
3 bulan 25,2 4,4 70,4 
4 bulan 26,3 3,0 70,7 
5 bulan 15,3 1,5 83,2 

Sumber: Riskesdas (2010) 

 

 

2.2.2 Pendidikan Ibu 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya gizi 

kurang, yaitu faktor internal dan eksternal.  Faktor internal berupa 

asupan makanan dan penyakit infeksi.  Faktor eksternal  meliputi  

pendidikan  orangtua,  jenis  pekerjaan, pendapatan  orangtua,  
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pengetahuan  ibu,  ketersediaan  pangan,  dan  pola  konsumsi  pangan 

(Adriani dan Wirjatmadi,  2014). 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Subagyo 

(2018) dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

tingkat pendidikan ibu dengan status gizi balita. Dalam penelitian ini, 

juga didapatkan data bahwa balita dengan status gizi tidak normal, 

memiliki ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah yaitu sebesar 50%. 

Terdapat hasil serupa dalam penelitian Susilowati & Himawati (2017) 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

tingkat pengetahuan ibu tentang gizi balita dengan status gizi 

balita.Tingkat pendidikan ibu akan mempengaruhi tingkat pengetahuan. 

Tingkat pengetahuan yang baik, akan membantu ibu dalam memilih 

asupan makanan dengan bijak dan tepat, sehingga sesuai dengan 

keperluan balita. Tingkat pendidikan dengan predikat tinggi juga 

menunjukan hubungan yang bermakna pada tingkat kesadaran akan 

suatu gangguan kesehatan maupun pertumbuhan di keluarganya (Zhang 

et al., 2018). Kemampuan seseorang untuk menerima informasi, 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Orang dengan tingkat 

pendidikan yang baik akan lebih mudah untuk memaknai informasi, 

termasuk informasi yang berkaitan dengan pemenuhan gizi balita 

(Nikmah dan Muniroh, 2015). 

 

2.3 ASI 

2.3.1 Definisi ASI 

Air Susu Ibu merupakan makanan yang mengandung semua unsur zat 

gizi yang dibutuhkan balita usia 0-6 bulan. ASI mengandung zat yang 

dapat melindungi bayi dari berbagai serangan infeksi baik bakteri, virus, 

parasit, dan jamur karena kandungan zat antibody di dalamnya (Riskani, 

2012). Eveline (2010) menyatakan bahwa ASI merupakan jenis makanan 

awal yang paling baik untuk bayi. Pemberian ASI saja dinyatakan sangat 
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efisien karena terkandung berbagai macam makronutrien penting dan 

dilengkapi vitamin serta mineral yang dibutuhkan untuk proses awal 

tumbuh kembang bayi. 

 

Proses terbentuknya ASI dipengaruhi oleh 2 reflek. Reflek prolaktin 

bekerja ketika terdapat rangsangan oleh isapan bayi akan menstimulus 

hipofisis anterior mengeluarkan hormon prolaktin ke aliran darah. 

Prolaktin akan memacu sekresi ASI, sehingga produksi ASI akan 

semakin tinggi jika frekuensi bayi menghisap tinggi (Sherwood, 2014). 

Pada reflek aliran, pancaran ASI karena pengaruh hormon oksitosin yang 

dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis yang dirangsang oleh hisapan bayi 

mengakibatkan kontraksi otot (Depkes RI, 2010). 

 

Dalam memberikan ASI, perlu diperhatikan tentang bagaimana cara 

pemberian, yaitu saat menyusui ibu menggunakan payudara kanan dan 

kiri secara bergantian, dengan posisi duduk maupun tiduran, dengan 

memperhatikan posisi mulut bayi dalam menghisap puting susu 

(Susilaningsih, 2013). Menurut Dedeh (2010), posisi ibu menyusui yang 

tepat, akan meningkatkan laju produksi ASI. Teknik menyusui yang 

tidak tepat juga dapat berdampak pada produksi ASI yang tidak optimal 

dan putting susu yang lecet. Terjadinya gangguan dalam proses 

menyusui, mengakibatkan pemberian ASI yang tidak adekuat sehingga 

berisiko untuk terjadi pembengkakan pada payudara karena sisa ASI 

pada duktus (Meihartati dan Sari, 2018). 

 

2.3.2 Komposisi ASI 

Kandungan ASI dapat memenuhi segala kebutuhan asupan yang 

diperlukan oleh bayi. Di dalamnya, ASI memiliki kombinasi zat gizi 

yang seimbang, sehingga tidak dapat ditiru oleh produk lain buatan 

manusia (Wulandari dan Handayani, 2011). Pada penelitian Utami 

(2012), dinyatakan bahwa ASI mengandung banyak sekali unsur-unsur 
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pokok seperti lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, enzim, zat antibody, 

dan sel darah putih. 

 

Menurut stadium dari proses laktasi, ASI dibagi menjadi 3 yaitu 

kolostrum, ASI masa peralihan dan ASI mature. Kolostrum merupakan 

air susu yang keluar pertama, berwarna kuning, kental dan kaya akan 

kandungan protein serta sedikit kandungan lemak (Walyani, 2015). 

Komposisi dari kolostrum ini mengandung banyak protein dan kaya 

akan zan antibodi. Kolostrum juga berguna untuk membersihkan 

mekonium pencernaan makanan bayi yang akan datang (Nugroho, 

2014). ASI peralihan merupakan ASI yang keluar setelah kolostrum, 

pada hari ke empat hingga sepuluh. Kandungan yang menjadi dominan 

adalah karbohidrat dan lemak, serta kadar protein akan lebih sedikit 

dibandingkan kolostrum. Dalam fase ASI peralihan akan dijumpai 

peningkatan volume ASI dari hari ke hari. Pada ASI matur didapatkan 

warna putih kekuningan oleh karena kandungan Ca-caseinat, riboflavin, 

dan karoten. Kandungan pada fase ini relatif konsisten dan 

menyesuaikan dengan keadaan bayi, yaitu kandungannya tinggi akan 

laktosa, lemak, dan nutrisi sehingga lebih cepat menimbulkan rasa 

kenyang. Di dalam ASI matur juga terdapat faktor-faktor anti mikroba 

seperti limfosit, komplemen, enzim dan protein esensial serta interferon 

producing cells (Meironita, 2020). 

 
Tabel 3. Komposisi kandungan ASI. 

 
Kandungan Kolostrum Transisi ASI matur 

Energi (kg kla) 57,0 63,0 65,0 

Laktosa (g / 100ml) 6,5 6,7 7,0 

Lemak (g / 100 ml) 2,9 3,6 3,8 

Protein (g / 100 ml) 1,195 0,965 1,324 

Mineral(g / 100 ml) 0,3 0,3 0,2 

Imunoglobulin:    

Ig A (mg / 100 ml) 335,9 - 119,6 

Ig G (mg / 100 ml) 5,9 - 2,9 

Sumber: Nugroho (2014) 

Kandungan karbohidrat dalam ASI yang utama adalah laktosa. Laktosa 

merupakan sumber energi yang diperlukan oleh otak. Kadar laktosa yang 
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tinggi, hingga sampai dua kali lipat dibandingkan produk susu formula. 

Kejadian diare akibat intoleransi laktosa jarang ditemukan pada bayi 

yang mendapatkan ASI, karena absorpsi laktosa ASI lebih baik 

dibanding produk susu formula atau susu sapi (IDAI, 2013). 

 

Untuk kadar protein ASI, ditemukan jumlah protein tinggi dan memiliki 

perbedaan dengan kandungan protein susu sapi. Protein ASI lebih 

didominasi oleh kandungan protein whey sehingga lebih mudah 

diabsorpsi dan dicerna oleh usus bayi. Untuk kandungan protein casein 

pada ASI hanya memiliki kadar sebesar 30% sedangkan pada susu 

formula atau sapi terdapat hingga 80%. ASI juga mengandung asam 

amino yang lebih lengkap dibandingkan susu sapi. Kandungan asam 

amino berupa taurine sangat berguna bagi tumbuh kembang bayi oleh 

karena fungsinya dalam menjaga fungsi sistem saraf pusat serta berperan 

penting dalam proses pencernaan (IDAI, 2013). 

 

Kandungan lemak pada ASI ditemukan lebih tinggi dibandingkan susu 

sapi maupun susu formula. Kadar lemak yang tinggi dengan profil yang 

lebih kompleks seperti omega 3 dan omega 6, yang ditemukan dalam 

kandungan ASI ini berguna bagi proses pertumbuhan dan perkembangan 

otak pada bayi. Jika dibandingkandengan formulasi susu formula dan 

kandungan susu sapi, ASI memiliki jumlah lemak rantai panjang dan 

asam arakidonat yang lebih tinggi, sehingga ASI sangat berperan dalam 

perkembangan jaringan saraf dan struktur mata pada bayi. Kandungan 

lemak jenuh yang yang seimbang pada ASI juga anak membantu 

menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah (IDAI, 2013). 

 

ASI kaya akan kandungan berbagai macam vitamin. Vitamin A, D, E, K, 

serta vitamin larut dalam air terdapat dalam ASI. Status gizi pada ibu 

mempengaruhi kada vitamin dalam ASI, dimana ditemukan kadar 

vitamin B6, B12 dan asam folat yang rendah pada ibu dengan keadaan 

gizi kurang. Kandungan vitamin seperti B6 dan B12 sangat penting bagi 



17 

 

perkembangan sistem saraf, sehingga ibu juga harus memperhatikan 

asupan makanannya (IDAI, 2013). 

 

Dalam ASI juga terkandung mineral yang lengkap. Kandungan besi dan 

zat kapur merupakan komponen mineral yang paling stabil dan tidak 

dipengaruhi oleh pola diet atau asupan makanan yang dikonsumsi oleh 

ibu. Garam organik yang terdapat di dalam ASI yaitu kalsium, kalium 

dan natrium. Kalsium berfungsi dalam pertumbuhan jaringan otot dan 

rangka, pembekuan darah, dan transmisi jaringan saraf (Nirwana, 2014). 

 

2.3.3 Manfaat ASI 

ASI memiliki banyak manfaat selama proses tumbuh dan kembang bayi. 

Kandungan ASI dapat mencukupi kebutuhan bayi oleh karena 

kandungan protein, lemak, mineral dan vitamin, sehingga dapat 

menurunkan risiko kekurangan nutrisi dan energi. Komposisi ASI juga 

paling mudah dicerna oleh bayi, sehingga kandungan nutrisi dapat 

digunakan secara maksimal. Pemenuhan kebutuhan oleh ASI selama 

enam bulan pertama menurunkan risiko kejadian kurang gizi pada bayi 

(Ramaiah, 2007). 

 

Selain berguna untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada bayi, ASI juga 

dapat mencegah penyakit akibat infeksi (Sartono dan Utaminingrum, 

2012). Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dapat menurunkan 

risiko bayi untuk terkena penyakit infeksi (Wijayanti, 2010). Roesli 

(2009) menyatakan bahwa zat antibodi di dalam ASI yaitu 

immunoglobulin dapat menangkal mikroorganisme seperti bakteri 

patogen atau virus. Di dalam kolostrum terdapat kandungan IgA yang 

membantu tubuh untuk melawan penyakit infeksi. Antibodi yang 

terkandung dalam kolostrum akan membentuk pertahanan pada bagian 

tubuh yang rentan akan serangan bakteri patogen yaitu pada 

tenggorokan, paru-paru, dan usus (Prasetyono, 2009). Dinyatakan dalam 
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WHO, terdapat peningkatan risiko infeksi sebesar 17 kali lipat pada 

kejadian diare dan 3 kali lipat pada infeksi saluran pernapasan atas 

(ISPA) pada balita dengan pemberian MPASI di bawah usia 6 bulan. 

Penyakit infeksi mengakibatkan penurunan nafsu makan pada bayi dan 

akan berdampakterhadap penurunan status gizi (Puput et al., 2011). 

 

Balita yang mendapatkan ASI eksklusif akan menunjukkan 

perkembangan motorik, kemampuan bahasa, dan daya ingat yang lebih 

tinggi dibandingkan balita yang mendapatkan susu formula 

(Proverawati, 2017). Penelitian Karina (2015) dinyatakan bahwa terjadi 

optimalisasi dalam pertumbuhan serta perkembangan motorik pada 

balita yang diberikan ASI secara eksklusif. Bayi yang tidak tercukupi 

kebutuhan ASI eksklusif 30% lebih tinggi untuk mengalami 

keterlambatan dalam perkembangan keterambilan motorik kasar (Ali et 

al., 2014). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahliansyah et 

al. (2018) dan Ali et al. (2014) yang menyatakan bahwa pemberian ASI 

eksklusif berpengaruh positif terhadap laju perkembangan motorik pada 

balita. Perkembangan kognitif pada balita yang tidak terpenuhi 

pemberian ASI eksklusif menunjukkan angka 1,68 kali lebih besar untuk 

mempunyai IQ di bawah standar (Novita et al., 2008). Dalam 

keterkaitannya dengan penguasaan bahasa, penelitian oleh Tozzi (2012) 

mendapatkan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif 

terhadap skor tes dalam kosa kata. 

 

Dalam memenuhi kecukupan gizi, bayi dengan status pemberian ASI 

eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencegah terjadinya 

gizi kurang dan gizi lebih. Status gizi merupakan keseimbangan antara 

asupan dan kebutuhan gizi. Status gizi baik jika asupan zat gizi sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh, sebaliknya untuk gizi 

kurang berarti gizi yang diperlukan tubuh tidak terpenuhi (Suharmanto, 

2020). Melihat dari kandungan ASI yang dinamis sesuai dengan proses 

pertumbuhan dan perkembangan bayi menjadikan ASI pilihan terbaik 
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untuk mencapai status gizi yang optimal (Brown, 2005). ASI yang 

diberikan tanpa asupan dari makanan lain dapat mencukupi kebutuhan 

pertumbuhan usia sampai sekitar 6 bulan (Yuanta et al., 2018) . Balita 

yang diberikan ASI eksklusif memiliki berat badan normal, 

dibandingkan dengan yang tidak diberikan ASI eksklusif akan 

cenderung memiliki status gizi berat badan menurut usia dengan kategori 

gemuk dan kurus (Dahliansyah et al., 2018). Balita yang diberikan 

asupan makanan tambahan sejak dini sebelum usia 6 bulan akan 

menyebabkan gizi lebih dan meningkatkan risiko terjadinya obesitas 

dalam jangka panjang karena pencernaan makanan yang belum 

sempurna sehingga terjadi deposit lemak yang mengakibatkan 

kegemukan (Iriantodan Waluyo, 2010). 

 

Selain kaya manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, 

pemberian ASI eksklusif juga bermanfaat bagi ibu, yaitu dapat 

mengurangi risiko berbagai penyakit, melangsingkan tubuh, menjaga 

mental ibu dan sebagai metode KB alamiah (Eveline, 2010). Dalam 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (2013) ibu yang aktif menyusui akan 

menurunkan risiko pendarahan postpartum oleh karena menyusui 

meningkatkan kadar oksitosin sehingga terjadi konstriksi pembuluh 

darah yang dapat mempercepat berhentinya perdarahan. Hal ini 

berdampak pada penurunan angka kematian ibu pasca melahirkan. 

Keuntungan klinis lain yang dapat diperoleh dari pemberian ASI selama 

2 tahun lebih adalah penurunan angka kejadian kanker payudara hingga 

25%. Penurunan risiko kanker ovarium sebesar 20% juga disebutkan 

dalam beberapa penelitian (Roesli, 2000).  

 

Peran menyusui bagi seorang ibu juga berguna sebagai kontrasepsi 

alami, yang aman, murah dan efektif. Hal ini juga berguna bagi ibu 

dengan tujuan memberi jarak kehamilan. Dalam Yosephin et al. (2019) 

didapatkan 96% ibu tidak akan hamil sampai bayi menginjak usia 12 

bulan selama sang ibu memberikan ASI secara eksklusif. Arisman 
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(2014) menyatakan bahwa cara yang paling aman dan efektif dalam 

rangka menurunkan berat badan ibu adalah dengan pemberian ASI 

eksklusif. Ibu yang memberikan ASI eksklusif cenderung mengalami 

penurunan berat badan oleh karena dalam mengasilkan 100cc ASI 

dibutuhkan 80-90 kkal yang diambil dari simpanan lemak selama proses 

kehamilan (Wilda et al., 2018). Penelitian yang dilakukan Puswati 

(2012) juga mendukung, dengan persentase data yang menunjukkan 

hubungan positif antara ibu menyusui dengan penurunan berat badan. 

 

Metode pemberian makanan bayi memengaruhi kejadian postpartum 

blues, dalam hal ini menyusui dapat mengurangi risiko terjadinya gejala 

postpartum blues dan sebaliknya (Mezzacappa dan Endicott, 2007). 

Sejalan dengan penelitian oleh Dewi (2012) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan gejala 

postpartum blues. Hasil penelitian terkait hubungan tersebut 

menunjukkan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Menyusui 

memiliki hubungan bermakna dengan suasana hati ibu juga tingkat stess. 

Didapatkan ibu yang menyusui lebih tenang, tidak cemas, dan tingkat 

stres yang rendah (Mezzacappaet al., 2002). 

 

2.4 Balita 

2.4.1 Definisi Balita 

Balita merupakan kelompok anak dengan rentang usia 0-5 tahun 

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Sediaoetama (2010) menyatakan bahwa 

balita merupakan istilah bagi anak usia 1 – 3 tahun (batita) dan usia pra 

sekolah (3 – 5 tahun).  Menurut Ariani (2017), masa ini ditandai dengan 

laju pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga dibutuhkan 

asupan gizi yang sesuai. Konsumsi makanan yang sesuai, berperan 

penting terhadap pertumbuhan fisik dan kognitif sehingga pola konsumsi 

menjadi sangat penting karena berpengaruh besar dalam tumbuh 

kembang anak. 
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Dijelaskan dalam Kemenkes RI (2011) balita merupakan usia saat anak 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Tumbuh 

kembang dapat cepat maupun lambat tergantung dari asupan nutrisi, dan 

keadaan sosial ekonomi di dalam keluarga. 

 

2.4.2 Karakteristik Balita 

Menurut karakteristik, balita terbagi menjadi dua kategori yaitu, anak 

dengan usia 1-3 tahun dan usia anak prasekolah (3-5 tahun) 

(Sediaoetama, 2010). Dalam Septiari (2012) anak usia 1-3 tahun adalah 

konsumen pasif, artinya asupan makanan anak tergantung apa yang 

disediakan oleh ibu. Dalam usia ini, pola makan yang diberikan adalah 

dengan frekuensi yang tinggi yaitu sekitar 8 kali. Pada usia anak 

prasekolah anak menjadi konsumen aktif. Dalam konsumsi sehari-hari, 

mereka sudah dapat memilih apa saja yang ingin dikonsumsi. Dalam 

fase ini anak mulai melakukan aktivitas yang lebih banyak seperti, 

bermain dan bergaul dengan lingkungan sekitar. 

 

2.4.3 Status Gizi Balita 

Gizi merupakan proses organisme menggunakan makanan yang telah 

dikonsumsi melalui proses gigesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, 

dan pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan tubuh untuk menjaga 

fungsi organ, pertumbuhan, menghasilkan energi, guna mempertahankan 

kehidupan (Supariasa, 2017). 

 

Status gizi menurut Almatsier (2015) adalah keadaan tubuh sebagai 

akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Permasalahan 

terkait kurang gizi disebabkan oleh penyebab langsung, masalah tingkat 

rumah tangga, dan akar masalah. Secara langsung, kurang gizi dapat 

disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak adekuat dan penyakit 

infeksi. Ketahanan pangan yang rendah, perawatan ibu dan anak yang 
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kurang, sanitasi lingkungan yang buruk, dan pelayanan kesehatan yang 

tidak memadai merupakan penyebab tingkat rumah tangga (UNICEF, 

1998). 

 

Klasifikasi status gizi ditentukan dengan mengacu pada ukuran baku 

yang ada (Ariani, 2017). Indonesia menggunakan ukuran baku pada 

buku antropometri WHO – NCHS dan tertera pula dalam Permenkes RI 

Nomor 2 tahun 2020. Standar antropometri anak didasarkan oleh 

parameter berupa berat badan dan panjang/ tinggi badan yang terdiri atas 

4 indeks.  

 

Indeks berat badan menurut umur (BB/U) digunakan untuk menilai anak 

dengan berat badan kurang atau sangat kurang yang dapat 

mengindikasikan masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi 

dengan indeks pengukuran lain. Indeks panjang badan atau tinggi badan 

menurut umur (PB/U atau TB/U) dapat mengidentifikasi anak-anak 

pendek maupun sangat pendek yang disebabkan oleh gizi kurang dalam 

jangka waktu lama (kronis). Indeks berat badan menurut panjang badan/ 

tinggi badan dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak dengan status 

gizi kurang, gizi buruk, dan gizi lebih. Anak dengan gizi buruk dapat 

disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang sifatnya akut 

maupun kronis. Indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) menunjukan 

grafik yang cenderung sama dengan pengukuran BB/TB atau BB/PB. 

Namun, IMT/U sensitif untuk penapisan anak dengan gizi lebih dan 

obesitas (Permenkes, 2020). 

 

2.5 Pendidikan 

2.5.1 Definisi Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu proses pengalihan pengetahuan secara 

sistematis sesuai standar yang telah dikemukakan para ahli. Dengan 

dibagikannya pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah tingkah 
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laku, cara berfikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan 

formal maupun informal. Pendidikan juga merupakan suatu indikator 

yang mencerminkan kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan atau masalah (Mosas, 2012). 

 

Menurut Notoatmodjo (2003) terdapat unsur dalam pendidikan meliputi, 

Input, proses dan output. Dalam hal ini, input merupakan sasaran 

pendidikan dan pelaku pendidik. Proses diartikan sebagai upaya yang 

direncanakan untuk dapat memengaruhi orang lain. Output adalah apa 

yang diharapkan atau perilaku. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 

memiliki fungsi yang beragam. Pendidikan nasional berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan, membentuk watak, menjadikan peradaban 

bangsa yang bermartabat dan mengoptimalisasi potensi yang dimiliki 

peserta didik. Dalam rangka mencapai fungsi, pendidikan 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (formal) dan 

pendidikan luar sekolah (informal). 

 

Proses pendidikan secara formal dilaksanakan sejak usia dini hingga 

pendidikan tinggi. Adapun secara hakiki pendidikan dilakukan 

sepanjang hidup, yaitu sejak lahir sampai dewasa. Dalam Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional disebutkan 

waktu usia dini pun, pendidikan anak sudah didasari dengan pendidikan 

yang berisi ajaran terkait nilai-nilai moral yang baik demi membentuk 

kepribadian dan perkembangan potensi yang sesuai. Seperti yang 

disebutkan dalam Peraturan pemerintah No. 27 1990 tentang pendidikan 

prasekolah bahwa sekolah untuk anak usia 4 tahun merupakan suatu 

bentuk pendidikan pra sekolah sebelum memasuki pendidikan dasar. 

 

2.5.2 Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan adalah suatu tahap pendidikan berkelanjutan, yang 

ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan 
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bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran (Ihsan, 2008). 

Menurut Eliyanto dan Wibowo (2013) jenjang pendidikan mencakup 

kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan. Kualifikasi 

pendidikan adalah suatu tingkatan pendidikan yang diperoleh individu 

melalui sekolah. Latar belakang pendidikan merupakan jenis pendidikan 

yang telah ditempuh.  

 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 14 mengelompokkan jenjang pendidikan formal, yaitu terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Dalam pasal 17 dituliskan pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Dasar 

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan menengah 

yang merupakan lanjutan pendidikan dasar menurut pasal 18 terdiri dari, 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Untuk pendidikan tinggi yang merupakan lanjutang pendidikan 

menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis dan doktor yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. 

 

Pendidikan dasar diselenggarakan dengan tujuan memberi bekal dasar 

untuk hidup dalam masyarakat yang berupa pengembangan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan. Tujuan lain adalah untuk mempersiapkan peserta 

didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah (Tirtarahardja dan La 

Sulo, 2005). 

 

Pendidikan menengah diselenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan 

tingkat Atas) yang sekarang dikenal dengan SMA (Sekolah Menengah 

Atas) berfungsi sebagai jenjang yang memperluas pendalaman 

pendidikan dasar, sekaligus untuk mempersiapkan peserta didik 

melanjutkan ke pendidikan tinggi maupun memasuki lapangan kerja 

(Tirtarahardja dan La Sulo, 2005). 
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Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan akademik dan/atau 

memiliki keahlian profesional yang dapat mengembangkan, menerapkan, 

bahkan menciptakan suatu teknologi (Tirtarahardja dan La Sulo, 2005). 

 

2.6 Riwayat Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting 

 

Dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal, status gizi yang 

baik merupakan unsur yang sangat penting. Dalam proses pertumbuhan 

bayi, sebagian besar ditentukan oleh input ASI yang adekuat. Di dalamnya 

ASI mengandung zat-zat yang dapat mencukupi kebutuhan energi 

sekaligus antibodi tanpa bahan makanan lain. Pemberian ASI dapat 

memenuhi kebutuhan asupan bayi untuk proses tumbuh kembang pada 

usia 0-6 bulan dan termasuk ke dalam rentang periode emas, pada 0-24 

bulan (Yenie dan Amatiria, 2015). Golden age period merupakan suatu 

periode kritis yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupan anak, di 

dalamnya terdapat ratusan milyar sel otak yang siap distimulasi sebagai 

bakal dari proses perkembangan kecerdasan yang optimal (Fitriyah dan 

Hapsari, 2011). Periode ini berlangsung saat 1000 hari pertama, yaitu sejak 

kehamilan sampai berusia 2 tahun yang menjadi determinan 

perkembangan fisik dan kognisi anak (Kadi et al., 2008). Pertumbuhan 

dan perkembangan yang optimal ditentukan oleh pemberian asupan gizi 

yang sesuai pada periode emas (Rahmad dan Fadillah, 2016). Keadaan 

dimana balita yang mengalami kekurangan gizi yang berlangsung lama, 

tanpa intervensi yang cepat maka akan mengalami keterlambatan 

pertumbuhan atau gagal tumbuh sehingga dapat terjadi kondisi berupa 

stunting (Depkes RI, 2018). 
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2.7 Kerangka Teori 

 

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian 

(Modifikasi UNICEF, 1990; Julianto dan Utari, 2018; Ariani dan Witjarmadi, 2012; Proverawati dan Asfuah, 
2017; Zhang et al., 2018; Sartono dan Utaminingrum, 2018) 
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2.8 Kerangka Konsep 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

2.9 Hipotesis 

1. Ho:Riwayat ASI eksklusif tidak menjadi faktor risiko stunting pada 

balita usia 24-59 bulan di Puskesmas Kota Karang Bandar Lampung. 

Ha:Riwayat ASI eksklusif menjadi faktor risiko stunting pada balita 

usia 24-59 bulan di Puskesmas Kota Karang Bandar Lampung. 

2. Ho: Tingkat pendidikan ibu tidak menjadi faktor risiko stunting pada 

balitausia 24-59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang 

Bandar Lampung. 

Ha: Tingkat pendidikan ibu menjadi faktor risiko stunting pada balita 

usia 24-59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Bandar 

Lampung.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

penelitian menggunakan pendekatan case control, yaitu dilakukan dengan 

cara membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol 

berdasarkan dengan varibel-variabel yang mempengaruhi. Hal ini bergerak 

dari akibat (penyakit) ke sebab (paparan) (Notoatmodjo, 2018). Penelitian 

analitik merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab 

akibat antara dua variabel. Pada penelitian analitik, peneliti tidak 

memberikan intervensi melainkan hanya melakukan observasi terhadap 

variabel yang diteliti (Setyawan, 2017). 

 

Studi dengan desain penelitian case control ini merupakan rancangan yang 

dapat mempelajari hubungan antara penyakit dan paparan dengan 

membandingkan 2 kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol 

berdasarkan status paparan yang sama (Nurhaedah, 2017). Penelitian ini 

menggunakan bentuk penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk 

menganalisis riwayat pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan ibu 

sebagai faktor risiko stunting pada anak usia 24-59 di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kota Karang Bandar Lampung. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Kota 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022 hingga Februari 

2022. Data yang diambil adalah hasil pendataan balita usia 24-59 bulan 

pada bulan Februari 2021. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian merupakan seluruh objek penelitian atau objek 

yang di teliti. Populasi target merupakan populasi yang menjadi sasaran 

akhir penerapan hasil penelitian, sedangkan populasi terjangkau adalah 

bagian dari populasi target yang dapat di jangkau oleh peneliti 

(Notoatmodjo, 2018). Populasi kasus dalam penelitian ini adalah ibu 

yang mempunyai balita stunting usia 24-59 bulan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kota Karang dan populasi kontrol adalah ibu yang 

mempunyai balita tidak stunting usia 24-59 bulan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kota Karang. 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

3.3.2.1 Kriteria sampel 

1. Kriteria Inklusi merupakan kriteria atau ciri-ciri yang harus 

dipenuhi oleh setiap unit dari populasi yang dapat diambil sebagai 

sampel (Notoatmodjo, 2018). Kriteria inklusi dalam penelitian ini 

adalah: 
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a. Kelompok Kasus 

- Ibu dengan balita stunting usia 24 hingga 59 bulan. 

- Balita usia 24 hingga 59 bulan yang mengalami stunting. 

- Ibu dengan tinggi badan ≥ 150 cm. 

b. Kelompok Kontrol 

- Ibu dengan balita yang tidak stunting usia 24 hingga 59 

bulan. 

- Balita usia 24 hingga 59 bulan yang tidak mengalami 

stunting. 

- Ibu dengan tinggi badan ≥ 150 cm. 

c. Kriteria Eksklusi merupakan ciri dari anggota populasi yang 

tidak dapat diambil sebagai sampel penelitian (Notoatmodjo, 

2018). Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Akses lokasi subjek balita yang sulit didatangi. 

b. Ibu yang tidak bersedia mengikuti penelitian. 

 

3.3.2.2 Besar Sampel 

Sampel adalah sebagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki 

suatu populasi (Nurhaedah, 2017). Penelitian ini menggunakan 

sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. 

 

Dalam penelitian ini sampel dihitung dengan menggunakan rumus 

besar sampel analitik kategorik tidak berpasangan (Dahlan, 2010). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

𝑛1=n2 =(
Zα√2𝑃𝑄   +  𝑍𝐵√𝑃1𝑄1+𝑃2𝑄2

(𝑃1−𝑃2)
)2 

 

Keterangan: 

Zα : Nilai standar alpha 1,96 (kesalahan tipe satu (α) 

ditetapkan sebesar 5%) 
 

Zβ : Nilai standar beta 
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0,84 (kesalahan tipe dua (β) ditetapkan sebesar 20%) 

P1 : Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan 
judgement peneliti 

Q1 : 1 - P1 
P1-

P2 

: selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna 

P2 : proporsi pada kelompok yang sudah diketahui 

nilainya 

Q2 : 1 - P2 

P : 𝑝1 + 𝑃2

2
 

Q : 1-P 

 
Tabel 4. Jumlah Sampel Penelitian 

 
  

P1 
 

P2 
Jumlah 
Sampel 

Penelitian oleh (Hikmahrachim et al., 

2019) 

0,565 0,264 41 

Penelitian oleh (Husnaniyah et al., 2020) 0,707 0,408 44 

Sumber: (Hikmahrachim et al., 2019; Husnaniyah et al., 2020) 

Dari jumlah sampel yang diperoleh pada Tabel 4, peneliti mengambil 

sampel dengan jumlah terbesar sehingga lebih representatif. Sebagai 

antisipasi terhadap sampel drop out dan loss to follow up peneliti 

menambahkan 10% dari jumlah sampel yang berjumlah 44 sehingga 

total sampel yang diambil menjadi 48 balita usia 24-59 bulan yang 

terdaftar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang sebagai sampel 

pada kelompok kasus. Sampel yang diambil sebagai kelompok kontrol 

sebanyak 48 balita usia 24-59 bulan yang tidak menderita stunting di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu daftar balita rentang usia 24-59 bulan di bulan 

Februari 2021. 

3.3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel tergantung dari sifat populasi dan tujuan penelitian 

(Notoatmodjo, 2018). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Teknik purposive 

sampling dilakukan dengan mengambil sampel yang didasarkan atas 
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suatu pertimbangan tertentu seperti kriteria atau ciri-ciri yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2018). 

 

Dalam upaya untuk meminimalisir bias, pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan matching, yaitu proses menyamakan 

variabel perancu pada kedua kelompok agar sebanding. Cara matching 

yang dilakukan adalah individual matching dengan kriteria: kelompok 

umur sama, tempat posyandu yang sama, dan anak terakhir dari 

responden (Masturoh dan Anggita, 2018). 

 

Alat pengumpulan data untuk mengetahui riwayat pemberian ASI 

eksklusif dan tingkat pendidikan ibu menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan salah satu alat pengumpulan data yang berisi 

daftar pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau 

jawaban dari responden. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain. 

Variabel bebas merupakan suatu faktor penyebab yang mempengaruhi 

variabel lain (Nurhaedah, 2017). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah riwayat pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan Ibu. 

 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalahvariabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Aprina dan Anita, 2015).Variabel 

terikat pada penelitian ini adalah stunting. 
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3.5 Definisi Operasional 

Tabel 5.Definisi Operasional 

 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat ukur 

Cara 

Ukur 
Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 
1. Riwayat 

Pemberian
ASI 

eksklusif 

Air Susu Ibu 

eksklusif 
merupakan 

pemberian ASI 

selama enam 

bulan tanpa 

adanya 

tambahan 

asupan cairan 

seperti, susu 

formula, air the, 

air jeruk, air 

putih dan tanpa 
ada pemberian 

tambahan 

makanan lain, 

seperti bubur, 

pisang, dan 

bubur susu 

(Wiji, 2013). 

Kuesioner Melakukan 

wawancara 
berdasarka

n 

kuesioner 

kepada ibu 

dari balita 

mengenai 

riwayat 

pemberian 

ASI 

eksklusif. 

1 = Ya 

0 = Tidak 

Nominal 

2. Tingkat 

Pendidikan 

Ibu 

Kualifikasi 

pendidikan 

adalah suatu 

tingkatan 

pendidikan yang 

diperoleh 
individu melalui 

sekolah atau 

pendidikan 

formal (Eliyanto 

dan Udik, 2013) 

Undang-undang 

No. 20 Tahun 

2003 tentang 

Sistem 

Pendidikan 

Nasional pada 
pasal 14 

mengelompokka

n jenjang 

pendidikan 

formal, yaitu 

terdiri atas 

pendidikan 

dasar, 

pendidikan 

menengah dan 

pendidikan 

tinggi. 

Kuesioner Mengisi 

kuesioner 

dengan 

memilih 

opsi 

mengenai 
pendidikan 

terakhir 

ibu. 

2 = 

pendidikan 

tinggi 

(diploma, 

magister, 

spesialis, dan 
doktor yang 

diselenggaraka

n oleh 

perguruan 

tinggi ) 

1 = 

pendidikan 

menengah 

(Sekolah 

Menengah 

Atas (SMA), 
Madrasah 

Aliyah (MA), 

Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

(SMK), dan 

madrasah 

Aliyah 

Kejuruan 

(MAK) ) 

0 = 

pendidikan 
dasar (Sekolah 

Dasar (SD), 

Ordinal 
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No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat ukur 

Cara 

Ukur 
Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 
Madrasah 

Ibtidaiyah 

(MI), Sekolah 

Menengah 

Pertama 

(SMP), dan 

Madrasah 

Tsanawiyah 

(MTs) ) 

 

3. Stunting Stunting adalah 

kondisi gagal 
tumbuh pada 

anak balita 

akibat dari 

kekurangan 

asupan gizi 

kronis sehingga 

anak terlalu 

pendek untuk 

usianya. (Tim 

Nasional 

Percepatan 

Penanggulangan 
Kemiskinan, 

2017). 

Infant 

ruler, 
microtoise, 

tabel 

standar 

status gizi 

dari 

Kementeri

an 

Kesehatan. 

Mengukur 

panjang 
badan (PB) 

dengan 

infant ruler 

atau tinggi 

badan (TB) 

dengan 

microtoise 

1 = tidak 

Stunting 
(PB/U atau 

TB/U -2 SD 

sampai dengan 

+3 SD) 

0 = Stunting 

(PB/U atau 

TB/U kurang 

dari -2SD dan 

kurang dari -

3SD) 

(Permenkes, 

2020) 

Ordinal 

 

 

3.6 Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 

3.6.1 Instrumen Penelitian 

1. Lembar informed consent 

2. Peralatan tulis 

3. Kuesioner didalamnya terdapat beberapa pertanyaan terkait riwayat 

pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan ibu. Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah adopsi dari kuesioner oleh 

Putri (2019) dengan modifikasi oleh peneliti.  

 

3.6.2 Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber 

pertama, berupa hasil pengisian kuesioner oleh ibu mengenai riwayat 

pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan ibu. Data sekunder 
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diperoleh dari data hasil observasi puskesmas berupa data balita usia 24-

59 bulan pada Februari 2021 di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang, 

Bandar Lampung. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Prosedur Perencanaan Penelitian 

Tahap penelitian, antara lain : 

1. Menentukan pokok pikiran dan judul yang disepakati oleh dosen 

pembimbing. 

2. Melakukan prasurvei di Puskesmas Kota Karang, Kota Bandar 

Lampung 

3. Menyusun proposal penelitian. 

4. Pengurusan izin penelitian di Puskesmas Kota Karang, Kota Bandar 

Lampung. 

5. Melakukan modifikasi kuesioner terkait riwayat pemberian ASI 

ekslusif dan tingkat pendidikan ibu. 

6. Melakukan pengajuan Ethical Clearance yang selanjutnya dikaji 

lebih lanjut hingga disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan. 

 

3.7.2 Prosedur Pengambilan Data 

Setelah memperoleh data sekunder terkait balita dengan rentang usia 

24-59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Kota Bandar 

Lampung, dilakukan pemilihan sampel dengan teknik purposive 

sampling. Pengambilan data primer mengenai riwayat pemberian 

ASI eksklusif dan tingkat pendidikan ibu dilaksanakan dengan 

melakukan pengisian kuesioner terstandar dan sudah dilakukan 

validasi yang akan diisi oleh para ibu. 
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3.7.3 Alur Penelitian 

 

Gambar 3.Alur Penelitian 
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mengenai riwayat pemberian ASI 

eksklusif dan tingkat pendidikan 

ibu 
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analisis dan 
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3.8 Pengolahan dan Analisis Data 

3.8.1 Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh, selanjutnya diolah dengan menggunakan 

software statistik. Pengolahan data merupakan proses untuk 

mendapatkan data dari setiap variabel penelitian untuk kemudian 

dianalisis (Aedi, 2010). Langkah-langkah dalam proses pengolahandata 

menggunakan program statistik terdiri dari: 

1. Pengeditan Data (Editing) 

Pengeditan adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkanuntuk 

mengeliminasi apabila ada kesalahan dan melengkapi kekurangan 

pada data. 

2. Transformasi Data (Coding) 

Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentupada 

setiap data dan memberikan kategori untuk jenis data yangsama. 

Kode merupakan simbol tertentu dapat berupa huruf atau angka 

unutk memberi tanda identitas suatu data. 

3. Data entry 

Memasukkan data ke dalam program statistik pada komputer. 

4. Tabulasi Data 

Tabulasi adalah proses pengelompokkan data menurut karakteristik 

tertentu yang bertujuan untuk mempermudah data untuk dianalisis. 

Data ditempatkan dengan membuat tabel sesuai dengan tujuan 

penelitian dan kebutuhan analisis. 

 

3.8.2 Analisis Data 

a. Analisis univariat bertujuan untuk melihat distribusi dari variabel-

variabel yang diteliti, seperti distribusi kelompok usia balita, 

distribusi jenis kelamin balita, distribusi frekuensi tingkat pendidikan 

ibu, dan distribusi frekuensi pemberian ASI eksklusif pada balita 

usia 24-59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang, Bandar 

Lampung. 
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b. Analisis bivariat dilakukan untuk menentukan hubungan variabel 

bebas yaitu riwayat pemberian ASI eksklusif dan tingkat pendidikan 

ibu dengan variabel terikat yaitu stunting pada balita usia 24-59 

bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Bandar Lampung. 

Analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik Chi Square. Analisis Chi Square dapat digunakan untuk 

melakukan uji hipotesis antara variabel berdata kategorik dengan 

kategorik. Syarat uji Chi Square yaitu sel yang memiliki nilai 

expected kurang dari lima maksimal 20% dari jumlah sel. Syarat 

ujiChi Square yang tidak terpenuhi, dapat dilakukan uji alternatif 

yaitu untuk tabel 2x2 dengan memakai uji fisher. Untuk tabel 2xK 

apabila ordinal dan tujuannya membandingkan trend, alternatif Chi 

Square yaitu Mann-Whitney, untuk tabel (>2)x(>2) salah satu data 

ordinal dapat menggunakan alternatif Kruskal-Wallis dan post hoc 

dan jika secara substansi sel maka lakukan penggabungan sel 

(Dahlan, 2014).  

 

Uji selanjutnya, yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua 

variabel dengan melihat nilai analisis odds ratio (OR) (Notoatmodjo, 

2018). Odds ratio merupakan parameter kekuatan paparan dan penyakit 

yang diukur dengan membandingkan odds kasus dan odds kontrol. Odds 

kontrol merupakan rasio antara banyaknya kontrol yang terpapar dan 

tidak terpapar. Odds kasus merupakan rasio antara banyaknya kasus 

yang terpapar dan kasus yang tidak terpapar (Murti, 1997). 

 

3.9 Etika Penelitian 

 

Penelitian ini terlebih dahulu mendapat lembar informed consent dan 

persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung dengan nomor 

344/UN26.18/PP.05.02.00/2022. 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Riwayat pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kota 

Karang Bandar Lampung lebih banyak ibu yang tidak memberikan ASI 

eksklusif sebesar 54,2% dan 45,8% ibu yang lainnya memberikan ASI 

eksklusif. Mayoritas tingkat pendidikan ibu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kota Karang Bandar Lampung adalah ibu dengan tingkat 

pendidikan dasar yaitu sebesar 59,4% dan 40,6% ibu dengan tingkat 

pendidikan menengah serta tidak ditemukan ibu dengan tingkat 

pendidikan tinggi. 

2. Dalam hasil penelitian ini didapatkan bahwa tingkat pendidikan ibu 

berhubungan dengan kejadian stunting dan merupakan faktor risiko 

kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Bandar 

Lampung. 

3. Dalam hasil penelitian ini didapatkan riwayat pemberian ASI eksklusif 

berhubungan dengan kejadian stunting dan merupakan faktor risiko 

kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang Bandar 

Lampung. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi pemerintah dan tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung di 

sarankan agar dapat lebih memperhatikan pelaksanaan program atau 

kegiatan seperti Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam 
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rangka seribu hari pertama kehidupan (Gerakan 1000 HPK) demi 

menurunkan angka kejadian stunting. Selain itu, tenaga kesehatan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kota Karang dapat melakukan kegiatan 

untuk menyebarkan informasi penting seperti urgensi pemberian ASI 

eksklusif dengan melakukan kegiatan penyuluhan. 

2. Untuk masyarakat diharapkan agar dapat berpartisipasi aktif dan 

memanfaatkan dengan maksimal program-program yang disediakan 

oleh pemerintah, salah satunya adalah kegiatan Gerakan Nasional 

Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan 

(Gerakan 1000 HPK) untuk mencegah stunting. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat melakukan penelitian 

secara lebih luas mencakup aspek lain yang dapat menjadi faktor 

terjadinya stunting. Aspek sosial dan komunitas seperti faktor sosial 

budaya dan lingkungan sanitasi. Dapat pula menelitian aspek lain 

seperti riwayat infeksi, dan faktor keluarga terhadap kejadian stunting. 
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