
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 

memprioritaskan salah satu program pembangunan nasional yaitu mewujudkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pandemi Covid-

19 telah membuat anak-anak Indonesia yang dalam masa pertumbuhan lebih rentan 

mengalami stunting (Tentama et al., 2018). 

Stunting adalah kondisi panjang atau tinggi badan bayi lebih pendek dari 

usianya. Kondisi ini diukur pada panjang atau tinggi badan kurang dari minus dua 

standar deviasi median standar World Health Organization (WHO) untuk 

pertumbuhan anak. Bayi yang mengalami stunting dikategorikan sebagai gangguan 

makan kronis yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kondisi sosial 

ekonomi, pola makan ibu hamil, morbiditas bayi, defisiensi nutrisi dan pola asuh 

pada bayi (Kemenkes RI, 2018). 

Stunting menyebabkan dampak buruk pada perkembangan seorang anak usia 6 

hingga 59 bulan. Masa ini adalah waktu yang tepat untuk turun tangan dan 

merencanakan pengurangan penyebaran stunting (Batiro et al., 2017).  Stunting 

pada anak dapat mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan tubuh, 

gangguan metabolisme tubuh, penurunan sistem kekebalan tubuh, penurunan 

fungsi kognitif, diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, 

kanker, stroke hingga gangguan saat usia dewasa akibat keterlambatan 

pertumbuhan (Subratha, 2020). 

Menurut UNICEF pola asuh merupakan salah satu faktor tidak langsung yang 

berhubungan dengan status gizi anak yang dapat menyebabkan stunting. Penelitian 
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terkait pola asuh orang tua masih cukup sedikit ditemukan sedangkan pola asuh 

memiliki kontribusi penting dengan kejadian stunting (Eltimates, 2018). Pola asuh 

orang tua sangat penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak baik 

secara fisik maupun psikis. Pola asuh juga memegang peranan penting terhadap 

terjadinya gangguan pertumbuhan pada balita karena asupan makanan pada balita 

sepenuhnya diatur oleh ibunya. Ibu dengan pola asuh baik akan cenderung memiliki 

balita dengan status gizi yang lebih baik dari pada ibu dengan pola asuh yang buruk 

(Batiro et al., 2017). 

Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami 

stunting (Eltimates, 2018) Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita stunting di 

dunia berasal dari Asia (55%) sedangkan lebih dari sepertiganya (39%) tinggal di 

Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia 

Selatan (58,7%) dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah (0,9%). Data prevalensi 

balita stunting yang dikumpulkan World Health Organization (WHO) pada tahun 

2018, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di 

regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi 

balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Di Indonesia, 

prevalensi wasting balita meningkat sekitar 14,5%. Pada tahun 2020 bertambah 6,7 

balita wasting akibat COVID-19. Bertambahnya rata-rata kematian 128,605 balita 

selama 2020. Menurut (Riskesdas, 2018), trend underweight menjadi 17.7, wasting 

10.2, dan stunting 30.8. Hal ini mengalami kenaikan sejalan dengan prediksi trend 

di 2021 dengan 23.0, wasting 10.5, dan stunting 32.5. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Maidartati dkk, 2021) menemukan hasil bahwa 

sebesar 51,5% responden balita tidak stunting dan hampir 48,5% responden balita 
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yang mengalami stunting. Sebesar 18,2% responden memiliki pencegahan stunting 

baik dan sebesar 57,6% responden orang tua memiliki pencegahan stunting cukup 

dan sebesar 24,2% responden memiliki pencegahan stunting kurang. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat balita yang mengalami 

stunting dan pencegahan stunting dalam kategori cukup. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh (Lumbangaol, 2019) menemukan hasil yang berbeda bahwa pola 

asuh ibu di Desa Ramunia II tergolong dalam kategori baik yang sebesar 56,67%. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa prevalensi stunting pada anak dengan 

kategori sangat pendek sebesar 10% dan pendek sebesar 33,33%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pola asuh tentang pencegahan stunting ditemukan cenderung 

bervariasi. Berdasarkan temuan penelitian tersebut perlu dilakukan penelitian 

kembali untuk mengetahui gambaran pola asuh orang tua tentang pencegahan 

stunting secara lebih komprehensif.  

Tahun 2021, jumlah balita di provinsi Bali adalah 96.944 dengan stunting 

kategori anak pendek 3.759 dan anak yang sangat pendek 1.062 dan prevalensinya 

adalah 5.0% (Kemendagri, 2021).  Kota Denpasar memiliki prevalensi 1.5% untuk 

data stunting dengan desa tegal kertha termasuk didalamnya. Desa tegal kertha 

terbagi menjadi 8  dusun yaitu Dusun Tegal Wangi, Dusun Bhuana Asri, Dusun 

Muliawan, Dusun Bhuana Sari, Dusun Panca Kertha, Dusun Mertha Gangga, 

Dusun Manut Negara dan Dusun Graha Santi. 

Hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan di Banjar Manut Negara, Desa 

Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat melalui proses wawancara dan pengisian 

kuisioner dari 20 orang tua khususnya ibu yang mempunyai balita diperoleh hasil 

sebesar 20% dari responden tidak memahami tentang stunting, 50% tidak 
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mengetahui dampak stunting, dan 60% tidak mengetahui upaya yang harus 

dilakukan dalam pencegahan stunting. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan 

persentase tertinggi terkait ketidakpemahaman orangtua mengenai pola asuh dalam 

mencegah stunting, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Gambaran 

pola asuh orang tua tentang pencegahan stunting di Banjar Manut Negara, 

Kecamatan Denpasar Barat” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah Gambaran Pola Asuh Orang Tua tentang Pencegahan 

Stunting pada Balita di Banjar Manut Negara, Kecamatan Denpasar Barat, Kota 

Denpasar ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pola 

Asuh Orang Tua tentang Pencegahan Stunting pada balita di Banjar Manut Negara, 

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik subjek berdasarkan usia, pendidikan dan 

pekerjaan di Banjar Manut Negara, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. 

b. Mendeskripsikan gambaran pola asuh orang tua tentang  pencegahan stunting 

pada balita di Banjar Manut Negara, Kecamatan Denpasar Barat, Kota 

Denpasar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam bidang keperawatan khususnya 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan orang tua  terkait pencegahan stunting 

pada balita. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi 

orang tua tentang pola asuh dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan 

balita guna mencegah terjadinya stunting pada balita. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang membahas masalah serupa dan semoga dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh peneliti selanjutnya. 
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