
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Konsep Dasar Stunting 

1. Pengertian stunting 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak balita (bagi bayi dibawah umur lima 

tahun) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk 

usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal 

setalah bayi lahir namun kondisi stunting baru nampak setalah bayi berusia 2 tahun. 

Stunting yang dialami anak dapat disebabkan oleh tidak efektifnya periode 1000 

hari pertama kehidupan. Periode ini merupakan penentu pertumbuhan fisik, 

kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan (Subratha, 2020).  

Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita 

dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya 

dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference 

Study) tahun 2006 dalam kategori tidak baik.  Stunting pada anak merupakan 

indikator status gizi yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial 

ekonomi secara keseluruhan di masa lampau (Batiro dkk., 2017).  

Stunting merupakan istilah oleh nutrisionis untuk menyebut anak yang tumbuh 

tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). Stunting (tubuh pendek) 

adalah keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui defisit 2 SD dibawah 

median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. 

Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau 

keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain 

seusianya (Yanti dkk., 2020).  
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2. Klasifikasi stunting 

Penilaian status gizi balita yang paling sering digunakan adalah cara penilaian 

antropometri. Secara umum antropometri berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan 

protein dan energi (Kemenkes RI, 2017). Beberapa indeks antropometri yang sering 

digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur 

(TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang dinyatakan dengan 

standar deviasi unit z (Z- score) (Kemenkes RI, 2017). 

Untuk mengetahui balita stunting indeks yang digunakan adalah panjang 

badan/tinggi badan menurut umur. Tinggi badan merupakan parameter 

antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan tulang. Tinggi badan 

menurut umur adalah ukuran dari pertumbuhan linear yang dicapai, dapat 

digunakan sebagai indeks status gizi atau kesehatan masa lampau (Renyoet, 2013).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek 

dan sangat pendek adalah status gizi yang di dasarkan pada indeks Panjang Badan 

menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan 

padanan istilah stunting (pendek) dan severely. 

Tabel  1  

Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Indeks TB/U 

Sumber : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, ( 2020 ) 

Indeks  Status Gizi  Simpangan Baku (Z-score) 

Tinggi badan menurut 

umur (TB/U) atau 

Panjang badan menurut 

umur (PB/U) 

Sangat pendek <-3 SD 

Pendek -3 SD sampai <-2 SD 

Normal -2 SD sampai 3 SD 

Tinggi >+3 SD 
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3. Penyebab stunting 

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh 

faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita (Tentama et al., 

2018). Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi 

stunting oleh adalah meningkatkan efektivias periode 1.000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK). Secara lebih detail, beberapa faktor yang menjadi penyebab 

stunting dapat digambarkan sebagai berikut (Maidartati dkk., 2021).  

a. Pola asuh yang kurang baik  

Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada 

masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan menyebabkan terjadinya stunting. 

Fakta menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air 

Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0- 24 bulan tidak menerima 

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) (Wati & Sanjaya, 2021). MP-ASI 

diberikan sejak berusia diatas 6 bulan. MPASI bermanfaat untuk mencukupi 

kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta 

membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap 

makanan maupun minuman (Lumbangaol, 2019).  

b. Terbatasnya layanan kesehatan  

Keterbatasan layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care, Post Natal 

Care dan pembelajaran dini juga mempengaruhi terjadinya stunting. Data 

Kemenkes RI dan Bank Dunia melaporkan bahwa tingkat kehadiran anak di 

Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 serta anak 

belum mendapatkan akses layanan imunisasi yang memadai (Candarmaweni & 

Rahayu, 2020). Fakta lain yang dilaporkan adalah 2 dari 3 ibu hamil belum 
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mengkonsumsi sumplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke 

layanan pembelajaran dini yang berkualitas (1 dari 3 anak yang berusia 3-6 tahun 

belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini) (Lumbangaol, 

2019).  

c. Kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi.  

Masalah ini disebabkan oleh harga makanan bergizi di Indonesia masih 

tergolong mahal. Menurut beberapa sumber (Riskesdas, 2013), (SDKI, 2012), 

(SUSENAS, 2012) melaporkan bahwa komoditas makanan di Jakarta sebesar 94% 

lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di 

Indonesia juga lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan 

bergizi di Indonesia memberikan dampak terhadap 1 dari 3 ibu hamil yang 

mengalami anemia (Lumbangaol, 2019).  

d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.  

Kurangnya akses air bersih dan sanitasi secara tidak langsung dapat 

menyebabkan stunting. Data yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa 1 

dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) diruang terbuka, 

serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih 

(Lumbangaol, 2019).  

4. Dampak stunting 

Kejadian stunting disebabkan oleh banyak faktor yaitu faktor lingkungan dan 

genetik serta interaksi keduanya. Dampak stunting dalam jangka pendek yaitu 

terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan 

gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjang dapat menimbulkan 

penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh 
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sehingga mudah sakit dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, 

kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas 

pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada 

rendahnya produktivitas ekonomi (Simbolon, 2019).   

5. Upaya pencegahan stunting 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting adalah 

sebagai berikut : 

a. Ibu hamil mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan. 

b. Pemberian makanan tambahan ibu hamil. 

c. Pemenuhan gizi. 

d. Lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. 

e. Memantau pertumbuhan balita di Posyandu terdekat. 

f. Berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. 

g. Berikan makanan pedamping ASI untuk bayi diatas 6 bulan hingga 2 tahun. 

h. Mendorong IMD (Inisiasi Menyusui Dini). 

i. Mengatasi kekurangan iodium. 

j. Menyediakan suplementasi zink (Sandjojo, 2017).  

 

B. Konsep Dasar Pola Asuh 

 

1. Pengertian pola asuh 

 

Secara historis pola berarti bentuk dan tata cara sedangkan asuh berarti 

merawat, menjaga dan mendidik. Pola asuh merupakan bentuk atau sistem dalam 

merawat, menjaga dan mendidik. Pola asuh orang tua adalah interaksi orang tua 

terhadap anaknya dalam hal mendidik dan memberikan contoh yang baik agar anak 
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memiliki kemampuan sesuai dengan tahap perkembangannya (Tarigan, 2020). Pola 

asuh orang tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara 

orang tua dan anak yang dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan 

kepribadian anak. Interaksi orang tua dalam suatu pembelajaran menentukan 

karakter anak nantinya (Rakhmawati, 2015).  

2. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua 

Pola asuh sangat berkaitan dengan stunting. Secara umum faktor yang 

mempengaruhi pola asuh yaitu cara pemberian makan anak, perawatan anak, 

lingkungan dan budaya (Tarigan, 2020).  

a. Pemberian makan anak 

Pangan atau gizi adalah kebutuhan yang sangat penting. Masa balita adalah 

masa yang rawan mengalami masalah kurang gizi, dikarenakan balita mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang relatif cepat dan akan menentukan kualitas 

hidup di masa yang akan datang. Pemberian makanan bertujuan untuk mendapat 

zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan 

(Tarigan, 2020).  

Pemberian makanan harus memperhatikan variasi makanan untuk anak. Orang 

tua perlu memperhatikan porsi makan yang dapat diberikan kepada anak. Orang tua 

balita harus selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi 

oleh anak dan membiasakan pola makan seimbang dan teratur setiap hari, serta 

sesuai dengan tingkat kecukupan gizi (Hardianty, 2019).  

b. Perawatan anak 

Perawatan adalah kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak 

untuk membantu pertumbuhan. Memeluk dan berbicara kepada anak akan 
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merangsang pertumbuhan dan meningkatkan perasaan terhadap anak. Rasa aman 

pada anak tumbuh apabila mereka selalu berada didekat ibunya dan memperoleh 

Air Susu Ibu (ASI), sedangkan partisipasi ayah untuk membina pertumbuhan fisik 

dan psikologis(Tarigan, 2020).  

c. Lingkungan 

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil 

jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan 

orang tua terhadap anaknya (Destrianty, 2018).  

d. Budaya 

Biasanya orang tua sering mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat 

dalam mengasuh anak dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam 

mengasuh anak. Pola-pola itu dianggap berhasil dalam mendidik atau membina 

anak ke arah kematangan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima 

di masyarakat dengan baik, oleh sebab itu kebudayaan masyarakat dalam mengasuh 

anak mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh kepada anak 

(Destrianty, 2018).  

3. Jenis-jenis Pola Asuh 

Dalam pola asuh sendiri ada beberapa jenis pola asuh yang dipakai orang tua 

dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari. Model atau jenis pola asuh orang tua 

nantinya juga akan berdampak pada sikap dan perilaku anak. Terdapat 3 macam 

pola asuh orang tua (Lilis, 2017) yaitu: 

a. Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola 
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asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran 

pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, 

tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe 

ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu 

tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat (Putri, 2018). Secara 

kultural di Indonesia ibu memegang peranan dalam mengatur tatalaksana rumah 

tangga sehari-hari termasuk dalam hal pengaturan makanan keluarga (Diana, 2016).  

Hasil penelitian di Puskesmas Bulang menunjukkan terdapat 68 ibu balita 

memberikan pola asuh yang digunakan ibu sebagain besar adalah pola asuh 

demokratis yaitu suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai 

kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang 

penuh pengertian terhadap perkembangan anak dalam keluarga (Putri, 2018). Anak 

yang terbiasa dengan pola asuh demokratis akan membawa dampak 

menguntungkan. Diantaranya anak merasa bahagia, mempunyai kontrol diri, rasa 

percaya dirinya terpupuk, bisa mengatasi stres, punya keinginan untuk berprestasi 

dan bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman dan orang dewasa. Dengan 

adanya dampak positif tersebut, pola asuh pola asuh demokratis adalah pola asuh 

yang bisa dijadikan pilihan bagi para ibu (Putri, 2018). Secara literatur diungkapkan 

bahwa pola asuh yang baik adalah tipe pola asuh demokratis, hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Putri (2018) yang menunjukkan bahwa semua ibu dengan 

pola asuh demokratis mempunyai balita dengan kategori status gizi normal.  

b. Otoriter 

Pola asuh otoriter cenderung menetapkan standar mutlak yang harus dituruti, 

biasanya diikuti dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, 
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memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan 

oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua 

tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat 

satu arah. Orang tua tipe ini tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk 

mengerti mengenai anaknya. Anak yang dibesarkan dalam suasana semacam ini 

akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah kepribadian dan tidak sanggup 

mengambil keputusan tentang apa saja (Putri, 2018). Dalam penelitian Putri (2018) 

tentang hubungan pola asuh orang tua dengan status gizi pada balita di wilayah 

kerja Puskesmas Bulang Kota Batam mendapatkan hasil ibu dengan pola asuh 

otoriter mempunyai balita dengan ketegori status gizi tidak normal. 

c. Permisif 

Pola asuh permisif biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar. 

Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan 

yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak 

apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan 

oleh mereka. Orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat sehingga seringkali disukai 

anak (Irawan, 2019). Pola asuh permisif hanya akan memberikan dampak buruk 

pada anak yaitu berdampak pada perkembangan sosial anak yang abnormal. 

Sehingga akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang impulsive, agresif, tidak 

patuh, manja, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. 

Pada pola asuh ini biasanya ibu akan merasa bersalah terhadap anak karena telah 

meninggalkan seharian sehingga mereka akan menuruti semua permintaan anak dan 

memanjakan mereka untuk menebus kesalahannya tersebut (Irawan, 2019). 

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh (Septiari, 2012) menyatakan bahwa pola 
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asuh permisif orang tua cenderung hanya membiarkan anak berbuat dan bertingkah 

sekehendak hati tanpa adanya pengawasan daan bimbingan yang baik dengan 

tujuan asalkan anak tersebut tidak rewel. 

 

C.  Gambaran Pola Asuh Orang Tua Tentang Pencegahan Stunting 

Pola asuh yang kurang baik semenjak anak dilahirkan dapat mengakibatkan 

terjadi pendek pada anak (Renyoet, 2013). Pola asuh ini merupakan penyebab tidak 

langsung yang dapat mempengaruhi status gizi, sedangkan konsumsi makanan 

tidak adekuat adalah penyebab langsung terjadinya stunting (Lumbangaol, 2019).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Maidartati et al., 2021) menemukan hasil bahwa 

sebesar 51,5% responden balita tidak stunting dan hampir 48,5% responden balita 

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%.  
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