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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  

Dalam bab 4 akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan setelah peneliti 

melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang 

dihasilkan adalah berupa angka. Dari data yang didapat kemudian dilakukan analisis dengan 

menggunakan program SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

penyebab kejadian stunting pada balita di Kecamatan Wonosegoro. Berdasarkan tujuan 

tersebut kemudian peneliti megumpulkan data dengan kuesioner sebanyak 62 Responden 

dengan item 3-4 item pertanyaan setiap variabelnya. Dari hasil penelitian ini, akan dijelaskan 

mengenai gambaran umum daerah penelitian, karakteristik responden, hasil perhitungan 

analisis faktor dan pembahasan & hasil penelitian.  

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Wonosegoro merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang 

terletak pada ketinggian 100-400 m dari permukaan air laut. Kecamatan Wonosegoro 

terdiri dari 11 desa dan berpenduduk 39.085 jiwa, terdiri dari 19.754 jiwa penduduk 

laki-laki dan 19.331 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Wonosegoro memiliki luas 

wilayah sebesar 51,7920 km2 yang berarti memiliki kepadatan penduduk sebesar 755 

jiwa/ Km2 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 13.104 kepala keluarga.  

Gambar 2.  

Peta Wilayah Kecamatan Wonosegoro 
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Sumber: Wonosegoro Dalam Angka 2021 

Secara administrasi, Kecamatan Wonosegoro berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Grobogan di bagian utara, Kecamatan Juwangi dan Kemusu di bagian timur,  

Kecamatan Klego dan Karanggede di bagian selatan dan Kabupaten Semarang di 

bagian barat. Pada tahun 2019, wilayah kecamatan ini dipecah menjadi dua yaitu 

Wonosegoro dan Wonosamodro, dan 3 desa yang sebelumnya merupakan bagian dari 

Kecamatan Kemusu yaitu Guwo, Kauman, dan Lemahireng bergabung ke wilayah 

kecamatan ini. 

Gambar 3.  

Persentase Luas Desa Wilayah Kecamatan Wonosegoro 

 

Sumber : Kecamatan Wonosegoro Dalam Angka 2020 

Luas wilayah Kecamatan Wonosegoro adalah sebesar 5.179,2 Ha. Berdasarkan 

Gambar 3. diatas dapat dilihat bahwa desa terluas adalah Bojong (19%) kemudian kedua desa 

Guwo (18%). Sedangkan desa dengan luas terkecil yaitu desa Banyusri (5%), Ketoyan (6%) 

dan bandung (6%).  
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Gambar 4.  

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan wilayah Kecamatan Wonosegoro 

 

Sumber: Kecamatan Wonosegoro Dalam Angka 2020 

Jika dilihat pada Gambar 4. berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 

sebagian besar penduduk kecamatan Wonosegoro memiliki pendidikan tertinggi 

sekolah dasar/ sederajat, yaitu sebanyak 32,43 persen atau sejumlah 12.680 penduduk. 

Penduduk dengan pendidikan tertinggi perguruan tinggi hanya mencapai 1,49 persen, 

dimana 1,45 persen diantaranya adalah lulusan strata I atau diploma IV dan sisanya 

adalah lulusan strata II dan strata III. 

 4.2 Karakteristik Responden 

Tabel 4.1  

Jumlah Balita Stunting di Kecamatan Wonosegoro Tahun 2022 

No Desa L P Jumlah Stunting 

1. Bandung - - - 

2. Karangjati 5 8 13 

3. Ketoyan - - - 

4. Bolo 5 8 13 

5. Banyusri 5 9 14 

6. Gosono - - - 

7. Wonosegoro - - - 

21,74%

10,38%

32,43%

19,95%

13,24%

0,29%
0,47% 1,45% 0,04%

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
Wilayah Kecamatan Wonosegoro

tidak/belum sekolah

belum tamat SD

SD

SLTP

SLTA

D I/D II

Akademi

PT/ D IV
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8. Bojong 4 6 10 

9. Kauman 1 3 4 

10. Lemahireng - 4 4 

11. Guwo 2 2 4 

Total  22 40 62 

Sumber: Puskesmas Wonosegoro Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah stunting pada balita di 

kecamatan wonosegoro adalah 62 anak dan lebih dominan dengan jenis kelamin 

perempuan yaitu 40 anak sedangkan laki-laki berjumlah 22 anak. Stunting pada balita 

dengan angka tertinggi adalah di desa Banyusri (14 anak), kemudian 3 desa tergolong 

tinggi berikutnya yaitu desa Karangjati (13 anak), Bolo (13 anak) dan Bojong (10 anak). 

Jumlah stunting pada balita yang tergolong rendah yaitu desa Kauman (4 anak), 

Lemahireng (4 anak) dan Guwo (4 anak).  

Tabel 4.2 

 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

NO Usia (Tahun) Jumlah Responden Persentase % 

1. 15-19  8 12.9 

2. 20-24  24 38.7 

3. 25-30  26 41.9  

4. ≤ 31  4 6.5  

Total  62 100  

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagaian besar responden berusia 

25-30 tahun berjumlah 26 orang (41.9%), kemudian responden berusia 20-24 tahun 

berjumlah 24 orang (38,7%), 15-19 tahun berjumlah 8 orang (12,9%) dan responden 

berusia 31 tahun keatas berjumlah 4 orang (6,5%). Berdasarkan tabel tersebut dan data 

yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya masih banyak responden yang berusia 

dibawah 21 tahun, hal ini menunjukan bahwa responden pada saat menikah masih 

dibawah umur atau perkawinan usia anak. 

Tabel 4.3  

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah 

Responden 

Persentase % 
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1. Perguruan Tinggi 4 6.5  

2. SLTA 36 58.1  

3. SLTP 17 27.4  

4. SD 5 8.1  

Total  62 100 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebagaian besar responden tamat 

pendidikan pada SLTA 36 orang (58,1%). Sedangkan yang tamat pendidikan SLTP 17 

orang (27,4%), SD 5 orang (8,1%) dan yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi 

4 orang (6,5%). Ini menunjukan bahwa masih banyak responden yang berpendidikan 

rendah yaitu hanya sampai pada jenjang SD dan SLTP. Pada saat ini pendidikan sangat 

penting, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pengetahuan responden 

mengenai status gizi pada anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengetahuan 

terkait gizi anak dan mengasuh anak semakin baik. Begitu pula sebaliknya tingkat 

pendidikan yang rendah memiliki kemungkinan tidak memperhatikan gizi dan pola 

asuh yang baik terhadap anaknya. 

Tabel 4.4  

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

NO Pekerjaan  Jumlah 

Responden 

Persentase % 

1. Guru 1 1.6  

2. IRT 53 85.5  

3. Pegawai Bank 1 1.6  

4. Karyawan 6 9.7  

5. UMKM 1 1.6  

Total  62 100 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebagaian besar responden 

pekerjaanya adalah sebagai ibu rumah tangga (IRT) yang berjumlah 53 orang (85,5%) 

sedangkan yang pekerjaanya sebagai guru 1 orang (1,6%), pegawai bank 1 orang 

(1,6%) kemudian bekerja sebagai karyawan sebanyak 6 orang (9,7%) dan yang 

mempunyai usaha 1 orang (1,6%). Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa 

sebagian besar responden pekerjaanya hanya ibu rumah tangga (IRT) dan yang bekerja 
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adalah suaminya jadi penghasilannya hanya bergantung dari suami. Sedangkan 

responden yang bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonominya 

hanya sedikit. 

Tabel 4.5 

Pendapatan Responden Perbulan 

No Pendapatan Jumlah 

Responden 

Persentase% 

1. Diatas Rp. 3.000.000 1 1.6  

2. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 24 38.7  

3. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 30 48.4  

4. Dibawah Rp. 1.000.000 7 11.3  

Total  62 100 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pendapatan responden per/bulan 

lebih dominan pada kisaran Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 (48,4%), sedangkan yang 

pendapatannya Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 (38,7%), diatas Rp. 3.000.000 (1,6%) 

dan dibawah Rp. 1.000.000 (11,3%). Status ekonomi secara tidak langsung juga 

berpengaruh terhadap status gizi anak. Sebagai contoh, dalam keluarga yang status 

ekonominya baik bisa mendapatkan pelayanan umum yang lebih baik juga, yaitu 

pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dengan adanya fasilitas-fasilitas 

tersebut keluarga dengan status ekonomi yang baik akan berdampak positif terhadap 

status gizi anak (Bishwakarma and Vanneman 2011). Berdasarkan data tersebut 

menunjukan bahwa tingkat pendapatan responden tergolong masih rendah bahkan ada 

keluarga yang pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Pengeluaran Responden Perbulan 

No Pengeluaran Jumlah 

Responden 

Persentase% 

1. Diatas Rp. 3.000.000 4 6.5  

2. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 26 41.9  

3. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 32 51.6  

Total  62 100 
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 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pengeluaran responden per/bulan 

lebih dominan pada kisaran Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 (51,6%), sedangkan yang 

pengeluarannya Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 (41,9%), diatas Rp. 3.000.000 (6,5%). 

Berdasarkan data tersebut terkait pengeluaran responden perlu mengatur keuangan 

dengan lebih baik supaya tidak terjadi pengeluaran yang lebih besar. Sebagai contoh 

yaitu salah satu responden dengan adanya jumlah anggota keluarga yang lebih banyak 

bisa mendapatkan penghasilan dengan mencari pekerjaan sampingan. 

Tabel 4.7 

 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak 

NO Jumlah Anak Jumlah 

Responden 

Persentase % 

1. 1  35 56.5  

2. 2  24 38.7  

3. 3  3 4.8  

Total  62 100 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki 1 anak 

berjumlah 35 orang (56,5%) kemudian yang memiliki 2 anak sebanyak 24 orang 

(38,7%) dan yang memiliki 3 anak sebanyak 3 orang (4,8%). Berdasarkan penelitian 

(Lusy, Rakhmat, 2020), menunjukan bahwa jumlah anggota keluarga juga berpengaruh 

terhadap pola pertumbuhan anak dan balita dalam satu keluarga. Jumlah anggota 

keluarga yang banyak tanpa diimbangii dengan meningkatnya pendapatan akan 

menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin tidak merata. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan 

sekitar Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 dan mempunyai jumlah tanggungan yang banyak 

sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pangan kurang atau tidak 

tercukupi.  

4.3 Hasil Perhitungan Analisis Faktor 
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Tabel 4.8  

Perhitungan Kaiser Meyer Oikin (KMO) dan Barlett’s Test 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,654 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 108,654 

Df 15 

Sig. ,000 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai KMO 0,654, ini berarti angka 

tersebut berada di atas 0,5 kemudian nilai Bartlett’s Test of Sphreicity sebesar 108,654 

dan nilai signifikan 0,000, ini berarti bahwa matriks korelasi antara variable-variabel 

manifest bukan matriks identitas (matriks korelasi yang berupa matriks identitas tidak 

dapat dihitung dengan analisis faktor). Sehingga data penelitian ini layak untuk diolah 

dengan menggunakan metode analisa faktor. 

Tabel 4.9  

Measure Of Sampling Adequancy (MSA) 

 

Variabel Nilai MSA 

Pendidikan 0.621 

Perkawinan Usia Anak 0.623 

Ekonomi 0.675 

Sanitasi 0.712 

Pola Asuh 0.591 

Pengetahuan 0.710 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat nilai MSA untuk pendidikan sebesar 0,621, 

perkawinan usia anak sebesar 0,623, ekonomi sebesar 0,675, sanitasi sebesar 0,712, 

pola asuh sebesar 0,591 dan pengetahuan sebesar 0,710. Hal ini menunjukan bahwa 

semua variabel yang ditentukan lebih besar dari 0,5, sehingga perhitungan analisis 

faktor dapat dilanjutkan kembali untuk seluruh variabel (Santoso 2002). 
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Tabel 4.10 

Communalities Ektraction 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Pendidikan 1,000 ,695 

PerkawinanUsiaAnak 1,000 ,522 

Ekonomi 1,000 ,667 

Sanitasi 1,000 ,745 

PolaAsuh 1,000 ,678 

Pengetahuan 1,000 ,632 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Angka pada Tabel 4.10 tersebut menunjukan seberapa besar faktor yang 

terbentuk dapat menerangkan varian suatu variable. Untuk variabel pendidikan 

extraction menunjukan angka 0,695 angka tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 69,5 

% varians dari variable pendidikan dapat dijelaskan oleh faktor yang nantinya 

terbentuk. Untuk variable perkawinan usia anak extraction menunjukan angka 0,522, 

angka tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 52,2 % varians dari variable perkawinan 

usia anak dapat dijelaskan oleh faktor yang nantinya terbentuk. Untuk variabel ekonomi 

extraction menunjukan angka 0,667, angka tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 66,7 

% varians dari variable ekonomi dapat dijelaskan oleh faktor yang nantinya terbentuk. 

Demikian seterusnya untuk variabel yang lainnya. 

Hasil akhir dari proses ekstraksi ini adalah Total variance Explained, seperti 

pada Tabel 4.11 dibawah, dimana dari 6 variabel yang dimasukkan ke dalam analisis 

factor masing-masing memiliki varians 1, hal tersebut dapat diartikan bahwa total 

varian adalah 6 x 1 = 6. Jika ke-6 variabel tersebut diringkas menjadi 1 faktor, maka 

varian yang dapat dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah: 

 

2,856

6
𝑥 100% = 47,595% 

Jika dari 6 variabel di ekstrak menjadi 2 faktor, maka: 

Varian faktor pertama adalah 47,595%, varian faktor kedua adalah 18,033%, 

sehingga total kedua factor tersebut dapat menjelaskan 47,595% + 18,033% = 65,628% 
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dari variabilitas ke-6 variabel asli tersebut. Untuk penjelasan tersbut dapat dilihat pada 

Tabel 4.11, dimana nilai dari masing-masing varian tercantum. 

 

Tabel 4.11 

 Total Variance Explained 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Gambar 5.  Scree Plot 

 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Jika tabel Total Variance Explained menjelaskan dasar jumlah faktor yang di 

dapat degan perhitungan angka, maka Scree Plot menampakkan dengan grafik seperti 

pada Gambar 5.  Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah faktor yang 

terbentuk adalah 2 faktor. Hal ini dikarenakan dapat terlihat pada Scree Plot bahwa 

kedua factor tersebut memiliki batasan Eigenvalue > 1. Tahapan dalam ekstraksi factor 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 2,856 47,595 47,595 2,856 47,595 47,595 2,032 33,874 33,874 

2 1,082 18,033 65,628 1,082 18,033 65,628 1,905 31,754 65,628 

3 ,776 12,938 78,566       

4 ,595 9,919 88,485       

5 ,451 7,518 96,002       

6 ,240 3,998 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ini menghasilkan matriks faktor yang belum dirotasikan, dimana dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 dibawah ini. 

 

Tabel 4.12 

Component Matrix 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Pendidikan ,764 ,333 

PerkawinanUsiaAnak ,683 -,235 

Ekonomi ,806 -,135 

Sanitasi -,466 ,726 

PolaAsuh -,555 -,608 

Pengetahuan -,795 -,020 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Faktor matriks sebelum dilakukan proses rotasi masih memperlihatkan nilai 

suatu faktor dengan faktor yang lain tidak berbeda terlalu jauh. Oleh sebab itu utnutk 

menyelesaikan persoalan tersebut digunakan metode rotasi faktor seperti pada Tabel 

4.13 dibawah ini. 

Tabel 4.13 

 Rotated Component Matrix 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Pendidikan ,786 ,276 

PerkawinanUsiaAnak ,340 ,637 

Ekonomi ,498 ,648 

Sanitasi ,154 -,849 

PolaAsuh -,820 ,067 

Pengetahuan -,595 -,527 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.a 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 
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Setelah dilakukan rotasi faktor terlihat jelas variable yang masuk ke dalam suatu 

faktor. Sesuai dengan penentuan pembobotan maka penentuan variable harus lebih dari 

0,6 (Sharma 1996). Hasil dari rotasi faktor memberikan informasi bahwa terdapat 2 

faktor yang membentuk dari 6 variabel yang telah dioleh. Adapun hasil dari rotasi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Pendidikan merupakan variable yang memiliki skor variable sebesar 

0,786 

2. Faktor Ekonomi merupakan variable yang memiliki skor variable sebesar 0,648. 

Setelah diperoleh 2 faktor yang diperoleh yang merupakan hasil dari analisis data dari 

6 variabel yang ada, kemudian tahapan berikutnya yaitu memberikan identitas pada 

kedua faktor tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.12 dibawah ini. 

Tabel 4.14 Identitas faktor dan Variabel Pendukungnya 

NO Faktor Var Nama Variabel 

1. Pendidikan PEND Tingkat Pendidikan 

1. Perguruan Tinggi 

2. SLTA 

3. SLTP 

4. SD 

2. Ekonomi E1 

E2 

Pendapatan Per/Bulan 

Pengeluaran Per/Bulan 

Pekerjaan 

 Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

Stunting merupakan suatu keadaan dimana anak gagal tumbuh berdasarkan umur 

tinggi badan berada dibawah minus dua standar deviasi (<2SD) dari tabel status gizi 

WHO Child growth standard (Kemenkes RI 2018). Dalam penelitian ini terdapat 2 

faktor dari 6 variabel yang merupakan determinan kejadian stunting pada balita di 

Kecamatan Wonosegoro setelah melakukan uji analisis faktor yaitu faktor pendidikan 

dan faktor ekonomi. 

1. Faktor Pendidikan 

Faktor pertama yang menjadi penyebab kejadian stunting pada balita adalah 

faktor pendidikan dimana memiliki angka eigenvalue sebesar 2,856 dan mempunyai 

pengaruh sebesar 47,595% dari total, artinya bahwa faktor ini mampu menjelaskan 
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sebesar 47,595% dari keseluruhan variabel manifest. Faktor ini merupakan faktor 

terbesar yang menjadi penyebab kejadian stunting pada balita di Kecamatan 

Wonosegoro.  

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan bahwa tingkat pendidikan responden lebih 

dominan pada kategori menengah (SLTA) dan rendah (SLTP & SD) sedangkan yang 

berpendidikan tinggi hanya sedikit. Berdasarkan data tersebut ada beberapa responden 

yang tingkat pendidikannya hanya SD. Berikut pernyataan responden no 7 “saya dulu 

sekolah hanya sampai SD karena tidak ada yang biayai dan hanya tinggal dengan nenek, 

kemudian orang tua juga sudah tidak ada”.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Nurlinawati, 

and Mawarti 2021), orang tua dengan pendidikan yang tinggi atau lebih baik cenderung 

memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan 

yang lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang berpendidikan rendah atau 

kurang. Penerapan pengetahuan gizi dan pola asuh anak yang tepat akan mencegah 

terjadinya malnutrisi, sebagai contoh dalam pemberian makanan pengganti ASI 

(MPASI) yang tepat pada usianya. Tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh 

terhadap kesehatan, salah satunya adalah status gizi. Individu yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi memiliki kemungkinan besar mengetahui pola hidup sehat, 

dimana pendidikan pengasuh yang rendah 2 kali lebih beresiko mengalami stunting 

(Daeli 2018). 

Tingkat pendidikan yang rendah biasanya sulit untuk menerima hal-hal baru, 

sehingga merupakan kendala besar untuk meningkatkan kesehatan keluarganya. Ibu 

dengan pendidikan rendah sulit memahami pengetahuan gizi yang penting untuk 

keluarganya. Jadi meskipun diberikan prevensi berupa penyuluhan biasanya para ibu 

tersebut tetap tidak mengikuti saran yang diberikan oleh kader maupun tenaga 

kesehatan (Pejaten 2019).  

Tindakan responden mengambil keputusan dalam tingkat pendidikan bisa 

dianalisis dengan teori tindakan sosial Max Weber. Pertama, tindakan tradisional 

dimana ada salah satu responden berhenti sekolah hanya pada jenjang SMP, berikut 

pernyataan responden mengenai hal tersebut. “saya sekolah hanya sampai SMP 

kemudian lanjut kerja mbak habis itu nikah” berdasarkan pernyataan tersebut dan 

dilihat dari kondisi lapangan sebenarnya di di daerah X tersebut kebanyakan hanya 

berlulusan SD, SMP kemudian yang lanjut SMA hanya sedikit dan menganggap bahwa 

“pendidikan tidak penting lebih penting cari uang”. Jadi bisa dikatakan bahwa tindakan 
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ini merupakan tindakan tradisional, tindakan yang sudah menjadi kebiasaan disana dan 

terjadi secara berulang dan sama seperti sebelum-sebelumnya. Kedua, tindakan 

rasionalitas instrumental, dimana tindakan yang berdasarkan pada pencapaian tujuan-

tujuan secara rasional diperhitungkan dan di upayakan sendiri oleh aktor yang 

bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dengan tindakan responden no 7, dengan tingkat 

pendidikan SD, karena memikirkan keluarganya yang tidak mempunyai biaya untuk 

pendidikan dan memilih untuk berhenti sekolah dan melanjutkan kerja.  

2. Faktor Ekonomi 

Faktor yang kedua setelah pendidikan yaitu faktor ekonomi dimana memiliki 

angka eigenvalue sebesar 1,082 dan mempunyai pengaruh sebesar 18,033% dari varibel 

total, yang artinya bahwa faktor ini mampu menjelaskan sebesar 18,033% dari 

keseluruhan variabel manifest. Indikator dalam penentuan faktor ekonomi yaitu dengan 

pendapatan per bulan dan pengeluaran per bulan responden. Bahwasanya setiap 

responden memiliki tingkatan ekonomi yang berbeda tergantung dari pekerjaan 

suaminya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pendapatan dan pengeluaran per bulan sekitar Rp.1.000.000 – Rp. 2.000.000, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa status ekonomi responden sebagian besar masih 

tergolong rendah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rustiyani Lusi 2020) bahwasanya 

ekonomi sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting, karena untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut membutuhkan biaya  membeli makan pada balitanya seperti susu 

dan lainnya. Kemudian dengan banyaknya anggota keluarga juga berpengaruh terhadap 

pemenuhan kebutuhan bagi anaknya, karena hal ini pendapatan yang di dapatkan harus 

di bagi dengan kebutuhan yang lainnya.  

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan selama di lapangan terkait 

kondisi ekonomi pada salah satu responden yaitu pekerjaan suami adalah buruh (kuli 

bangunan), ibu balita sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan memiliki 3 anak dengan 

pendapatan per bulan sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, sedangkan pengeluaran 

per/bulan adalah Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa ekonomi dalam keluarga ini adalah lebih besar pengeluaran dibandingkan 

pendapatan. Untuk mendapatkan tambahan tersebut biasanya ibu ini meminjam uang 

kepada tetangga dan terkadang pada pihak bank. Tindakan ibu ini dengan cara 

meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk dalam tindakan 
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rasionalitas instrumental karena tindakannya berdasarkan tujuan yang secara rasional 

diperhitungkan dan diupayakan sendiri demi pemenuhan ekonomi keluganya. 

3. Faktor Perkawinan Usia Anak 

Stunting disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah usia kehamilan 

ibu. Usia ibu sangat berperan penting pada faktor psikologis terhadap kondisi 

kehamilannya, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada pola asuh anak. Usia ibu 

juga berpengaruh terhadap pertumbuhan janin, jika ibu mendapatkan asupan nutrisi 

yang baik maka akan berdampak baik pada janin. Berdasarkan data hasil peelitian ada 

27 dari 62 responden yang melakukan perkawinan usia anak, dimana ibu tersebut secara 

mental belum siap menghadapi kehamilan, persalinan dan mengasuh anak. Sehingga 

hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Hasil penelitian penulis berdasarkan uji analisis faktor antara perkawinan usia 

anak terhadap kejadian stunting tidak ada pengaruh yang signifikan. Penelitian ini 

sejalan dengan (Ulfa and Handayani 2018) yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan 

(p=0,799). Namun terdapat kecenderungan bahwa perkawinan usia anak 

mengakibatkan meningkatnya persentase anak pendek dan gizi kurang. Anak yang 

dilahirkan dari ibu yang menikah pada usia muda mengalami defisit energi dan protein 

serta mendapatkan pola asuh anak yang kurang tepat.  

Tindakan responden dalam hal ini dapat dianalisis menggunakan teori tindakan 

sosial Max Weber. Pertama, instrumentally rational action adalah tindakan yang 

dilakukan seseorang berdasarkan kepentingan ataupun tujuan tertentu. Kedua, value 

rational action atau tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan berdasarkan pada 

komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang tidak lepas pada nilai-nilai 

agama, hukum dan nilai lainnya. Sebagai contoh responden yang tamat pendidikan 

SLTA yang pada saat itu masih berusia 18 tahun kemudian menikah dan tidak 

melanjutkan pendidikan ataupun bekerja karena orang tuanya menganggap bahwa 

“perempuan nanti ujung-ujungnya juga di dapur ngurus suami, jadi sekolah cuma SMA 

nggak apa-apa” kemudian pernyataan lain “daripada terjadi yang tidak diinginkan 

lebih baik menikah saja, bisa mengurangi beban keluarga”. 

4. Faktor Pola Asuh 

Stunting juga disebabkan oleh asupan makanan dan terjadinya infeksi dimana 

kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Kecukupan asupan makanan 

terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) berpengaruh terhadap status gizi 
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balita. Pemberian ASI eksklusif merupakan perihal penting yang dapat mencegah 

terjadinya stunting dimana ASI mengandung seluruh zat gizi ideal yang diperlukan 

bayi. Kemudian, selain pemberian ASI eksklusif juga perlu dalam pemberian makan 

pendamping ASI (MP-ASI) pada anak. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Sari et al. 

2016) menunjukan bahwa balita dnegan asupan protein rendah lebih beresiko 1,87 kali 

mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang memiliki asupan protein yang 

cukup. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara pola asuh dengan kejadian stunting pada balita. Namun, berdasarkan data hasil 

penelitian ada beberapa responden yang dalam hal ini anaknya tidak diasuh oleh orang 

tuanya sendiri tetapi diasuh oleh baby sitter dan nenek, kemudian anak tidak diberikan 

ASI eksklusif oleh ibu sehingga dalam hal ini terkait pola asuh anak kurang baik.  

Tindakan pola asuh anak dapat dianalisis menggunakan teori tindakan sosial 

Max Weber yaitu instrumentally rational action adalah tindakan yang dilakukan 

seseorang berdasarkan kepentingan ataupun tujuan tertentu. Sebagai contoh responden 

yang kedua orang tuanya bekerja kemudian anak dititipkan kepada pengasuh atau 

kakek/neneknya. Responden melakukan hal tersebut berdasarkan kepentingan atau 

tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. 

5. Faktor Sanitasi & Air Bersih 

Berdasarkan penelitian (Torlesse et al. 2016) menjelaskan bahwa peluang 

terjadinya stunting dan kaitannya dengan sanitasi dari hasil beberapa penelitian 

menunjukan bahwa kejadian stunting lebih rendah pada rumah tangga yang memiliki 

akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik. Rendahnya kualitas sanitasi dan kebersihan 

lingkungan dapat memicu terjadinya penyakit gangguan saluran pencernaan yang 

berakibat pada energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhan. Jika balita 

sering mengalami penyakit infeksi maka akan timbuk masalah gizi yaitu stunting. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara faktor sanitasi dan air bersih. Namun, ada salah satu responden yang anaknya 

stunting  disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang baik dimana dirumahnya 

memelihara beberapa hewan peliharaan dan kondisi rumahnya juga kurang menjaga 

kebersihan. Kemudian kondisi balita saat ini ada penyakit saluran pernapasan sehingga 

harus rutin untuk melakukan terapi uap. Tindakan responden dalam hal ini termasuk 

tindakan instrumentally rational action dimana tindakan yang dilakukan seseorang 

berdasarkan kepentingan ataupun tujuan tertentu. Hal ini terlihat pada responden yang 

memelihara hewan peliharaan disamping rumah yang tujuannya adalah untuk 



 

43 
 

membantu perekonomian keluarga, meskipun tindakannya memiliki tujuan yang baik 

namun hal ini justru tidak baik bagi kesehatan anak dan seharusnya orang tua juga 

melakukan pola hidup yang sehat. 

6. Faktor Pengetahuan 

Penelitian dari ( Rahayu et al. 2018) menunjukkan bahwa balita dengan ibu yang 

memiliki pengetahuan rendah akan memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami 

stunting. Pengasuhan kesehatan pada tahun pertama kehidupan sangatlah penting untuk 

perkembangan anak. Perbedaan karakteristik ibu yang mengakibatkan berbedanya pola 

pengasuhan yang akan berpengaruh terhadap status gizi anak. Ibu yang memiliki 

pengetahuan yang baik akan memberikan pengasuhan pada balita sesuai dengan 

kebutuhannya dan perkembangannya. (Uliyanti et al. 2017) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan gizi ibu akan memberikan 

perubahan pada status gizi. Semakin tinggi pengetahuan gizi ibu maka semakin baik 

pula status gizinya.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara pengetahuan dan kejadian stunting pada balita. Pengetahuan dalam penelitian ini 

yaitu pemahaman terkait stunting dimana yang terdapat dalam item pertanyaan 

penelitian antara lain yaitu pengertian stunting, faktor penyebab stunting, dampak 

stunting dan strategi pencegahan stunting. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

sebagian besar responden mengetahui apa itu stunting namun untuk faktor penyebab, 

dampak dan strategi pencegahan stunting banyak yang tidak tahu.  

Tingkat pengetahuan dapat dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max 

Weber yaitu tindakan tradisional dimana tindakan ini terjadi karena adanya kebiasaan 

yang terus-menerus. Hal ini dapat dilihat pada saat ada penyuluhan atau sosialiasi 

kebanyakan dari responden ataupun masyarakat justru selalu mengabaikan dan tidak 

mengikuti saran apa yang telah disampaikan oleh kader atau bidan bahkan ada juga dari 

responden tidak datang ke posyandu karena tidak mau anaknya dianggap stunting, jadi 

tindakan responden ini justru menutup diri terkait pengetahuan status gizi anak. 

Berdasarkan data diatas faktor determinan kejadian stunting pada balita di 

Kecamatan Wonosegoro ada 2 dari 6 faktor yaitu faktor pendidikan dan faktor ekonomi. 

Namun terdapat kecenderungan bahwa faktor yang lain dapat mengakibatkan 

meningkatnya persentase kejadian stunting meskipun mempunyai nilai signifikasi yang 

relatif kecil. 


