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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Stunting Pada Balita 

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan 

penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan 

gizi. Stunting merupakan istilah dari badan kerdil atau pendek, dimana anak usia 

dibawah 5 tahun mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan 

infeksi berulang yang terjadi selama masa periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Anak dikatakan stunting jika hasil 

pengukuran antropometri dari panjang atau tinggi badan per usianya dibawah -2 SD 

(Hawkes 2018). Menurut BKKBN stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak 

balita dari kekurangan gizi saat mereka dalam kandungan hingga dilahirkan kedunia, 

tetapi kondisi stunting terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Menurut World Health 

Organization (WHO), stunting didasarkan pada indeks panjang badan dibanding 

umur(PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang 

dari -2 SD.  

Balita adalah kelompok anak usia 0-59 bulan. Pada masa ini anak memerlukan 

asupan zat gizi seimbang baik dari segi jumlah, maupun kualitasnya untuk mencapai 

berat dan tinggi badan yang optimal (Kemenkes RI 2014). Menurut (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia 2016), penentuan status gizi pada balita antara lain: 

a. Pengukuran berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) untuk menentukan status 

gizi anak usia dibawah 5 tahun, apakah normal, kurus, sangat kurus atau gemuk 

b. Pengukuran panjang badan terhadap umur atau tinggi badan terhadap umur (PB/U 

atau TB/U) untuk menentukan status gizi anak apakah normal, pendek atau sangat 

pendek 

c. Pengukuran Indeks Masa Tubuh menurut umur (IMT/U) untuk menentukan status 

gizi anak sangat kurus, kurus, normal, gemuk atau obesitas. 

Balita yang mengalami stunting dapat menimbulkan dampak pada dirinya 

sendiri selama masa pertumbuhan dan perkembangan dalam dampak jangka pendek 

maupun jangka panjang. Adapun dampak jangka pendeknya yaitu gagal tumbuh, 

hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh 
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serta mengalami gangguan metabolisme. Dampak jangka panjangnya yaitu meliputi 

menurunya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi sarat serta sel-sel otak 

permanen yang dapat menyebabkan kemampuan menyerap pelajaran, menurunnya 

produktivitas ketika dewasa dan menimbulkan penyakit (Kementerian PPN/ Bappenas 

2018). 

2.2 Faktor Penyebab Stunting 

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh 

faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Berikut adalah 

beberapa faktor yang menyebabkan stunting: 

1) Pendidikan  

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). 

2) Pengetahuan orang tua 

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, Tamtomo, and Anantanyu 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. . 

3) Ekonomi  



 

 

8 

Kemiskinan dinilai mempunyai peran penting yang bersifat timbal balik sebagai 

sumber permasalahan gizi. Status ekonomi secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi status gizi anak. Sebagai contoh, keluarga dengan status ekonomi 

yang baik bisa mendapatkan pelayanan umum yang lebih baik juga yaitu 

pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. 

4) Pola asuh anak 

Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada 

masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang 

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

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

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI diberikan atau mulai 

diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk 

mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MP-ASI juga dapat 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. Kemudian apabila anak tidak diasuh sendiri oleh orang 

tua seperti diasuh oleh kakek/nenek, saudara atau pengasuh juga akan berpengaruh 

terhadap perkembangan anak dan ketercukupan gizi pada anak karena kurangnya 

pengetahuan atau wawasan dalam mengasuh anak. 

5) Air Bersih & Sanitasi  

Akses air bersih dan sanitasi keluarga memiliki peranan penting pada kesehatan 

anggota keluarga. Apabila air yang diperoleh kurang bersih maupun sanitasi yang 

tidak baik maka akan menyebabkan anggota keluarga disekitarnya mudah terserang 

penyakit. Terlebih lagi pada bayi maupun anak-anak yang daya tahan tubuhnya 

belum sekuat orang dewasa. 

6) Perkawinan usia Anak 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari (Pamungkas, WD, and Nurbaety 2021) 

menyatakan bahwa perkawinan anak juga dapat berdampak buruk terhadap 

kesehatan ibu dan balita. Salah satu dampaknya adalah terganggunya organ 

reproduksi pada ibu apabila terjadi kehamilan, merupakan kehamilan yang berisiko. 

Selain itu dapat juga berakibat pada anak yang dilahirkannya. Anak yang lahir dari 

ibu yang menikah pada usia muda memiliki kesempatan hidup yang rendah dan 

lebih besar memiliki masalah gizi pada anaknya seperti pendek, kurus, dan gizi 

buruk. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena ibu balita yang umurnya 
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kurang dari 18 tahun biasanya memiliki pola asuh terhadap anaknya kurang baik, 

pola asuh yang kurang baik tersebut dapat berdampak pada status gizi anaknya. 

2.3 Teori Tindakan Sosial Max Weber 

Max Weber adalah salah satu tokoh sosiologi dengan sumbangsih karya-karya 

dan pemikirannya. Max Weber lahir di Efurt, jerman pada 21 April 1864 dan meninggal 

di Munich Jerman pada 14 Juni 1920. Salah satu pemikirannya dalam sosiologi yang 

terkenal adalah konsep tindakan sosial yang tertuang dalam karyanya yang berjudul 

“Basic Sociological Term”. Tindakan sosial berorientasi pterhadap makna sosial. 

Artinya setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap individu mempunyai motif 

dan tujuan tertentu. Sebagaimana disebutkan oleh weber bahwa tindakan sosial adalah 

tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki arti subjektif bagi 

diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian tindakan sosial tersebut dapat 

mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Weber kemudian membagi 

tipe tindakan sosial menjadi 4 antara lain yaitu: 

1. Traditional action atau tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan secara 

teratur, menjadi kebiasaan, tidak menjadi persoalan kebenaran dan keberadaannya. 

Dengan kata lain, tindakan ini merupakan tindakan yang didasarkan kebiasaan-

kebiasaan atau tradisi yang ada di lingkungan sekitar. Tindakan ini juga berlangsung 

secara spontan tanpa melalui pemikiran, perencanaan dan pertimbangan.  

2. Affectual action atau tindakan afektif adalah tindakan yang didasarkan pada 

sentiment atau emosi yang dimiliki seseorang. Tergambar dari beberapa tindakan 

seperti gembira, marah atau takut. Sehingga hal ini akan mempengaruhi tindakan 

atau respon seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 

3. Instrumentally rational action adalah tindakan yang dilakukan seseorang 

berdasarkan kepentingan ataupun tujuan tertentu. Tindakan ini didasarkan pada 

pertimbangan dan pilihan yang secara sadar dipilih untuk mencapai sebuah tujuan. 

4. 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. 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor determinan kejadian 

stunting pada balita di Kecamatan Wonosegoro peneliti menggunakan teori tindakan 

sosial Max Weber. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa faktor-faktor penyebab 
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stunting antara lain: pendidikan, pengetahuan orang tua, ekonomi, sanitasi, pola asuh 

anak dan perkawinan usia anak. Sedangkan tindakan sosial Max Weber terdiri dari 

tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental dan tindakan 

rasional nilai. Peneliti disini mencoba menganalisis tindakan seperti apa yang dapat 

menyebabkan stunting pada balita. 

2.4 Referensi Penelitian Terdahulu 

Guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki 

kemiripan tema dengan penelitian ini, sebagaimana berikut: 

 Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Ulva Noviana, Heni 

Ekawati “Analisis 

Faktor Berat Badan 

Lahir, Status 

Ekonomi Sosial, 

Tinggi Badan Ibu 

dan Pola Asuh 

Makan Dengan 

Kejadian Stunting” 

PSNKH/2686-

5521/2019 

Tujuan penelitian 

ini untuk 

menganalisis 

hubungan faktor 

berat badan lahir, 

status ekonomi 

keluarga, tinggi 

badan ibu, dan pola 

asuh makan 

terhadap kejadian 

stunting pada anak 

usia 1-5 tahun. 

Kuantitatif 1. Ada hubungan 

Berat Badan 

Lahir dengan 

kejadian 

stunting pada 

anak usia 1-5 

tahun di Desa 

Morombuh 

Kecamatan 

Kwanyar 

Kabupaten 

Bangkalan 

2. Tidak Ada 

hubungan Status 

Ekonomi 

Keluarga 

dengan kejadian 

stunting pada 

anak usia 1-5 

tahun di Desa 

Morombuh 

Kecamatan 

Kwanyar 

Kabupaten 

Bangkalan 
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3. Tidak Ada 

hubungan 

Tinggi Badan 

Ibu dengan 

kejadian 

stunting pada 

anak usia 1-5 

tahun di Desa 

Morombuh 

Kecamatan 

Kwanyar 

Kabupaten 

Bangkalan 

4. Tidak Ada 

hubungan Pola 

Asuh Makan 

dengan kejadian 

stunting pada 

anak yang usia 

1-5 tahun di 

Desa 

Morombuh 

Kecamatan 

Kwanyar 

Kabupaten 

Bangkalan 

2. Gladys Apriluana, 

Sandra Fikawati 

“Analisis Faktor-

Faktor Resiko 

Terhadap kejadian 

Stunting Pada Balita 

(0-59 Bulan) di 

Negara Berkembang 

dan Asia Tenggara” 

Media Litbangkes, 

Vol.28 No.4 Hlm 

247-256.  

Tujuan dari review 

literatur ini adalah 

menganalisa efek 

dari faktor-faktor 

risiko determinan 

terhadap kejadian 

stunting pada 

balita. 

Kuantitatif faktor status gizi dengan berat 

badan lahir <2.500 gram 

memiliki pengaruh secara 

bermakna terhadap kejadian 

stunting pada anak dan 

memiliki risiko mengalami 

stunting sebesar 3,82 kali. 

Faktor pendidikan ibu 

memiliki pengaruh secara 

bermakna terhadap kejadian 

stunting pada anak dan 

memiliki risiko mengalami 

stunting sebanyak 1,67 kali. 

Faktor pendapatan rumah 
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tangga yang rendah 

diidentifikasi sebagai 

prediktor signifikan untuk 

stunting pada balita sebesar 

2,1 kali. Faktor sanitasi yang 

tidak baik memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

kejadian stunting pada balita 

dan memiliki risiko 

mengalami stunting hingga 

sebesar 5,0 kali. Faktor 

sanitasi yang tidak baik 

merupakan faktor dominan 

terhadap risiko anak 

mengalami stunting. 

3. Lusy Rustiyani, 

Rakhmat Susilo 

“Analisis Faktor 

yang Menyebabkan 

Stunting di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Kemangkon” Jurnal 

Human Care Vol.5 

No.4 

Tujuan dalam 

penelitian ini untuk 

menganalisis 

faktor-faktor 

penyebab stunting 

di wilayah Kerja 

Puskesmas 

Kemangkon.  

Kualitatif 

Deskriptif 

Hasil analisis terhadap faktor 

yang menyebabkan stunting 

di wilayah Kerja Puskesmas 

Kemangkon menggambarkan 

bahwa apa yang dilakukan 

oleh ibu balita adalah 

merupakan hasil pengamatan 

yang dilakukan berdasarkan 

kemampuan karakteristik 

keluarga, pendidikan, 

ekonomi, pola asuh dan 

jumlah anggota keluarga yang 

berbeda-beda. Faktor 

ekonomi diidentifikasi 2 

kategori pernyataan yaitu 

tingkat ekonomi yang rendah 

dan kebutuhan untuk 

makanan bergizi berkurang. 

Faktor pola asuh 

diidentifikasi 4 kategori 

pernyataan yaitu pola makan 

yang salah, kebersihan tangan 

saat menyuapi balita, 

pertumbuhan tubuh yang 
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kurang dari normal dan 

kebiasaan adat istiadat. 

4. Komalasari, Esti 

Supriati “Faktor-

faktor yang 

Menyebabkan 

Kejadian Stunting 

Pada Balita” 

Majalah Kesehatan 

Indonesia Vol.1 

No.2 Hlm 51-56 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

kejadian stunting 

pada balita di 

Kampung 

Tulungkakan 

Kabupaten 

Lampung tahun 

2019. 

Kualitatif 

analitik 

pendekatan 

case control 

Tidak ada hubungan kejadian 

stunting pada balita di 

Kampung Tulungkakan 

dengan nilai p value: 0,743 

dengan nilai OR: 1,000. Ada 

hubungan status pemberian 

ASI eksklusif dengan 

kejadian stunting pada balita 

dengan nilai p value: 0,000 

dengan nilai OR: 11,111. Ada 

hubungan pendidikan ibu 

dengan kejadian stunting pada 

balita dengan nilai p value: 

0,046 dengan nilai OR: 2,885 

5. Vinki Ivandira, 

Universitas Kristen 

Satya Wacana. 

“Analisis Faktor-

faktor Determinan 

Penyebab Kejadian 

Stunting Pada Balita 

Di Kecamatan 

Wonosegoro”  

Tujuan dalam 

penelitian ini 

adalah 

menganalisis 

faktor-faktor 

penyebab kejadian 

stunting pada balita 

di Kecamatan 

Wonosegoro tahun 

2022. 

Dalam penelitian 

ini peneliti lebih 

menekankan pada 

faktor yang paling 

dominan penyebab 

stunting pada balita 

dari segi sosiologi 

dengan 

menganalisis 

menggunakan teori 

tindakan sosial 

Max Weber. 

Kuantitatif Faktor pertama yang menjadi 

penyebab kejadian stunting 

pada balita adalah faktor 

pendidikan dimana memiliki 

angka eigenvalue sebesar 

2,858 dan mempunyai 

pengaruh sebesar 47,595% 

dari total, artinya bahwa 

faktor ini mampu 

menjelaskan sebesar 47,595% 

dari keseluruhan variabel 

manifest. Faktor ini 

merupakan faktor terbesar 

yang menjadi penyebab 

kejadian stunting pada balita 

di Kecamatan Wonosegoro. 

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 



 

 

14 

menjelaskan sebesar 18,033% 

dari keseluruhan variabel 

manifest 

 

2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

  

Gambar 1.  

Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan gambar 1 diatas stunting pada balita di Kecamatan Wonosegoro 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, pengetahuan, ekonomi, pola asuh 

anak, air bersih & sanitasi, perkawinan usia anak dan pengetahuan orang tua. Kemudian 

untuk menganalis faktor-faktor penyebab stunting pada balita peneliti menggunakan 

teori tindakan sosial Max Weber yang dibagi menjadi 4 yaitu tindakan tradisional, 

tindakan rasional instrumental, tindakan afektif dan tindakan rasional nilai. 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu 

diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan akurat. Hipotesis alternatif 

adalah pernyataan operasional hipotesis penelitian dan merupakan harapan yang 

berdasarkan teori. Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan kerangka pemikiran 

yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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 Tabel 2.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis 

H1 Faktor pendidikan merupakan faktor paling berpengaruh terjadinya stunting. 

Berdasarkan data Kecamatan Wonosegoro dalam angka 2020, sebagian besar 

penduduk Kecamatan Wonosegoro memiliki pendidikan tertinggi sekolah 

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

H2 Perkawinan usia anak juga menjadi penyebab terjadinya stunting. 

Berdasarkan data KUA Wonosegoro usia nikah dibawah 19 tahun untuk 

perempuan berjumlah 83 orang pada tahun 2021. 

H3 Pola asuh anak menjadi penyebab stunting karena para orang tua disana sudah 

memiliki kebiasan untuk tidak memberikan ASI ekslusif kepada bayi ketika 

bayi sudah mulai makan.  

H4 Faktor ekonomi juga menjadi penyebab stunting. Keluarga dengan status 

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

pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. 

H5 Air bersih & Sanitasi kurang baik juga berpengaruh terhadap stunting. Di 

wilayah wonosegoro pada musim kemarau permasalahan yang terjadi yaitu 

kekurangan air bersih, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada 

kesehatan. 

H6 Pengetahuan orang tua juga berpengaruh terhadap kejadian stunting. Semakin 

rendah pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua mengenai gizi akan beresiko 

pada permasalahan stunting pada anak. 

 


