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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama yang 

diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Untuk mencapai SDM 

berkualitas, faktor gizi memegang peranan penting. Gizi yang baik akan 

menghasilkan SDM yang berkualitas yaitu sehat, cerdas dan memiliki fisik yang 

tangguh serta produktif. Perbaikan gizi diperlukan pada seluruh siklus kehidupan, 

mulai sejak kehamilan, bayi dan anak balita, pra sekolah, anak sekolah dasar 

dan madrasah ibtidaiyah, remaja dan dewasa sampai usia lanjut (Depkes, 2005). 

Gizi atau nutrisi merupakan salah satu faktor lingkungan dan merupakan 

penunjang agar proses tumbuh kembang tersebut dapat berjalan dengan 

memuaskan. Hal ini berarti, pemberian makanan yang berkualitas dan 

kuantitasnya baik menunjang tumbuh kembang, sehingga balita dapat tumbuh 

normal dan sehat. Balita yang tidak diberi makanan yang berkualitas dan 

berkuantitas baik dapat mengalami gizi kurang (under weight), gizi buruk, pendek 

(stunting),dan kurus (wasting) (Maryunani, 2010). 

Kejadian stunting merupakan akibat dari asupan makan yang tidak 

adekuat dalam jangka waktu yang lama, kualitas makan yang tidak baik, 

meningkatnya angka kesakitan atau gabungan dari semua faktor tersebut. 

Deteksi dini pada anak-anak sangat penting, karena stunting yang terjadi pada 

masa anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan pada saat dewasa, yang 

berakibat penurunan kemampuan kerja, dan pada wanita dapat mempengaruhi 

keturunan (Gibson, 2005) 
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Di Indonesia masalah gizi kurang masih menjadi salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang utama, menurut laporan RISKESDAS tahun 2010  

prevalensi nasional status gizi kurang (TB/U) di Indonesia adalah 35,6%  yang 

berarti terjadi penurunan dari keadaan tahun 2007 dimana prevalensi 

kependekan sebesar 36,8%. Di Jawa Tengah prevalensi kependekan menurut 

Tinggi Badan/Umur (TB/U)  tahun 2010 sebesar  16,9 % sangat pendek dan 

17,0% pendek  (Riskesdas, 2010) 

Maryunani (2010)  menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan 

pada anak terjadi mulai dari pertumbuhan dan perkembangan  secara fisik, 

intelektual, maupun emosional. Pertumbuhan dan perkembangan secara fisik 

dapat berupa perubahan ukuran besar kecilnya fungsi organ mulai dari tingkat 

sel hingga perubahan organ tubuh. Menurut Narendra (2002) kelainan 

pertumbuhan pada balita yang dapat dijumpai antara lain, perawakan pendek 

(short stature), perawakan tinggi (tall stature) yang diklasifikasikan sebagai 

variasi normal, malnutrisi dan obesitas, sehingga diperlukan pengukuran 

antropometri sebagai salah satu cara penilaiannya. Manifestasi klinik yang 

ditimbulkan akibat adanya gangguan perkembangan diantaranya adalah 

gangguan motorik kasar.  

Kualitas kemampuan motorik kasar pada masa 3 tahun pertama anak 

dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan antara lain aspek biologis, 

aspek fisik, aspek psikososial dan aspek keluarga. Masa tersebut merupakan 

masa rawan, karena gangguan yang terjadi pada masa ini dapat menyebabkan 

efek yang menetap setelah dewasa. Anak yang mengalami gangguan 

kemampuan motorik kasar pada masa ini selanjutnya dapat mengalami 

gangguan kemampuan tumbuh kembang (Vita, 2002). 



 

3 

Gerakan motorik tidak dapat dilakukan dengan sempurna apabila 

mekanisme otot belum berkembang, hal ini terjadi pada anak yang mengalami 

gangguan pertumbuhan seperti pendek (stunted), otot berbelang (striped muscle) 

atau striated muscle yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam 

laju yang agak lambat, sebelum anak dalam kondisi normal, tidak mungkin ada 

tindakan sukarela yang terkoordinasi (Hurlock, 2002). 

 Sutrisno (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa status gizi 

dalam indeks TB/U dan tingkat kecukupan energi, protein dan zat besi 

berhubungan secara bermakna terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 

2 – 3 tahun. Penelitian Muslim (2007) menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

perkembangan motorik kasar antara anak pendek (stunted) dengan anak normal. 

Sylvia (2010) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa status gizi (BB/U) 

dan status gizi (TB/U) berhubungan secara bermakna dengan perkembangan 

motorik kasar balita usia 2-5 tahun. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 

2010 diketahui bahwa 0,51% balita mengalami gizi buruk, dan 3,81% mengalami 

gizi kurang. Di Kecamatan Kartasura, prevalensi stunting sebesar 24,16% (72 

balita dari 300 balita), dan untuk wilayah Kelurahan Kartasura prevalensi gizi 

buruk sebesar 0,75% dan prevalensi gizi kurang sebesar 3,57%. Kelurahan 

Kartasura  memiliki prevalensi gizi kurang dan gizi buruk yang tertinggi dari 12 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Kartasura dengan prevalensi sebesar 4,32 %, 

sehingga Kelurahan Kartasura yang dipilih untuk dijadikan tempat penelitian. 

Berorientasi dengan uraian yang telah dijelaskan, status gizi  dapat 

mempengaruhi perkembangan motorik kasar balita. Oleh karena itu perlu adanya 

suatu penelitian yang mengkaji tentang “Perbedaan perkembangan motorik kasar 
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antara balita stunting dan non-stunting di Kelurahan Kartasura Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo“. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Apakah ada 

perbedaan perkembangan motorik kasar antara balita stunting dan non 

stunting di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

perkembangan motorik kasar antara balita stunting dan balita non stunting 

di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mediskripsikan prevalensi balita stunting di Kelurahan Kartasura 

b. Mediskripsikan perkembangan motorik kasar balita stunting dan non-

stunting di Kelurahan Kartasura kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo 

c. Menganalisis perbedaan perkembangan motorik kasar antara balita 

stunting dan balita non-stunting di Kelurahan Kartasura kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian         

1. Bagi Posyandu 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat, 

khususnya ibu tentang pentingnya memantau perkembangan balita guna 

mencegah balita mengalami keterlambatan perkembangan. 

2. Bagi Instansi Kesehatan 

Instansi terkait seperti Puskesmas Kartasura dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan masukan dalam penyusunan program-program yang 

berkaitan dengan pemantauan perkembangan balita. 

 


