
 
 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa 

peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa (Kartono, 2007). 

Masa remaja menurut WHO adalah antara 10–24 tahun. Masa remaja sering 

diartikan sebagai masa peralihan dengan ditandai perubahan aspek biologis, 

psikologis, dan sosial (Berk, 2012). Masa remaja ditandai oleh masa 

pubertas, yaitu waktu seorang anak perempuan mampu mengalami konsepsi 

yakni menarce atau haid pertama (Depkes, 2002). Salah satu permasalahan 

yang dihadapi oleh remaja ialah permasalahan yang berkaitan dengan gizi. 

Salah satu permasalahan gizi yang sering terjadi adalah stunting. 

Stunting merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tinggi badan anak 

yang pendek menurut umurnya. Stunting atau terlalu pendek berdasarkan 

umur adalah tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi 

(<-2SD) (WHO, 2012). Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko 

kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan 

motorik dan mental (Purwandini dan Kartasurya, 2013). Dampak dari 

stunting  yaitu penurunan fungsi kognitif, keterlambatan perkembangan, 

gangguan metabolik dan penurunan fungsi imun (Branca dan Ferrari, 2002). 

Permasalahan tentang gizi dan kesehatan yang dihadapi remaja 

mempunyai hubungan yang saling berkaitan, sehingga diperlukan 

penanganan yang komprehensif (Khomsan, 2003). Kekurangan gizi 

merupakan penyebab anemia terbesar, persentase terjadinya anemia 

karena kekurangan gizi sekitar 85,5%. Asupan gizi sehari-hari ini 



2 
 

dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pangan, pola makan dan peningkatan 

kebutuhan akan zat besi untuk pembentukan sel darah merah yang lazim 

berlangsung pada masa pertumbuhan (Arisman, 2010). Kejadian anemia 

dapat berpengaruh pada masa kehamilan seorang ibu sehingga akan 

melahirkan bayi yang memiliki  BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) (Depkes, 

2007).  

Penelitian yang dilakukan Proverawati dan Ismawati (2010) 

membuktikan, bayi yang memiliki BBLR berisiko mengalami stunting. Bayi 

dengan BBLR akan tumbuh dan berkembang lebih lambat daripada bayi 

dengan berat badan normal. Bayi dengan BBLR akan mengalami 

keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. 

Bayi dengan BBLR berhubungan dengan usia ibu ketika hamil. Usia 

yang kurang dari 20 tahun kondisi ibu masih dalam pertumbuhan sehingga 

asupan yang diberikan untuk janin akan berkurang, dan hal ini akan 

mempengaruhi pertumbuhan janin. Usia yang kurang dari 20 tahun, secara 

fisik alat reproduksinya belum terbentuk secara sempurna. Hamil di atas usia 

35 tahun tidak baik dikarenakan kondisi kesehatan ibu mulai menurun dan 

rentan terhadap penyakit, sehingga penyakit tesebut dapat mengganggu 

pertumbuhan janin. Usia ibu dikatakan tidak berisiko apabila seorang wanita 

itu berada dalam rentan usia diatas 20 hingga 35 tahun (UNICEF, 2002). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting yaitu kurangnya asupan 

makanan dan adanya penyakit infeksi (Unicef, 1990, Hoffman dkk, 2000; 

Umeta, 2003). Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola 

asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan 

kesehatan (Unicef, 1990) serta gizi ibu ketika hamil. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Nasikhah (2012) di Semarang menunjukkan terdapat 

beberapa faktor risiko yang paling berpengaruh untuk terjadinya stunting, 

yaitu tinggi badan orang tua yang rendah, pendidikan ayah yang rendah, dan 

pendapatan keluarga yang rendah. 

Tinggi badan erat kaitannya dengan aspek genetik (Martorell dkk, 

2010). Ibu yang memiliki tinggi badan <150 cm masuk dalam kategori 

pendek, dan ibu yang memiliki tinggi badan ≥ 150 cm masuk dalam kategori 

normal. Dibuktikan penelitian yang dilakukan oleh Zottarelli, dkk (2007) di 

Mesir menunjukkan, ibu yang memiliki tinggi badan < 150 cm cenderung 

memiliki anak yang stunting. Ibu yang memiliki tinggi badan pendek dan 

status gizi yang buruk dapat meningkatkan risiko kegagalan pertumbuhan 

intrauterin (Black dkk, 2008). 

Anak pada keluarga yang tingkat pendapatannya rendah lebih 

berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang 

rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi (Fernald dan Nuefeld, 

2007). Status gizi ibu yang rendah merupakan faktor risiko terkuat untuk 

penyebab stunting (Mamiro dkk,  2005). 

Menurut Mamiro, dkk (2005), menunjukkan bahwa malaria, berat 

badan lahir rendah (BBLR), pendapatan keluarga yang rendah, dan indeks 

massa tubuh (IMT) ibu yang rendah berperan sebagai faktor risiko terjadinya 

stunting pada anak. Penelitian lain oleh Aridiyah, dkk (2015), menunjukkan 

bahwa ibu yang berpendidikan rendah memiliki anak stunting sebesar 

96,7%. 

Hasil Riskesdas (2013), prevalensi pada anak stunting di Indonesia 

sebesar 37,2%, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan 



4 
 

2007 (36,8%). Prevalensi pendek sebesar 37,2% terdiri dari 18,0% sangat 

pendek dan 19,2% pendek. Pada tahun 2013 prevalensi sangat pendek 

menunjukkan penurunan, dari 18,8% tahun 2007 dan 18,5% tahun 2010. 

Prevalensi pendek meningkat dari 18,0% pada  tahun 2007 menjadi 19,2% 

pada tahun 2013.  

Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi 

pendek sebesar 30–39% dan serius bila prevalensi pendek ≥40% (WHO, 

2010).  Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 

1 Nguter didapatkan bahwa prevalensi stunting (mild stunting, stunting, dan 

severe stunting) sebesar 63,80%. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang perbedaan antara karakteristik ibu dan keluarga pada 

remaja putri yang stunting dan non-stunting di SMP Negeri 1 Nguter 

Kabupaten Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan karakteristik ibu dan keluarga pada remaja 

putri yang stunting dan non-stunting di SMP Negeri 1 Nguter Kabupaten 

Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik 

ibu dan keluarga pada remaja putri yang stunting dan non-stunting di 

SMP Negeri 1 Nguter Kabupeten Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan perbedaan karakteristik ibu ( tinggi badan ibu, usia 

ibu dan pendidikan ibu) pada remaja putri yang stunting dan non-

stunting. 

b. Mendeskripsikan perbedaan karakteristik keluarga(status ekonomi) 

pada remaja putri yang stunting dan non-stunting. 

c. Mendeskripsikan kejadian stunting dan non-stunting pada remaja 

putri. 

d. Menganalisis perbedaan tinggi badan ibu pada remaja putri yang 

stunting dan non-stunting. 

e.  Menganalisis perbedaan usia ibu pada remaja putri yang stunting 

dan non-stunting. 

f. Menganalisis perbedaan pendidikan ibu pada remaja putri yang 

stunting dan non-stunting. 

g. Menganalisis perbedaan status ekonomi keluarga pada remaja putri 

yang stunting dan non-stunting. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam 

mengidentifikasi permasalahan gizi pada remaja serta dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

2. Manfaat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

Manfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini dapat 

menambah informasi tentang faktor kejadian stunting yaitu karakteristik 

ibu dan keluarga, sehingga dapat membantu dalam perencanaan 
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program penanggulangan masalah gizi stunting, dengan tujuan 

menurunkan prevalensi stunting.  

3. Manfaat Bagi Ibu  

Manfaat bagi ibu dapat memberikan wawasan pentingnya pencegahan 

stunting di masyarakat untuk menurunkan faktor yang berkaitan dengan 

karakteristik ibu dan keluarga terhadap hal yang mempengaruhi terjadinya 

stunting. 

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Manfaat bagi peneliti selanjutnya dapat menambah referensi serta ide 

untuk melanjutkan penelitian yang sejenis. 

 

 


