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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan kebanggaan orangtua sekaligus harapan masa depan 

bangsa yang patut kita pantau perkembangannya. Anak adalah individu yang 

sedang tumbuh dan berkembang, dimulai dari bayi sampai dengan ia remaja. 

Masalah gizi yang sering ditemukan pada anak di Indonesia adalah 

stunting. Menurut data dari WHO (2011) di dunia pada tahun 2010 terdapat 

171 juta anak yang mengalami stunting dan 167 juta diantaranya merupakan 

anak yang tinggal di negara berkembang. Menurut data Rikesdas (2013) 

prevalensi pendek secara nasional tahun 2013 adalah 37,2 persen, yang berarti 

terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%). 

Dimana itu menunjukkan masih cukup tingginya kejadian stunting pada anak 

masih tinggi, dimana rekomendasi dari WHO untuk kejadian stunting pada 

anak adalah <20%. Hasil penelitian Yana pada bulan Juni 2014 di SD Negeri 

Kudu 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan indikator TB/U 

terdapat 37,1% anak stunting. Menurut WHO (2010), masalah kesehatan 

masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30-39% dan serius 

bila prevalensi pendek ≥40%. 

Pendidikan ibu adalah salah satu faktor yang penting dalam tumbuh 

kembang anak. Dengan pendidikan Ibu yang baik, ibu dapat menerima 

informasi terutama bagaimana cara pengasuhan anak yang baik dan asupan gizi 

yang tepat, sehingga ibu dapat menjaga kesehatan anaknya (Cahyaningsih, 

2011). Tingkat pendidikan wanita di Sukoharjo yang menyelesaikan 

pendidikan SD/MI/Sederajat sebanyak 25,34%; SLTP/MTs/Sederajat 18,38%; 

SLTA/MA/Sederajat 21,17%; SMK 1,53%; Diploma I/II 0,94%; Diploma III 

2,08%; Diploma IV/ S1 3,95; S2/S3 0,18% (BPS, 2012). 
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Kalsium mengatur pekerjaan hormon-hormon dan faktor pertumbuhan. 

Kekurangan konsumsi kalsium untuk jangka panjang menyebabkan struktur 

tulang yang tidak sempurna. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan 

dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan (Almatsier, 2010). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Salsa et al. (2016) di Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa sebanyak 98,6% subjek penelitian memiliki asupan 

kalsium <70 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa konsumsi kalsium termasuk dalam kategori defisit/rendah. 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti akan meneliti hubungan 

antara asupan kalsium (Ca) dan pendidikan ibu dengan tingkat kejadian 

stunting pada anak di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Kartasura. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara asupan kalsium dan pendidikan ibu 

dengan kejadian stunting pada anak di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, 

Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan asupan kalsium dan 

pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada anak di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah, Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

asupan kalsium dan pendidikan ibu dengan tingkat kejadian stunting pada 

anak di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Kartasura. 
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2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan 

untuk dilakukan penelitian selanjutnya.  

b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan orangtua agar 

dapat lebih memperhatikan kecukupan asupan gizi pada anaknya.  

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dan informasi 

tambahan untuk penentuan kebijakan pemerintah dalam rangka 

mengatasi masalah malnutrisi atau kekurangan gizi pada anak di 

Indonesia. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi penerapan ilmu yang didapat 

selama di bangku kuliah FK UMS khususnya tentang gizi. 


