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GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 24 – 60 BULAN DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS CEPER  

 

Abstrak   

 

Stunting merupakan keterlambatan pertumbuhan pada anak balita sehingga 

terlihat pendek dari usianya dikarenakan kurangnya asupan zat gizi saat ibu 

mengandung di 1000 hari pertama kehidupan dan sebelum anak berusia 2 tahun. 

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui gambaran faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan. Penelitian 

kuantitatif ini menggunakan pendekatan retrospektif pada 65 balita stunting di 

wilayah kerja Puskesmas Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten yang terdiri 

dari 33 balita stunting perempuan dan 32 balita stunting laki-laki. Besar sampel 

dihitung dengan menggunakan rumus slovin dengan teknik pengambilan sampel 

proporsional random sampling. Analisa yang digunakan ialah analisa univariat 

untuk mengetahui frekuensi dan persentase dari masing-masing variabel. Hasil 

penelitian terdapat riwayat penyakit kehamilan (20%), BBLR (18,5%), pemberian 

ASI eksklusif (70,8%), pemberian MP-ASI sesuai usia (55,4%), terdapat penyakit 

infeksi pada anak (32,3%), dan tinggi badan ibu ≥150 cm (66,2%). Kesimpulan 

dari penelitian ini bahwa gambaran faktor-faktor paling besar pada pemberian 

MP-ASI yang tidak sesuai usia dengan menyumbang persentase sebanyak 44,6% 

dan tinggi badan ibu pendek sebesar 33,8%. Saran bagi orang tua, agar 

memberikan MP-ASI pada balita dengan jumlah, bahan makanan dan frekuensi 

yang sesuai bagi usia balita. 

 

Kata kunci: stunting, balita, faktor-faktor stunting 

 

 

Abstract 

 

Stunting is growth retardation in children under five so it looks shorter than his 

age due to a lack of nutrient intake when pregnant women in the first 1,000 days 

of life and before the child is 2 years old. The purpose of this study was to know 

the description of the factors associated with the incidence of stunting in children 

aged 24-60 months. This quantitative study using a retrospective approach on 65 

toddlers stunting in Puskesmas Ceper Ceper District of Klaten district consisting 

of 33 women and 32 infants stunting stunting male toddler. The sample size was 

calculated using the formula slovin with proportional random sampling technique 

sampling. The analysis used univariate analysis was to determine the frequency 

and percentage of each variable. Results of the study there is a history of 

pregnancy disease (20%), low birth weight (18.5%), exclusive breastfeeding 

(70.8%), the provision of age-appropriate complementary feeding (55.4%), there 

are infectious diseases in children (32, 3%), and high maternal weight ≥150 cm 

(66.2%). The conclusion from this study that the image of the greatest factors in 

the provision of breastfeeding that do not fit the age of the percentage accounted 
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for as much as 44.6% and short maternal stature of 33.8%. Advice for parents, in 

order to provide breastfeeding in infants with a number, groceries and frequency 

appropriate for toddlers. The conclusion from this study that the image of the 

greatest factors in the provision of breastfeeding that do not fit the age of the 

percentage accounted for as much as 44.6% and short maternal stature of 33.8%. 

Advice for parents, in order to provide breastfeeding in infants with a number, 

groceries and frequency appropriate for toddlers. The conclusion from this study 

that the image of the greatest factors in the provision of breastfeeding that do not 

fit the age of the percentage accounted for as much as 44.6% and short maternal 

stature of 33.8%. Advice for parents, in order to provide breastfeeding in infants 

with a number, groceries and frequency appropriate for toddlers. 

 

Keywords: stunting, toddlers, factors stunting 

 

1. PENDAHULUAN 

Stunting menjadi masalah balita di dunia kesehatan terutama di bidang gizi 

atau kebutuhan pemenuhan sumber nutrisi yang cukup. Balita yang mengalami 

stunting di masa yang akan datang dapat mengalami kesulitan dalam mencapai 

perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Stunting juga menjadi masalah 

gizi yang utama yang sedang dihadapi pada balita yang bisa menyebabkan 

perkembangan anak terganggu, dengan timbulnya dampak negatif akibat stunting 

seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, penurunan 

produktivitas hingga dapat menyebabkan kemiskinan dan dapat memunculkan 

risiko dengan melahirkan bayi dengan berat badan rendah (UNICEF, 2012; dan 

WHO,2010). Kejadian stunting di dunia mencapai jumlah 156 juta dengan angka 

persentase 23,2% (UNICEF, 2016). Pada tahun 2017 22,2% atau sekitar 150,8 

juta balita di dunia mengalami stunting (Kemenkes RI, 2017). Prevalensi stunting 

di Indonesia  29%, menurut WHO prevalensi stunting menjadi masalah kesehatan 

masyarakat jika prevalensinya mencapai lebih dari 20% (Infodatin Kemenkes RI, 

2016). 

Data prevalensi yang dikumpulkan WHO, Indonesia menempati urutan ke 

tiga tertinggi di regional Asia Tenggara. Prevalensi balita pendek mengalami 

kenaikan dari tahun 2016 dengan persentase 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 

2017 (Infodatin Kemenkes RI, 2018). Rata-rata prevalensi balita stunting di 

Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 
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(Riskesdas) pada tahun 2013, Indonesia mengalami kenaikan balita stunting 

dengan hasil persentase 37,2% (Riskesdas, 2013). Dari jumlah presentase 37,2%  

tersebut 19,2% mengalami anak pendek dan 18,0% sangat pendek. Salah satu 

penyebabnya adalah pemberian nutrisi yang tidak adekuat saat masa 

pertumbuhannya. Berdasarkan data terbaru di tahun 2018 Indonesia mengalami 

penurunan kejadian stunting menjadi 30,8% (Riskesdas, 2018). 

Pada tahun 2014 Indonesia menempati urutan ke 70 dari 172 negara yang 

memiliki persentase kematian 10,69% akibat BBLR, berdasarkan data dari World 

Health Rangkings. WHO pada tahun 2013 menyatakan bahwa tingkat kelahiran di 

Indonesia pada tahun 2010  sebesar 4.371.800 dengan angka kejadian BBLR 

sebesar 15,5 per 100 kelahiran hidup atau 675.700 kasus prematur dalam kurun 

waktu 1 tahun. Prevalensi BBLR di Indonesia mencapai 11,5% di tahun 2007 

hingga tahun 2013 mencapai 10,2%, memang terjadi penurunan namun lambat 

dalam 7 tahun terakhir (Kemenkes RI, 2014). Persentase BBLR di Jawa Tengah 

pada tahun 2017 sebesar 4,4% sama dengan tahun 2016. BBLR cenderung 

meningkat mulai pada tahun 2013 hingga tahun 2015, dan mengalami penurunan 

pada tahun 2016 (Depkes Jateng, 2017). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten didapatkan data kejadian stunting setiap puskesmas 

yang berada di Kabupaten Klaten. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

jumlah kejadian stunting di Puskesmas Ceper sebanyak 141 balita stunting. 

Puskesmas Ceper memiliki 47 posyandu yang tersebar di 9 desa yang masuk 

dalam wilayah kerja Puskesmas ceper. Setiap desa memiliki posyandu 4-6 

posyandu yang tersebar di tiap desa tersebut. Puskesmas Ceper juga sudah 

beberapa kali melakukan penyuluhan tentang stunting yang ditujukan pada kader 

dan masyarakat. 

2. METODE 

Penjelasan dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan suatu rumusan 

masalah yaitu ―Bagaimana gambaran faktor-faktor yang berhubunngan dengan 

kejadian stunting pada anak usia 24-60 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Ceper?‖. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menggunakan 
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metode penelitian observasional deskriptif dan melalui pendekatan secara 

retrospektif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-

faktor yang ada keterkaitan atau hubungan dengan kejadian stunting pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Ceper dengan pengambilan data yang dilakukan dengan 

waktu yang bersamaan atau dilakukan dalam 1 waktu yang sama. Dalam 

penelitian ini populasi yang diperoleh berjumlah 141 balita stunting dari data 

Puskesmas Ceper bulan Agustus 2019 dengan sasaran di wilayah kerja Puskesmas 

Ceper. Pengambilan sampel dengan menggunakan Rumus Slovin dengan derajat 

kesalahan sebesar 10% dengan sampel sebesar 65 responden. Sampel diambil 

sesuai kriteria inklusi dan menggunakan metode pengambilan proporsi random 

sampling.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Distribusi frekuensi karakteristik responden

Tabel 4.1: Karakteristik Responden Penelitian 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

Jenis kelamin 

balita 

Laki-laki 

Perempuan 

32 

33 

49,2 

50,8 

Umur balita 24 bulan - 36 bulan 

37 bulan - 48 bulan 

49 bulan - 60 bulan 

21 

29 

15 

32,3 

44,6 

23,1 

Tinggi badan 

balita 

<-3 SD (sangat pendek) 

<-2 SD sampai -3 SD 

(pendek) 

24 

41 

36,9 

63,1 

Umur ibu 17-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

6 

35 

24 

9,2 

53,8 

36,9 

Berdasarkan tabel karakteristik responden diatas dapat dilihat 

persentase balita perempuan sebesar 50,8% dan laki-laki sebesar 49,2%. 

Tabel diatas juga menunjukkan karakteristik responden pada umur balita 

lebih banyak di usia 37 bulan - 48 bulan dengan persentase 44,6% dan 

sedikitnya di usia 49-60 bulan sebesar 15 balita dengan persentase 23,1%.  

Tinggi badan balita pada tabel diatas menunjukkan <-2 SD sampai 

-3 SD sebanyak 41 balita dengan besar persentase 63,1% dan balita 

dengan tinggi badan <-3 SD sebanyak 24 balita dengan besar persentase 
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36,9%. Usia ibu yang mempunyai anak dengan kondisi stunting lebih 

banyak pada usia 26-35 tahun dengan persentase 53,8% dan usia ibu 17-25 

tahun sebanyak 6 ibu dengan persentase sebesar 9,2%.  

3.2 Distribusi frekuensi faktor-faktor stunting

Tabel 4.2: Analisa Univariat Frekuensi Penelitian 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Ibu

Riwayat 

penyakit ibu 

hamil 

Tidak ada 

Ada 

52 

13 

80,0 

20,0 

Tinggi badan 

ibu 

≥150 cm 

<150 cm 

43 

22 

66,2 

33,8 

2. Anak

BBLR Tidak BBLR 

BBLR 

53 

12 

81,5 

18,5 

Asi eksklusif Asi eksklusif 

Tidak asi eksklusif 

46 

19 

70,8 

29,2 

MP-ASI Pemberian sesuai usia 

Pemberian tidak sesuai usia 

36 

29 

55,4 

44,6 

Penyakit infeksi 

pada anak 

Tidak ada 

Ada 

44 

21 

67,7 

32,3 

Dapat dilihat juga angka riwayat penyakit ibu hamil sebesar 13 

responden dengan persentase 20% dan ibu yang tidak sakit saat hamil 

memiliki angka persentase sebesar 80% dengan total responden 52 orang. 

Tinggi badan ibu yang ≥150 cm menunjukkan jumlah reponden sebanyak 

43 dengan persentase 66,2% dan tinggi badan ibu yang kurang dari 150 cm 

sebanyak 22 orang dengan angka persentase 33,8%. Tabel BBLR 

menunjukkan balita yang tidak BBLR sebanyak 53 responden dengan 

persentase 81,5% dan balita yang lahir dengan berat badan rendah 

menunjukkan jumlah 12 responden dengan angka persentase 18,5%.  

ASI eksklusif pada tabel di atas  menunjukkan responden sebanyak 

46 orang dengan angka persentase 70,8% dan balita yang tidak ASI 

eksklusif sebanyak 19 orang dengan angka persentase 29,2%. Pemberian 

MP-ASI yang tepat dari tabel di atas  menunjukkan responden sebanyak  

36 orang dengan angka persentase 55,4% dan pemberian MP-ASI yang 
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tidak tepat menunjukkan jumlah 29 orang diikuti dengan angka persentase 

44,6%. Balita yang memiliki penyakit infeksi menunjukkan jumlah 

responden sebanyak 21 balita dengan persentase 32,3% dan balita yang 

tidak memiliki penyakit infeksi sebanyak 44 balita yang menunjukkan 

persentase 67,7%. 

3.3 Pembahasan

Gambar 4.1 Riwayat Penyakit Pada Ibu Hamil 

Penyakit pada ibu hamil yaitu penyakit yang diderita saat 

kehamilan seperti pre-eklampsia, hipertensi, diabetes, infeksi saluran 

kemih, dan anemia. Penelitian sunting ini mengambil 65 reponden balita 

yang menderita stunting dengan kategori penyakit pada ibu ialah tidak ada 

penyakit saat hamil da nada penyakit saat hamil. Gambar diatas 

menunjukkan ibu yang memiliki penyakit saat hamil sebanyak 20% 

dengan balita yang menderita stunting. Penyakit pada ibu hamil, 

contohnya anemia, anemia pada ibu hamil berpengaruh pada pertumbuhan 

janin yang berkaitan dengan berat badan lahirnya, dari penelitian ini ibu 

anemia tidak sampai menyebabkan panjang lahir bayi pendek, anemia 

berkaitan dengan masalah gizi bayi baru lahir pada saat sekarang dan tidak 
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berkaitan dengan masalah gizi bayi telah berlangsung lama (Ningrum & 

Utami, 2018). Ibu hamil yang sejak awal sudah diketahui mengalami 

kekurangan energy kronis dapat segera ditangani oleh petugas kesehatan, 

sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin. Intervensi yang 

diberikan kepada ibu hamil dapat meningkatkan status gizinya termasuk 

meningkatkan berat badan  bayi dan panjang badan bayi (Warsini, Hadi, & 

Nurdiati, 2016).  

Gambar 4.2 BBLR Pada Balita Stunting 

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 

2.500 gram akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak 

tertangani dengan baik (Kemenkes RI, 2016). Dalam penelitian ini balita 

stunting dengan BBLR dibagi menjadi 2 kategori yaitu Balita yang BBLR 

dan tidak BBLR. Gambar di atas menunjukkan dari 65 balita stunting yang 

lahir dengan berat badan rendah sebesar 18,46 %. Hal ini disebabkan oleh 

banyak faktor yang lebih besar pengaruhnya dengan kejadian stunting 

pada balita seperti ketidakcukupan asupan gizi serta infeksi, selain itu efek 

berat badan lahir terhadap tinggi badan paling besar terdapat pada usia 6 

bulan pertama, jika pada 6 bulan pertama balita dapat memperbaiki status 
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gizinya, maka terdapat kemungkinan bahwa tinggi badan balta dapat  

tumbuh dengan normal dan terhindar dari kejadian stunting pada usia 

berikutnya (Sari & Oktacia, 2018). Terhambatnya pertumbuhan pada bayi 

dan anak-anak, tercermin dalam ketinggian yang tidak sesuai usia, 

merupakan contoh adaptasi pada asupan energi yang rendah dalam waktu 

yang lama. Jika kekurangan energi tidak terlau lama, anak akan 

menunjukkan catch up growth (Fitri, 2012). 

Gambar 4.3 Pemberian ASI Eksklusif Pada Balita Stunting 

Pada bayi, ASI sangat berperan dalam pemenuhan nutrisinya. 

Konsumsi ASI juga meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga 

menurunkan risiko penyakit infeksi. Sampai usia 6 bulan, bayi 

direkomendasikan hanya mengonsumsi ASI eksklusif (Kemenkes RI, 

2016). Menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012, ASI eksklusif 

adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, 

menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain 

(kecuali obat, vitamin, dan mineral). Penelitian ASI eksklusif 

menggunakan 2 kategori yaitu pemberian ASI eksklusif dan pemberian 

tidak ASI eksklusif. Dalam gambar di atas menunjukkan 65 balita stunting 

dengan persentase 70,77% diberikan ASI eksklusif. Ada faktor lain yang 
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mempengaruhi kejadian stunting selain faktor pemberian ASI eksklusif, 

karena usia 1.000 hari pertama merupakan usia yang rentan terkena 

masalah gizi dan infeksi yang merupakan penyebab dari stunting, pada 

usia ini perubahan pola makanan dari semula ASI eksklusif bergeser ke 

arah makanan pendamping ASI dan mulai berinteraksi dengan makanan 

yang tidak sehat, apabila pola pengasuhan tidak diperhatikan, maka balita 

akan lebih sering terkena beberapa penyakit terutama infeksi (Sari & 

Oktacia, 2018).   

Gambar 4.4 Pemberian MP-ASI Pada Balita Stunting 

MP-ASI merupakan makanan yang disediakan seagai makanan 

pendamping atau tambahan selain ASI yang diberikan muli uisa 6 bulan 

dengan ASI masih diberikan sampai usia 2 tahun. Penelitian ini 

menggunakan 2 kategori yaitu tepat pemberian MP-ASI dan tidak tepat 

pemberian MP-ASI. Dalam gambar di atas menunjukkan 65 balita stunting 

yang melakukan pemberian MP-ASI dengan tepat sebanyak 55,38%. 

Dalam pemberian makanan bayi perlu diperhatikan ketepatan waktu 

pemberian, frekuensi, jenis, jumlah bahan makanan, dan cara 

pembuatannya. Adanya kebiasaan pemberian makanan bayi yang tidak 

tepat , antara lain: pemberian makanan yang terlalu dini atau terlambat, 
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makanan yang diberikan tidak cukup dan frekuensi yang kurang (AL 

Rahmad, Miko, & Hadi, 2013). MP-ASI yang diberikan secara tepat, 

belum tentu cara pembuatan, jenis dan jumlah bahan makanan juga tepat, 

karena itu juga dapat berpengaruh pada sistem pencernaan balita. 

Gambar 4.5 Penyakit Infeksi Pada Anak Stunting 

Penyakit infeksi ialah penyakit infeksi enterik seperti diare, 

enteropati, dan cacing, dapat juga disebabkan oleh infeksi pernafasan 

(ISPA), malaria, dan inflamasi (peradangan). Penelitian ini mengambil 65 

balita stunting dengan kategori penyakit infeksi yaitu tidak ada penyakit 

infeksi da nada penyakit infeksi. Gambar di atas menunjukkan terdapat 

penyakit infeksi pada balita stunting sebanyak 32,31%. Proses stunting 

disebabkan oleh penyakit infeksi yang berulang dan berakibat pada 

terlambatnya perkembangan fungsi kognitif dan kerusakan kognitif 

permanen (Fikawati et al., 2017). Penyakit infeksi dan gangguan gizi 

seringkali ditemukan bersama-sama, karena anak yang kekurangan gizi 

mungkin mengalami penurunan daya tahan tubuh dan dengan adanya 

penyakit infeksi menyebabkan anak tidak mempunyai nafsu makan 

(Angkat, 2018). Kekebalan balita yang kuat untuk melawan penyakit 

infeksi sehingga tidak sampai menghambat pertumbuhan balita tersebut 
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(Hariyati., 2016). Pernyataan di atas menjelaskan anak yang terkena 

infeksi belum tentu menyebabkan stunting karena mampu melawan 

penyakit dan penyakit tersebut tidak menggangu pertumbuhan balita 

tersebut dan juga proses  stunting disebabkan karena infeksi berulang. 

Gambar 4.6 Tinggi Badan Ibu yang Memiliki Anak Stunting 

Tinggi badan ibu merupakan faktor genetik ibu yang berhubungan 

dengan pertumbuhan fisik anak. Penelitian ini mengambil 65 balita 

stunting dengan kategori tinggi badan yang digunakan yaitu pendek dan 

tidak pendek. Gambar di atas menunjukkan tinggi badan ibu yang pendek 

sebanyak 33,85% yang mempunyai anak balita stunting. Postur tubuh ibu 

juga mencerminkan tinggi badan ibu dan lingkungan awal yang akan 

memberikan kontribusi terhadap tinggi badan anak sebagai faktor 

independen. Namun demikian, masih banyak faktor lingkungan yang 

mempengaruhi tinggi badan anak (Oktarina & Sudiarti, 2014). Ada faktor 

lain yang mempengaruhi tinggi badan balita, karena tinggi badan ibu juga 

dipengaruhi oleh kekurangan zat gizi dan kelainan kromosom, jika tinggi 

badan ibu karena kekurangan gizi maka tidak menyebabkan anak menjadi 
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stunting, tetapi jika ada kelainan kromosom pada ibu dapat mempengaruhi 

kejadian stunting.  

Disini peneliti mencoba melihat dari karakteristik responden yaitu 

dari sisi jenis kelamin balita dengan persentase 50,8% pada jenis kelamin 

perempuan. Perempuan memiliki status gizi yang lebih rendah dari laki-

laki maka dari itu kasus angka kematian dan malnutrisi lebih tinggi pada 

perempuan (Soetjiningsih, 2013). Perempuan juga memiliki aktivitas fisik 

yang kurang sehingga pertumbuhan menjadi tidak optimal (Sari & 

Oktacia, 2018). Tahun kedua kehidupan perempuan lebih berisiko menjadi 

stunting , hal ini karena terkait pola asuh orang tua dalam memberikan 

makan pada anak dimana dalam kondisi lingkungan dan gizi yang baik 

pola pertumbuhan anak laki-laki lebih baik daripada anak perempuan 

(Studi, Gizi, Kedokteran, & Diponegoro, 2012).  

Jika dilihat dari karakteristik umur balita sebanyak 44,6% berada 

pada umur 37-48 bulan dan 32,3% pada umur 24-36 bulan. Penelitian di 

Tanzania oleh Chirande (2010) prevalensi balita stunting lebih banyak usia 

24-59 bulan disbanding balita usia 0-23 bulan (Chirande et al., 2015). Hal 

ini sejalan dengan penelitian (Bahmat, Bahar, & Jus’at, 2015) di Nusa 

Tenggara Timur yang menyimpulkan bahwa balita stunting paling banyak 

pada usia 36-47 bulan. Hal tersebut karena mulai tahun kedua kehidupan 

laju pertumbuhan melambat dan terjadi perubahan bentuk tubuh balita 

menjadi lebih berotot (Farapti, 2016). Pada usia ini banyak perubahan pola 

hidup yang terjadi, diantaranya perubahan pola makan dari semula ASI 

beralih ke makanan padat, beberapa balita mengalami kesulitan makan, 

sedangkan balita sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan luar yang 

tidak sehat (Bahmat et al., 2015).  

 Adapun karakteristik dari tinggi badan balita yang menunjukkan <-

2 SD sampai -3 SD sebesar 63,1%. Masa pertumbuhan pada balita 

terutama baduta (bawah dua tahun) merupakan salah satu indikator status 

kesehatan di masa dewasa. Usia 0-2 tahun merupakan periode ―golden 

age‖ arena pada usia tersebut sedang terjadi pertumbuhan pesat (Ernawati, 
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Muljati, S, & Safitri, 2014). Umur ibu sebanyak 53,8% pada umur 26-35 

tahun dan 36,9% pada umur 36-45 tahun. Usia ibu dianggap lebih 

berperan sebagai faktor psikologis terhadap kondisi ibu dalam menerima 

kehamilannya, sehingga akan berpengaruh pada pola asuh kepada anak 

(Ernawati et al., 2014). Usia ibu dianggap lebih berperan pada segi 

psikologis. Ibu yang terlalu muda biasanaya belum siap dengan 

kehamilannya dan tidak tahu bagaimana menjaga dan merawat kehamilan. 

Sedangkan ibu yang usianya terlalu tua biasanya stamina sudah menurun 

dan semangat dalam merawat kehamilannya sudah berkurang. Faktor 

psikologis sangat mudah dipengaruhi olah faktor lain (Gimar, Sissela, 

Gimar, & Sissela, 2018). 

4. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa gambaran faktor-faktor paling besar 

pada pemberian MP-ASI yang tidak sesuai usia dengan menyumbang persentase 

sebanyak 44,6% dan tinggi badan ibu pendek sebesar 33,8%. Saran bagi orang 

tua, agar memberikan MP-ASI pada balita dengan jumlah, bahan makanan dan 

frekuensi yang sesuai bagi usia balita. 
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