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HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU, FREKUENSI DAN DURASI PENYAKIT 

INFEKSI (DIARE DAN ISPA) DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA 

BALITA USIA 24-59 BULAN DI DESA TEPISARI KECAMATAN 

POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Persentase balita stunting di Tepisari yaitu 9,3%. Menurut UNICEF tahun 2013, 

pendidikan ibu menjadi penyebab dasar kejadian stunting yang dapat 

mempengaruhi pola asuh dan perilaku pemberian makan. Penyakit infeksi 

meyebabkan hormone IGF-1 menurun akan mempengaruhi pertumbuhan lempeng 

epifisis tulang panjang sehingga pertumbuhan linier anak tidak maksimal atau 

stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu, 

frekuensi dan durasi penyakit diare dan ISPA dengan kejadian stunting pada balita 

di Desa Tepisari, Polokarto, Sukoharjo. Jenis penelitian ini observasional 

menggunakan desain cross-sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 65 balita 

dipilih dengan metode simple random sampling. Data pendidikan ibu, penyakit 

diare dan ISPA dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data stunting 

menggunakan indikator TB/U dengan pengukuran tinggi badan menggunakan 

microtoise.  Analisis statistik untuk uji korelasi menggunakan Chi-Square. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa balita stunting sebanyak 18 balita (27,7%). Ibu 

dengan pendidikan dasar (SD dan SMP) sebanyak 27 (47,5%). Balita tidak 

mengalami diare sebanyak 26 balita (40,0%), frekuensi ISPA sering dan durasi 

ISPA lama sebanyak 19 balita (29,2%).. Hasil uji statistik menunjukkan 

pendidikan ibu (p=0,210) tidak berhubungan dengan stunting, sedangkan 

frekuensi diare (p=0,001), durasi diare (p=0,000), frekuensi ISPA (p=0,000), 

durasi ISPA (p=0,001)  berhubungan dengan kejadian stunting Kesimpulan tidak 

ada hubungan pendidikan ibu dengan kejadian stunting, dan ada hubungan 

frekuensi dan durasi penyakit infeksi (diare dan ISPA) dengan kejadian stunting 

pada balita usia 24-59 bulan di Desa Tepisari, Polokarto, Sukoharjo. 

Kata kunci: Frekuensi dan durasi (diare dan ISPA), pendidikan ibu, stunting. 

 

Abstract 

The prevalence of stunting in toddlers in Tepisari is 9,3%. According to UNICEF 

in 2013, mother education is the basic cause of stunting which can affect 

parenting and feeding behavior. Infectious diseases that cause decreased IGF-1 

hormone will affect the growth of the epiphyseal plate of long bones so that 

children’s linear growth is not aoptimal or stunted. This study aimed to determine 

the correlation between mother education, frequency and duration of infectious 

diseases (diarrhea and ari) with incident of stunting in toddlers aged 24-59 months 

in tepisari village, Polokarto, Sukoharjo. This type of research was observational 

using cross-sectional design. The number of research subjects was 65 toddlers 

were selected by simple random sampling method. Data on mother education, 

diarrhea diseases and ARI were collected using a questionnaire. Data on the 

stunting used TB/U indicator with measuring height using microtoise. Statitical 
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analysis for correlation test using Chi-Square. The results showed that there was 

stunted toddlers was 18 (27,7%) stunted. There are 27 mother with basic 

education (47,5%). Toddlers did not diarrhea is 26 (40,0%), the frequency of 

infrequent ARI and the duration of long ARI is 19 (29,2%). The results of 

statistical tests showed mother education (p=0.210) was not correlation with 

stunting, while the frequency of diarrhea (p=0.001), duration of diarrhea 

(p=0.000), the frequency of ARI (p=0.000) and the duration of ARI (p=0.001) 

were correlation with stunting. Conclutions  there was no correlation between 

mother education with the incidence of stunting, and there was correlation 

between the frequency and duration of infectious diseases (diarrhea and ARI) with 

the incidence of stunting in toddlers aged 24-59 months in Tepisari Village, 

Polokarto District, Sukoharjo Regency. 

Keywords: Frequency and duration of infectious diseases (diarrhea and ARI), 

mother education, Stunted. 

 

1. PENDAHULUAN 

Stunting adalah kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang 

jika dibandingkan dengan umur. Stunting diukur dengan panjang atau tinggi 

badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan 

anak dari World Health Organization (Kemenkes, 2018). Dampak jangka panjang 

dari stunting pada individu dan masyarakat, seperti penurunan perkembangan 

kognitif dan fisik, produktivitas yang menurun dan kesehatan yang buruk, serta 

meningkatnya risiko penyakit degenerative (WHO, 2020). 

Pada tahun 2019, secara global dari 144 juta anak usia dibawah 5 tahun 

mengalami stunting sebesar 21,3%, wasting sebanyak 47 juta, dan overweight 

sebanyak 38 juta (WHO, 2020). Di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar 

tahun 2018, terdapat 30,8% balita yang mengalami stunting. Berdasarkan jumlah 

tersebut, diketahui 19,3% balita pendek dan 11,5% balita sangat pendek 

(Riskesdas, 2018). Riset kesehatan dasar Jawa Tengah tahun 2018 menunjukkan 

bahwa persentase balita stunting di Provinsi Jawa Tengah adalah 20,06% balita 

pendek dan 11,15% balita sangat pendek, sedangkan persentase balita stunting di 

Kabupaten Sukoharjo sebesar 22,91% balita pendek dan 8,42% balita sangat 

pendek (Riskesdas Jawa Tengah, 2019). 

Tingginya persentase balita stunting, secara langsung dipengaruhi oleh 

kurangnya asupan makan dan penyakit infeksi, sementara secara tidak langsung 
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dipengaruhi oleh ketahanan pangan keluarga, pola asuh, kesehatan lingkungan dan 

pelayanan kesehatan. Selain itu, penyebab dasar antara lain pendidikan, 

kemiskinan, disparitas, sosial budaya, kebijakan pemerintah (UNICEF, 2013). 

Pendidikan sebagai penyebab dasar terjadinya stunting, berpengaruh 

terhadap pola asuh dan pola pemberian makan balita. Pendidikan yang tinggi akan 

memperluas kesempatan ibu dalam mendapatkan pengetahuan yang optimal dan 

dapat berpengaruh dalam hal-hal yang positif. Melalui proses belajar, seseorang 

akan menjadi tahu sehingga dapat merubah perilaku sebelumnya. Kurangnya 

pengetahuan ibu, akan berdampak pada kurangnya kemampuan mengaplikasikan 

informasi (Notoatmojo, 2011). Sejalan dengan hasil penelitian Javid, et al. (2020) 

di Pakistan menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan rendah memiliki 

persentase anak stunting lebih tinggi dibandingkan ibu dengan pendidikan tinggi 

dan pendidikan ibu berpengaruh positif yang signifikan terhadap tumbuh 

kembang anak. Penelitian Rohmatun (2014) juga sejalan dengan penelitian ini, 

mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan 

kejadian stunting balita di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Klaten. 

Penyakit infeksi merupakan penyebab langsung terjadinya stunting karena 

infeksi merespon peningkatan Sitokin TNF-α dan IL-1 dan akan menurunkan 

hormon IGF-1 yang merupakan hormon pertumbuhan. IGF-1 yang menurun akan 

mempengaruhi pertumbuhan lempeng epifisis tulang panjang sehingga 

pertumbuhan linier anak tidak maksimal atau mengalami stunting (Adriani, 2012). 

Sejalan dengan penelitian Batiro, et al. (2017) di Ethiopia menyimpulkan hasil 

bahwa terdapat hubungan diare dan ISPA dengan kejadian stunting. Penelitian 

Lusiani (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan frekuensi dan durasi 

penyakit infeksi (diare dan ISPA) dengan kejadian stunting pada balita di wilayah 

kerja Puskesmas Kebasen, Banyumas. Balita rentan terhadap penyakit infeksi 

dikarenakan penyempurnaan jaringan tubuh yang masih mengalami proses 

membentuk pertahanan tubuh (Maisyarah, 2021).  

Berdasarkan tingkat pendidikan wanita di Sukoharjo, ibu dengan tingkat 

pendidikan rendah sebanyak 50,7% dan tingkat pendidikannya tinggi sebanyak 
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39,85%, persentase penyakit diare pada balita di Kecamatan Polokarto sebanyak 

73% (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2018). Hasil survei pendahuluan 

diperoleh jumlah balita yang mengalami stunting di Kecamatan Polokarto pada 

tahun 2020 tertinggi di Tepisari dengan rata-rata persentase 9,3% balita stunting. 

Berdasarkan pendidikan wanita yang rendah, adanya penyakit infeksi pada balita 

dan angka stunting tertinggi di Desa Tepisari, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai hubungan pendidikan ibu, frekuensi dan durasi penyakit infeksi (diare 

dan ISPA) dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Desa Tepisari, 

Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah observasional menggunakan desain cross-sectional. 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September sampai Oktober 2021. Penelitian 

ini telah melalui uji kelaikan dari Komite etik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan No. 3659/B.1/KEPK-FKUMS/VIII/2021. 

Jumlah populasi balita di Desa Tepisari sebanyak 75 balita. Penentuan jumlah 

sampel penelitian di 5 posyandu di Desa Tepisari menggunakan rumus 

proportional  dengan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan simple random sampling. Jumlah subjek penelitian sebanyak 65 

balita di Desa Tepisari, Polokarto, Sukoharjo. 

Data pendidikan ibu, frekuensi dan durasi penyakit diare dan ISPA 

diperoleh menggunakan kuesioner. Data stunting menggunakan indikator TB/U 

dengan pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise. Pendidikan ibu 

dikategorikan pendidikan dasar (tidak tamat SD, SD SMP), menengah 

(SMA/SMK) dan tinggi (Perguruan Tinggi). Frekuensi diare dan ISPA 

dikategorikan tidak pernah mengalami diare, jarang jika anak mengalami 1-3 kali 

mengalami diare dalam 6 bulan terakhir, dan sering jika anak mengalami diare >4 

kali mengalami diare dalam 6 bulan terakhir. Durasi diare dikategorikan tidak 

pernah mengalami diare, tidak lama jika 1 kali sakit sembuh dalam waktu kurang 

dari 3 hari, dan lama jika 1 kali sakit sembuh dalam waktu ≥3 hari. Durasi ISPA 

dikategorikan tidak pernah mengalami diare, tidak lama jika 1 kali sakit sembuh 
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dalam waktu kurang dari 6 hari, lama jika 1 kali sakit sembuh dalam waktu ≥6 

hari. Pengolahan dan analisis data menggunakan program komputer, yaitu 

software SPSS. Analisis statistik untuk uji korelasi menggunakan Chi-Square. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Balita dan Ibu Balita 

Karakteristik balita terdiri dari jenis kelamin balita, usia balita dan karakteristik 

ibu balita terdiri dari usia ibu dan pekerjaan ibu. Dari tabel 1 distribusi frekuensi 

berdasarkan karakteristik balita dan ibu balita diperoleh hasil bahwa jenis kelamin 

balita sebagian besar laki-laki sebanyak 37 balita (56,9%). Kejadian stunting 

dapat terjadi pada balita berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, jenis 

kelamin tidak mempengaruhi terjadinya stunting karena banyak faktor yang 

mempengaruhi kejadian stunting contohnya faktor asupan makanan (Savita dan 

Amelia, 2020). Karakteristik balita berdasarkan usia balita diperoleh hasil bahwa 

sebagian besar balita berusia 36-47 bulan sebanyak 26 balita (40,0%). Usia balita 

merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia. 

Perkembangan dan pertumbuhan balita menjadi penentu keberhasilan 

pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya (Sutomo, Budi. dan 

Anggraini, 2010). 

Pada karakteristik ibu balita berdasarkan usia ibu diperoleh hasil yaitu 

sebagian besar ibu balita berusia 26-35 tahun sebanyak 37 (56,9%). Usia ibu 

berperan sebagai faktor psikologis yang dapat mempengaruhi pola pemberian 

makanan pada balita (Astuti, 2016). Karakteristik ibu balita berdasarkan pekerjaan 

ibu diperoleh hasil yaitu sebagian besar ibu balita bekerja sebagai ibu rumah 

tangga (IRT) sebanyak 47 (72,3%). Status pekerjaan ibu sangat menentukan 

perilaku ibu dalam pemberian nutrisi kepada balita. Perkembangan anak menjadi 

kurang baik akibat dari ibu yang sibuk bekerja karena disebabkan rendahnya 

waktu bersama anak sehingga asupan anak tidak terkontrol dengan baik (Savita 

dan Amelia, 2020). 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Balita dan Ibu Balita 

Karakteristik Frekuensi Persentase 
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(f) (%) 

Karakteristik balita   

Jenis kelamin balita 

Laki-laki 

Perempuan 

 

37 

28 

 

56,9 

43,1 

Usia balita 

24-35 bulan 

36-47 bulan 

48-59 bulan 

 

22 

26 

17 

 

33,8 

40,0 

26,2 

Karakteristik ibu balita   

Usia ibu balita 

17-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

 

  5 

37 

23 

 

  7,7 

56,9 

35,4 

Pekerjaan ibu balita 

IRT 

Karyawan pabrik 

Penjahit 

Buruh 

Petani 

Pedagang 

 

47 

  3 

  4 

  5 

  3 

  3 

 

72,3 

  4,6 

  6,2 

  7,7 

  4,6 

  4,6 

Total  65 100,0 

 (Data Primer, 2021) 

3.2 Deskripsi Variabel Penelitian  

Berdasarkan hasil pendidikan ibu yang dikategorikan menurut (Sispenas, 2003), 

pendidikan formal di Indonesia terbagi menjadi pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari SD dan SMP, 

pendidikan menengah terdiri dari SMA/SMK, dan pendidikan tinggi terdiri dari 

D3/D4/S1/S2. Pendidikan ibu balita sebagian besar berpendidikan dasar (SD dan 

SMP) sebanyak 27 (47,5%). Menurut Cahyaningsih (2011), pendidikan orang tua 

yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama 

tentang cara pengasuhan anak yang baik, asupan gizi yang sesuai, sehingga orang 

tua dapat menjaga kesehatan anaknya, pendidikan dan sebagainya.  

Hasil distribusi frekuensi dan durasi diare sebagian besar tidak mengalami 

diare sebanyak 26 balita (40,0%). Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu balita 

di desa Tepisari, sebagian besar ibu balita menerapkan higiene dan sanitasi antara 

lain kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, 
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mandi 2 kali sehari, kuku ibu pendek dan bersih, menjaga kebersihan dalam 

mengolah makanan untuk keluarga dan balita dan menjaga kebersihan merawat 

balita. Frekuensi dan durasi ISPA pada balita sebagian kecil frekuensi sering 

(lebih dari 4 kali mengalami ISPA dalam 6 bulan terakhir) dan durasi lama (lebih 

dari 6 hari mengalami ISPA) sebanyak 19 balita (29,2%). Frekuensi dan durasi 

kejadian ISPA pada balita dengan status gizi kurang lebih tinggi dibandingkan 

dengan anak yang memiliki status gizi baik. Hal ini disebabkan balita yang 

mempunyai status gizi baik akan mempunyai daya tahan yang lebih baik, 

sehingga dapat mencegah atau terhindar dari penyakit seperti ISPA (Febriyanto, 

2016). 

Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila 

prevalensi stunting lebih dari 20 persen. Dari hasil distribusi frekuensi kejadian 

stunting pada balita di desa Tepisari memperoleh hasil bahwa balita yang 

mengalami stunting sebanyak 18 (27,7%) artinya secara nasional angka stunting 

di desa Tepisari merupakan masalah kesehatan masyarakat tergolong kronis. Hasil 

penelitian Javid, et al. (2020) di Pakistan menunjukkan bahwa prevalensi kejadian 

stunting sebesar 45%. Menurut Riset kesehatan dasar Jawa Tengah tahun 2018 

menunjukkan bahwa persentase balita stunting di Kabupaten Sukoharjo sebesar 

22,91% balita pendek dan 8,42% balita sangat pendek (Riskesdas Jawa Tengah, 

2019). 

Tabel 2. Distribusi Variabel 

Variabel  Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Pendidikan Ibu 

Pendidikan dasar 

Pendidikan menengah 

Pendidikan tinggi 

 

27 

19 

19 

 

41,5 

29,2 

29,2 

Frekuensi Diare 

Tidak pernah 

Jarang (1-3 kali) 

Sering (>4 kali) 

 

26 

20 

19 

 

40,0 

30,8 

29,2 

Durasi Diare 

Tidak pernah 

Tidak lama (<3 hari) 

Lama (≥ 3 hari) 

 

26 

20 

19 

 

40,0 

30,8 

29,2 
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(Data Primer, 2021) 

3.3 Hubungan Pendidikan Ibu dengan Kejadian Stunting 

Dapat dilihat dari tabel 3 diketahui bahwa ibu berpendidikan dasar (telah lulus 

SD, SMP) memilki balita tidak stunting sebanyak 22 (81,5%) lebih besar 

dibandingkan ibu pendidikan menengah dan tinggi yang memiliki balita tidak 

stunting. Berdasarkan hasil uji statistik Chi-Square didapatkan hasil nilai p=0,210 

(p>0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan antara pendidikan ibu dengan 

kejadian stunting pada balita di Desa Tepisari, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.  

Tabel 3. Hubungan Pendidikan Ibu dengan Kejadian Stunting 

Pendidikan Ibu 

Kejadian Stunting Total 

p Tidak Stunting Stunting 
n % 

n % n % 

Pendidikan dasar 

(SD,SMP) 
22 81,5 5 18,5 27 100 

0,210 

Pendidikan 

menengah 

(SMA/SMK) 

14 73,7 5 26,3 19 100 

Pendidikan Tinggi 

(D3/D4/S1) 
11 57,9 8 42,1 19 100 

Total 47 72,3 18 27,7 65 100 

(Data Primer, 2021) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian  Abuya et al (2011) diketahui 

bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar prevalensi stunting anak 

dibawah 5 tahun dan menganalisis hubungan pendidikan ibu dengan stunting di 

SNNPR Ethiopia. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa anak yang ibunya 

Frekuensi ISPA 

Tidak pernah 

Jarang (1-3 kali) 

Sering (>4 kali) 

 

23 

23 

19 

 

35,4 

35,4 

29,2 

Durasi ISPA 

Tidak pernah 

Tidak lama (<6 hari) 

Lama (≥6 hari) 

 

23 

23 

19 

 

35,4 

35,4 

29,2 

Kejadian Stunting 

Tidak stunting 

Stunting 

 

47 

18 

 

72,3 

27,7 

Total 65 100,0 
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menyelesaikan sekolah menengah ke atas 0,48 kali lebih sedikit mengalami 

stunting daripada ibu yang tidak sekolah dan sekolah dasar serta tidak ada 

hubungan secara signifikan antara pendidikan ibu dengan stunting anak dibawah 5 

tahun di SNNPR Ethiopia. 

Penelitian yang serupa yaitu penelitian Diafrilia (2014) diketahui bahwa 

penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan kejadian 

stunting pada anak umur 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut 

Kecamatan Paldua Kota Manado dengan sampel 75 anak. Faktor yang diteliti 

antara lain ASI Eksklusif, BBL, status imunisasi, pendidikan ibu. Penelitian 

Diafrilia (2014) memperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

antara ASI eksklusif, BBL, status imunisasi, dan pendidikan ibu dengan kejadian 

stunting pada anak umur 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut 

Kecamatan Paldua. 

Pendidikan ibu di Desa Tepisari tidak berhubungan dengan kejadian 

stunting pada balita dikarenakan ibu balita yang berpendidikan rendah namun 

rajin mengikuti posyandu dan mengikuti penyuluhan kesehatan maupun gizi balita 

sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam memberi pengasuhan dan 

nutrisi pada balita yang akan berdampak balita tidak mengalami stunting. Hal ini 

didukung oleh Notoatmojo (2011) pendidikan yang tinggi akan memperluas ibu 

dalam mendapatkan pengetahuan yang optimal dan dapat berpengaruh dalam hal–

hal yang positif. Melalui proses belajar, seseorang akan menjadi tahu sehingga 

dapat merubah perilaku sebelumnya. 

3.4 Hubungan Frekuensi dan Durasi Diare dengan Kejadian Stunting 

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar frekuensi dan durasi diare 

balita tidak pernah mengalami diare selama 6 bulan terakhir yang balita tidak 

stunting sebanyak 25 (96,2%). Frekuensi dan durasi ISPA pada balita sebagian 

besar tidak pernah mengalami ISPA selama 6 bulan terakhir yang balita tidak 

mengalami stunting sebanyak 23 (100%). Berdasarkan hasil uji statistik Chi-

Square didapatkan hasil nilai p frekuensi diare p=0,001, durasi diare p=0,000, 

frekuensi ISPA p=0,000, dan durasi ISPA p=0,001 (p<0,05) yang artinya terdapat 
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hubungan antara frekuensi dan durasi penyakit infeksi (diare dan ISPA) dengan 

kejadian stunting pada balita di Desa Tepisari, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. 

Penelitin ini sejalan dengan penelitian Batiro et al.  (2017) di Ethiopia 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor stunting pada anak usia 6-59 

bulan yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penyakit diare diare 

dan ISPA dengan stunting. Penelitian Lusiani (2021) yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan frekuensi dan durasi dpenyakit infeksi (diare dan ISPA) 

dengan jumlah sampel 96 responden yang pengambilan sampel menggunakan 

metode cluster sampling, penelitin ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

frekuensi dan durasi penyakit infeksi (diare dan ISPA) dengan kejadian stunting 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kebasen, Banyumas. 

Infeksi yang masuk ke dalam tubuh akan merespon peningkatan sitokin 

Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-α) dan Interleukin-1 (IL-1) ketika akan 

terjadi peradangan yang merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh terhadap 

benda asing. Sitokin TNF-α dan IL-1 yang meningkat akan menurunkan hormon 

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) yang merupakan hormon pertumbuhan. 

IGF-1 yang menurun akan mempengaruhi pertumbuhan lempeng epifisis tulang 

panjang sehingga pertumbuhan linier anak tidak maksimal atau mengalami 

stunting (Adriani, 2012). Jika anak sering mengalami diare dalam kurun 24 bulan 

pertama kehidupan maka kemungkinan anak tersebut cenderung 1,5 kali menjadi 

pendek (Musyayadah dan Adiningsih, 2019). 

Tabel 4. Hubungan Frekuensi dan Durasi Penyakit Infeksi dengan Kejadian 

Stunting 

Variabel 

Kejadian Stunting Total 

p 
Tidak 

Stunting 
Stunting 

n % 

n % n % 

Frekuensi diare       

0,001 
Tidak pernah 25 96,2 1   3,8 26 100 

Jarang (< 3 kali) 10 50,0 10 50,0 20 100 

Sering (≥ 3 kali) 12 63,2 7 36,8 19 100 

Durasi diare       
0,000 Tidak pernah 25 96,2 1   3,8 26 100 

Tidak lama (1-3 hari) 14 70,0 6 30,0 20 100 
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Lama (>4 hari) 8 42,1 11 57,9 19 100 

Frekuensi ISPA       

0,000 
Tidak pernah 23 100 0 0 23 100 

Jarang (< 3 kali) 20 87 3 13 23 100 

Sering (≥ 3 kali) 4 21,1 15 78,9 19 100 

Durasi diare       

0,001 
Tidak pernah 23 100 0 0 23 100 

Tidak lama (<6 hari) 13 56,5 10 43,5 23 100 

Lama (≥6 hari) 11 57,9 8 42,1 19 100 

Total 47 72,3 18 27,7 65 100,0 

 (Data Primer,2021) 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian hubungan pendidikan ibu, frekuensi dan durasi 

penyakit infeksi (Diare dan ISPA) dengan kejadian stunting pada balita di Desa 

Tepisari, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan pendidikan ibu dengan kejadian stunting, namun ada hubungan 

frekuensi dan durasi penyakit infeksi (diare dan ISPA) dengan kejadian stunting 

pada balita usia 24-59 bulan di Desa Tepisari, Polokarto, Sukoharjo. 

4.2 Saran 

Bagi puskesmas dan posyandu dapat melakukan upaya pencegahan balita stunting 

dengan memberikan penyuluhan mengenai stunting dan cara memberi makanan 

yang seimbang pada balita, serta upaya penanganan dan pemantauan balita 

stunting dengan pemberian PMT. Upaya pencegahan dapat dilakukan juga oleh 

ibu balita untuk memperluas pengetahuan mengenai pemberian makanan yang 

bergizi sesuai kebutuhan balita. Bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih 

kompleks mengenai masalah yang dapat menyebabkan balita stunting. 
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