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ABSTRAK 

 

Stunting pada anak merupakan dampak kronis dari konsumsi diet 

berkualitas rendah yang terus menerus dan didukung dengan penyakit infeksi dan 

masalah lingkungan. Pola asuh yang buruk, seperti praktik higiene dan riwayat 

pemberian ASI eksklusif akan berdampak kepada pertumbuhan anak. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara riwayat penyakit diare, 

pemberian ASI eksklusif dan praktik higiene dengan kejadian stunting pada balita 

usia 24-59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Simolawang. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

penelitian kasus kontrol. Sampel kasus adalah balita stunting dan sampel kontrol 

adalah balita tidak stunting di wilayah kerja Puskesmas Simolawang dengan 

jumlah masing-masing 33. Variabel bebas terdiri dari riwayat penyakit diare, 

pemberian ASI Eksklusif, dan praktik higiene. Variabel terikat adalah kejadian 

stunting. Hubungan antara variabel bebas dan terikat diuji menggunakan Chi 

Square dan Odd Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosioekonomi (pendidikan 
ayah dan pendapatan keluarga) kelompok stunting lebih rendah jika dibandingkan 

dengan kelompok tidak stunting. Jumlah balita perempuan lebih banyak 

dibandingkan laki-laki dengan rata-rata usia 48-59 bulan. Faktor yang memiliki 

hubungan signifikan dengan kejadian stunting adalah riwayat penyakit diare 

(p=0,025; OR 3,619) dan praktik higiene (p=0,006; OR 4,808), sedangkan yang 

tidak berhubungan signifikan adalah riwayat pemberian ASI Eksklusif (p=0,277). 

Kesimpulan penelitian ini adalah riwayat penyakit diare dan praktik 

higiene memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada balita. 

Hal yang dapat disarankan adalah adanya pemantauan terkait riwayat penyakit 

infeksi pada balita oleh posyandu setempat dan diadakan penyuluhan terkait 

dengan pola asuh pada anak, khususnya praktik higiene, karena pola asuh yang 

baik dapat berdampak kepada status gizi yang lebih baik. 
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