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MOTTO 

 

Doubt whom you will,  

but never yourself. 
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ABSTRACT 

 

THE ANALYSIS OF FEEDING PATTERN FACTORS ON A STUNTING 

CHILD BASED ON TRANSCULTURAL NURSING 

Cross Sectional Research 

 

By: Robeta Lintang Dwiwardani 

 

 

Introduction: Numerous existences of a stunting child are found in Indonesia. This 

problem is related to cultural factors of Indonesian societies. The researchs on a 

stunting child are still limited. The aim of this research was to get the factors which 

relate to feeding pattern on a stunting child. Method: This research used cross 

sectional method, with 139 children and mothers as the sample, and using cluster 

sampling technique. The research variables were education, economy, regulation and 

policy, cultural value and lifestyle, religiosity and philosophy, social support and 

family, technology, and feeding pattern. The process of collecting data used 

questioners and was tested with Spearman’s rho (α = 0,05). Result: The result of this 

research shows that there is relationship between feeding pattern and economic (p= 

0,013; r = 0,210), regulation and policy (p = 0,040, r = 0,174), cultural value and 

lifestyle (p = 0,000; r = 0,502), social support and family (p = 0,000, r = 0,337), 

religiosity and philosophy (p = 0,000, r = 0,371), and technology (p = 0,017; r = 

0,203). However, the feeding pattern does not relate with education (p = 0,732). 

Conclusion: It can be inferred that the feeding pattern on a stunting child is affected 

by economy, regulation and policy, cultural value and lifestyle, religiosity and 

philosophy, social support and family, technology. Cultural values and lifestyle are 

the most dominant factor associated with the feeding pattern on stunting child. So that, 

it is expected that the paramedics still increase the preventive and persuasive efforts 

by giving the health consulting for the mothers and family.  

 

Keywords: Stunting, Transcultural nursing, Feeding Pattern. 
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Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar 

Rp.  : Rupiah 

S.Kep.  : Sarjana Keperawatan 

S.Kp.  : Sarjana Keperawatan 

SD  : Standar Deviasi 

SMA  : Sekolah Menengah Atas 

SMP  : Sekolah Menengah Pertama 

TB  : Tinggi Badan 

TGS  : Tumpeng Gizi Seimbang 

U  : Umur 

UMK  : Upah Minimum Kota/Kabupaten 

UU  : Undang-undang 

UNICEF : United Nations Children’s Fund  

WHO-MGRS : World Health Organization-Multicentre Growth Reference Study 

 

Daftar Istilah 

ρ-value   : besarnya peluang melakukan kesalahan 

Anonimity  : tanpa nama 

Beneficiency  : bermanfaat 

Caninus  : gigi taring 

Closed ended question: pertanyaan tertutup  : 

Cluster sampling : pengelompokan sampel berdasarkan wilayah 

Coding   : pemberian kode 

Confidentiality : kerahasiaan 

Cross sectional : potong lintang 

Dichotomy questions : pertanyaan kemungkinan hanya memiliki dua jawaban 

Editing   : pemeriksaan kembali kebenaran data 

Favorable  : positif 

Golden period  : masa emas 

Handphone  : telpon genggam 

Informed Consent : Lembar persetujuan 

Justice   : keadilan 

Lothek   : nasi pisang 

Microtoise  : alat pengukur tinggi badan 

Ro’moro’  : tradisi minum air kelapa pada bayi sebelum usia 6 bulan 

Sampling  : teknik pengambilan sampel 

Scoring  : penghitungan jumlah 

Software  : perangkat lunak 

Sunrise model  : model matahari terbit 

Stunting  : pendek/kerdil 

Transcultural nursing : keperawatan berbasis budaya 

Unfavorable  : negatif 

z-score   : standar deviasi unit untuk mengetahui status gizi 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah balita stunting (pendek) di Indonesia merupakan masalah 

kesehatan dalam kategori masalah gizi kronis. Identifikasi balita stunting 

berdasarkan indikator TB/U menurut standar baku WHO-MGRS (Multicenter 

Growth Reference Study) tahun 2005 adalah jika nilai z-score <-2SD dan dikatakan 

sangat pendek jika nilai z-score <-3SD (Kemenkes RI 2016). Kejadian stunting 

sering dijumpai pada anak usia 12-36 bulan dengan prevalensi sebesar 38,3-41,5%. 

Dampak masalah stunting jika terjadi pada masa golden period perkembangan otak 

(0-3 tahun) maka otak tidak dapat berkembang dengan baik sehingga menyebabkan 

penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas (Anugraheni 2012). Upaya 

meningkatkan status gizi masyarakat menjadi salah satu program prioritas 

pembangunan kesehatan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana 

Pembanguan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 untuk menurunkan prevalensi 

balita stunting (Kemenkes RI 2016). 

Menurut WHO, prevalensi balita stunting menjadi masalah kesehatan 

masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Secara global, sekitar 162 juta anak 

balita terkena stunting. Sekitar 3 dari 4 anak stunting di dunia berada di Sub-Sahara 

Afrika sebesar 40% dan 39% berada di Asia Selatan. Indonesia termasuk dalam 14 

negara dengan angka balita stunting terbesar dan menempati urutan ke 5 setelah 

India, Nigeria, Pakistan dan Cina (Kemenkes RI 2016). Menurut Kemenkes RI 

tahun 2014 yang dilakukan oleh Pemantauan Status Gizi (PSG) prevalensi balita 

stunting cenderung tinggi, dimana terdapat 8.5% balita sangat pendek dan 19.0% 
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balita pendek. Hasil laporan Riskesdas (2013), menunjukkan angka kejadian 

stunting nasional meningkat mencapai 37.2% dengan 19.2% anak yang bertubuh 

pendek dan 18% sangat pendek, sedangkan data Riskesdas pada tahun 2010 

prevalensi kejadian stunting sebesar 35.6%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sumenep (2012) menunjukkan bahwa daerah Sumenep masuk dalam 

kriteria kelompok daerah yang memiliki permasalahan balita stunting tinggi yaitu 

<32%. Berdasarkan pengambilan data awal di Dinkes Kabupaten Sumenep pada 

bulan Oktober 2017 menunjukkan permasalahan balita stunting tahun 2016 

meningkat menjadi 32,6%. Berdasarkan hasil PSG (Pemantauan Status Gizi) tahun 

2014 dengan indikator TB/U di wilayah kerja Puskesmas Dasuk dari 20 balita yang 

diperiksa didapatkan 6 balita pendek (30%), 8 balita sangat pendek (40%) dan 6 

balita normal (30%).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah asupan gizi 

(Kemenkes RI 2015). Pola pemberian makan dapat memberikan gambaran asupan 

gizi mencakup jenis, jumlah, dan jadwal makan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi 

(Kemenkes RI 2014). Pola pemberian makan pada tiap usia berbeda-beda. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2016) bahwa pola pemberian makan yang 

tepat pada balita, sebagian besar balita memiliki status gizi normal. Ibu yang 

memiliki pola pemberian makan yang baik, menunjukkan bahwa ibu telah 

memberikan makanan yang tepat kepada balita yaitu makanan yang diberikan 

sesuai dengan usia anak dan memenuhi kebutuhan nutrisi anak (Kumala 2013). 

Faktor perilaku yang terkait dengan anak gizi kurang di Kabupaten 

Sumenep, masih berhubungan dengan kebiasaan dan budaya setempat (Hidayat et 

al. 2013). Budaya masyarakat Madura di daerah Sumenep sampai saat ini antara 
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lain budaya pemberian makan dini dengan istilah lothek (nasi pisang), pemberian 

lontong, gedheng sabeh atau gedheng sapeh dan gedheng gaji selama bayi agar 

anaknya cepat besar dan kuat. Tradisi pemberian makan minum kelapa muda atau 

ro’moro’ dan madu yang dijadikan sebagai makanan bayi. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2017 didapatkan dari 20 ibu 

yang memiliki balita, semua ibu memberikan MP-ASI dini saat usia anak kurang 

dari 6 bulan, berupa nasi pisang yang dihaluskan dan mereka menuturkan bahwa 

pemberian MP-ASI dini merupakan anjuran dari orang tuanya yang merupakan 

tradisi keluarga. Selain itu, semua ibu menuturkan bahwa sering memberikan mie 

instan sebagai pengganti nasi untuk konsumsi balita. Kebiasaan ini karena balita 

mengalami kesulitan makanan seperti tidak menyukai sayuran, jarang 

mengkonsumsi telur, susu dan daging, sehingga para ibu lebih memilih 

memberikan mie instan yang lebih disukai balita agar kenyang dan tidak rewel. 

Pemberian makanan yang salah bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka 

gizi buruk pada masyarakat suku Madura (Hidayat et al. 2013) 

Dampak stunting dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan 

otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh 

(Kemenkes RI 2016). Dampak berkepanjangan akibat stunting yaitu kesehatan 

yang buruk, meningkatnya risiko terkena penyakit tak menular, buruknya kognitif 

dan prestasi pendidikan yang dicapai pada masa kanak-kanak (Bappenas and 

UNICEF 2017). Risiko tinggi munculnya penyakit dan disabilitas pada usia tua, 

serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya 

produktivitas ekonomi (Kementerian Kesehatan RI 2016). 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

   SKRIPSI ANALISIS FAKTOR POLA ... ROBETA LINTANG D.  



4 

 

 

 

Hasil wawancara dengan pelaksana program gizi Puskesmas Dasuk 

Sumenep pada tanggal 10 Oktober 2017, menuturkan bahwa upaya untuk 

menanggulangi masalah stunting belum ada, baru berupa pemberian makanan 

tambahan (PMT) dan MP-ASI. Upaya-upaya yang telah dilakukan sampai saat ini 

belum dapat menyelesaikan permasalahan balita stunting. Sehingga peneliti perlu 

untuk melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pola pemberian makan pada balita stunting berdasarkan pendekatan teori 

transcultural nursing yang menekankan peran signifikan keperawatan didalam 

melaksanakan intervensi keperawatan berbasis budaya dalam mempromosikan 

budaya yang dapat meningkatkan status gizi balita. Terdapat 7 faktor dalam teori 

tanscultural nursing yang mempengaruhi budaya terkait dengan perilaku 

kesehatan, yang terdiri atas faktor pendidikan, ekonomi, peraturan dan kebijakan, 

nilai budaya dan gaya hidup, dukungan sosial dan keluarga, religiusitas dan filosofi, 

dan teknologi (Leininger 2002).  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah faktor yang berhubungan dengan pola pemberian makan 

pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi hubungan faktor pendidikan ibu dengan pola pemberian 

makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 
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2. Mengidentifikasi hubungan faktor ekonomi dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

3. Mengidentifikasi hubungan faktor Peraturan dan Kebijakan dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

4. Mengidentifikasi hubungan faktor nilai budaya dan gaya hidup dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

5. Mengidentifikasi hubungan faktor dukungan sosial dan keluarga dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

6. Mengidentifikasi hubungan faktor religiusitas dan filosofi dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

7. Mengidentifikasi hubungan faktor teknologi dengan pola pemberian makan 

pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian dapat menjelaskan faktor yang berhubungan dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing di 

masyarakat Madura. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan 

pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam bidang Ilmu Keperawatan 

Anak dan Komunitas yang berdasarkan budaya. 

1.4.2 Praktis 

1. Bagi responden 

Memberikan informasi kepada ibu yang berguna untuk menambah wawasan, 

meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran meningkatkan status gizi dalam 

pemberian makan pada balita stunting. 
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2. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan informasi kepada Puskesmas 

mengenai pola pemberian makan pada balita stunting sehingga dapat membuat 

rancangan program untuk meningkatkan status gizi yang dapat menurunkan 

angka prevalensi balita stunting. 

3. Bagi perawat 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan informasi kepada perawat 

tentang faktor pola pemberian makan pada balita stunting berdasarkan teori 

transcultural nursing di masyarakat Madura, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menyusun intervensi keperawatan dalam upaya 

meningkatkan status gizi yang dapat menurunkan angka prevalensi balita 

stunting. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai data penunjang untuk penelitian yang terkait dengan pola pemberian 

makan pada balita stunting berdasarkan pendekatan budaya.
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Balita 

2.1.1 Definisi balita 

Anak bawah lima tahun atau sering disingkat anak balita adalah anak yang 

berusia diatas satu tahun atau dibawah lima tahun atau dengan perhitungan bulan 

12-59 bulan (Kemenkes RI 2015). Balita didefinisikan sebagai anak dengan usia di 

bawah lima tahun dimana pertumbuhan tubuh dan otak sangat pesat dalam 

pencapaian keoptimalan fungsinya. Masa balita sering disebut sebagai golden age 

karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan 

menentukan perkembangan kemampuan berbahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, 

emosional, dan intelegensia yang berjalan sangat cepat dan merupakan dasar 

perkembangan berikutnya (Wirandani 2013). 

2.1.2 Karakteristik balita 

Balita mempunyai karakteristik yang digolongkan menjadi dua yaitu anak 

usia 1-3 tahun yang disebut batita dan anak usia prasekolah (Kemenkes RI 2015). 

Menurut Sufyanti (2009), toddler adalah anak berusia 12-36 bulan dimana masa ini 

yang paling penting untuk pertumbuhan intelektual dan perkembangan kepandaian 

anak. Anak usia di bawah lima tahun khususnya pada usia 1-3 tahun merupakan 

masa pertumbuhan fisik yang cepat, sehingga memerlukan kebutuhan gizi yang 

paling banyak dibanding masa-masa berikutnya. Anak akan mudah mengalami gizi 

kurang di usia ini apabila kebutuhan nutrisi tidak ditangani dengan baik (Ningsih et 

al. 2015). 
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2.1.3 Tumbuh kembang balita 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak terdiri dari (Sufyanti 2009): 

1. Faktor genetik 

Faktor genetik merupakan faktor bawaan yang diturunkan oleh orang tua. 

Faktor genetik antara lain jenis kelamin dan suku bangsa. Gangguan pertumbuhan 

di negara maju biasanya disebabkan oleh faktor genetik, sedangkan di negara 

berkembang selain faktor genetik, penyebab kematian terbesar adalah faktor 

lingkungan yang kurang memadai, seperti asupan gizi, infeksi penyakit, dan 

kekerasan pada anak.  

2. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan sangat berperan penting dalam menentukan potensi yang 

sudah dimilikinya. Faktor lingkungan meliputi faktor prenatal yaitu faktor 

lingkungan dalam kandungan, dan lingkungan postnatal yaitu lingkungan setelah 

bayi lahir yang didalam faktor tersebut terdapat kebutuhan mutrisi yang penting 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan (Hidayat 2008). 

Menurut Sulistyawati (2014) faktor lingkungan prenatal yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin, yaitu gizi pada ibu sewaktu hamil, 

mekanis, toksin/zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, stress, imunitas, dan anoksia 

embrio 
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Faktor lingkungan postnatal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

terdiri dari: 

1) Lingkungan biologis terdiri dari ras/suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, 

perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi 

metabolisme dan hormon. 

2) Faktor fisik terdiri dari cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, 

keadaan rumah, dan radiasi. 

3) Faktor psikososial terdiri dari stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau 

hukuman yang wajar, kelompok sebaya, stress, sekolah, cinta dan kasih sayang, 

dan kualitas interaksi anak dan orang tua.  

4) Faktor adat dan istiadat terdiri dari pekerjaan dan pendapatan keluarga, 

Pendidikan ayah dan ibu, jumlah saudara, jenis kelamin dalam keluarga, 

stabilitas rumah tangga, kepribadian ibu dan ayah, adat istiadat, norma-norma 

dan tabu, agama, urbanisasi, dan kehidupan politik dalam masyarakat yang 

mempengaruhi prioritas kepentingan anak dan anggaran. 

Berdasarkan usia, pertumbuhan pada anak sebagai berikut Hidayat (2008): 

1) Berat badan 

Berat badan anak usia 1-3 tahun akan mengalami penambahan berat badan 

sekitar empat kali lipat dari berat badan lahir pada usia kurang lebih 2,5 tahun. 

Penambahan berat badan setiap tahunnya adalah 2-3 kg. 

2) Tinggi badan 

Tinggi badan anak usia 1-3 tahun akan mengalami penambahan tinggi 

badan kurang lebih 12cm selama tahun ke-2. Sedangkan penambahan untuk 

tahun ke-3 rata-rata 4-6 cm. 
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3) Lingkar kepala 

Pertumbuhan lingkar kepala terjadi sangat cepat pada 6 bulan pertama 

melahirkan yaitu 35-43 cm. pada usia selanjutnya lingkar kepala akan 

mengalami perlambatan. Pada usia 1 tahun hanya mengalami pertumbuhan 

kurang lebih 46,5 cm. pada usia 2 tahun mengalami pertumbuhan kurang lebih 

49 cm, kemudian bertambah 1 cm sampai usia 3 tahun. 

4) Gigi 

Pertumbuhan gigi pada masa tumbuh kembang dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu bagian rahang atas dan rahang bawah. 

a. Pertumbuhan gigi rahang atas 

a) Gigi insisi sentral pada usai 8-12 bulan 

b) Gigi insisi lateral pada usia 9-13 bulan 

c) Gigi taring (caninus) pada usia 16-22 bulan 

d) Molar pertama usia 14-18 bulan dan molar kedua 24-30 bulan 

b. Pertumbuhan gigi rahang bawah 

a) Gigi insisi sentral pada usai 6-10 bulan 

b) Gigi insisi lateral pada usia 10-16 bulan 

c) Gigi taring (caninus) pada usia 17-23 bulan 

d) Molar pertama usia 14-18 bulan dan molar kedua 24-30 bulan 

5) Organ penglihatan 

Perkembangan organ penglihatan anak dapat dimulai sejak anak itu lahir. 

Usia 11-12 bulan ketajaman penglihatan mencapai 20/20, dapat mengikutiobjek 

bergerak. Pada usia 12-18 bulan mampu mengidentifikasi bentuk geometric. 

Pada usia 18-24 bulan penglihatan mampu berakomodasi dengan baik. 
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6) Organ pendengaran 

Perkembangan pada pendengaran dapat dimulai saat anak itu lahir. Pada 

usia 10-12 bulan anak mampu mengenal beberapa kata dan artinya. Pada usia 

18 bulan organ pendengaran anak dapat membedakan bunyi. Pada usia 36 bulan 

mampu membedakan bunyi yang halus dalam berbicara. 

2.2 Konsep Status Gizi 

2.2.1 Definisi status gizi 

Status gizi adalah hasil akhir keadaan tubuh dari keseimbangan antara zat 

gizi yang dikonsumsi dengan kebutuhan tubuh (Sediaoetama 2010). Status gizi 

adalah kondisi kesehatan yang tampak pada tubuh berkat adanya asupan zat gizi 

melalui makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan (Sutomo and 

Anggraini 2010). Pemenuhan zat gizi yang sesuai akan berdampak pada kecukupan 

gizi seseorang, namun pada kondisi tertentu yang berhubungan dengan pemenuhan 

zat gizi tersebut. Pola konsumsi yang salah dan tidak seimbang zat gizi yang 

diberikan akan menimbulkan status gizi buruk dan gizi lebih (Sutomo and 

Anggraini 2010). 

2.2.2 Klasifikasi status gizi 

Klasifikasi status gizi ditentukan menggunakan standar deviasi unit (Z-

score) yang digunakan untuk memantau pertumbuhan serta mengetahui klasifikasi 

status gizi (Aritonang 2003). 
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Tabel 2. 1 Kategori dan ambang batas status gizi anak WHO 2005 berdasarkan 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

Indeks  
Kategori Status 

Gizi 
Ambang Batas (Z-score) 

Berat badan menurut 

umur (BB/U) anak umur 

0-60 bulan 

Gizi buruk 

Gizi kurang 

Gizi baik 

Gizi lebih 

<-3 SD 

-3 SD sampai dengan <-2 SD 

-2 SD sampai dengan 2 SD 

>2 SD 

Panjang badan menurut 

umur (PB/U) atau tinggi 

badan menurut umur 

(TB/U) anak umur 0-60 

bulan 

 

Sangat pendek 

Pendek 

Normal 

Tinggi  

 

<-3 SD 

-3 SD sampai dengan <-2 SD 

-2 SD sampai dengan 2 SD 

>2 SD 

 

Berat badan menurut 

tinggi badan (BB/TB) 

anak umur 0-60 bulan  

Sangat kurus 

Kurus 

Normal 

Gemuk  

 

<-3 SD 

-3 SD sampai dengan <-2 SD 

-2 SD sampai dengan 2 SD 

> 2 SD 

 

Sumber: Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Kemenkes RI (2010) 

Ketentuan umum dalam penggunaan standar antropometri WHO 2005 

dalam keputusan Menteri Kesehatan tahun 2010 sebagai berikut: 

1) Umur dihitung dalam bulan penuh. Contoh umur 1 bulan 29 hari dihitung 

sebagai umur 2 bulan. 

2) Ukuran panjang badan (PB) digunakan anak umur 0 sampai 24 bulan yang 

diukur telentang. Apabila pengukuran dilakukan berdiri maka hasil pengukuran 

dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm. 

3) Ukuran tinggi badan (TB) digunakan anak umur diatas 24 bulan yang diukur 

berdiri. Bila anak umur diatas 24 bulan diukur telentang, maka hasil pengukuran 

dikoreksi dengan mengurangkan 0,7 cm. 
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4) Gizi kurang dan gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat 

badan menurut umur (BB/U) yang menggunakan istilah underweight (gizi 

kurang) dan severely underweight (gizi buruk). 

5) Pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks 

panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) 

yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat 

pendek). 

6) Kurus dan sangat kurus adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat 

badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 

yang merupakan padanan istilah wasted (kurus) dan severely wasted (sangat 

kurus). 

Secara umum rumus perhitungan Z-score adalah (Aritonang 2003): 

         Z score = nilai individu subyek – nilai median baku rujukan 

  Nilai simpang baku rujukan 

Nilai simpang baku rujukan disini adalah selisih kasus dengan standar + 1 

SD atau -1 SD. Jadi apabila BB/TB pada kasus lebih besar daripada median, maka 

nilai simpang baku rujukannya diperoleh dengan mengurangi +1 SD dengan 

median. Tetapi jika BB/TB kasus lebih kecil daripada median, maka nilai simpang 

baku rujukannya menjadi median dikurangi dengan -1 SD. 

Status gizi diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Status gizi buruk 

Status gizi buruk adalah kondisi balita dengan berat badan menurut umur < -3 

SD. Kondisi tersebut disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial 

yang dibutuhkan oleh tubuh. Status gizi buruk yang berlangsung dalam jangka 

waktu lama dan dapat mengakibatkan kematian balita (Almatsier 2003). Gizi buruk 
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yang disebabkan KEP pada tingkat berat adalah marasmus, kwarshiokor dana 

marasmi-kwashoiokor. Gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat 

yang disebabkan oleh konsumsi makanan sehari-hari seperti protein dan energi 

yang rendah dalam jangka waktu yang cukup lama (Sandjaja et al. 2010). 

2. Status gizi kurang 

Status gizi kurang adalah kondisi pada balita dengan berat badan menurut umur 

<-2SD. Kondisi ini terjadi karena konsumsi zat gizi kurang dari kebutuhan 

(Almatsier 2003).  

3. Status gizi normal 

Status gizi normal adalah tubuh mendapatkan kecukupan zat gizi, yang dapat 

memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan balita secara maksimal (Almatsier 

2003). Jumlah zat gizi pada status gizi normal adalah dari semua kebutuhan zat gizi 

yang diperlukan. 

4. Status gizi lebih 

Status gizi lebih adalah kondisi balita yang mendapatkan asupan zat gizi secara 

berlebih dibandingkan kebutuhan yang dapat membahayakan bagi kesehatan 

(Almatsier 2003). Status gizi lebih meliputi kegemukan dan obesitas. Kondisi 

tersebut dapat menyebabkan meningkatnya penyakit degeneratif seperti penyakit 

jantung koroner, diabetes mellitus dan hipertensi (Supariasa et al. 2002). 

2.3 Konsep Gizi Seimbang 

2.3.1 Definisi gizi seimbang 

Gizi seimbang adalah makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi 

dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan memperhatikan 

prinsip keanekaragaman atau variasi menu makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan 
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berat badan ideal. Gizi seimbang di Indonesia divisualisasikan dengan Tumpeng 

Gizi Seimbang (TGS) yang berdasarkan budaya Indonesia. TGS dirancang untuk 

membantu seseorang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai 

dengan berbagai kebutuhan menurut usia (bayi, balita, remaja, dewasa, dan usia 

lanjut), serta sesuai dengan keadaan kesehatan (hamil, menyusui, aktivitas fisik, dan 

sakit) (Kemenkes RI 2014). 

Gambar 2. 1 Tumpeng Gizi Seimbang (Sumber: Pedoman Gizi Seimbang 

Kemenkes RI 2014). 

Tumpeng gizi seimbang terdiri dari beberapa potogan tumpeng, yaitu 

(Kemenkes RI 2014):  

1. 1 potongan besar merupakan golongan makanan karbohidrat.  

2. 2 potongan sedang dan 2 potongan kecil merupakan golongan sayuran dan buah. 

3. 2 potongan kecil diatasnya merupakan golongan protein hewani dan nabati. 

4. 1 potongan terkecil di puncak yaitu gula, garam, dan minyak yang dikonsumsi 

seperlunya. 

5. Potongan TGS juga dilapisi dengan air putih yang idealnya dikonsumsi 2 liter 

atau 8 gelas per hari. 
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6. Luasnya potongan TGS menunjukkan porsi konsumsi setiap orang per hari. 

Karbohidrat dikonsumsi 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi sedikit lebih besar dari 

buah, buah 2-3 porsi, serta protein hewani dan nabati 2-3 porsi. 

7. Konsumsi tersebut dibagi untuk makan pagi, siang, dan malam. Kombinasi 

makanan per harinya perlu dilakukan. 

8. Dibagian bawah TGS terdapat prinsip gizi seimbang yang lain, yaitu: pola hidup 

aktif dengan berolahraga, menjaga kebersihan dna pantau berat badan. 

2.3.2 Prinsip gizi seimbang 

Prinsip gizi seimbang adalah harus diterapkan sejak anak usia dini hingga 

usia lanjut. Ibu hamil, remaja perempuan serta bayi sampai usia 2 tahun merupakan 

kelopok usia yang penting dalam menerapkan prinsip gizi seimbang tersebut 

disebabkan kelompok tersebut merupakan kelompok kritis tumbuh kembang 

manusia yang akan menentukan masa depan kualitas hidup manusia (Kemenkes RI 

2014). 

Prinsip gizi seimbang terdiri dari empat pilar yag merupakan rangkaian 

upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dengan yang dikonsumsi 

dengan memonitor berat badan secara teratur. Empat pilar tersebut antara lain 

(Kemenkes RI 2014):  

1. Mengonsumsi makanan beragam  

Nasi merupakan sumber utama kalori tetapi miskin vitamin dan mineral, 

sedangkan sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral, 

dan serat tetapi miskin kalori dan protein. Ikan merupakan sumber utama protein 

tetapi sedikit kalori. Makanan beranekaragam dalam prinsip ini selain 
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keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang, 

jumlah cukup dan tidak berlebihan, serta dilakukan secara teratur. 

2. Membiasakan perilaku hidup bersih 

Perilaku hidup bersih sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang. Penyakit 

infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi 

seseorang secara langsung terutama anak-anak. Anak yang mengalami penyakit 

infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga jumlah dan jenis zat gizi 

yang masuk ke tubuh berkurang, sebaliknya pada keadaan infeksi, tubuh 

membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan 

metabolisme pada orang yang menderita infeksi terutama apabila disertai panas. 

Seseorang yang menderita kurang gizi akan beresiko terkena penyakit infeksi 

karena keadaan kurang gizi menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menurun, 

sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. 

3. Melakukan aktivitas fisik  

Aktivitas fisik meliputi semua macam kegiatan tubuh termasuk olahraga untuk 

menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber 

energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi, selain itu aktivitas fisik juga 

memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. 

Aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari tubuh dan 

yang masuk ke dalam tubuh.  

4. Mempertahankan dan memantau Berat Badan (BB) normal  

Indikator berat badan pada bayi dan balita adalah perkembangan berat badan 

sesuai dengan pertambahan umur. Pemantauannya dilakukan dengan menggunakan 
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KMS. Berat badan normal bagi balita dengan menggunakan KMS berada di dalam 

pita hijau. 

2.3.3 Gizi seimbang balita 

Pemenuhan kebutuhan zat gizi setiap hari dianjurkan supaya anak makan 

secara teratur 3 kali sehari dimulai dengan sarapan atau makan pagi, makan siang, 

dan makan malam. Makan pagi setiap hari penting bagi anak-anak dikarenakan 

mereka sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung 

pada asupan makanan secara teratur. Jenis makanan balita perbanyak mengonsumsi 

makanan kaya protein seperti ikan, telur, tempe, susu, dan tahu sebab untuk 

pertumbuhan anak dibutuhkan pangan sumber protein dan sumber lemak kaya akan 

Omega 3, DHA (Docosaheksanoic Acid), EPA (Eicosapentaenoic Acid) yang 

banyak tekandung dalam ikan. Anak-anak dianjurkan mengonsumsi ikan dan telur 

karena kedua jenis pangan tersebut mempunyai kualitas protein yang bagus. Tempe 

dan tahu merupakan sumber protein nabati yang kualitasnya cukup baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian susu pada anak, orang tua tidak 

perlu menambahkan gula sebab akan membuat selera anak terpaku pada kadar 

kemanisan yang tinggi (Kemenkes RI 2014).  

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. 

Vitamin dan mineral merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai 

antioksidan yang berfungsi untuk mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk 

memperlancar pencernaan dan dapat mencegah serta menghambat perkembangan 

sel kanker usus besar (Kemenkes RI 2014).  

Batasi anak mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan 

berlemak karena makanan tersebut berhubungan dengan penyakit kronis tidak 
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menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung saat 

dewasa nanti. Anak-anak dianjurkan tidak dibiasakan minum minuman manis atau 

bersoda, karena jenis minuman tersebut mengandung kadar gula yang tinggi, 

sehingga untuk mencukupi kebutuhan cairan setiap hari dianjurkan minum air 

sebanyak 1200-1500 mL air/hari (Kemenkes RI 2014).  

2.4 Konsep Pola Pemberian Makan 

2.4.1 Pola pemberian makan balita 

Pola pemberian makan anak sangat penting demi keberlangsungan hidup 

dan perkembangan seorang anak (Bappenas and UNICEF 2017). Pola pemberian 

makan merupakan perilaku yang dapat mempengaruhi status gizi. Pola pemberian 

makan adalah gambaran asupan gizi mencakup macam, jumlah, dan jadwal makan 

dalam pemenuhan nutrisi (Kemenkes RI 2014). Jenis konsumsi makanan sangat 

menentukan status gizi seorang anak, makanan yang berkualitas baik jika menu 

harian memberikan komposisi menu yang bergizi, berimbang dan bervariasi sesuai 

dengan kebutuhannya (Welasasih and Wirjatmadi 2012). Menurut Kemenkes RI 

(2014) prinsip pola pemberian makan berpedoman pada gizi seimbang. Gizi 

seimbang memiliki 4 pilar diantaranya konsumsi makanan beragam atau bervariasi, 

perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik untuk membantu proses 

metabolisme tubuh dengan baik, dan mempertahankan serta memantau berat badan. 

Dengan demikian, pemenuhan nutrisi anak harus disesuaikan dengan prinsip gizi 

seimbang.  

Pola pemberian makan pada anak berdasarkan usia tentu berbeda. 

Berdasarkan angka kecukupan gizi (AKG), umur dikelompokkan menjadi 0-6 
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bulan, 7-12 bulan, 1-3 tahun, dan 4-6 tahun dengan tidak membedakan jenis 

kelamin. Takaran konsumsi makanan sehari dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 2 Takaran Konsumsi Makanan Sehari pada Anak. 

Kelompok Umur Jenis dan Jumlah Makanan Frekuensi Makan 

Bulan ASI eksklusif Sesering mungkin 

4-6 bulan Makanan lumat 

1x sehari 

2 sendok makan setiap 

kali makan 

7-12 bulan Makanan lembek 2x sehari, 2x selingan 

1-3 tahun Makanan keluarga: 

1-11/2 porsi nasi atau 

pengganti 

2-3 potong buah-buahan 

1-2 potong lauk nabati  

1/2 mangkuk sayur 

2-3 potong buah-buahan  

1 gelas susu 

3x sehari 

4-6 tahun 1-3 piring nasi atau pengganti 

2-3 potong lauk hewani  

1-2 potong lauk nabati  

1-11/2 mangkuk sayur  

2-3 potong buah-buahan  

1-2 gelas susu 

3x sehari 

Sumber: Gizi Seimbang Menuju Hidup Sehat Bagi Balita Depkes RI (2000) 

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemberian makan 

1. Faktor ekonomi 

Sebagian besar anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan memiliki 

status ekonomi yang rendah. Krisis ekonomi berpengaruh pada pendapatan kelurga 

yang merupakan akar masalah dari dampak pertumbuhan bayi dan masalah gizi 

lainnya (Aridiyah, Rohmawati and Ririanty 2015). Pendapatan keluarga merupakan 

faktor yang mempengaruhi pola pemberian makan pada balita. Pendapatan dan 

harga produk makanan mempengaruhi tingkat konsumsi makanan. Pendapatan 

tinggi akan menentukan daya beli yang baik. Sebaliknya, pendapatan rendah akan 
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menurunkan daya beli (Sulistyoningsih 2011 dalam Subarkah, Nursalam and 

Rachmawati 2016).  

Penghasilan merupakan faktor penting dalam pemberian makanan yang 

berkuantitas dan berkualitas. Orang yang berpenghasilan kurang membelanjakan 

sebagian besar penghasilannya untuk membeli padi, jagung dan biji-bijian, 

sedangkan orang yang berpendapatan tinggi membelanjakan sebagian besar 

penghasilannya untuk hasil olahan susu. (Kumala 2013). 

2. Faktor status pekerjaan 

Ibu yang bekerja diluar rumah cendrung memiliki waktu yang lebih terbatas 

untuk melaksanakan tugas rumah tangga dibandingkan ibu yang tidak bekerja, oleh 

karena itu pola pengasuhan anak akan berpengauh dan pada akhirnya pertumbuhan 

dan perkembangan anak juga akan terganggu (Diana 2006). 

3. Faktor Pendidikan 

Pendidikan dan pengetahuan ibu dapat mempengaruhi pola pemberian makan 

yang tepat pada anak. Faktor pendidikan dan pengetahuan ibu penting dalam hal 

pemilihan jenis dan jumlah makanan serta penentuan jadwal makan anak sehingga 

pola pemberian makan tepat dan sesuai dengan anak usia 1–3 tahun. (Subarkah, 

Nursalam and Rachmawati 2016).  

Latar belakang pendidikan yang cukup tentunya akan berpengaruh pada 

kemampuan seseorang untuk mengadopsi informasi yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan (dokter, perawat, dan bidan) maupun dari media cetak/elektronik 

(Kumala 2013). Pendidikan formal ibu mempengaruhi tingkat pengetahuan dimana 

pendidikan yang rendah maka pengetahuan yang diperoleh akan kurang dan 

sebaliknya dengan pendidikan yang tinggi pengetahuan yang diperoleh akan baik. 
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Akan tetapi, ibu yang berpendidikan rendah bukan berarti berpengetahuan rendah 

juga, dikarenakan dalam memperoleh pengetahuan dapat melalui pendidikan non 

formal (Wawan 2010).  

4. Faktor sosial budaya 

Salah satu penyebab masalah gizi kurang anak pada keluarga adalah faktor 

perilaku, yang juga ada hubungannya dengan kebiasaan dan budaya dalam 

penatalaksanaan kesehatan (Hidayat et al. 2013). Budaya mempengaruhi pola 

pemberian makan pada anak dalam hal keyakinan, nilai, dan perilaku yang 

berkaitan dengan makanan yang berbeda (Brus, et al. 2005 dalam Erika 2014). Pola 

pemberian makan tepat belum tentu memiliki komposisi zat gizi yang seimbang. 

Pemenuhan nutrisi yang diberikan oleh Ibu kepada anak sering kali tidak 

memperhatikan kecukupan gizi anak. Ibu cenderung memberikan nutrisi seadanya 

sesuai dengan kemauan anak (Subarkah, Nursalam and Rachmawati 2016). Di 

kabupaten Sumenep, ibu mempunyai kebiasaan memberikan air degan kelapa hijau 

dan air madu pada saat bayi baru lahir (Adriani and Kartika 2013). Budaya memberi 

makan yang belum waktunya sudah menjadi hal yang biasa (Hidayat et al. 2013). 

Konsumsi makanan balita, sebagian besar tidak sesuai dengan aturan pola makan 

balita sesuai usia, misalnya pada saat balita belum berusia satu tahun sudah 

diberikan makanan ringan kemasan yang dibeli dari warung (Adriani and Kartika 

2013).   

5. Faktor teknologi 

Faktor teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

individu berdasarkan budaya. Menurut penelitian Isnatri (2016) ada hubungan yang 

bermakna antara teknologi dengan pola pemberian makanan. Seseorang yang 
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memiliki nilai teknologi kurang maka pola pemberian makanan pada balita tidak 

tepat (Isnatri 2016). Faktor teknologi sebagai sumber informasi yang menjadi 

perantara dalam menyampaikan informasi, mempengaruhi kemampuan (Leininger 

2002). Pemanfaatan teknologi kesehatan dipengaruhi oleh akses terhadap teknologi 

informasi, akses pada media dan pers, akses pada alat elektronik di lingkungan, dan 

akses pada pelayanan kesehatan (Melo 2013). 

2.5 Konsep Stunting 

2.5.1 Definisi stunting 

Stunting atau tubuh pendek merupakan akibat kekurangan gizi kronis atau 

kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka 

panjang untuk gizi kurang pada anak (Kemenkes RI 2015). Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 

tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan 

sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan 

menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan 

istilah stunting atau severely. Balita pendek (stunting) dapat diketahui bila balita 

sudah dapat diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar 

baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005 dan 

didapatkan hasil nilai z-score <-2 SD, sedangkan dikatakan sangat pendek apabila 

hasil z-score <-3 SD (Kemenkes RI 2016). 

2.5.2 Kelompok usia berisiko stunting 

Masa balita merupakan kelompok usia yang berisiko mengalami kurang gizi 

salah satunya adalah stunting (Aridiyah, Rohmawati and Ririanty 2015). Kejadian 

stunting sering dijumpai pada anak usia 12-36 bulan dengan prevalensi sebesar 38,3 
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- 41,5% (Anugraheni 2012). Kelompok usia 24-35 bulan adalah kelompok usia 

yang berisiko besar untuk mengalami stunting (Hagos et al. 2017). Oleh karena itu, 

keadaan gizi yang baik dan sehat pada masa anak balita merupakan hal yang penting 

bagi kesehatannya di masa depan. Masa usia 12-24 bulan adalah masa rawan 

dimana balita sering mengalami infeksi atau gangguan status gizi, karena pada usia 

ini balita mengalami peralihan dari bayi menjadi anak. Apabila pola pengasuhan 

tidak betul diperhatikan, maka balita akan sering mengalami penyakit terutama 

penyakit infeksi (Welasasih and Wirjatmadi 2012). 

2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting 

Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak merupakan suatu 

proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak dan sepanjang 

siklus kehidupan. Adapun faktor yang berhubungan dengan stunting, diantaranya 

yaitu: 

1. Faktor genetik 

Memiliki seorang ibu dengan perawakan pendek berhubungan dengan kejadian  

stunting di Quetzaltenango, Guatemala (Reurings et al. 2013). Faktor genetik orang 

tua merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak balita. 

Salah satu atau kedua orang tua yang pendek akibat kondisi patologis dan memiliki 

gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek dapat mengakibatkan anak 

balita akan mewarisi gen tersebut dan tumbuh menjadi pendek atau stunting 

(Aridiyah et al. 2015). Selain itu, penelitian yang dilakukan di Asia Selatan juga 

menunjukkan bahwa perawakan ibu pendek berhubungan signifikan terhadap 

resiko anak stunting (Kim and Subramanian 2017).  
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2. Faktor Pendidikan ibu  

Tingkat pendidikan merupakan jenjang terakhir yang ditempuh seseorang 

dimana tingkat pendidikan merupakan suatu wahana untuk mendasari seseorang 

berperilaku secara ilmiah. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting yang 

dapat mempengaruhi keadaan gizi karena berhubungan dengan kemampuan 

seseorang menerima dan memahami sesuatu, karena tingkat pendidikan seorang ibu 

dapat mempengaruhi pola konsumsi makan melalui cara pemilihan makanan pada 

balita. Pendidikan ibu muncul sebagai prediktor utama stunting, merupakan faktor 

rumah tangga yang dapat dimodifikasi, memiliki hubungan yang kuat dan konsisten 

dengan status gizi buruk (Hagos et al. 2017).  Menurut penelitian Subarkah et al., 

(2016) di Posyandu Kalijudan Kota Surabaya menjelaskan bahwa pendidikan ibu 

mempengaruhi pola makan yang tepat pada anak usia 1-3 tahun. Faktor Pendidikan 

ibu merupakan faktor yang penting dalam hal pemilihan jenis dan jumlah makanan 

serta penentuan jadwal makan anak sehingga pola pemberian makan tepat dan 

sesuai usia 1-3 tahun. Apabila pola pemberian makan tidak tepat maka anak akan 

mengalami status gizi kurang. Sama halnya dengan penelitian Aridiyah et al., 

(2015) yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan 

kejadian stunting pada anak balita. Secara tidak langsung tingkat pendidikan ibu 

akan mempengaruhi kemampuan dan pengetahuan ibu mengenai perawatan 

kesehatan terutama dalam memahami pengetahuan mengenai gizi.  

3. Faktor pola pemberian makan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah asupan gizi 

(Kemenkes RI 2015). Pola pemberian makan dapat memberikan gambaran asupan 

gizi mencakup jenis, jumlah, dan jadwal makan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi 
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(Kemenkes RI 2014). Pola pemberian makan pada tiap usia berbeda-beda. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2016) bahwa pola pemberian makan yang 

tepat pada balita, sebagian besar balita memiliki status gizi normal. Ibu yang 

memiliki pola pemberian makan yang baik, menunjukkan bahwa ibu telah 

memberikan makanan yang tepat kepada balita yaitu makanan yang diberikan 

sesuai dengan usia anak dan memenuhi kebutuhan nutrisi anak (Kumala 2013). 

4. Faktor pengetahuan ibu 

Pengetahuan ibu mengenai gizi merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya stunting pada anak balita Secara tidak langsung tingkat 

pendidikan ibu akan mempengaruhi kemampuan dan pengetahuan ibu mengenai 

perawatan kesehatan terutama dalam memahami pengetahuan mengenai gizi 

(Aridiyah et al. 2015).  

5. Faktor Ekonomi 

Pendapatan keluarga menjadi faktor yang berhubungan dengan stunting pada 

anak balita. Apabila ditinjau dari karakteristik pendapatan keluarga bahwa akar 

masalah dari dampak pertumbuhan bayi dan berbagai masalah gizi lainnya salah 

satunya disebabkan dan berasal dari krisis ekonomi. Sebagian besar anak balita 

yang mengalami gangguan pertumbuhan memiliki status ekonomi yang rendah 

(Aridiyah et al. 2015). Status ekonomi yang rendah berdampak pada 

ketidakmampuan untuk mendapatkan pangan yang cukup dan berkualitas karena 

rendahnya kemampuan daya beli. Kondisi ekonomi seperti ini membuat balita 

stunting sulit mendapatkan asupan zat gizi yang adekuat sehingga mereka tidak 

dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan (catch up) dengan baik (Anugraheni 

2012). 
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6. Faktor Budaya dan Gaya Hidup 

Faktor budaya dan gaya hidup dapat mempengaruhi kejadian stunting pada 

balita. Beberapa budaya atau perilaku masyarakat Madura yang terkait dengan 

masalah kesehatan khususnya gizi kurang pada anak yaitu tradisi perempuan 

Madura khususnya di daerah pedesaan yaitu menikah usia muda, kebiasaan ini 

didasarkan adanya ikatan pertunangan bagi anak perempuan yang sudah memasuki 

usia menstruasi (Hidayat et al. 2013). Mayoritas perempuan Madura menikah 

ketika usia dibawah 20 tahun (Yunitasari, Pradanie and Susilawati 2016). Hal ini 

akan berpengaruh pada pengetahuan dan kesiapan untuk merawat anak (Hidayat et 

al. 2013). Penelitian yang dilakukan di Sub-Sahara Africa juga menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara anak yang lahir dari wanita yang menikah 

usia muda terhadap kejadian stunting (Efevbera et al. 2017).  

Pola pemberian MP-ASI dini pada anak balita merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stunting (Aridiyah et al. 2015). MP-ASI pada usia dini 

(0–2 bulan) dapat meningkatkan risiko stunting pada balita usia 24 – 48 bulan 

(Anugraheni 2012). Di kabupaten Sumenep, ibu mempunyai kebiasaan 

memberikan air degan kelapa hijau dan air madu pada saat bayi baru lahir. Selain 

bayi berusia 0 bulan sampai usia 6 (enam) bulan, juga mendapat makanan tambahan 

lain berupa biskuit, telur, daging dan lain-lain. Keadaan ini menyebabkan ibu tidak 

dapat memberikan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif pada bayi (Adriani 

2011). Tradisi ibu-ibu di Madura yang menganggap anak yang sehat adalah anak 

yang gemuk. Budaya memberi makan yang belum waktunya sudah menjadi hal 

yang biasa, seperti diberi nasi pisang saat masih usia bayi, atau juga budaya ter ater 

saat bayi lahir. Terdapat juga budaya pemberian makan dini dengan istilah 
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pemberian lontong, gedheng sabeh atau gedheng sapeh dan gedheng gaji selama 

bayi agar anaknya cepat besar dan kuat, selain itu pula tradisi pemberian 

makan/minum kelapa muda atau ro’moro’ dan madu yang dijadikan sebagai 

makanan bayi (Hidayat et al. 2013).  

Selain itu budaya di Madura lebih banyak mengkonsumsi nasi dan sedikit 

jenis sayuran dan sangat jarang mengkonsumsi telur dan susu, daging. Sehingga 

dapat mempengaruhi status gizinya (Hidayat et al. 2013). Ibu-ibu di Sumenep juga 

mempunyai kebiasaan memberikan mie instan, sebagai pengganti nasi untuk 

konsumsi balita. Kebiasaan ini karena balita mengalami kesulitan makanan, 

sehingga para ibu lebih memilih memberikan mie instan yang lebih disukai balita. 

Sebagian besar ibu balita memberikan makanan pada balita agar kenyang dan tidak 

rewel. Pemberian makanan tersebut lebih diutamakan sesuai dengan keinginan anak 

tanpa memperhatikan nilai gizi makanan yang seimbang, sehingga makanan yang 

dikonsumsi hanya mengandung sumber karbohidrat (Adriani 2011). Budaya di 

Madura lebih banyak mengkonsumsi nasi dan sedikit jenis sayuran dan sangat 

jarang mengkonsumsi telur dan, susu dan daging (Hidayat et al. 2013) 

Konsumsi makanan balita sebagian besar tidak sesuai dengan aturan pola 

makan balita sesuai usia. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus maka balita 

akan kekurangan zat gizi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan balita dan 

akhirnya menjadi pendek-sangat pendek (stunting) (Adriani 2011).  

6. Sanitasi 

Higene dan sanitasi yang rendah yang rendah dapat menyebabkan faktor 

kejadian stunting pada balita. Anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi 

rendah lebih rawan terkontaminasi bakteri (Anugraheni 2012). 
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7. Penyakit Infeksi 

Timbulnya status gizi stunting tidak hanya karena makanan yang kurang tetapi 

juga karena penyakit. Kejadian penyakit infeksi berulang tidak hanya berakibat 

pada menurunnya berat badan atau akan tampak pada rendahnya nilai indikator 

berat badan menurut umur, akan tetapi juga indikator tinggi badan menurut umur. 

Hal tersebut bisa dijelaskan bahwa status gizi stunting disebut juga sebahgai gizi 

kurang kronis yang menggambarkan adanya gangguan pertumbuhan tinggi badan 

yang berlangsung pada kurun waktu cukup lama. Sebagian besar balita pada 

kelompok stunting menderita penyakit ISPA. Memburuknya keadaan gizi anak 

akibat penyakit infeksi dapat menyebabkan turunnya nafsu makan, sehingga 

masukan zat gizi berkurang padahal anak justru memerlukan zat gizi yang lebih 

banyak (Welasasih and Wirjatmadi 2012). 

2.5.4 Dampak stunting 

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode 

tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, 

kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. 

Anak-anak yang mengalami stunting lebih awal yaitu sebelum usia 6 bulan, akan 

mengalami kekerdilan lebih berat menjelang usia dua tahun. Bila hal tersebut 

terjadi, maka salah satu organ tubuh yang paling cepat mengalami resiko adalah 

otak. Dalam otak terdapat sel-sel saraf yang sangat berkaitan dengan respon anak 

termasuk dalam melihat, mendengar, dan berpikir selama proses belajar. Anak 

stunting pada usia dua tahun secara signifikan mengalami kinerja kognitif yang 

lebih rendah dan nilai yang lebih rendah disekolah pada masa anak-anak (Grantham 

et al. 2007).  
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Dampak berkepanjangan akibat stunting yaitu kesehatan yang buruk, 

meningkatnya risiko terkena penyakit tak menular, buruknya kognitif dan prestasi 

pendidikan yang dicapai pada masa kanak-kanak (Bappenas and UNICEF 2017). 

Risiko tinggi munculnya penyakit dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja 

yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi 

(Kementerian Kesehatan RI 2016). 

2.5.5 Penilaian status gizi stunting 

Penilaian status gizi balita yang paling sering dilakukan adalah dengan cara 

penilaian antropometri. Secara umum antropometri berhubungan dengan berbagai 

macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur 

dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan 

protein dan energi. Keseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan 

proporsi jaringan tubuh, seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Beberapa 

indeks antropometri yang sering digunakan adalah BB/U, TB/U, dan BB/TB yang 

dinyatakan dengan standar deviasi unit z (z score) (Supariasa 2012). Stunting dapat 

diketahui bila seorang balita sudah diketahui usianya dan diukur panjang atau tinggi 

badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasilnya berada di bawah normal. 

Jadi, secara fisik balita stunting akan lebih pendek dibandingkan balita seumurnya. 

Perhitungan ini menggunakan standar z-score dari WHO. 

Tabel 2. 3 Kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks PB/U 

atau TB/U. 

Indeks Kategori status 

gizi 

Ambang batas (Z-score) 

Panjang badan menurut 

umur (PB/U) atau tinggi 

badan menurut umur 

(TB/U) anak 0-60 bulan 

Sangat pendek 

Pendek 

Normal 

Tinggi 

< -3 SD 

-3 SD sampai dengan <-2 SD 

-2 SD sampai dengan 2 SD 

> 2 SD 

Sumber: Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Kemenkes (2010). 
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Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan 

pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan 

pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif 

kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu pendek. Pengaruh 

defisiansi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif 

lama (Supariasa 2012). Stunting dapat didiagnosis melalui indeks antropometri 

PB/U atau TB/U yang mencerminkan pertumbuhan linier yang dicapai pada pra dan 

pasca persalinan.  

Alat pengukur tinggi badan dapat menggunakan microtoise, sedangkan alat 

yang digunakan untuk mengukur panjang badan adalah papan pengukur panjang 

badan (infantometer) (Ningtyas 2010). Menurut WHO pada balita diukur panjang 

badan (PB) untuk anak usia < 2 tahun belum bisa berdiri dan tinggi badan (TB) 

untuk anak usia ≥ 2 tahun sudah bisa berdiri. Apabila pengukurannya dilakukan 

secara berbeda maka akan dilakukan koreksi. Anak usia ≥ 2 tahun tetapi diukur PB, 

maka TB = PB - 0.7 cm, sedangkan anak usia < 2 tahun diukur berdiri maka PB = 

TB + 0.7 cm. Adapun prosedur pengukuran tinggi badan dan panjang badan adalah 

sebagai berikut (Kemenkes RI 2013). 

1. Prosedur pengukuran tinggi badan  

1) Persiapan (cara memasang microtoise) 

a. Gantungkan bandul benang untuk membantu memasang microtoise 

didinding agak tegak lurus 

b. Letakkan alat pengukur dilantai yang datar tidak jauh dari bandul 

tersebut dan menempel pada dinding. Dinding jangan ada lekukan atau 

tonjolan (rata). 
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c. Tarik papan penggeser tergak lurus keatas, sejajar dengan benang 

berbandul yang tergantung dan tarik sampai angka pada jendela baca 

menunjukkan angka 0 (nol). Kemudian dipaku atau dikerat dengan 

lakban pada bagian atas microtoise. 

d. Untuk menghindari terjadi perubahan posisi pita, beri lagi perakat pada 

posisi sekitar 10 cm dari bagian atas microtoise. 

2) Prosedur pengukuran tinggi badan  

a. Mintalah responden melepaskan alas kaki (sandal/sepatu), topi (penutup 

kepala). 

b. Pastikan alat geser berada diposisi atas.  

c. Responden diminta berdiri tegak, persisi dibawah alat geser. 

d. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, lengan, pantat, dan tumit 

menempel pada dinding tempat microtoise di pasang. 

e. Pandangan lurus ke depan, dan tangan dalam posisi tergantung bebas. 

f. Gerakkan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala responden. 

Pastikan alat geser berada tepat di tengah kepala responden. Dalam 

keadan ini bagian belakang alat geser berada tepat di tengah kepala 

responden. Dalam keadaan ini bagian belakang alat geser harus tetap 

menempel pada dinding. 

g. Baca angka tinggi badan pada jendela baca kearah yang lebih besar (ke 

bawah). Pembacaan dilakukan tepat di depan angka (skala) pada garis 

merah, sejajar dengan mata petugas. 

h. Apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus berdiri 

diatas bangku agar hasil pembacaanya benar. 
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i. Pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai satu angka dibelakang 

koma (0,1 cm). 

2. Prosedur pengukuran panjang badan 

1) Letakkan pengukur panjang badan pada meja atau tempat yang rata. Bila 

tidak ada meja, alat dapat diletakkan diatas tempat yang datar (misalnya: 

lantai). 

2) Letakkan alat ukur dengan posisi panel kepala disebelah kiri dan panel 

penggeser disebelah kanan pengukur. Panel kepala adalah bagian yang 

tidak bisa digeser. 

3) Tarik geser bagian panel yang dapat digeser sampai diperkirakan cukup 

panjang untuk menaruh bayi/anak. 

4) Baringkan bayi/anak dengan posisi terlentang, diantara kedua siku, dan 

kepala bayi/anak menempel pada bagian panel tidak dapat digeser. 

5) Rapatkan kedua kaki dan tekan lutut bayi/anak sampai lurus dan 

menempel pada meja/tempat menaruh alat ukur. Tekan telapak kaki 

bayi/anak sampai membentuk siku, kemudian geser bagian panel yang 

dapat digeser samapai tepat menempel pada telapak kaki bayi/anak. 

6) Bacalah panjang badan bayi/anak pada skala ke arah yang lebih besar. 

7) Setelah pengukuran selesai, kemudian bayi/anak diangkat. 

2.6 Teori Transcultural Nursing 

2.6.1 Definisi transcultural nursing 

Transcultural nursing merupakan ilmu yang mempunyai cangkupan luas 

dalam keperawatan yang berfokus mempelajari perbandingan bermacam-macam 

budaya dan subkultur di dunia dengan tetap menghormati nilai keperawatan, 
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ekspresi, kepercayaan sehat-sakit dan pola kebiasaan mereka (Leininger 2002). 

Tujuan transcultural nursing untuk mengembangkan landasan pengetahuan ilmiah 

dan humanistik guna menyiapkan praktik asuhan keperawatan pada kebudayaan 

yang spesifik dan universal (Cristensen and Kenney 2009). Kebudayaan yang 

spesifik yaitu kebudayaan dengan nilai-nilai, keyakinan, perilaku tertentu yang 

tidak dimiliki oleh kelompok lain, kebudayaan universal yaitu kebudayaan dengan 

kesamaan nilai-nilai, norma-norma perilaku, dan pola hidup yang dilakukan atau 

diyakini oleh semua kebudayaan (Swanson and Nies 1997). 

2.6.2 Konsep teori transcultural nursing 

Model asuhan keperawatan Sunrise Model dari Leininger (2002) 

menggambarkan keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari dan 

menjelaskan alasan mengapa pengkajian budaya harus dilakukukan secara 

komperhensif. Model tersebut beranggapan bahwa nilai-nilai pelayanan budaya, 

kepercayaan dan praktik merupakan hal yang tidak dapat diubah dalam budaya dan 

dimensi struktural sosial masyarakat, termasuk didalamnya konteks lingkungan, 

bahasa dan riwayat etnik (Perry and Potter 2009). Tujuan teori ini adalah untuk 

mengetahui perawatan yang beranekaragam kepada manusia dan bersifat universal 

yang berhubungan dengan pandangan panitia, struktur sosial dan dimensi lainnya. 

Kemudian untuk mengetahui adat-istiadat, untuk memberikan perawatan budaya 

yang sama untuk orang-orang yang berbeda atau yang memiliki budaya sama, untuk 

mempertahankan atau memperoleh keadaan yang baik, sehat menghadapi kematian 

dengan cara yang tepat sesuai dengan budaya mereka (Leininger 2002). 
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Gambar 2. 2 Leininger’s Sunrise Model to Depict Dimensions of the Theory of 

Culture Care Diversity and Universality (Leininger 2002). 

Trancultural Nursing Theory merupakan disiplin ilmu yang ditemukan oleh 

Madeleine Leininger. Teori ini menekankan konsep yang berhubungan dengan 

budaya, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik individu atau kelompok budaya yang 

sama atau berbeda, dengan tujuan untuk memberikan praktik budaya perawatan 

spesifik dan universal untuk kesehatan dan kesejahteraan orang atau untuk 

membantu mereka menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan (Leininger 

2002). 

Model ini merupakan suatu alat yang produktif untuk memberikan panduan 

dalam pengkajian dan perawatan yang sejalan dengan kebudayaan dan penelitian 

ilmiah. Pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentfikasi 

masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien (Giger and 

Davidhizar 2013). Pengkajian yang dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada 

pada Sunrise Model, yaitu: 
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1. Faktor pendidikan (educational factors) 

Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam menempuh 

jalur pengalaman formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan klien maka 

keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional dan 

individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan 

kondisi kesehatannya (Leininger 2002). 

Latar belakang pendidikan yang cukup tentunya akan berpengaruh pada 

kemampuan seseorang untuk mengadopsi informasi yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan (dokter, perawat, dan bidan) maupun dari media cetak/elektronik 

(Kumala 2013). Pendidikan dan pengetahuan ibu dapat mempengaruhi pola dalam 

pemberian makan yang tepat pada anak. Faktor Pendidikan dan pengetahuan ibu 

penting dalam hal pemilihan jenis dan jumlah makanan serta penentuan jadwal 

makan anak sehingga pola pemberian makan tepat dan sesuai dengan anak usia 1–

3 tahun. (Subarkah, Nursalam and Rachmawati 2016). 

2. Faktor ekonomi (economic factors) 

Ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan material dari 

sumber yang terbatas. Pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi 

pola pemberian makan pada balita. Teori transcultural nursing menjelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi nilai ekonomi seseorang adalah pemasukan dalam 

keluarga, sumber penghasilan lain, asuransi kesehatan, dampak penghasilan 

terhadap kesehatan (Andrews & Boyle, 2012). Pendapatan dan harga produk 

makanan juga mempengaruhi tingkat konsumsi makanan. Pendapatan tinggi akan 

menentukan daya beli yang baik. Sebaliknya, pendapatan rendah akan menurunkan 

daya beli (Sulistyoningsih 2011 dalam Subarkah, Nursalam and Rachmawati 2016). 
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Penghasilan merupakan faktor penting dalam pemberian makanan yang 

berkuantitas dan berkualitas. Seseorang yang berpenghasilan kurang akan 

membelanjakan sebagian besar penghasilannya untuk membeli padi, jagung dan 

biji-bijian, sedangkan seseorang yang berpendapatan tinggi membelanjakan 

sebagian besar penghasilannya untuk hasil olahan susu (Kumala 2013).   

3. Faktor peraturan dan kebijakan (political and legal factors) 

Peraturan dan kebijakan rumah sakit atau intansi kesehatan yang berlaku dan 

segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan 

lintas budaya. Pengkajian meliputi peraturan atau kebijakan seperti aturan datang 

ke posyandu. Pola pemberikan makanan yang baik kepada anak balita sangat terkait 

dengan pendidikan umum yang diterima ibu, sehingga Iewat kunjungan rutin ke 

Posyandu dapat menambah wawasan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan 

(Masithah, Soekirman and Martianto 2005).  

Keaktifan balita ke posyandu sangat besar pengaruhnya terhadap pemantauan 

status gizi. Kehadiran di posyandu menjadi indikator terjangkaunya pelayanan 

kesehatan pada balita karena anak yang datang ke posyandu akan mendapatkan 

imunisasi dan program kesehatan lainnya seperti vitamin A. Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

penyelenggaraan imunisasi menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya mencegah 

terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi.  Dengan tercakupnya balita dengan 

program kesehatan dasar maka diharapkan balita akan terpantau perkembangan dan 

pertumbuhannya (Welasasih and Wirjatmadi 2012). Kehadiran balita dikategorikan 

menjadi dua yaitu aktif apabila anak balita hadir dalam kegiatan penimbangan balita 
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di Posyandu sebanyak lebih dari atau 8 kali dalam satu tahun dan tidak aktif apabila 

kurang dari 8 kali dalam satu tahun (Kemenkes 2013 dalam Destiadi 2015). 

4. Faktor nilai budaya dan gaya hidup (cultural values and life ways) 

Teori transcultural nursing menjelaskan bahwa budaya merupakan norma atau 

tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, dan dibagi serta memberikan 

petunjuk berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan (Leininger, 2002). Nilai 

adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang baik 

dan apa yang buruk. Nilai-nilai budaya adalah suatu yang dirumuskan dan 

ditetapkan oleh penganut budaya yang baik dan buruk. Norma adalah aturan sosial 

atau patokan perilaku yang dianggap pantas. Budaya mempengaruhi pola 

pemberian makan pada anak dalam hal keyakinan, nilai, dan perilaku yang 

berkaitan dengan makanan yang berbeda (Brus, et al. 2005 dalam Erika 2014). Pola 

pemberian makan tepat belum tentu memiliki komposisi zat gizi yang seimbang. 

Pemenuhan nutrisi yang diberikan oleh Ibu kepada anak sering kali tidak 

memperhatikan kecukupan gizi anak. Ibu cenderung memberikan nutrisi seadanya 

sesuai dengan kemauan anak (Subarkah, Nursalam and Rachmawati 2016).  

Hal yang perlu dikaji antara lain: kepercayaan tertentu, tanggung jawab 

terhadap kesehatan, mitos tentang pengobatan dan perawatan, persepsi tentang 

tenaga kesehatan, referensi budaya, ras dan etnik tertentu, akses ke informasi dan 

budaya, pengetahuan, sikap, kebiasaan tertentu, aktifitas fisik, kebiasaan makanan, 

kebersihan, pandangan budaya, hiburan dan rekreasi, alternatif gaya hidup, dan 

lain-lain (Melo 2013).  

Budaya merupakan norma atau tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, 

dan dibagi serta memberikan petunjuk berfikir, bertindak, dan mengambil 
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keputusan (Leininger 2002). Office of Minority Health (OMH) menggambarkan 

budaya sebagai ide-ide, komunikasi, tindakan, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai, 

dan adat istiadat dari kelompok ras, etnik, agama, atau sosial (Perry & Potter 2009). 

5. Faktor sosial dan keluarga (kinship and sosial factors) 

Dukungan keluarga merupakan bagian dari dukungan sosial yang berfungsi 

sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditunjukan untuk meningkatkan 

kesehatan dan proses adaptasi. Setiap anggota keluarga memiliki beberapa peran 

dalam keluarga antara lain motivator, edukator, dan fasilitator. Kepala keluarga atau 

suami berperan penting di dalam suatu keluarga termasuk memberikan motivasi, 

edukasi, dan memfasilitasi istri ketika memberikan makanan kepada anak (Efendi 

dan Makhfudli 2009).  

Menurut teori transcultural nursing oleh Leininger (2002) sosial dan keluarga 

berfungsi sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditunjukan untuk 

meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. Dukungan sosial dan keluarga adalah 

kemampuan keluarga untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan dalam 

memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Faktor sosial dan keluarga meliputi 

perhatian/dukungan keluarga terhadap ibu dalam pemberian makanan, rangsangan 

psikososial dan praktik kesehatan anak. 

Terdapat beberapa dimensi dukungan keluarga, yaitu (Arika 2013 dalam Isnatri 

2016): 

a. Dukungan emosional yang mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan. 

b. Dukungan penghargaan yang mencakup ungkapan hormat/ penghargaan 

positif untuk orang lain, dorongan maju/ persetujuan dengan gagasan atau 
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perasaan individu dan perbandingan positif orang tersebut dengan orang 

lainnya misalnya orang tersebut kurang mampu atau lebih buruk 

keadaannya (menambah harga diri). 

c. Dukungan material/ instumental yang mencakup bantuan langsung seperti 

dana atau barang. 

d. Dukungan kognitif/ informatif yang mencakup memberi nasihat, petunjuk 

dan saran. 

6. Faktor religiusitas dan filosofi (religious and philosophical factors) 

Agama adalah suatu simbol yang mengakibatkan pandangan yang sangat 

realistis bagi pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang sangat kuat untuk 

menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan di atas kehidupannya sendiri. 

Agama menyebabkan seseorang memiliki sifat rendah hati dan membuka diri.  

Menurut teori transcultural nursing Leininger (2002) religiusitas memberikan 

motivasi yang sangat kuat untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan 

di atas kehidupannya sendiri dan menyebabkan seseorang memiliki sifat rendah hati 

dan membuka diri. Religiusitas dan filosofi meliputi adanya agama yang dianut, 

cara pandang terhadap penyakit dan cara pengobatan/kebiasaan agama yang 

mempunyai efek positif terhadap kesehatan. Selain itu, faktor religiusitas dan 

filosofi yang dapat dikaji antara lain praktik keagamaan, konsultasi ke dukun, arti 

hidup, kekuatan individu, kepercayaan, spiritualitas dan kesehatan, nilai personal, 

norma dan kepercayaan agama, kebebasan berpikir dan berekspresi, nilai 

institutional, hasil dan prioritas, peran sosial, komunikasi antar institusi, komunikasi 

intrasektor, dan lain-lain (Melo 2013). 
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7. Faktor teknologi (technology factors) 

Teknologi kesehatan adalah sarana prasarana yang memungkinkan individu 

untuk memilih atau mendapatkan penawaran yang menyelesaikan masalah dalam 

pelayanan kesehatan. Masalah kesehatan adalah masalah manusia dalam mencapai 

berbagai aspek kehidupan manusia, lingkungan hidup dan budaya. Pemanfaatan 

teknologi kesehatan dipengaruhi oleh sikap tenaga kesehatan, kebutuhan serta 

peminat masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana meliputi: fasilitas informasi, 

fasilitas kesehatan, alat, uang, waktu, dan tenaga. Faktor teknologi dalam 

keperawatan transkultural meliputi akses terhadap teknologi informasi, akses pada 

media dan pers, akses pada alat elektronik di lingkungan, dan akses pada pelayanan 

kesehatan, dan lain- lain (Melo 2013). 

Faktor teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

individu berdasarkan budaya. Faktor teknologi sebagai sumber informasi yang 

menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, mempengaruhi kemampuan. 

Perkembangan media elektronik dan cetak pada saat ini telah berkembang sangat 

pesat. Informasi tentang pola pemberian makanan pada anak yang tepat dapat 

ditemukan di media elektronik atau cetak (Leininger 2002). 

Teori transcultural nursing terdiri dari beberapa komponen yaitu: 

1. Care 

Sesuatu yang abstrak dan menunjukan kejadian atau ekspresi yang 

berhubungan dengan bantuan, menndukung, memungkinkan, untuk 

menfasilitasi dalam membantu orang lain sesuai dengan kebutuhan atau 

mengantisipasi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesehatan, keadaan 

manusia, cara hidup atau untuk menghadapi kematian. 
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2. Culture 

Pandangan hidup dari seseorang individu atau kelompok dengan mengacu 

pada nilai-nilai, keyakinan, norma, pola dan praktik yang dipelajari, dibagikan 

dan diwariskan antar generasi. 

3. Culture care 

Merupakan kebudayaan yang berasal dari tindakan membantu, mendukung, 

memfasilitasi individu lain atau kelompok dengan kebutuhan untuk 

mengantisipasi masalah yang mebutuhkan pedoman dalam pengambilan 

keputusan atau tindak keperawatan dan dianggap bermanfaat bagi kesehatan 

atau kesejahteraan orang, atau untuk menghadapi kecacatan, kematian atau 

kondisi manusia lainnya. 

4. Culture care diversity 

Keanekaragaman budaya atau perbedaan dalam mengartikan perawatan, 

pola, nilai-nilai, simbol, dan adat-istiadat dalam suatu budaya. 

5. Worldview 

Cara individu atau kelompok untuk meninjau dan memahami dunia mereka 

untuk memberikan penilaian terhadap sikap, gambar, atau perspektif tentang 

kehidupan mereka dan dunia. 

6. Cultural and sosial structure dimension 

Suatu pola yang dinamis, holistik, dan saling terkait atau budaya yang 

menonjol yang berhubungan dengan agama atau spritualitas, keluarga (sosial) 

peraturan dan kebijakan, ekonomi, pendidikan, teknologi, nilai-nilai budaya, 

bahasa dan faktor ethnohistory dalam perbedaan budaya. 
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7. Environment context 

Gabungan dari suatu peristiwa, situasi atau megalaman hidup, terkait yang 

memberikan makna dan untuk membimbing pernyataan dan keputusan manusia 

terutama dalam lingkungan, situasi atau wilayah geografis. 

8. Ethnohistory 

Urutan fakta, peristiwa, atau perkembangan dari waktu ke waktu 

sebagaimana diketahui atau disaksikan menurut orang-orang yang 

mempelajarinya. 

9. Emic 

Mengacu pada pandangan lokal atau pandangan dari dalam dan nilai-nilai 

tentang peristiwa. 

10. Ethic 

Mengacu pada pandangan luar dan nilai-nilai tentang peristiwa. 

11. Health 

Sebuah negara yang sejatera atau negara yang sehat dapat diketahui dari 

budaya yang ditetapkan, dinilai, dan dipraktikan oleh individu atau kelompok 

yang memungkinkan mereka untuk memungkinkan untuk digunakan dalam 

kehidupan sehari-sehari. 

12. Nursing 

Mempelajari humanistik dan berdasarakan keilmiahan dan disiplin yang 

difokuskan pada perawatan budaya, pengetahun holistik dan kompetensi untuk 

membantu individu atau kelompok untuk mempertahankan atau mendapatkan 

kembali kesehatan mereka, kesejahteraan yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia dan kematian yang bermakna dengan baik. 
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13. Culture care prevention and/or maintenance 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan profesional dan 

keputusan yang membantu orang dari budaya tertentu untuk mempertahankan 

dan/atau melestarikan nilai-nilai perawatan yang relevan sehingga mereka dapat 

mempertahankan kesejahteraan mereka, sembuh dari penyakit, atau 

menghadapi kecacatan dan/atau kematian. 

14. Culture care acomodation and/or negotiations 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan profesional 

yang kreatif dan keputusan yang membantu orang dari budaya yang ditunjuk 

atau kultur untuk beradaptasi atau berenegoisasi untuk hasil kesehatan yang 

menguntungkan atau memuaskan dengan penyedia layanan profesional. 

15. Culture care repatterning and/or restructuring 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan profesional dan 

keputusan yang membantu klien untuk menyusun ulang, mengubah, atau 

memodifikasi pandangan hidup mereka untuk pola kesehatan yang baru, 

berbeda, dan menguntungkan tetapi masih menghormati nilai-nilai budaya dan 

keyakinan klien dan membrikan pandangan hidup mengenai kesehatan yang 

lebih menguntungkan daripada sebelum adanya perubahan pada klien. 

16. Culture competent nursing care 

Merupakan kompetensi keperawatan budaya yang digunakan berdasarkan 

perawatan budaya dan pengetahuan tentang kesehatan, kreatif, dan kebiasaan 

yang berarti memutuskan kebiasaan hidup seperti pada umumnya dan 

dibutuhkan untuk manfaat kesehatan yang baik bagi individu atau kelompok 

untuk menghadapi kesakitan, cacat atau kematian. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

   SKRIPSI ANALISIS FAKTOR POLA ... ROBETA LINTANG D.  



45 

 

 

 

Menurut Nursalam (2017) teori Culture Care Sunrise Model mempunyai 4 

pandangan level, yaitu: 

1. Level pertama lebih abstrak yaitu bagaimana pandangan dunia dan level 

sistem sosial, mengenai dunia di luar budaya, suatu suprasistem dalam 

sistem umum 

2. Level dua yaitu pengetahuan tentang individu, keluarga, kelompok, dan 

institusi paa sistem pelyanan kesehatan. Pada level ini unsur budaya mulai 

tampak jelas, khususnya budaya tertentu, ekspresi dan hubungan dengan 

pelayanan kesehatan yang sudah ada. 

3. Level tiga, fokus pada sistem adat istiadat, tradisi yang ada di masyarakat, 

sistem pelayanan profesional, medis dan keperawatan. Pada level ini 

menunjukan karakteristik tiap sistem termasuk kekhususan masing-masing, 

kesamaan dan perbedaan pelayanan berdasarkan budaya profesi yang 

bervariasi dan pelayanan universal. 

4. Level empat, ada pengambilan keputusan keperawatan dan tindakan-

tindakan melibatkan kultur penyediaan atau mempertahankan pelayanan. 

Ada tiga tipe tindakan keperawatan yang diangkat Leininger yaitu 

mempertahankan budaya lokal, memperhatikan cara-cara atau negosiasi budaya 

lokal dan melakukan restruktur atau membuat pola baru sesuai budaya lokal. 

Melalui tiga tindakan ini akan menurunkan stres kultur dan potential konflik 

antara klien dan petugas kesehatan (Nursalam 2017). 
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2.7 Keaslian penelitian 

Tabel 2. 4 Keyword Development 

Stunting 

Nutritional status 

Status gizi 

Toddler 

Balita  

Culture  

Budaya 

Feeding pattern 

Pola pemberian 

makan 

 

Mencari artikel ilmiah alternatif kata kunci pada tabel di atas digunakan dua 

database (Science Direct dan Google Scholar) untuk mencari sumber ilmiah yang 

memiliki kemiripan sebagai literatur pendukung utama dalam penelitian ini. Hasil 

yang ditemukan kemudian dipilih berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian 

dengan cara memasukkan kata kunci, full text dan publication date time yang 

diinginkan. Didapatkan 3 jurnal internasional dan 8 naskah publikasi dalam negeri 

dari hasil pencarian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Berdasarkan hasil 

pencarian tersebut didapatkan keaslian penelitian pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 5  Keaslian Penelitian 

No. Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Pola Pemberian 

Makan Terhadap 

Peningkatan Status 

Gizi pada Anak Usia 

1-3 Tahun  

(Toni Subarkah, 

Nursalam, Praba 

Diyan Rachmawati 

2016) 

 

Jurnal INJEC Vol. 1 

No. 2 Desember 2016: 

146–154 

D: cross-

sectional 

S: consecutive 

sampling 

sebanyak 154 

orang 

V:  

- independen: 

pola 

pemberian 

makan 

- dependen: 

status gizi 

I: kuesioner dan 

pengukuran 

antropometri 

• Ada hubungan kuat 

antara pola 

pemberian makan 

dengan status gizi 

• pola pemberian 

makan tidak tepat 

dengan status gizi 

sangat kurus 

• pola pemberian 

makan tepat 

dengan status gizi 

normal 
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A: Spearman 

Rank 

Correlation 

2. Hubungan pola asuh 

dengan status gizi anak 

batita di kecamatan 

Kuranji Kelurahan Pasar 

Ambang Kota Padang 

Tahun 2004 

(Fivi Melva Diana 2006) 

 

The Indonesian 

Journal of Public 

Health, Vol. 8, No. 3 

Maret 2012: 99–104 

D: cross-sectional 

S: simple random 

sampling sebanyak 124 

orang 

V:  

- independen: pola 

asuh anak dan 

karakteristik ibu 

(umur ibu, tingkat 

Pendidikan ibu, 

pekerjaan iu dan 

pengetahuan gizi 

ibu) 

- dependen: status 

gizi anak batita 

I: kuesioner, microtoise, 

alat ukur Panjang 

badan, dacin, formulir 

pengukuran tinggi 

badan dan berat 

badan 

A: Chi-square  

• terdapat 

hubungan yang 

bermakna antara 

pola asuh makan 

dengan status 

pekerjaan 

• tidak ada 

hubungan antara 

pola asuh 

pemberian 

makan dengan 

status gizi anak 

batita 

• tidak ada 

hubungan pola 

asuh kesehatan 

dengan status 

gizi anak batita 

• pola asuh 

kesehatan anak 

batita sebagian 

besar berada 

dalam kategori 

kurang 

• pola asuh makan 

anak batita 

sebagian dalam 

kategori baik 

3. Beberapa Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Status Gizi Balita 

Stunting (Bayu Dwi 

Welasasih dan R. 

Bambang Wirjatmadi 

2012) 

 

The Indonesian Journal 

of Public Health, Vol. 8, 

No. 3 Maret 2012: 99–

104 

D: cross-sectional 

S: simple random 

sampling sebanyak 52 

orang 

V:  

- independen: usia, 

jenis konsumsi, 

tingkat kehadiran ke 

Posyandu serta 

frekuensi sakit dan 

lama sakit 

- dependen: status 

gizi balita stunting 

• sebagian besar 

responden 

kelompok balita 

stunting berusia 

25-36 bulan 

• ada hubungan 

bermakna antara 

umur dengan 

status gizi balita 

stunting 

• ada hubungan 

bermakna antara 
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I: wawancara dengan 

kuesioner food 

frekuensi dan food 

recall 2x24 hours 

A: Chi-square, mann- 

whitney test, bila 

tidak terpenuhi 

dilakukan uji Fisher 

Exact 

jenis konsumsi 

balita dengan 

status gizi balita 

stunting 

• ada hubungan 

bermakna antara 

kehadiran ke 

posyandu 

dengan status 

gizi stunting 

• ada hubungan 

bermakna antara 

lama sakit 

dengan status 

gizi balita 

stunting 

4. Analisis Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Pola Pemberian Makanan 

pada Balita Gizi Kurang 

dan Gizi Buruk 

Berdasarkan Teori 

Transcultural Nursing 

(Firda Isnatri 2016) 

 

Repository Universitas 

Airlangga 

D: Cross sectional 

S: simple random 

sampling sebanyak 33 

orang 

V: independen: 

pengetahuan, 

ekonomi, nilai budaya 

dan gaya hidup, 

dukungan social dan 

keluarga, teknologi. 

Dependen: pola 

pemberian makanan 

I: Kuesioner 

A: Sperman Rank Test 

Correlation 

• tidak ada 

hubungan 

antara faktor 

pengetahuan 

dengan pola 

pemberian 

makanan 

• ada hubungan 

antara faktor 

ekonomi 

dengan pola 

pemberian 

maknanan 

• ada hubungan 

antara faktor 

nilai budaya 

dan gaya 

hidup dengan 

pola 

pemberian 

makanan 

• tidak ada 

hubungan 

antara faktor 

dukungan 

sosial dan 

keluarga 

dengan pola 
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pemberian 

makanan 

• ada hubungan 

antara faktor 

teknologi 

dengan pola 

pemberian 

makanan 

5. Analisis Faktor 

Pemberian MP-ASI Dini 

pada Bayi Usia 0-6 Bulan 

Berdasarkan 

Transcultural Nursing di 

Puskesmas Proppo 

Pamekasan 

(Muhammad Syaltut 

2016) 

 

Repository Universitas 

Airlangga 

D: Cross sectional 

S: Cluster sampling 

sebanyak 61 

responden 

V: Independen: 

pendidikan, ekonomi, 

kebijakan dan 

peraturan, nilai 

budaya dan gaya 

hidup, religiusitas dan 

filosofi, dukungan 

sosial dan keluarga 

dan teknologi. 

Dependen: Pemberian 

MP-ASI dini 

I: Kuesioner dengan 

wawancara terstruktur 

A: distribusi frekuensi 

dan persentase 

Hampir seluruh ibu 

yang memberi MP-

ASI dini pada 

bayi: 

• berpendidikan 

dasar dan 

menengah 

• memiliki status 

ekonomi kurang 

• memiliki sifat 

positif terhadap 

peraturan dan 

kebijakan ASI 

Eksklusif 

• memiliki nilai 

budaya dan gaya 

hidup bersifat 

negative 

• mendapatkan 

dukungan social 

dan keluarga 

yang bersifat 

negative 

• memiliki 

religiusitas dan 

filosofi yang 

bersifat positif 

• kurang dalam 

pemanfaatan 

teknologi 

6. Pola Asuh Makan pada 

Balita dengan Status 

Gizi Kurang di Jawa 

Timur, Jawa Tengah 

D: observasional dengan 

desain potong lintang 

S: purposive sampling 

sebanyak 30 orang di 

• Sebagian besar 

tingkat 

pendidikan ibu 

di kabupaten 
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dan Kalimantan 

Tengah, Tahun 2011  

(Merryana Adriani dan 

Vita Kartika 2013) 

 

Buletin Penelitian Sistem 

Kesehatan – Vol. 16 No. 2 

April 2013: 185–193 

masing-masing 

Puskesmas 

V:Pendidikan, 

pekerjaan, riwayat 

kehamilan dan 

kebiasaan makan, 

pola makan balita, 

riwayat pemberian 

ASI dan pola asuh 

balita 

I: kuesioner 

A: deskriptif 

Sumenep adalah 

tamat SD 

• Ayah balita 

yang bekerja 

sebagai petani 

terbanyak di 

kabupaten 

Sumenep 

• balita yang 

bergizi buruk 

berada pada 

kelompok umur 

≥ 12 bulan. 

• Pemberian air 

putih dicampur 

madu terbanyak 

di kabupaten 

Sumenep 

• Ibu yang 

memberikan 

ASI terendah di 

kabupaten 

Sumenep 

• Sebagian besar 

ibu balita sendiri 

yang biasanya 

memberi makan.  

7. Faktor Risiko Kejadian 

Stunting pada Anak Usia 

12-36 Bulan di 

Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati (Hana 

Sofia Anugraheni dan 

Martha Irene Kartasurya 

2012) 

 

Journal of Nutrition 

College Vol.1 No.1 

D: rancangan kasus 

kontrol 

S: consecutive sampling 

sebanyak 29 kasus 

(stunting) dan 29 

kontrol (normal) 

V:  

- independen: 

panjang badan lahir, 

berat badan lahir, 

usia kehamilan, 

lama ASI eksklusif, 

usia pengenalan 

MP-ASI 

- dependen: status 

gizi stunting pada 

anak usia 12-36 

bulan 

Faktor risiko 

kejadian stunting 

pada anak usia 

12-36 bulan di 

kecamatan Pati, 

kabupaten Pati 

adalah 

prematuritas dan 

panjang badan 

lahir rendah 

(pendek). 
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I: wawancara 

menggunakan 

kuesioner terstruktur 

A: Pearson Chi-square 

 

8. Pengembangan Model 

Keperawatan Berbasis 

Budaya (Etnonursing) 

pada Keluarga Etnis 

Madura dengan Masalah 

Balita Gizi Kurang di 

Kabupaten Sumenep 

(A.Aziz Alimul Hidayat, 

Dede Nasrullah, Pipit 

Festy, 2013) 

 

Prosiding Konferensi 

Nassional PPNI Jawa 

Tengah 2013 

D: metode penelitian 

survey dengan 

pendekatan research 

and development 

S: simple random 

sampling sebanyak 

230 responden ibu 

balita dan 45 perawat 

yang bekerja di 

Puskesmas 

V: - 

I: Angket dan 

wawancara indepth 

A: deskriptif kualitatif 

 

Teridentifikasinya 

budaya dan 

perilaku perawatan 

oleh 

keluarga dengan 

anak gizi kurang 

dan pelaksanaan 

asuhan 

keperawatan 

keluarga oleh 

perawat yang 

bekerja di 

Puskesmas 

kabupaten 

Sumenep. 

 

9. Spatial 

Heterogeneity and 

Risk Factors for 

Stunting Among 

Children Under Age 

Five in Ethiopia: a 

Bayesian Geo-

Statistical Model 

(Selfu Hagos, Damen 

Hailemariam, Tasew 

Wolde Hanna, Bernt 

Lindtjørn 2017) 

 

PLOS ONE  

DOI: 

10.1371/journal.pho

ne.0170785 

D: cross-sectional 

S: random sampling 

sebanyak 1.723 anak 

V: usia anak, jenis 

kelamin, morbiditas, 

dan tempat 

persalinan, tingkat 

pendidikan orang tua 

atau wali, usia, etnis, 

dan agama, 

ketinggian, tingkat 

kerawanan dan 

keragaman makanan 

rumah tangga, status 

ekonomi relatif, jenis 

kelamin kepala rumah 

tangga, dan pekerjaan 

suami 

I: kuesioner 

A: regresi logistic 

• Risiko untuk 

stunting paling 

besar untuk 

kelompok usia 

24-35 bulan.  

• Pendidikan ibu 

memiliki 

hubungan yang 

kuat dan 

konsisten 

dengan status 

gizi buruk.  

• Hubungan tidak 

signifikan antara 

kekayaan 

keluarga dan 

risiko stunting. 

10. Relative importance of 

13 correlates of child 

stunting in South Asia: 

D: representative cross-

sectional survey 

S: 41.916 anak. 

• Ada hubungan 

antara perawakan 

ibu pendek dan 
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Insights from nationally 

representative data from 

Afghanistan, 

Bangladesh, India, 

Nepal, and Pakistan. 

(Rockli Kim, Ivan 

Mejía-Guevara, Daniel 

J. Corsi, Víctor M. 

Aguayo, S.V. 

Subramanian 2017) 

 

Social Science & 

Medicine 187 (2017) 

144e154 

V: makanan tambahan, 

menyusui, frekuensi 

makan, keragaman 

makanan, tinggi 

badan ibu, indeks 

massa tubuh (BMI), 

pendidikan, usia 

perkawinan, vaksinasi 

anak, akses terhadap 

fasilitas minum dan 

sanitasi yang lebih 

baik, kualitas udara 

dalam rumah tangga, 

dan kekayaan rumah 

tangga. 

I: kuesioner 

A: regresi logistik 

 

 

kurangnya 

makan 

pendamping pada 

bayi dengan 

stunting 

• Adanya 

hubungan 

perawakan ibu 

pendek, 

kekayaan rumah 

tangga, ibu 

kurus, memenuhi 

keragaman 

makanan, 

Pendidikan ibu, 

dan usia ibu saat 

menikah dengan 

stunting 

• Tidak ditemukan 

korelasi antara 

vaksinasi dan 

frekuensi makan 

dengan stunting 

11. Stunting rates in infants 

and toddlers born in 

metropolitan 

Quetzaltenango, 

Guatemala (Marieke 

Reurings, Marieke 

Vossenaar, Colleen M. 

Doak, Noel W. 

Solomons 2013) 

 

Nutrition 29 (2013) 655–

660 

 

D: - 

S: 299 anak 

V: praktek awal makan, 

pola morbiditas, dan 

status sosial ekonomi 

(SES), bayi dan balita 

dari Quetzaltenango 

perkotaan 

I: kuesioner terstruktur 

dan antropometri 

A: chi-square, ANOVA, 

regresi logistik ganda 

• ibu dengan 

tingkat 

pendidikan 

rendah, berasal 

dari suku Maya 

(pribumi), 

memiliki seorang 

ibu dengan 

perawakan 

pendek, dan yang 

pernah mendapat 

suplementasi zat 

besi sangat kuat 

dan signifikan 

berhubungan 

dengan stunting. 

• Tidak satu pun 

variabel lainnya, 

seperti 

penggunaan 

suplemen dan 
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tingkat kesakitan, 

berkontribusi 

pada model 

prediktif.  

• Tidak mengamati 

hubungan antara 

praktik 

pemberian 

makan dini atau 

morbiditas 

dengan stunting. 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1  Kerangka Konseptual Analisis Faktor Pola Pemberian Makan pada 

Balita Stunting Berdasarkan Teori Transcultural Nursing (Leininger 

2002). 

Cara pandang masyarakat terhadap 

pola pemberian makan pada balita 

Faktor  

Nilai 

Budaya dan 

Gaya Hidup 

Mempengaruhi pola 

pemberian makan pada 

balita 

Dimensi Transcultural Care 

Cultur Care 

Fokus pada kesehatan individu, kelompok dan komunitas 

Cultural care preservation/ maintenance 

Cultural care accommodation/negotiation  

Cultural care repartening/ reconstruction 

   

Tradisi 

masyarakat 

setempat 

Asuhan 

keperawatan 

Sistem 

profesional 

Balita stunting 

Keterangan: 

: diteliti 

: tidak diteliti 

: saling mempengaruhi 
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Keterangan: 

Penelitian ini mengembangkan teori dari Madeleine M. Leininger dengan 

Sunrise Model (Leininger 2002). Model ini menggambarkan dimensi teori culture 

care dengan karakteristik keanekaragaman dan kesemestaan atau keseluruhan. 

Dimensi sosial budaya dalam suatu masyarakat saling mempengaruhi sehingga 

terbentuk pola dan praktik hidup di masyarakat. Latar belakang budaya seseorang 

perlu dipelajari untuk mengetahui keyakinan nilai dan perilaku satu sama lain. 

Kebudayaan berperan terhadap perilaku kesehatan individu maupun kelompok 

masyarakat seperti pada pola pemberian makan pada balita. Kebudayaan tersebut 

dapat menopang perilaku kesehatan maupun dapat memperburuk kesehatan.  

Berdasarkan teori transcultural nursing terdapat 7 faktor yang mempengaruhi 

keyakinan dan praktik individu atau kelompok budaya yaitu faktor pendidikan, 

ekonomi, peraturan dan kebijakan, nilai budaya dan gaya hidup, dukungan sosial 

dan keluarga, religiusitas dan filosofi, dan teknologi (Leininger 2002). Dalam 

penelitian ini peneliti menganalisis hubungan antara faktor pendidikan, ekonomi, 

peraturan dan kebijakan, nilai budaya dan gaya hidup, dukungan sosial dan 

keluarga, religiusitas dan filosofi, dan teknologi dengan pola pemberian makan 

pada balita stunting. 

3.2 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1:  

1) Ada hubungan antara pendidikan ibu dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 
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2) Ada hubungan antara ekonomi dengan pola pemberian makan pada balita 

stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

3) Ada hubungan antara peraturan dan kebijakan dengan pola pemberian 

makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

4) Ada hubungan antara nilai budaya dan gaya hidup dengan pola pemberian 

makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

5) Ada hubungan antara dukungan sosial dan keluarga dengan pola pemberian 

makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

6) Ada hubungan antara religiusitas dan filosofi terhadap pola pemberian 

makan pada balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

7) Ada hubungan antara teknologi dengan pola pemberian makan pada balita 

stunting berdasarkan teori transcultural nursing.
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional, dimana data yang menyangkut variabel 

bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) diteliti secara bersamaan 

(Nursalam 2017). Studi ini akan memperoleh prevalensi atau efek suatu fenomena 

dengan melakukan analisis korelasi antara variabel independen yaitu faktor 

pendidikan, faktor ekonomi, faktor peraturan dan kebijakan, faktor dukungan sosial 

dan keluarga, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor religiusitas dan filosofi, 

dan faktor teknologi dengan variabel dependen yaitu pola pemberian makan pada 

balita stunting pada waktu yang bersamaan (sekali waktu).  

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

4.2.1 Populasi penelitian 

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Nursalam 2017). 

Populasi dalam penelitian ini adalah balita stunting berusia 12-36 bulan sebanyak 

213 anak beserta ibunya.  

4.2.2 Sampel penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang memenuhi kriteria 

penelitian dan dipilih melalui suatu teknik pengambilan sampel. Sampel harus 

representatif yaitu sampel yang dapat mewakili populasi yang ada. Semakin banyak 

sampel maka hasil penelitian akan semakin representatif dan mendekati jumlah 
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populasi (Nursalam 2017). Peneliti telah menetapkan kriteria sampel sebagai 

berikut: 

Kriteria inklusi: 

1) Ibu yang memiliki anak (usia 12-36 bulan) stunting 

2) Ibu yang dapat membaca dan menulis 

3) Ibu yang tinggal menetap di wilayah penelitian 

Peneliti dalam menentukan besar sampel menggunakan rumus sebagai 

berikut (Nursalam 2017): 

n =             N 

           1 + N (d)2 

Keterangan:  

n : perkiraan besar sampel 

N  : perkiraan besar populasi  

d : tingkat signifikansi (p = 0,05) 

Jadi besar sampel yang diperoleh: 

n =        N 

        1 + N (d)2 

n =           213  

       1 + 213 (0,05)2 

n =     213 

      1 + 0,5325 

n =     213 

        1,5325 

n = 138,988 

Total sampel pada penelitian ini adalah 138,988 responden yang dibulatkan menjadi 

139 anak beserta ibunya. 
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4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

probability sampling jenis cluster sampling yaitu pengelompokan sampel 

berdasarkan wilayah atau lokasi populasi (Nursalam 2017). Sampel dikumpulkan 

berdasarkan masing-masing kelompok dengan perhitungan sebagai berikut 

(Sugiyono 2008 dalam Maifulliana 2010): 

n1 = N1 x n  

         N  

Keterangan:  

N : Besar seluruh populasi 

N1 : Besar populasi tiap posyandu  

n : Besar seluruh sampel  

n1 : Besar sampel tiap posyandu 

 

Perhitungan besar responden tiap posyandu: 

1) Desa Dasuk Laok 

n1 =  4  x 139   = 3 responden 

        213 

2) Desa Dasuk Barat 

n1 =  9  x 139   = 6 responden 

        213 

3) Desa Dasuk Timur 

n1 =  9  x 139   = 6 responden 

        213 

 

4) Desa Nyapar 

n1 =  56  x 139   = 37 responden 

        213 

5) Desa Kerta Timur 

n1 =  7  x 139   = 5 responden 

        213 
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6) Desa Kerta Barat 

n1 =  12   x 139   = 8 responden 

        213 

7) Desa Semaan 

n1 =  24  x 139   = 16 responden 

        213 

8) Desa Slopeng 

n1 =  3   x 139   =  2 responden 

        213  

9) Desa Batubelah Barat 

n1 =  16  x 139   = 10 responden 

        213 

10) Desa Batubelah Timur 

n1 =  2   x 139   = 1 responden 

        213 

11) Desa Bates 

n1 =  12  x 139   = 8 responden 

        213 

12) Desa Kecer 

n1 =  13  x 139   = 8 responden 

        213 

13) Desa Jelbudan 

n1 =  15  x 139   = 10 responden 

        213 

14) Desa Beringin  

n1 =  18  x 139   = 12 responden 

        213 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

   SKRIPSI ANALISIS FAKTOR POLA ... ROBETA LINTANG D.  



61 

 

 

 

15) Posyandu Mantajun 

n1 =  11   x 139   = 7 responden 

        213 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian 

4.3.1 Variabel penelitian 

1. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain 

(Nursalam 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Faktor-

faktor tersebut adalah pendidikan, ekonomi, peraturan dan kebijakan, nilai budaya 

dan gaya hidup, dukungan sosial dan keluarga, religiusitas dan filosofi, dan 

teknologi.  

2. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain 

(Nursalam 2017). Varibel dependen pada penelitian ini adalah pola pemberian 

makan pada balita stunting. 

4.3.2 Definisi operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan dan menjelaskan variabel secara 

opersional (Nursalam 2017). Penelitian definisi operasional dalam penelitian ini 

akan diuraikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. 1 Definisi operasional analisis faktor pola pemberian makan pada balita 

stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

Variabel Definisi 

operasiona

l 

Parameter Alat 

ukur 

Skala 

data 

Skor 

Variabel 

independen: 

1) Pendidikan 

 

 

Pengalama

n klien 

dalam 

menempuh 

jalur 

pendidikan 

formal 

terakhir  

 

 

Jenjang 

pendidikan 

terakhir: 

1) Tidak 

sekolah/tidak 

tamat Sekolah 

Dasar  

2) Tamat 

Sekolah 

Dasar 

sederajat/ 

tamat SMP 

3) Tamat SMA 

sederajat 

4) Tamat 

akademi/perg

uruan tinggi 

(Syaltut 2016) 

 

 

Kuesi

oner 

 

 

ordinal 

 

 

Kriteria: 

Tidak 

sekolah/tidak 

tamat 

Sekolah 

Dasar = 1 

Pendidika

n dasar 

(tamat 

Sekolah 

Dasar 

sederajat/t

amat SMP 

sederajat) 

= 2 

Pendidikan 

menengah 

(tamat SMA 

sederajat) = 3 

Pendidikan 

tinggi (tamat 

akademi/perg

uruan tinggi) 

= 4 

2) Ekonomi Kondisi 

keuangan 

keluarga 

berdasarka

n 

pengahasila

n keluarga 

untuk 

memberi 

makanan 

pada balita 

1) dampak 

penghasilan 

terhadap 

kesehatan (1) 

2) penggunaan 

penghasilan 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

pemberian 

makan balita 

(2,3,4) 

Kuesi

oner 

ordinal Kriteria: 

Ya = 1 

Tidak = 0 

 

Kategori: 

Kurang = 

<55% 

Cukup = 55-

75% 

Baik = >75% 

(Arikunto 

2014) 

3) Peraturan 

dan 

Kebijakan 

Peraturan 

dan 

kebijakan 

yang 

Sikap ibu 

terhadap 

kebijakan dan 

peraturan 

kuesi

oner 

ordinal Ya= 1 

Tidak= 0 

 

Kategori: 
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mempengar

uhi ibu 

dalam 

pemberian 

makan 

pada balita 

 

tentang 

kehadiran ke 

posyandu (1) 

dan imunisasi 

(2,3) 

Kurang = 

<55% 

Cukup = 55-

75% 

Baik = >75% 

(Arikunto 

2014) 

4) Nilai 

budaya dan 

gaya hidup 

Suatu 

keyakinan, 

adat 

istiadat, 

dan 

kebiasaan 

yang 

ditetapkan 

oleh 

penganut 

budaya 

yang baik 

dan buruk  

1) Kemampuan 

menyiapkan 

makanan 

bergizi 

(1,2,3) 

2) Pantangan 

terhadap 

makanan 

tertentu 

(4,5,6) 

3) Keyakinan 

terhadap 

makanan 

tertentu 

(8,7,9,10,11) 

4) Dampak 

fisik (12) 

(Yuanistira 

2014) 

Kuesi

oner 

Ordinal Kriteria: 

Pertanyaan 

favorable 

(1,2,3,8,10,1

1) Sangat 

setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak setuju 

= 2 Sangat 

tidak setuju = 

1 

Pertanyaan 

unfavorable 

(4,5,6,7,9,12) 

Sangat setuju 

= 1 Setuju = 

2 Tidak 

setuju = 3 

Sangat tidak 

setuju = 4 

 

Kategori: 

Nilai budaya 

dan gaya 

hidup (+): T 

≥T mean 

Nilai budaya 

dan gaya 

hidup (-): 

T<T mean  

(Azwar 

2009) 

5) Dukungan 

sosial dan 

keluarga 

Segala 

sikap dan 

tindakan 

yang 

melibatkan 

keluarga 

1) Dukungan 

emosional 

(1,2,3,4,5) 

2) Dukungan 

penghargaan 

(6,7) 

3) Dukungan 

kognitif 

kuesi

oner 

Ordinal Kriteria: 

Tidak 

pernah=1 

Jarang=2 

Sering=3 

Sangat 

sering=4 

 

Kategori: 
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informatif 

(8,9,10,11) 

4) Dukungan 

material/instr

umental 

(12,13,14) 

(Isnatri 2016) 

Kurang=<55

% 

Cukup=55-

75% 

Baik = >75% 

(Arikunto 

2014) 

 

6) Religiusitas 

dan Filosofi 

Suatu 

simbol 

yang 

menjadi 

landasan 

pandangan 

dan 

motivasi 

yang 

realistis 

terhadap 

pola 

pemberian 

makan 

balita  

1) Adanya 

agama yang 

dianut 

2) Cara 

pandang 

terhadap 

penyakit 

3) Cara 

pengobatan/

kebiasaan 

agama yang 

mempunyai 

efek positif 

terhadap 

kesehatan 

(Syaltut 2016) 

 

kuesi

oner 

ordinal Jawaban 

Pertanyaan 

favorable 

(1,2,3,4,5) 

Sangat setuju 

= 4 Setuju = 3 

Tidak setuju 

= 2 Sangat 

tidak setuju = 

1  

 

Skor: 

Religiusitas 

& filosofi (+) 

: T ≥T mean 

Religiusitas 

& filosofi (-) 

: T<T mean 

7) Teknologi Sarana dan 

prasarana 

untuk 

menyelesai

kan 

masalah 

klien dalam 

pelayanan 

kesehatan 

1) Akses 

terhadap 

teknologi 

media cetak 

elektronik 

(1a)  

2) Akses 

terhadap 

teknologime

dia cetak 

(1b) 

3) Akses ke 

pelayanan 

kesehatan 

(1c,2) 

(Isnatri 

2016) 

Kuesi

oner 

Ordinal Kriteria: 

Ya = 1 

Tidak = 0 

 

Kategori: 

Kurang = 

<55% 

Cukup = 55-

75% 

Baik = >75% 

(Arikunto 

2014) 

Variabel 

dependen: Pola 

pemberian 

makan  

 

 

Pola 

pemenuhan 

nutrisi 

 

 

1) Jenis 

makan 

(1,2,3,4,5) 

 

 

Kuesi

oner 

 

 

Ordinal 

 

 

Sangat 

sering= 4 

Sering= 3 
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balita 

sesuai 

dengan 

usia 

berdasarka

n jenis 

makanan, 

jumlah 

makanan, 

dan jadwal 

makanan 

(Kemenkes 

RI 2014) 

2) Jumlah 

makanan 

(6) 

3) Jadwal 

makan 

(7,8,9,10,1

1) 

(Subarkah 

2016) 

 

Jarang= 2 

Tidak 

pernah= 1 

 

Kategori pola 

pemberian 

makan: 

Tidak tepat= 

<55% 

Tepat= 55-

100% 

(Arikunto 

2014) 

4.4 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Microtoise untuk mengukur tinggi badan balita diatas 2 tahun. 

2. Alat ukur panjang badan untuk mengukur tinggi badan balita di bawah 2 

tahun. 

3. Laptop menggunakan software WHO Antro 2011 untuk menentukan 

balita stunting. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner demografi 

Kuesioner demografi merupakan pertanyaan untuk mengetahui 

informasi secara umum pada responden. Ada 11 pertanyaan yang terdiri dari 

tanggal lahir anak, umur anak, tinggi badan anak, status gizi, jenis kelamin 

anak, umur ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak, jumlah anggota keluarga, 

penghasilan keluarga per bulan dan tingkat kehadiran ke posyandu. 
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2. Kuesioner Pendidikan 

Kuesioner pendidikan menggunakan kuesioner Syaltut (2016). 

Kuesioner pendidikan diberikan dalam bentuk jenjang pendidikan yang 

telah ditempuh ibu berdasarkan UU No. 20 tentang sistem pendidikan 

nasional BAB I, pasal 1 ayat 8. Jenjang pendidikan dibedakan menjadi: 

Tidak sekolah/tidak tamat pendidikan dasar (tidak sekolah/tidak tamat 

Sekolah Dasar), Pendidikan dasar (tamat Sekolah Dasar sederajat/tamat 

SMP sederajat), Pendidikan menengah (tamat SMA sederajat) dan 

Pendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi). Tidak sekolah/tidak tamat 

Sekolah Dasar diberi nilai 1, Pendidikan dasar diberi nilai 2, Pendidikan 

menengah diberi nilai 3, dan Pendidikan tinggi diberi nilai 4. 

3. Kuesioner ekonomi 

Pengukuran faktor ekonomi diberikan pertanyaan dalam bentuk 

kuesioner dengan skala ordinal. Kuesioner ekonomi terdiri dari 4 

pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban 

terbatas ya dan tidak. Setiap pertanyaan jika jawaban “ya” diberi nilai 1 

(satu) dan “tidak” diberi nilai 0 (nol). Skor jawaban responden akan 

dijumlahkan dengan hasil akhir nilai minimal 0 dan nilai maksimal 4. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan klasifikasi prosentase 

adalah: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

P : Prosentase 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimal 
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Setelah mengetahui prosentase maka hasilnya diinterpretasikan 

dengan kategori kurang = < 55%, cukup = 55-75%, dan baik = > 75%. Item 

pertanyaan terdiri dari pertanyaan dampak penghasilan terhadap kesehatan 

(1), penggunaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pemberian makan 

balita (2,3,4). 

4. Kuesioner peraturan dan kebijakan 

Kuesioner peraturan dan kebijakan merupakan kuesioner dari Destiadi 

(2015). Pengukuran faktor peraturan dan kebijan diberikan pertanyaan 

dalam bentuk kuesioner dengan skala ordinal. Kuesioner ekonomi terdiri 

dari 3 pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu 

jawaban terbatas ya dan tidak. Setiap pertanyaan jika jawaban “ya” diberi 

nilai 1 (satu) dan “tidak” diberi nilai 0 (nol). Skor jawaban responden akan 

dijumlahkan dengan hasil akhir nilai minimal 0 dan nilai maksimal 3. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan klasifikasi prosentase 

adalah: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

P : Prosentase 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimal 

Setelah mengetahui prosentase maka hasilnya diinterpretasikan 

dengan kategori kurang = < 55%, cukup = 55-75%, dan baik = > 75%. Item 

pertanyaan terdiri dari pertanyaan tingkat kehadiran di Posyandu (1), 

riwayat pemberian imunisasi (2,3). 
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5. Kuesioner nilai budaya dan gaya hidup 

Kuesioner nilai budaya dan gaya hidup memodifikasi dari kuesioner 

Yuanistira (2014) dengan 12 pertanyaan. Ada 12 pertanyaan, nomor 

1,2,3,8,10,11 merupakan pertanyaan favorable (positif) dan nomor 

4,5,6,7,9,12 merupakan pertanyaan unfavorable (negatif). Pertanyaan 

terdiri dari pertanyaan tentang kemampuan menyiapkan makanan bergizi 

(1,2,3), pantangan makanan tertentu (4,5,6), keyakinan terhadap makanan 

tertentu (8,7,9,10,11) dan dampak fisik (12).  

Kuesioner nilai budaya dan gaya hidup diukur dengan skala likert, 

dengan pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. Pemberian skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, 

skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, skor 4 untuk 

jawaban sangat setuju pada semua pernyataan favorable (positif)  dan skor 

berkebalikan untuk pernyataan unfavorable (negatif) (nomor 8,9,10,11). 

Skor jawaban responden akan dijumlahkan dengan hasil akhir nilai minimal 

12 dan nilai maksimal 48. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan klasifikasi prosentase 

adalah: 

T = 50+10 [ x-x ] 

Keterangan: 

x : skor responden 

x : nilai rata-rata kelompok 

Sikap dinyatakan positif jika hasil data skor T lebih atau sama dengan 

mean data, dan dinyatakan negatif jika skor T kurang dari mean data. 
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6. Kuesioner dukungan sosial dan keluarga 

Kuesioner dukungan sosial dan keluarga merupakan kuesioner 

dukungan sosial keluarga oleh Isnantri (2016). Pengukuran faktor dukungan 

sosial keluarga diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dengan skala 

ordinal. Kuesioner diukur dengan skala likert, dengan pilihan jawaban yaitu 

dari tidak pernah, jarang, sering, sangat sering. Setiap pertanyaan dengan 

jawaban tidak pernah diberi nilai 1 (satu), jarang diberi nilai 2 (dua), sering 

diberi nilai 3 (tiga), dan sangat sering diberi nilai 4 (empat). Skor jawaban 

responden akan dijumlahkan dengan hasil akhir nilai minimal 14 dan nilai 

maksimal 56.  

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

P : Prosentase 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimal 

Setelah prosentase diketahui kemudian hasilnya diinterpretasikan 

dengan kategori kurang = < 55%, cukup = 55-75%, dan baik = > 75%. Ada 

14 pertanyaan, pertanyaan terdiri dari pertanyaan dukungan emosional 

(1,2,3,4,5), dukungan penghargaan (6,7), dukungan kognitif/ informatif 

(8,9,10,11), dan dukungan material/instrumental (12,13,14).  

7. Kuesioner religiusitas dan filosofi 

Panduan wawancara religiusitas dan filosofi merupakan modifikasi 

kuesioner dari Syaltut (2016). Kuesioner religiusitas dan filosofi meliputi 

pertanyaan tentang adanya agama yang dianut, cara pandang terhadap 

penyakit, dan cara pengobatan/kebiasaan agama yang mempuyai efek 
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positif terhadap kesehatan. Kuesioner menggunakan skala likert, dengan 

pilihan jawaban dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju. Ada 6 pertanyaan, nomor 1,2,3,4,5,6 merupakan pertanyaan 

favorable (positif). Skor jawaban responden akan dijumlahkan dengan hasil 

akhir nilai minimal 6 dan nilai maksimal 24. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan klasifikasi prosentase 

adalah: 

T = 50+10 [ x-x ] 

Keterangan: 

x : skor responden 

x : nilai rata-rata kelompok 

Sikap dinyatakan positif jika hasil data skor T lebih atau sama dengan 

mean data, dan dinyatakan negatif jika skor T kurang dari mean data. 

8. Kuesioner teknologi 

Kuesioner teknologi merupakan modifikasi kuesioner Isnantri (2016). 

Kuesioner faktor teknologi diberikan pertanyaan dengan skala ordinal. 

Kuesioner teknologi meliputi pertanyaan tentang sumber daya yang terdiri 

dari 4 pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu 

jawaban terbatas ya dan tidak. Setiap pertanyaan jika jawaban “ya” diberi 

nilai 1 (satu) dan “tidak” diberi nilai 0 (nol). Skor jawaban responden akan 

dijumlahkan dengan hasil akhir nilai minimal 0 dan nilai maksimal 4. 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

P : Prosentase 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimal 
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Setelah prosentase diketahui kemudian hasilnya diinterpretasikan 

dengan kategori kurang = <55%, cukup = 55-75%, dan baik = >75%. Item 

pertanyaan terdiri dari akses informasi terhadap media cetak elektronik (1a), 

akses informasi terhadap media cetak (1b), dan akses informasi ke 

pelayanan kesehatan (1c,2). 

9. Kuesioner Pola Pemberian Makan 

Pengukuran pola pemberian makan diukur menggunakan kuesioner 

yang dimodifikasi dari kuesioner Child Feeding Questionnaire (CFQ) 

(Subarkah, Nursalam and Rachmawati 2016). Kuesioner diukur 

menggunakan skala likert, jawabanya terdiri dari sangat sering, sering, 

jarang, dan tidak pernah. Pernyataan yang diajukkan berjumlah 11 soal. 

Jenis makanan dari soal nomor (1, 2, 3, 4, 5), jumlah porsi makanan dari 

soal nomor (6), jadwal makan dari soal nomor (7, 8, 9, 10, 11). Skor jawaban 

responden akan dijumlahkan dengan hasil akhir nilai minimal 11 dan nilai 

maksimal 44. 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

P : Prosentase 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimal  

Setelah kuesioner terjawab, dimasukkan dalam prosentase untuk melihat 

kategori pola pemberian pemberian makan. Kategori pola pemberian makan 

adalah Tidak tepat: <55% dan Tepat: 55%-100%. 
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4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat penting yaitu valid dan 

reliabel. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen, suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2014). Berikut adalah validitas dan 

reliabilitias dari instrumen yang akan digunakan oleh peneliti: 

1. Instrumen Ekonomi 

Kuesioner peraturan dan kebijakan, untuk pernyataan nomor 1, 2, 3 dan 4 telah 

dilakukan uji validitas dengan hasil r > 0,344 artinya valid untuk digunakan. Uji 

reliabilitas instrument dengan menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan hasil 

0,754 yang berarti instrumen realiabel. 

2. Instrument Peraturan dan Kebijakan 

Kuesioner peraturan dan kebijakan, untuk pernyataan nomor 1, 2 dan 3 telah 

dilakukan uji validitas dengan hasil r > 0,344 artinya valid untuk digunakan. Uji 

reliabilitas instrument dengan menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan hasil 

0,662 yang berarti instrumen realiabel. 

3. Instrumen Dukungan Sosial dan Keluarga 

Pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 telah diuji 

validitas korelasi Spearman dengan hasil r > 0,344 artinya valid untuk digunakan. 

Uji reliabilitas instrumen ini dengan menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan 

hasil 0,922 yang berarti instrumen sangat realiabel. 
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4. Instrumen Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Pernyataan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 telah diuji validitas dengan 

hasil valid untuk digunakan. Uji reliabilitas instrumen ini dengan menggunakan 

teknik Alfa Cronbach dengan hasil 0,923 yang berarti instrumen sangat realiabel.  

5. Instrumen Religiusitas dan Filosofi 

Pernyataan nomor 1,2,3,4,5 dan 6 telah diuji validitas dengan hasil r >0,666 

artinya valid untuk digunakan. Uji reliabiltas instrumen ini dengan menggunakan 

teknik Alfa Cronbach dengan hasil 0,788 yang berarti instrument reliabel. 

6. Instrumen Teknologi 

Pernyataan nomor 1a, 1b, 1c dan 2 telah diuji validitas korelasi Spearman 

dengan hasil r > 0,344 artinya valid untuk digunakan. Uji reliabilitas instrumen ini 

dengan menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan hasil 0,613 yang berarti 

instrumen reliabel. 

7. Instrumen Pola Pemberian Makan 

Pernyataan nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11 telah diuji validitas dengan 

hasil r > 0,344 artinya valid untuk digunakan. Uji reliabilitas instrumen ini dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan hasil 0,950 yang berarti instrumen 

sangat reliabel. 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di 15 desa di wilayah kerja Puskesmas Dasuk. 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dimulai 14-27 November 2017 
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4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Mengurus surat ijin permohonan data awal ke bagian akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian menyerahkan ke Bakesbangpol 

Linmas Kabupate Sumenep. 

2. Bakesbangpol Linmas Kabupaten Sumenep membuat surat rekomendasi 

pengambilan data awal ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, lalu peneliti 

menyerahkan surat tersebut ke pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. 

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep membuat surat ijin pengambilan data 

awal, lalu peneliti menyerahkan surat tersebut ke pihak Puskesmas Dasuk. 

4. Setelah mendapatkan data awal, dilanjutkan menyusun jadwal penelitian, 

proposal penelitian, rancangan pelaksanaan dan menyiapkan instrument 

penelitian. 

5. Proposal penelitian yang disusun diujikan di Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga dan uji etik penelitian. 

6. Setelah lulus uji etik, Peneliti melakukan permohonan penelitian ke pihak 

bagian akademik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang selanjutnya 

surat tersebut diproses yang pertama menuju Bakesbangpol Linmas, setelah 

Bakesbangpol Linmas sudah memberi rekomendasi selanjutnya surat 

ditunjukan ke pihak Dinkes Sumenep dan Puskesmas Dasuk. 

7. Menghubungi pihak Puskesmas Dasuk dan melakukan koordinasi tentang 

penelitian yang dilakukan di 15 desa di wilayah kerja Puskesmas Dasuk yaitu 

desa Dasuk Laok, desa Dasuk Barat, desa Dasuk Timur, desa Batubelah Barat, 

desa Batubelah Timur, desa Kerta Barat, desa Kerta Timur, desa Bates, desa 
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Kecer, desa Semaan, desa Beringin, desa Slopeng, desa Nyapar, desa Mantajun 

dan desa Jelbudan. 

8. Melakukakan koordinasi dengan ahli gizi Puskesmas Dasuk untuk menentukan 

jumlah populasi balita stunting di 15 desa di wilayah kerja Puskesmas Dasuk. 

9. Menentukan jumlah sampel menggunakan cluster sampling tiap wilayah. 

10. Penetapan responden dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan desa dari wilayah penelitian. 

11. Penelitian dilakukan dengan cluster sampling di desa Dasuk Barat (16 

November 2017) sebanyak 6 responden, desa Jelbudan (17 November 2017) 

sebanyak 10 responden, desa Dasuk Timur (18 November 2017) sebanyak 6 

responden, desa Mantajun (18 November 2017) sebanyak 7 responden, desa 

Beringin (20 November 2017) sebanyak 12 responden, desa Kecer (21 

November 2017) sebanyak 8 responden, desa Bates (22 November 2017) 

sebanyak 8 responden, desa Dasuk Laok ( 22 November 2017) sebanyak 3 

responden, desa Kerta Timur (23 November 2017) sebanyak 5 responden, desa 

Kerta Barat (23 November 2017) sebanyak 8 responden, desa Batubelah Barat 

(24 November 2017) sebanyak 10 responden, desa Batubelah Timur (24 

November 2017) sebanyak 1 responden, Nyapar (25 November 2017) sebanyak 

37 responden, desa Semaan (26 November 2017) sebanyak 16 responden dan 

desa Slopeng (27 November 2017) sebanyak 2 responden. 

12. Peneliti menjelasan tujuan penelitian dan meminta persetujuan dari responden 

dengan memberikan surat informed consent. 
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13. Setelah mendapatkan persetujuan dari responden (informed consent), 

pengambilan data ibu dan anak bisa dilakukan. Ibu mengisi kuesioner dan balita 

(usia 12-36 bulan) diukur tinggi badan dan umur untuk menentukan stunting. 

14. Selama proses pengisian kuesioner peneliti dibantu oleh Bidan Desa dan 2 

orang asisten peneliti yang pernah mendapatkan pendidikan minimal SMA yang 

bisa berbahasa Madura untuk memastikan para responden mengisi kuesioner 

sesuai dengan kondisinya. 

15. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan kepada peneliti dan kemudian dinilai 

dan ditabulasi. 

16. Pengumpulan data dilaksanakan di 15 desa di wilayah Kecamatan Dasuk. 

4.9 Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh kuesioner dari responden 

terkumpul. Setelah data terkumpul, selanjutnya melakukan pengolahan data dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Editing yaitu upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh. Peneliti melihat kelengkapan data yang diperoleh terutama 

pengisian data penelitian pada lembar kuesioner responden. Kuesioner 

dengan pengisian tidak lengkap dan ada data yang salah, maka data tersebut 

tidak dipakai. 

2. Coding yaitu klasifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan 

memberi kode pada masing-masing jawaban. Coding dilakukan pada data 

untuk memudahkan dalam penyajian data. Peneliti hanya memberi kode 

menurut item pada kuesioner sesuai dengan jawaban responden. Pemberian 

kode pada kepda item-item yang tidak diberi skor: 
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a) Umur anak 

12-24 bulan  : diberi kode 0 

>24 bulan  : diberi kode 1 

b) Jenis kelamin anak 

Laki-laki  : diberi kode 0 

Perempuan   : diberi kode 1 

c) Umur ibu 

<20 tahun  : diberi kode 1 

20-35 tahun  : diberi kode 2 

>35 tahun  : diberi kode 3 

d) Jumlah anggota keluarga 

<5 orang  : diberi kode 0 

≤5 orang  : diberi kode 1 

e) Jumlah anak 

≤2 orang  : diberi kode 0 

>2 orang  : diberi kode 1 

f) Penghasilan keluarga per bulan 

< Rp. 1.535.335 : diberi kode 0 

≥ Rp. 1.535.335 : diberi kode 1 

g) Pendidikan 

Tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar : diberi kode 1 

Pendidikan dasar    : diberi kode 2 

Pendidikan menengah   : diberi kode 3 

Pendidikan tinggi    : diberi kode 4 
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h) Kehadiran ke posyandu 

<8 kali  : diberi kode 0 

≥8 kali  : diberi kode 1 

3. Scoring yaitu pada tahap ini jawaban-jawaban responden yang sama 

dikelompokkan dengan teliti dan teratur, lalu dihitung dan dijumlahkan 

kemudian dituliskan dalam bentuk tabel-tabel. Setelah data terkumpul 

melalui kuesioner kemudian ditabulasi. Penelitian dari kuesioner dengan 

memberikan skor lalu dikelompokkan sesuai variabel yang diteliti. 

4. Analisis statistik 

1) Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Nursalam 2017). Data-data akan 

disajikan dengan tabel pada setiap variabel sehingga tergambar sebaran 

distribusi hasil data responden yang diteliti. Analisis akan dilakukan pada 

variabel penelitian (faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor nilai budaya 

dan gaya hidup, faktor dukungan dan sosial, dan faktor teknologi serta 

variabel dependen yaitu pola pemberian makan) dengan membuat distribusi 

frekuensi dan presentase berdasarkan kategori masing-masing. 

a) Pendidikan  

Kuesioner Pendidikan diberikan dalam bentuk jenjang pendidikan yang 

telah ditempuh ibu, jenjang pendidikan tersebut dibedakan menjadi: Tidak 

sekolah/tidak tamat pendidikan dasar (tidak sekolah/tidak tamat SD) diberi 

nilai 1, Pendidikan dasar (tamat SD sederajat/tamat SMP sederajat) diberi 
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nilai 2, Pendidikan menengah (tamat SMA sederajat) diberi nilai 3, dan 

Pendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi) diberi nilai 4. 

b) Ekonomi 

Kuesioner ekonomi diberikan dalam bentuk 4 pertanyaan closed ended 

dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban terbatas ya dan tidak. Setiap 

pertanyaan apabila jawaban ”ya” maka diberi nilai 1(satu) dan “tidak” diberi 

nilai 0 (nol). 

Ekonomi dinilai dengan menggunakan rumus: 

P = f/N x 100% 

Keterangan:  

P: Prosentase  

f: Jumlah jawaban ya  

N: Jumlah skor maksimal 

Nilai prosentase yang didapat oleh responden akan dinilai:  

   

  

Gambar 4. 1 Nilai prosentase ekonomi (Sumber: Prosedur penelitian 

suatu pendekatan praktik Arikunto 2014) 

c) Peraturan dan kebijakan 

Kuesioner peraturan dan kebijakan diberikan dalam bentuk 3 pertanyaan 

closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban terbatas ya dan 

tidak. Setiap pertanyaan apabila jawaban ”ya” maka diberi nilai 1 dan 

“tidak” diberi nilai 0. 

Peraturan dan kebijakan dinilai dengan menggunakan rumus: 

P = f/N x 100% 

Kurang Cukup Baik 

0% 55% 75% 100% 
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Keterangan:  

P: Prosentase  

f: Jumlah jawaban ya  

N: Jumlah skor maksimal 

Nilai prosentase yang didapat oleh responden akan dinilai: 

 

 

Gambar 4. 2 Nilai prosentase peraturan dan kebijakan (Sumber: 

Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Arikunto 

2014) 

d) Nilai budaya dan gaya hidup 

Kuesioner pertanyaan tentang nilai budaya dan gaya hidup dalam pola 

pemberian makanan, ada 12 pertanyaan, nomor 1,2,3,8,10,11 merupakan 

pertanyaan favorable (positif) dan nomer 4,5,6,7,9,12 merupakan 

pertanyaan unfavorable (negatif). Kuesioner ini diukur dengan skala likert, 

dengan pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. 

Tabel 4. 2 Nilai kuesioner nilai budaya dan gaya hidup dalam pola 

pemberian makan 

Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak setuju 2 3 

Sangat tidak setuju 1 4 

(Sumber: Sikap manusia; teori dan pengukurannya Azwar 2009) 

Setelah itu dihitung dengan menggunakan rumus: 

T = 50+10 [ x- x ] 

 

Kurang Cukup Baik 
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Keterangan: 

 x = Skor responden  

x = Skor rata-rata 

S = Standar deviasi  

Faktor nilai budaya dan gaya hidup diukur dengan mean data yaitu:  

Nilai budaya dan gaya hidup (+) : ≥ mean data  

Nilai budaya dan gaya hidup (-) : < mean data 

e) Dukungan sosial dan keluarga 

Kuesioner sosial dan keluarga diukur dengan skala likert, dengan pilihan 

jawaban terdiri dari sangat sering, sering, jarang, dan tidak pernah. Ada 14 

pertanyaan, bila jawaban tidak pernah nilai 1 (satu), jarang nilai 2 (dua), 

sering diberi nilai 3 (tiga), dan sangat sering diberi nilai 4 (empat).  

Dukungan sosial dan keluarga dinilai dengan menggunakan rumus:  

P = f/N x 100% 

Keterangan:  

P : Prosentase  

f : Jumlah jawaban responden  

N : Jumlah skor maksimal 

Nilai prosentase yang didapat oleh responden akan dinilai: 

 

 

Gambar 4. 3 Nilai prosentase dukungan sosial dan keluarga (Sumber: 

prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Arikunto 

2014) 

 

Kurang Cukup Baik 

0% 55% 75% 100% 
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f) Religiusitas dan filosofi 

Kuesioner pertanyaan tentang religiusitas dan filosofi dalam pola 

pemberian makanan, ada 5 pertanyaan, nomor 1,2,3,4,5 merupakan 

pertanyaan favorable (positif). Kuesioner ini diukur dengan skala likert, 

dengan pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. 

Tabel 4. 3 Nilai kuesioner religiusitas dan filosofi dalam pola pemberian 

makan 

Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak setuju 2 3 

Sangat tidak setuju 1 4 

(Sumber: Sikap manusia; teori dan pengukurannya Azwar 2009) 

Setelah itu dihitung dengan menggunakan rumus: 

T = 50+10 [ x- x ] 

Keterangan: 

 x = Skor responden  

x = Skor rata-rata 

S = Standar deviasi  

Faktor religiusitas dan filosofi diukur dengan mean data yaitu:  

Nilai budaya dan gaya hidup (+) : ≥ mean data  

Nilai budaya dan gaya hidup (-) : < mean data 

g) Teknologi 

Kuesioner teknologi diberikan dalam bentuk 3 pertanyaan closed ended 

dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban terbatas ya dan tidak. 
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Setiap pertanyaan apabila jawaban ”ya” maka diberi nilai 1 dan “tidak” 

diberi nilai 0. 

Teknologi dinilai dengan menggunakan rumus: 

P = f/N x 100% 

Keterangan:  

P: Prosentase  

f: Jumlah jawaban ya  

N: Jumlah skor maksimal 

Nilai prosentase yang didapat oleh responden akan dinilai: 

 

 

Gambar 4. 4 Nilai prosentase religiusitas dan filosofi (Sumber: prosedur 

penelitian suatu pendekatan praktik Arikunto 2014) 

h) Pola pemberian makan 

Kuesioner pola pemberian makan diberikan dalam bentuk 11 pertanyaan 

dengan skala likert. Pilihan jawab terdiri dari: sangat sering, sering, jarang, 

dan tidak pernah. Setelah kuesioner terjawab, dimasukkan dalam prosentase 

untuk melihat kategori pola pemberian makan. 

Pola pemberian makan dinilai dengan menggunakan rumus: 

P = f/N x 100% 

Keterangan:  

P: Prosentase  

f: Jumlah jawaban ya  

N: Jumlah skor maksimal 

 

Kurang Cukup Baik 

0% 55% 75% 100% 
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Nilai prosentase yang didapat oleh responden akan dinilai: 

 

 

Gambar 4. 5 Nilai prosentase pola pemberian makan (Sumber: prosedur 

penelitian suatu pendekatan praktik Arikunto 2014) 

2) Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mencari hubungan faktor 

pendidikan, faktor ekonomi, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor 

dukungan dan sosial, dan faktor tekonologi dengan pola pemberian makan 

menggunakan bantuan software statistik. Hubungan antara variabel dengan 

skala data yang berbentuk ordinal diuji dengan menggunakan Spearman’s 

rho (rs). Tingkat kesalahan (nilai α) ditetapkan sebesar 0,05 dengan tingkat 

kepercayaan 95% apabila ρ-value ≤ 0,05 maka dapat dikatakan ada 

hubungan yang bermakna antara dua variabel sehingga H1 diterima, 

sedangkan apabila ρ-value > α = 0,05 maka artinya tidak ada hubungan yang 

bermakna antara dua variabel, sehingga H1 ditolak. Hubungan antar variabel 

tersebut dinyatakan dalam koefisien positif jika r= +1 berarti ada hubungan 

positif yang sangat kuat dan jika r = -1 berarti ada hubungan negatif yang 

sangat kuat, jika r = 0 maka tidak ada hubungan (Sugiyono, 2010). Tingkat 

hubungan antara dua variabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Koefisien Korelasi dan Tingkat Hubungan 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

(Sumber: Statistika untuk Penelitian Sugiyono 2010) 

Tidak Tepat Tepat 

0% 55% 100% 
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4.10 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Kerangka Kerja Analisis Faktor Pola Pemberian Makan pada Balita 

Stunting Berdasarkan Teori Transcultural Nursing 

4.11 Masalah Etik 

Aspek etik merupakan bagian penting dalam proses penelitian. 

Permasalahan etika dalam penelitian terjadi akibat adanya kepentingan berbeda 

pada saat yang bersamaan, misalnya kepentingan peneliti untuk memperoleh hasil 

penelitian ilmiah dan penghormatan terhadap hak informan atau pihak-pihak yang 

terkait. Penerapan prinsip etik diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap 

hak-hak responden maupun perlindungan peneliti itu sendiri (Polit and Beck 2012). 

Populasi 

Populasi pada penelitian ini yaitu balita stunting (usia 12-36 bulan) 

yang berjumlah 213 anak beserta ibunya. 

Sampling 

Cluster sampling 

Sampel 

Menentukan populasi setiap desa dan menentukan responden 

setiap desa: 

Sampel yang ditetapkan sebanyak 139 anak beserta ibunya 

Pengumpulan Data 

Kuesioner dan pengukuran stunting menggunakan 

software WHO Antro 2011 

Analisa Data 

Menggunakan uji  

Spearman’s rho (rs) 

Hasil Penelitian 
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Penelitian ini telah lolos kaji etik di Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor: 579-KEPK. 

4.11.1 Lembar persetujuan menjadi responden (Informed Consent) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antar peneliti dengan 

responden berupa lembar persetujuan. Peneliti menjelaskan kepada respon tentang 

maksud dan tujuan serta dampak yang mungkin terjadi selama pengumpulan data 

untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila responden bersedia 

diteliti maka harus menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Calon 

responden yang tidak setuju tidak akan dipaksa dan tetap menghormati haknya. 

4.11.2 Anonymity (Tanpa nama) 

Kerahasiaan terhadap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

menjadi prioritas dengan cara tidak akan disebutkan namanya dalam kuesioner 

maupun dalam laporan penelitian. Penamaan hanya dengan menggunakan inisial 

dan pada laporan penelitian nama responden dibuat kode. 

4.11.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan responden yang dijadikan sampel 

dalam penelitian dijamin oleh peneliti dengan tidak memberitahukan hasil 

observasi pada orang lain. Hasil riset akan disajikan tanpa memperlihatkan hasil 

perorangan. Data hanya dapat diakses oleh peneliti. 

4.11.4 Justice (Keadilan) 

Peneliti akan menjamin kebebasan sampel penelitian untuk ikut atau 

menolak sebelum penelitian berakhir. Peneliti tidak akan memaksa sampel untuk 

ikut dalam penelitian. Semua sampel penelitian yang terlibat akan mendapatkan 
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perlakuan yang sama dan diberikan informasi yang sama mengenai hasil dari 

penelitian. 

4.11.5 Beneficiency (Bermanfaat) 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah penelitian sebelumnya dan 

dengan kajian pustaka mengenai pola pemberian makan, stunting dan teori 

transcultural nursing. Dalam penelitian ini subjek ditempatkan pada posisi 

terhormat dan tidak dirugikan. Penelitian ini tidak menimbulkan efek samping bagi 

subjek penelitian, sehingga tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan. 

4.12 Keterbatasan penelitian 

1. Banyak anak yang menangis pada waktu akan diukur tinggi badan, sehingga 

peneliti memerlukan waktu yang lebih lama agar anak mau di ukur tinggi 

badannya. 

2. Banyak ibu yang kurang bisa berbahasa Indonesia, sehingga peneliti 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjelaskan ke dalam Bahasa 

Madura karena hanya dibantu oleh 2 asisten peneliti yang bisa berbahasa 

Madura
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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian meliputi 1) gambaran umum 

lokasi penelitian, 2) karakteristik demografi responden, yaitu umur anak, umur ibu, 

pekerjaan ibu, jumlah anak, jumlah anggota keluarga, penghasilan keluarga per 

bulan, dan kehadiran ke posyandu, 3) data khusus mengenai variabel yang diukur 

yaitu meliputi pendidikan ibu, ekonomi, peraturan dan kebijakan, nilai budaya dan 

gaya hidup, dukungan sosial dan keluarga, religiusitas dan filosofi, dan teknologi.  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Puskesmas Dasuk Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu 

Puskesmas di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sumenep. Puskesmas Dasuk memiliki visi yaitu mewujudkan 

masyarakat mandiri untuk hidup sehat di wilayah kecamatan Dasuk. Misi 

Puskesmas Dasuk yaitu 1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di 

wilayah kerja Puskesmas Dasuk; 2) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi 

keluarga dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Dasuk; 3) Menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat; 4) 

Menggalang dan meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor dalam 

melaksanakan upaya kesehatan; 5) Meningkatkan kinerja dan profesionalisme 

petugas dalam memberikan pelayanan. Wilayah kerja Puskesmas Dasuk terdiri dari 

15 desa yaitu desa Dasuk Laok, desa Dasuk Barat, desa Dasuk Timur, desa Kerta 

Barat, desa Kerta Timur, desa Bates, desa Semaan, desa Kecer, desa Slopeng, desa 
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Batubelah Barat, desa Batubelah Timur, desa Jelbudan, desa Mantajun, desa 

Nyapar, dan desa Beringin. Wilayah kerja Puskesmas Dasuk memiliki 53 posyandu 

dan 265 kader yang aktif dari 15 desa. Kegiatan Posyandu dilaksanakan rutin satu 

kali sebulan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam posyandu antara lain pengukuran 

berat badan dan tinggi badan anak, pemberian imunisasi dan vitamin, pemberian 

makanan tambahan pada bayi usia di atas 6 bulan, pendataan dan pencatatan bayi 

gizi kurang dan gizi buruk, pendataan dan pencatatan program ASI eksklusif, dan 

edukasi/ konsultasi kesehatan ibu dan balita. Penelitian dilaksanakan di 15 desa di 

wilayah kerja Puskesmas Dasuk, semua posyandu di tiap desa sudah melaksanakan 

program penanganan masalah gizi dan pemantauan status gizi balita. Progam kerja 

diantaranya penyuluhan tentang pemberian makan tambahan (PMT), penyuluhan 

penanganan gizi kurang dan buruk, dan penimbangan balita setiap satu bulan sekali. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Karakteristik demografi responden meliputi usia anak, jenis kelamin anak, 

umur ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak, jumlah anggota keluarga, penghasilan 

keluarga per bulan, dan kehadiran ke posyandu. 
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Tabel 5. 1 Karakteristik Demografi Responden Analisis Faktor Pola Pemberian 

Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk 

Kabupaten Sumenep pada Bulan November 2017 

Berdasarkan tabel di atas mengenai karakteristik demografi responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar usia balita stunting 12-24 bulan sebanyak 70 

(50.4%) anak. Sebagian besar jenis kelamin anak responden adalah laki-laki 

sebanyak 71 (51,1%) anak. Sebagian besar responden berusia 20-35 tahun sebanyak 

112 (80,6%) responden. Sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga 

No. Karakteristik 

demografi responden 

Kategori f % 

1. Umur anak 12-24 bulan 70 50.4 

>24 bulan 69 49.6 

 Total 139 100 

2. Jenis kelamin anak Laki-laki 71 51.1 

Perempuan 68 48.9 

 Total 139 100 

3. Umur ibu < 20 tahun 7 5 

20-35 tahun 112 80.6 

>35 tahun 20 14.4 

 Total 139 100 

4. Pekerjaan ibu Ibu rumah tangga 

(IRT) 

87 62.6 

PNS 0 0 

Swasta 5 3.6 

Wiraswasta 4 2.9 

Petani 41 29.5 

Honorer 2 1.4 

 Total 139 100 

5. Jumlah anak ≤ 2 110 79.1 

>2 29 20.9 

 Total 139 100 

6. Jumlah anggota keluarga ≤ 5 67 48.2 

>5 72 51.8 

 Total 139 100 

7. Penghasilan keluarga per 

bulan 

< UMK  

(Rp 1.513.335) 

109 78.4 

≥ UMK 

(Rp 1.513.335) 

30 21.6 

 Total 139 100 

8. Kehadiran ke posyandu Aktif 125 89.9 

Tidak aktif 14 10.1 

 Total 139 100 
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sebanyak 87 (62,6%) responden. Sebagian besar responden memiliki anak ≤ 2 

sebanyak 110 (79,1%) responden dan sebanyak 72 (51,8%) responden memiliki 

anggota keluarga > 5 orang. Penghasilan keluarga responden per bulan sebagian 

besar < UMK (Rp 1.513.335) sebanyak 109 (78,4%) responden. Sebagian besar 

responden aktif hadir ke posyandu sebanyak 125 (89,9%) responden. 

5.1.3 Variabel yang diukur 

1. Pendidikan 

Tabel 5. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu dalam Pemberian 

Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk 

Kabupaten Sumenep pada Bulan November 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Pendidikan Tidak sekolah/tidak tamat SD 8 5.8 

Pendidikan Dasar 99 71.2 

Pendidikan Menengah 23 16.5 

Pendidikan Tinggi 9 6.5 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan sebagian besar responden menempuh 

pendidikan dasar yaitu tamat sekolah dasar atau tamat SMP sebanyak 99 (71,2%) 

responden. 

2. Ekonomi 

Tabel 5. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Ekonomi Ibu dalam Pemberian 

Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk 

Kabupaten Sumenep pada Bulan November 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Ekonomi Baik 89 64 

Cukup 37 26.6 

Kurang  13 9.4 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan skor tertinggi terdapat pada parameter 

penggunaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pemberian makan balita. 
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Hasil penelitian pada variabel ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki ekonomi yang baik untuk memenuhi kebutuhan makan pada 

balita stunting sebanyak 89 (64%) responden di wilayah kerja Puskesmas Dasuk. 

3. Peraturan dan kebijakan 

Tabel 5. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Peraturan dan kebijakan dalam 

Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas 

Dasuk Kabupaten Sumenep pada Bulan November 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Peraturan dan Kebijakan Baik 102 73.4 

Cukup 24 17.3 

Kurang  13 9.4 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan skor tertinggi terdapat pada parameter 

kehadiran ke posyandu dan imunisasi. Hasil penelitian pada variabel peraturan dan 

kebijakan menunjukkan sebagian besar responden memiliki peraturan dan 

kebijakan yang baik sebanyak 102 (73,4%) responden di wilayah kerja Puskesmas 

Dasuk. 

4. Nilai budaya dan gaya hidup 

Tabel 5. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Nilai Budaya dan Gaya Hidup dalam 

Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas 

Dasuk Kabupaten Sumenep pada Bulan November 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Nilai budaya dan gaya hidup 
Positif 74 53.2 

Negatif 65 46.8 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan sebagian besar responden memiliki 

nilai positif terhadap nilai budaya dan gaya hidup dalam pemberian makan pada 

balita stunting sebanyak 74 (53,2%) responden. Skor terbesar terdapat pada 

parameter pertanyaan kemampuan menyiapkan makanan bergizi, sedangkan skor 

terkecil terdapat pada parameter pertanyaan dampak fisik. 
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5. Religiusitas dan filosofi 

Tabel 5. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Religiusitas dan Filosofi dalam 

Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas 

Dasuk Kabupaten Sumenep pada Bulan November 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Religiusitas dan filosofi 

Positif 98 70.5 

Negatif 41 29.5 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan sebagian besar responden memiliki nilai 

positif terhadap religiusitas dan filosofi dalam pemberian makan pada balita 

stunting sebanyak 98 (70,5%) responden. Skor terbesar terdapat pada parameter 

pertanyaan cara pandang terhadap penyakit. 

6. Dukungan sosial dan keluarga 

Tabel 5. 7  Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Sosial dan Keluarga 

dalam Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dasuk Kabupaten Sumenep pada Bulan November 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Dukungan sosial dan keluarga 

Baik 66 47.5 

Cukup  73 52.5 

Kurang  0 0 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan sebagian besar responden memiliki 

dukungan sosial dan keluarga yang cukup dalam pemberian makan pada balita 

stunting sebanyak 73 (52,5%) responden. Skor teringgi pada parameter pertanyaan 

dukungan emosional, sedangkan skor terendah pada parameter pertanyaan 

dukungan material/instrumental. 
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7.  Teknologi 

Tabel 5. 8 Distribusi Responden Berdasarkan Teknologi dalam Pemberian Makan 

pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk Kabupaten 

Sumenep pada Bulan November 2017 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Teknologi 

Baik  31 22.3 

Cukup  67 48.2 

Kurang  41 29.5 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan sebagian besar responden cukup 

memanfaatkan teknologi dalam pemberian makan pada balita stunting sebanyak 67 

(48,2%) responden. Skor tertinggi pada parameter pertanyaan akses ke pelayanan 

kesehatan, skor terendah pada parameter pertanyaan akses terhadap teknologi 

media cetak. 

8. Pola pemberian makan 

Tabel 5. 9 Distribusi Responden Berdasarkan Pola Pemberian Makan pada 

Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk Kabupaten 

Sumenep pada Bulan November 2017 

 

Variabel yang diukur Kategori f % 

Pola pemberian makan 
Tepat 137 98.6 

Tidak tepat 2 1.4 

Total 139 100 

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan sebagian besar responden tepat dalam pola 

pemberian makan pada balita stunting sebanyak 137 (98,6%) responden. Skor 

tertinggi pada parameter pertanyaan jenis makanan. 
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5.1.4 Analisis hubungan faktor pola pemberian makan pada balita stunting 

1. Hubungan antara pendidikan ibu dengan pola pemberian makan pada balita 

stunting di wilayah kerja Puskesmas Dasuk pada bulan November 2017 

Tabel 5. 10 Analisis Hubungan antara Pendidikan Ibu dengan Pola Pemberian 

Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk 

pada Bulan November 2017 

Pendidikan ibu 

Pola pemberian makan 
Total 

Tepat Tidak tepat 

f % f % f % 

Tidak sekolah/tidak 

tamat SD 
6 4.3% 2 1.4% 8 5.8% 

Pendidikan dasar 99 71.2% 0 0% 89 71.2% 

Pendidikan menengah 23 16.5% 0 0% 23 16.5% 

Pendidikan tinggi 9 6.5% 0 0% 9 6.5% 

Total 137 98.6% 2 1.4% 139 100% 

Spearman’s rho = 0.029; ρ = 0.732 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 responden ibu yang 

memiliki balita stunting sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan dasar 

dengan pola pemberian makan dalam kategori tepat. Hasil uji statistik 

menggunakan spearman’s rho (rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi 

sebesar ρ = 0,732 dan hasil korelasi 0,029. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ρ = 

0,732 lebih besar dari 0,05 yang berarti H1 ditolak, dapat dikatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara pendidikan ibu dengan pola pemberian makan pada balita stunting. 

 

 

 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

   SKRIPSI ANALISIS FAKTOR POLA ... ROBETA LINTANG D.  



96 

 

 

 

2. Hasil penilaian hubungan antara ekonomi dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Dasuk pada bulan November 2017. 

Tabel 5. 11 Analisis Hubungan antara Ekonomi dengan Pola Pemberian 

Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk 

pada Bulan November 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 responden ibu yang 

memiliki balita stunting sebagian besar memiliki ekonomi yang baik dengan pola 

pemberian makan dalam kategori tepat. Hasil uji statistik menggunakan spearman’s 

rho (rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi sebesar ρ = 0,013 dan hasil 

korelasi 0,210. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ρ = 0,013 lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti H1 diterima, dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara ekonomi dengan 

pola pemberian makan pada balita stunting. Hasil r = 0,210 yang artinya terdapat 

hubungan yang rendah sedangkan makna hubungan tersebut yakni semakin baik 

ibu menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makan, maka pola 

pemberian makan pada anak akan semakin tepat. 

 

 

Ekonomi 

Pola pemberian makan 
Total 

Tepat Tidak tepat 

f % F % f % 

Baik 
89 64% 0 0% 93 64% 

Cukup 
36 25.9% 1 0.7% 37 26.6% 

Kurang 
12 8.6% 1 0.7% 13 9.4% 

Total  
137 98.6% 2 1.4% 139 100% 

Spearman’s rho = 0.210; ρ = 0.013 
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3. Hasil penilaian hubungan antara kebijakan dan peraturan dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Dasuk pada 

bulan November 2017. 

Tabel 5. 12 Analisis Hubungan antara Kebijakan dan Peraturan dengan Pola 

Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dasuk pada Bulan November 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 responden ibu yang 

memiliki balita stunting sebagian besar ibu baik dalam mentaati peraturan dan 

kebijakan dengan pola pemberian makan dalam kategori tepat. Hasil uji statistik 

menggunakan spearman’s rho (rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi 

sebesar ρ = 0,040 dan hasil korelasi 0,174. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ρ = 

0,040 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan antara kebijakan dan peraturan dengan pola pemberian makan pada balita 

stunting. Nilai r = 0,174 yang artinya terdapat hubungan yang sangat rendah 

sedangkan makna hubungan tersebut yakni semakin baik ibu mentaati peraturan 

dan kebijakan, maka akan diikuti dengan pola pemberian makanan yang tepat. 

 

Peraturan 

dan 

Kebijakan 

Pola pemberian makan 
Total 

Tepat Tidak tepat 

F % f % f % 

Baik 101 72.7% 1 0.7% 102 73.4% 

Cukup 24 17.3% 0 0% 24 17.3% 

Kurang 12 8.6% 1 0.7% 13 9.4% 

Total  137 98.6% 2 1.4% 139 100% 

Spearman’s rho = 0.174; ρ = 0.040 
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4. Hasil penilaian hubungan antara nilai budaya dan gaya hidup dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Dasuk pada 

bulan November 2017. 

Tabel 5. 13 Analisis Hubungan antara Nilai Budaya dan Gaya Hidup dengan 

Pola Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dasuk pada Bulan November 2017 

Pola 

pemberian 

makan 

Nilai budaya dan gaya hidup 
Total 

Positif Negatif 

f % F % f % 

Tepat 74 53.2% 63 45.3% 137 98.6% 

Tidak tepat 0 0% 2 1.4% 2 1.4% 

Total 74 53.2% 65 46.8% 139 100% 

Spearman’s rho = 0.502; ρ = 0.000 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 responden ibu yang 

memiliki balita stunting sebagian besar nilai budaya dan gaya hidup ibu positif 

dengan pola pemberian makan dalam kategori tepat. Hasil uji statistik 

menggunakan spearman’s rho (rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi 

sebesar ρ = 0,000 dan hasil korelasi 0,502. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ρ = 

0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan antara nilai budaya dan gaya hidup dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting. Nilai r = 0,502 yang artinya terdapat hubungan yang sedang, 

sedangkan makna hubungan tersebut yakni semakin positif nilai budaya dan gaya 

hidup ibu, maka akan diikuti dengan pola pemberian makanan yang tepat. 
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5. Hasil penilaian hubungan antara dukungan sosial dan keluarga dengan pola 

pemberian makan pada balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Dasuk pada 

bulan November 2017. 

Tabel 5. 14 Analisis Hubungan antara Dukungan Sosial dan Keluarga dengan 

Pola Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dasuk pada Bulan November 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 responden ibu yang 

memiliki balita stunting sebagian besar mendapat dukungan sosial dan keluarga 

yang cukup dengan pola pemberian makan dalam kategori tepat. Hasil uji statistik 

menggunakan spearman’s rho (rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi 

sebesar ρ = 0,000 dan hasil korelasi 0,337. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ρ = 

0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan antara dukungan sosial dan keluarga dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting. Nilai r = 0,337 yang artinya terdapat hubungan yang rendah, 

sedangkan makna hubungan tersebut yakni semakin baik ibu mendapat dukungan 

sosial dan keluarga, maka semakin tepat pola pemberian makan pada anak. 

 

Dukungan 

sosial dan 

keluarga 

Pola pemberian makan 
Total 

Tepat Tidak tepat 

f % F % f % 

Baik 66 47.5% 0 0% 66 47.5% 

Cukup 71 48.8% 2 1.4% 73 52.5% 

Kurang 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  137 98.6% 2 1.4% 139 100% 

Spearman’s rho = 0.337; ρ = 0.000 
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6. Hasil penilaian hubungan antara religiusitas dan filosofi dengan pola pemberian 

makan pada balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Dasuk pada bulan 

November 2017. 

Tabel 5. 15 Analisis Hubungan antara Religiusitas dan Filosofi dengan Pola 

Pemberian Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dasuk pada Bulan November 2017 

Pola 

pemberian 

makan 

Religiusitas dan filosofi 
Total 

Positif Negatif 

F % F % f % 

Tepat 96 69.1% 41 29.5% 137 98.6% 

Tidak tepat 2 1.4% 0 0% 2 1.4% 

Total 98 70.5% 41 29.5% 139 100% 

Spearman’s rho = 0.371; ρ = 0.000 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 responden ibu yang 

memiliki balita stunting sebagian besar ibu memiliki religiusitas dan filosofi yang 

positif dengan pola pemberian makan dalam kategori tepat. Hasil uji statistik 

menggunakan spearman’s rho (rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi 

sebesar ρ = 0,000 dan hasil korelasi 0,371. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ρ = 

0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 diterima, dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan antara religiusitas dan filosofi dengan pola pemberian makan pada balita 

stunting. Nilai r = 0,371 yang artinya terdapat hubungan yang rendah, sedangkan 

makna hubungan tersebut yakni semakin positif religiusitas dan filosofi ibu, maka 

akan diikuti dengan pola pemberian makanan yang tepat. 
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7. Hasil penilaian hubungan antara teknologi dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Dasuk pada bulan November 2017. 

Tabel 5. 16 Analisis Hubungan antara Teknologi dengan Pola Pemberian 

Makan pada Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dasuk 

pada Bulan November 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 responden ibu yang 

memiliki balita stunting sebagian besar ibu cukup memanfaatkan teknologi dengan 

pola pemberian makan dalam kategori tepat. Hasil uji statistik menggunakan 

spearman’s rho (rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi sebesar ρ = 0,017 

dan hasil korelasi 0,203. Berdasarkan hasil tersebut, nilai ρ = 0,017 lebih kecil dari 

0,05 yang berarti H1 diterima, dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara 

teknologi dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Nilai r = 0,203 yang 

artinya terdapat hubungan yang rendah, sedangkan makna hubungan tersebut yakni 

semakin baik ibu memanfaatkan teknologi, maka akan tepat pula pola pemberian 

makan pada anak. 

 

 

Teknologi 

Pola pemberian makan 
Total 

Tepat Tidak tepat 

F % f % f % 

Baik 31 22.3% 0 0% 31 22.3% 

Cukup 65 46.8% 2 0.4% 67 48.2% 

Kurang 41 29.5% 0 0% 41 29.5% 

Total  137 98.6% 2 0.4% 139 100% 

Spearman’s rho = 0.203; ρ = 0.017 
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8. Analisis hubungan faktor pola pemberian makan pada balita stunting 

Tabel 5. 17 Hasil analisis hubungan faktor pola pemberian makan pada balita 

stunting 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa faktor nilai budaya dan gaya 

hidup menjadi faktor yang paling dominan berhubungan dengan pola pemberian 

makan pada balita stunting. Hal tersebut dikarenakan hasil analisis spearman’s rho 

(rs) dengan α < 0,05 diperoleh derajat signifikansi sebesar ρ = 0,000 dan hasil 

korelasi 0,502 yang artinya terdapat hubungan yang sedang. Sedangkan faktor 

ekonomi, peraturan dan kebijakan, dukungan sosial dan keluarga, religiusitas dan 

filosofi, dan teknologi memiliki hubungan dengan pola pemberian makan namun 

kekuatan hubungannya rendah. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Faktor pendidikan ibu terhadap pola pemberian makan pada balita 

stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

secara statistik antara faktor pendidikan ibu dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting. Hal ini dapat diketahui dari data sebagian besar ibu di wilayah kerja 

Puskesmas Dasuk memiliki tingkat pendidikan dasar yaitu tamat sekolah 

Variabel independen 
Variabel 

dependen 

Analisis spearman’s rho 

p r 

Pendidikan 

Pola pemberian 

makan 

0.732  0.029 

Ekonomi 0.210  0.013 

Peraturan dan kebijakan 0.174  0.040 

Nilai budaya dan gaya 

hidup 
0.000  0.502 

Dukungan sosial dan 

keluarga 
0.000  0.337 

Religiusitas dan filosofi 0.000  0.371 

Teknologi 0.017  0.203 
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dasar/tamat SMP, sedangkan pola pemberian makan pada balita stunting sudah 

tepat. Bahkan 6 dari 8 ibu yang tidak bersekolah/tidak tamat SD dalam pola 

pemberian makan pada balita stunting sudah tepat. 

Menurut teori transcultural nursing oleh Leininger (2002), semakin tinggi 

pendidikan klien maka keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah 

yang rasional dan individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap budaya yang 

sesuai dengan kondisi kesehatannya. Hasil penelitian George di Nigeria (2014) 

mengemukakan bahwa pendidikan ibu merupakan penentukan status gizi anak 

dengan kebanyakan studi pendidikan ibu rendah adalah faktor penentu utama dari 

malnutrisi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sholikah, Rustiana and 

Yuniastuti (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara pendidikan ibu dengan status gizi balita di pedesaan maupun diperkotaan. 

Tingkat Pendidikan ibu sebagian besar adalah menengah, sedangkan status gizi 

balita sebagian besar baik. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

kemampuan ibu dalam memahami informasi kesehatan yang didapat ibu sahingga 

ibu dapat memberikan pola asuh yang baik bagi balita. Dalam penelitian ini, 

meskipun sebagian besar ibu berpendidikan rendah, pola pemberian makan pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Dasuk sebagian besar sudah tepat. Wawasan 

pengetahuan tentang gizi dan kesehatan bisa diperoleh ibu-ibu Iewat kunjungan 

rutin ke Posyandu. Petugas kesehatan di Puskesmas Dasuk dan kader posyandu 

berperan aktif memberikan pendidikan informal seperti penyuluhan tentang pola 

pemberian makan yang tepat melalui informasi atau penyuluhan kesehatan yang 

diadakan 1 bulan sekali pada kegiatan rutin posyandu. Sehingga pengetahuan ibu 

tentang pola pemberian makan pada balita bertambah dan ibu dapat menerapkan 
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pola pemberian makan pada balita dengan tepat. Penelitian ini berlawanan dengan 

penelitian Subarkah (2016) yang menyatakan bahwa responden yang memiliki pola 

makan tepat dipengaruhi oleh pendidikan ibu dan pengetahuan yang baik tentang 

pemberian makan anak.  

Kim dan Subramanian (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa 

pendidikan dan sosio ekonomi mempengaruhi nutrisi anak yang melibatkan 

kekurangan pangan, akses yang tidak memadai terhadap perawatan dan makanan 

untuk anak. Pada penelitian ini sebagian besar ibu cukup memanfaatkan teknologi 

yaitu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dan sebagian besar ibu 

aktif datang ke posyandu setiap bulan. Sebagian besar ibu memanfaatkan media 

elektronik untuk mendapatkan informasi tentang pola pemberian makan pada balita 

yang tepat sesuai usianya.  

Notoatmodjo (2011) juga menjelaskan bahwa umur merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Sebagian besar responden 

berusia 20-35 tahun yaitu sebesar 80,6%. Penelitian Isnatri (2016), menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden penelitiannya berusia 20-35 tahun, sehingga di 

umur tersebut seseorang masih dapat menyerap informasi baru dengan baik. 

Kepercayaan masyarakat juga mempengaruhi pola pemberian makan pada 

balita, sebagian besar responden di wilayah kerja Puskesmas Dasuk memiliki nilai 

budaya positif dimana responden tidak percaya terhadap pantangan makanan 

seperti telur, ikan dan ayam yang tidak baik bagi pertumbuhan anak, dan 

mempercayai bahwa makanan yang bergizi baik bagi pertumbuhan anak.  Hal 

tersebut dikarenakan kecamatan Dasuk merupakan daerah pesisir sehingga warga 

setempat banyak mengkonsumsi ikan sebagai lauk, dan juga pekerjaan ayah yang 
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sebagian besar sebagai petani menghasilkan sumber bahan makanan seperti sayuran 

tanpa harus membeli.  

Berdasarkan data demografi sebagian besar ibu hanya memiliki 1-2 anak, 

sehingga keluarga lebih memperhatikan kebutuhan balita. Sebagian besar suami 

responden memberikan dukungan berupa menyediakan waktu untuk memantau 

tumbuh kembang anak dan mengetahui informasi pola pemberian makanan yang 

tepat pada anak, serta selalu mendengarkan keluh kesah ibu balita dan selalu 

memberi motivasi. Selain itu, jumlah anggota keluarga dalam serumah sebagian 

besar lebih dari 5 orang karena tinggal bersama kakek dan nenek. Sehingga selain 

suami, anggota keluarga lainnya seperti nenek atau kakek juga ikut mengasuh 

balita. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Isnatri (2016) yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan pola 

pemberian makan pada balita. Penelitian ini menemukan bahwa ibu yang memiliki 

pendidikan tinggi, apabila terjadi ketidakseimbangan faktor maka pola kesehatan 

menjadi kurang.  

5.2.2 Faktor ekonomi terhadap pola pemberian makan pada balita stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor 

ekonomi dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Hal ini dapat diketahui 

dari data pola pemberian makan yang tepat pada balita stunting dengan sebagian 

besar responden memiliki ekonomi yang baik dalam menggunakan pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan. 

Ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan material dari 

sumber yang terbatas. Pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi 
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pola pemberian makan pada balita. Pendapatan dan harga produk makanan juga 

mempengaruhi tingkat konsumsi makanan. Teori transcultural nursing 

menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi nilai ekonomi seseorang adalah 

pemasukan dalam keluarga, sumber penghasilan lain, asuransi kesehatan, dampak 

penghasilan terhadap kesehatan (Andrews & Boyle, 2012). 

Menurut penelitian Subarkah (2016), yang menyatakan bahwa pendapatan 

tinggi akan menentukan daya beli yang baik. Sebaliknya, pendapatan yang rendah 

akan menurunkan daya beli. Penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden 

menggunakan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pokok 

sehingga ibu dapat memberikan makanan yang tepat pada anak. Hasil penelitian ini 

berlawanan dengan penelitian Fauziah (2009) yang menyatakan tingkat pendapatan 

seseorang akan berpengaruh terhadap jenis dan jumlah bahan pangan yang 

dikonsumsinya. Semakin tinggi pendapatan maka kualitas bahan pangan yang 

dikonsumsi semakin baik dengan membeli bahan pangan yang kualitasnya lebih 

baik dan lebih mahal. Pada penelitian ini, meskipun sebagian besar keluarga 

berpenghasilan di bawah UMK Kabupaten Sumenep (<Rp.1.513.335), ibu 

membagi uang tersebut agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi, dan juga sebagian 

besar pekerjaan ayah sebagai petani sehingga sumber bahan makan sudah tersedia 

tanpa harus membeli. Sebagian besar ibu apabila mendapat uang tambahan juga 

dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan anak terlebih dahulu seperti susu atau 

buah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hagos et al. (2017) bahwa pendapatan 

keluarga yang dikeluarkan untuk memperbaiki status gizi anak, dengan 

dibelanjakan untuk membeli makanan yang berkualitas maka dapat mencegah 

kekurangan gizi pada anak. 
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5.2.3 Faktor peraturan dan kebijakan terhadap pola pemberian makan pada 

balita stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor 

peraturan dan kebijakan dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Hal ini 

dapat diketahui dari data pola pemberian makan yang tepat dengan sebagian besar 

ibu yang patuh terhadap peraturan dan kebijakan. Berdasarkan data demografi 

keaktifan hadir ke posyandu, didapatkan sebanyak 82% ibu rutin hadir ke posyandu. 

Ibu dengan pola pemberian makan yang tepat kepada anak sangat terkait 

dengan pendidikan umum yang diterima ibu, sehingga Iewat kunjungan rutin ke 

Posyandu dapat menambah wawasan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan 

(Masithah, Soekirman and Martianto 2005). Posyandu di wilayah kerja Puskesmas 

Dasuk diadakan rutin sebulan sekali, balita yang setiap bulan aktif ke posyandu 

mendapatkan penimbangan berat badan, pemeriksaan kesehatan, pemberian 

makanan tambahan dan penyuluhan gizi. Tentu saja hal ini cukup membantu 

pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita. Balita yang diukur tinggi badan 

berdasarkan umur diketahui mengalami stunting didata oleh kader posyandu, 

selanjutnya bidan desa melaporkan ke bagian ahli gizi di Puskesmas sehingga 

responden dapat berkonsultasi dengan ahli gizi dan mendapatkan PMT untuk balita. 

Selain itu, pelayanan kesehatan di posyandu balita meliputi pemberian imunisasi. 

Menurut penelitian Welasasih (2012) menyatakan bahwa timbulnya status gizi 

stunting tidak hanya karena makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit.  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 tentang penyelenggaraan imunisasi menyatakan bahwa untuk mewujudkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya mencegah 
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terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi. Pada penelitian ini, sebagian besar ibu 

sudah memberikan imunisasi dasar lengkap kepada balita. Namun, beberapa ibu 

mengatakan jadwal imunisasi terkadang tidak sesuai karena balita sedang sakit saat 

jadwal imunisasi sehingga harus menunggu balita sehat terlebih dahulu dan 

dijadwalkan ulang imunisasi. Menurut Ulfani et.al (2011) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pemanfaatan posyandu dan imunisasi lengkap merupakan 

faktor yang berhubungan dengan kejadian underweight, stunting dan wasted. 

5.2.4 Faktor nilai budaya dan gaya hidup terhadap pola pemberian makan 

pada balita stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor nilai 

budaya dan gaya hidup dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Hal ini 

dapat diketahui dari data perilaku ibu yang tepat dalam pemberian makan pada 

sebagian besar ibu yang memiliki nilai positif terhadap nilai budaya dan gaya hidup 

sebesar 53,2%. Selain itu, hasil analisis spearman’s rho didapatkan faktor nilai 

budaya dan gaya hidup memiliki tingkat hubungan yang sedang, sehingga faktor 

nilai budaya dan gaya hidup menjadi faktor yang paling dominan terhadap pola 

pemberian makan pada balita.  

Teori transcultural nursing menjelaskan bahwa budaya merupakan norma 

atau tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari, dan dibagi serta memberikan 

petunjuk berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan (Leininger, 2002). Office of 

Minority Health (OMH) dalam Perry dan Potter (2009) menggambarkan budaya 

sebagai ide-ide, komunikasi, tindakan, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai, dan adat 

istiadat dari kelompok ras, etnik, agama, atau sosial. Budaya mempengaruhi pola 

pemberian makan pada anak dalam hal keyakinan, nilai, dan perilaku yang 
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berkaitan dengan makanan yang berbeda (Brus, et al. 2005 dalam Erika 2014). 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa nilai budaya dan gaya hidup negatif akan 

menyebabkan pola pemberian makan pada anak tidak tepat, sedangkan apabila nilai 

budaya dan gaya hidup positif akan menyebabkan pola pemberian makan tepat pada 

anak. 

 Pada penelitian ini nilai budaya dan gaya hidup positif yang dimiliki 

responden antara lain yaitu ketidakpercayaan terhadap pantangan makanan seperti 

telur, ikan dan ayam yang tidak baik bagi pertumbuhan anak, dan mempercayai 

bahwa makanan yang bergizi baik bagi pertumbuhan anak. Hal ini didukung dengan 

keaktifan ibu untuk datang ke posyandu, sehingga ibu mendapat pengetahuan dalam 

pemberian makan yang tepat pada balita untuk meningkatkan status gizi balita. 

Selain itu kecamatan Dasuk dekat dengan pesisir sehingga warga setempat banyak 

mengkonsumsi ikan sebagai lauk. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Isnatri 

(2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara nilai budaya dan gaya 

hidup dengan pola pemberian makan pada anak dengan status gizi kurang dan status 

gizi buruk. Hal tersebut disebabkan sebagian besar responden memiliki nilai budaya 

dan gaya hidup negatif sehingga menyebabkan pola pemberian makanan ke anak 

tidak tepat. 

Pada penelitian ini, responden yang memiliki nilai budaya dan gaya hidup 

negatif sebesar 46,8% antara lain memiliki riwayat memberikan MP-ASI dini 

berupa air kelapa muda atau ro’-moro’ memberikan pisang halus yang dilumat 

dengan nasi atau lotek saat bayi baru lahir dengan tujuan agar bayi sehat dan kuat, 

mereka yakin bahwa memberikan nasi lebih banyak dari pada lauk dan sayur baik 

bagi kesehatan, dan mereka mempercayai bahwa anak mereka mengalami stunting 
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akibat keturunan dari orang tua. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya 

penyuluhan kesehatan terus-menerus tentang pemberian makan pada bayi dan anak 

untuk menambah pengetahuan ibu sehingga dapat memperbaiki perilaku yang 

kurang tepat untuk meningkatkan status gizi anak. 

5.2.5 Faktor dukungan sosial dan keluarga terhadap pola pemberian makan 

pada balita stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor 

dukungan sosial dan keluarga dengan pola pemberian makan pada balita stunting. 

Hal ini dapat diketahui dari data perilaku ibu yang tepat dalam pemberian makan 

pada ibu yang memiliki cukup dukungan sosial dan keluarga sebesar 51,1%. 

Menurut teori transcultural nursing oleh Leininger (2002) sosial dan 

keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan ditunjukan 

untuk meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. Dukungan sosial dan keluarga 

adalah kemampuan keluarga untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan 

dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Faktor sosial dan keluarga 

meliputi perhatian/dukungan keluarga terhadap ibu dalam pemberian makanan, 

rangsangan psikososial dan praktik kesehatan anak. Setiap anggota keluarga 

memiliki beberapa peran dalam keluarga antara lain motivator, edukator, dan 

fasilitator. Kepala keluarga atau suami berperan penting di dalam suatu keluarga 

termasuk memberikan motivasi, edukasi, dan memfasilitasi istri ketika memberikan 

makanan kepada anak (Efendi dan Makhfudli 2009). 

Pada penelitian ini dukungan sosial dan keluarga yang cukup dan baik 

adalah mendukung dan mempermudah ibu dalam melakukan aktivitas berkaitan 

dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Penelitian ini sesuai dengan 
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penelitian Nurhayati (2015) yang menyatakan faktor sosial dan keterikatan keluarga 

yang baik meningkatkan perilaku ibu yang tepat. Berdasarkan data demografi 

sebagian besar ibu hanya memiliki 1-2 anak, sehingga keluarga lebih 

memperhatikan kebutuhan balita. Sebagian besar suami responden menyediakan 

waktu untuk memantau tumbuh kembang anak dan mengetahui informasi pola 

pemberian makanan yang tepat pada anak, serta selalu mendengarkan keluh kesah 

ibu balita dan selalu memberi motivasi. Selain itu, jumlah anggota keluarga dalam 

serumah sebagian besar lebih dari 5 orang karena tinggal bersama kakek dan nenek. 

Sehingga selain suami, anggota keluarga lainnya seperti nenek atau kakek juga 

sangat sering memberi motivasi, mendengarkan keluhan responden selama 

memberikan makanan, ikut membantu dalam mengasuh anak, dan sering ikut 

mengantarkan responden ke posyandu/puskesmas untuk memantau pertumbuhan 

balita.  Penelitian ini berlawanan dengan penelitian Isnatri (2016) yang menyatakan 

bahwa faktor dukungan sosial dan keluarga tidak berhubungan dengan pola 

pemberian makanan pada balita gizi kurang dan gizi buruk. Hal tersebut disebabkan 

sebagian besar responden memiliki dukungan sosial dan keluarga yang cukup, akan 

tetapi pola pemberian makanan ke anak tidak tepat. 

Dukungan sosial dan keluarga kepada ibu dalam pemberian makan pada 

balita sangat dibutuhkan, mengingat budaya masyarakat Indonesia yang bersifat 

kolektif, yaitu keluarga dan masyarakat turut berperan dalam pola pengurusan anak. 

Informasi mengenai pemberian makan pada balita sesuai usia sebaiknya tidak 

hanya diberikan kepada ibu saja tetapi suami dan keluarga, sehingga mereka juga 

memperoleh informasi tentang pemberian makan pada balita dan dapat membantu 

untuk meningkatkan status gizi balita. 
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5.2.6 Faktor religiusitas dan filosofi terhadap pola pemberian makan pada 

balita stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor 

religiusitas dan filosofi dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Hal ini 

dapat diketahui dari data perilaku ibu yang tepat dalam pemberian makan pada 

sebagian besar ibu yang memiliki nilai positif terhadap religiusitas dan filosofi 

sebesar 69,1%. 

Menurut teori transcultural nursing Leininger (2002) religiusitas 

memberikan motivasi yang sangat kuat untuk menempatkan kebenaran di atas 

segalanya, bahkan di atas kehidupannya sendiri dan menyebabkan seseorang 

memiliki sifat rendah hati dan membuka diri. Religiusitas dan filosofi meliputi 

adanya agama yang dianut, cara pandang terhadap penyakit dan cara 

pengobatan/kebiasaan agama yang mempunyai efek positif terhadap kesehatan. 

Pada penelitian ini nilai positif responden dalam pemberian makan pada balita 

stunting misalnya cara pandang dan cara pengobatan responden terhadap perilaku 

kesehatan dalam hal ini pemberian makan pada balita, seperti halnya cara responden 

dalam berdoa untuk kesehatan anaknya, pemberian makanan yang bergizi sebagai 

wujud syukur responden dan ketenangan jiwa responden dalam merawat anaknya. 

Religusitas seseorang dapat mempengaruhi setiap perilaku seseorang termasuk 

dalam kesehatan dalam hal ini pemberian makan pada balita. 

Pada penelitian ini sebagian besar responden memiliki religiusitas & filosofi 

yang positif, dan mempengaruhi perilaku ibu yang tepat dalam pemberian makan 

pada balita stunting. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini religiusitas ibu 

mempengaruhi pola ketenangan ibu merawat anak, dan mempengaruhi apa yang 
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diberikan ibu terhadap anaknya. Penelitian ini sesuai dengan peneltian Syaltut 

(2016) yang menyatakan sebagian besar ibu yang memiliki religiusitas & filosofi 

yang bersifat positif berupa cara pandang dan cara perawatan yang diberikan 

responden kepada bayinya. 

5.2.7 Faktor teknologi terhadap pola pemberian makan pada balita stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor 

teknologi dengan pola pemberian makan pada balita stunting. Hal ini dapat 

diketahui dari data sebesar 46,8% responden cukup manfaatkan teknologi dalam 

pemberian makan pada balita stunting. 

Menurut teori transcultural nursing oleh Leininger (2002) faktor teknologi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu berdasarkan 

budaya. Teknologi kesehatan adalah sarana prasarana yang memungkinkan 

individu untuk memilih atau mendapatkan penawaran yang menyelesaikan masalah 

dalam pelayanan kesehatan (Giger & Davidhizar, 2013). Faktor teknologi sebagai 

sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam 

menyampaikan informasi dan mempengaruhi kemampuan. Perkembangan media 

elektronik dan cetak pada saat ini telah berkembang sangat pesat. Informasi-

informasi tentang pola pemberian makanan pada anak yang tepat dapat ditemukan 

di media elektronik atau cetak. 

Kim dan Subramanian (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa 

nutrisi pada anak melibatkan akses yang memadai terhadap perawatan dan makan 

untuk anak. Pemanfaatan teknologi yang cukup dalam penelitian ini disebabkan 

responden memanfaatkan media elektronik untuk mencari tahu pola pemberian 

makan yang tepat pada balita. Responden mudah untuk memanfaatkan fasilitas 
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pelayanan kesehatan seperti dapat hadir ke posyandu untuk memantau pertumbuhan 

balita, serta mudah untuk berkonsultasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas 

Dasuk. Namun, berdasarkan hasil penelitian didapatkan skor terendah 

memanfaatkan media cetak (buku, majalah, dll). Sebagian besar responden 

mengatakan jarang mendapatkan informasi dari buku atau majalah. Dengan 

demikian, perlu adanya media cetak (leaflet, booklet, dll) dalam penyuluhan 

kesehatan tentang pemberian makan yang tepat pada balita sehingga lebih 

menunjang pola pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan status gizi balita. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Astuti di kecamatan Godean yaitu 

dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat dengan mudah mengakses 

informasi dari berbagai media, sehingga ibu dapat meningkatkan pengetahuannya. 
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BAB 6  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dasuk 

dengan sasaran responden ibu yang memiliki balita stunting pada tanggal 14-27 

November 2017, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat pendidikan ibu yang rendah tidak mempengaruhi pola pemberian 

makan yang tepat pada balita stunting. 

2. Semakin baik pendapatan keluarga yang digunakan ibu untuk membeli 

makanan yang bergizi maka semakin tepat pola pemberian makan pada balita 

stunting. 

3. Semakin patuh ibu terhadap peraturan dan kebijakan maka semakin tepat pola 

pemberian makan pada balita stunting. 

4. Nilai budaya dan gaya hidup yang positif dan kuat meningkatkan perilaku ibu 

yang tepat dalam pemberian makan pada balita stunting. 

5. Dukungan sosial dan keluarga yang baik meningkatkan perilaku ibu yang tepat 

dalam pemberian makan pada balita stunting. 

6. Faktor religiusitas dan filosofi yang positif meningkatkan perilaku ibu yang 

tepat dalam pemberian makan pada balita stunting. 

7. Ibu yang cukup baik memanfaatkan teknologi maka meningkatkan perilaku 

yang tepat dalam pemberian makan pada balita stunting. 

8. Faktor nilai budaya dan gaya hidup merupakan faktor yang paling dominan 

berhubungan dengan pola pemberian makan pada balita stunting.  
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6.2 Saran 

1. Bagi responden 

Responden diharapkan mempertahankan pola pemberian makan pada balita 

yang sudah tepat, karena stunting merupakan maslah gizi kronis. Pertumbuhan 

tinggi badan tidak sama dengan berat badan, tinggi badan kurang sensitif terhadap 

masalah gizi dalam jangka waktu yang pendek.  

2. Bagi puskesmas 

Informasi mengenai pemberian makan bergizi pada balita sebaiknya tidak 

hanya diberikan kepada ibu saja tetapi juga diberikan kepada keluarga, sehingga 

keluarga juga mendapatkan pengetahuan tentang pola pemberian makan pada balita 

stunting. Informasi tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku keluarga dalam 

memberikan arahan kepada ibu dalam perawatan anak yaitu pemberian makan pada 

balita stunting. Meningkatkan penggunaan media cetak (leaflet, booklet, dll) dalam 

teknologi, agar ibu lebih memanfaatkan teknologi untuk menambah pengetahuan 

tentang pola pemberian makan pada balita yang dapat meningkatkan status gizi 

balita. 

3. Bagi perawat 

Perawat diharapkan dapat menyusun intervensi keperawatan dalam upaya 

meningkatkan status gizi balita. Intervensi yang dapat diberikan diantaranya adalah 

Pendidikan atau penyuluhan kesehatan yang diberikan kepada suami/ keluarga, 

sehingga dapat mendukung perubahan perilaku ibu menjadi yang lebih baik dan 

sesuai dengan kesehatan. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagian besar ibu suku Madura sudah berperilaku tepat dalam pemberian 

makan pada balita stunting. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian pada faktor-faktor yang menyebabkan balita stunting selain pola 

pemberian makan pada balita. 
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Lampiran 6 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Robeta Lintang Dwiwardani 

NIM : 131611123044 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya, akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Faktor 

Pola Pemberian Makan pada Balita Stunting Berdasarkan Teori Transcultural 

Nursing”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pola pemberian makan pada balita stunting berdasarkan 

teori transculural nursing.  

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka saya selaku peneliti akan 

memberikan beberapa lembar pertanyaan dalam bentuk kuesioner terkait pola 

pemberian makan pada balita. Setelah itu saya akan melakukan analisis faktor-

faktor yang berhubungan dengan pola pemberian makan pada balita sesuai 

dengan jawaban yang ibu berikan pada lembar kuesioner. 

Untuk itu saya mohon partisipasi ibu untuk bersedia menjadi responden. 

Kesediaan ibu adalah sukarela atau tanpa paksaan. Data yang diambil dan 

disajikan bersifat rahasia, tanpa menyebutkan nama ibu dan disajikan hanya untuk 

pengembangan ilmu keperawatan. Apabila ibu berkenan menjadi responden, saya 

mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. Atas 

perhatian dan partisipasi ibu dalam penelitian ini saya ucapkan terima kasih. 

 

Sumenep,     November 2017 

Hormat saya, 

 

 

Robeta Lintang Dwiwardani 

NIM. 131611123044 
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Lampiran 7 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya sebagai peneliti, 

Nama  : Robeta Lintang Dwiwardani 

NIM  : 131611123044 

Prodi  : Pendidikan Ners 

Fakultas : Keperawatan 

Universitas : Airlangga 

 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

 

Judul penelitian: Analisis faktor pola pemberian makan pada balita stunting 

berdasarkan teori transculural nursing. 

 

Tujuan penelitian 

Untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan pola pemberian makan pada 

balita stunting berdasarkan teori transcultural nursing. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, 

sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk responden. Responden hanya terlibat 

sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pertanyaan perihal faktor 

pendidikan, ekonomi, peraturan dan kebijakan, nilai budaya dan gaya hidup, 

dukungan sosial dan keluarga, religiusitas dan filosofi, dan teknologi yang 

berhubungan dengan pola pemberian makan pada balita stunting dan pengukuran 

status gizi. Pertanyaan perihal faktor pendidikan, ekonomi, peraturan dan 

kebijakan, nilai budaya dan gaya hidup, dukungan sosial dan keluarga, religiusitas 

dan filosofi, dan teknologi yang berhubungan dengan pola pemberian makan akan 

diisi oleh Ibu setelah pengukuran tinggi badan anak. Pengukuran stunting 

berdasarkan tinggi/panjang badan menurut umur dilakukan kepada anak. 

Pengukuran tinggi badan dilakukan di Posyandu. Waktu keseluruhan perlakuan 

kepada responden adalah 10-15 menit.  

 

Manfaat bagi sampel 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapat leaflet mengenai pola 

pemberian makanan pada anak usia 1-3 tahun (12-36 bulan) yang tepat sehingga 

melalui leaflet ini diharapkan dapat digunakan ibu sebagai sumber informasi guna 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu dalam memberikan makanan yang 

tepat kepada anak sehingga kebutuhan gizi anak tercukupi. 
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Bahaya potensial dan antisipasi 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian ini, karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya menjawab pertanyaan dari kuesioner dan pengukuran 

Panjang/tinggi badan anak usia 1-3 tahun (12-36 bulan). 

 

Hak untuk mengundurkan diri 

Responden memiliki hak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa konsekuensi 

yang dapat merugikan responden. 

 

Insentif untuk subjek 

Sampel yang mengikuti penelitian ini tidak mendapatkan insentif berupa uang, 

tetapi responden mendapatkan souvenir (mangkuk makan anak dan susu UHT) 

yang telah disiapkan oleh peneliti. 

 

Adanya jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas ibu akan dijaga 

kerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas ibu secara jelas 

(menggunakan inisial nama) dan pada laporan penelitian nama ibu dibuat kode.  

 

Informasi Tambahan 

Ibu bisa menanyakan semua hal berkaitan dengan penelitian ini dengan 

menghubungi peneliti: 

Robeta Lintang Dwiwardani 

085330387335 

 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar harapan 

saya agar ibu dapat berpartisipasi dalam penelitian yang saya laksanakan. Akhir 

kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi ibu dalam penelitian 

ini. 

 

 

 

Sumenep,     November 2017 

 

Hormat saya, 

 

 

 

 

Robeta Lintang Dwiwardani 

NIM. 131611123044 
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Lampiran 8 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PESETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama (Inisial) :  

Umur   : 

Orang tua dari (Inisial):  

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai:  

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Pola Pemberian Makan pada Balita 

Stunting Berdasarkan Teori Transcultural Nursing.” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek  

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian  

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur Penelitian 

Responden penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat 

dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 

Sumenep,     November 2017 

Peneliti            Responden 

 

 

(Robeta Lintang Dwiwardani)     (…………(Inisial)) 

 

               Saksi, 

 

 

                 (…………………) 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 9 

LEMBAR KUESIONER 

ANALISIS FAKTOR POLA PEMBERIAN MAKAN PADA BALITA 

STUNTING BERDASARKAN TEORI TRANSCULURAL NURSING 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Diisi oleh responden. 

2. Isilah kuesioner ini dengan lengkap. 

3. Jangan memberi tanda pada kotak sebelah kanan. 

4. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar. 

5. Bertanda *) diisi oleh peneliti 

 

Data Demografi  

1. Tanggal lahir anak: …..(tanggal).-……(bulan)-……..(tahun)*) 

2. Usia anak: ……bulan……hari*) 

3. Panjang/tinggi badan anak: ……….cm*) 

4. Nilai Z-score *) 

a. < -2SD 

b. < -3SD 

5. Jenis kelamin anak: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

6. Umur ibu 

a. < 20 tahun 

b. 20-35 tahun 

c. > 35≥ tahun 

7. Pekerjaan ibu 

a. Ibu rumah tangga 

b. PNS 

c. Swasta 

No. Responden      : 

Tanggal pengisian : 

d. Wiraswasta 

e. Petani 

f. Lainnya 
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8. Jumlah anggota keluarga 

a. ≤ 5 orang 

b. > 5 orang 

9. Jumlah anak 

a. ≤ 2 orang 

b. > 2 orang 

10. Penghasilan yang diperoleh keluarga per bulan 

a. < Rp 1.513.335 

b. ≥ Rp 1.513.335 

11. Kehadiran Posyandu (dalam setahun terakhir) 

a. < 8 kali 

b. ≥ 8 kali 
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Pendidikan 

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan jawaban responden pada jawaban yang 

tersedia. 

Pendidikan terakhir ibu adalah: 

a. Tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar  

b. Tamat Sekolah Dasar sederajat/ tamat SMP 

c. Tamat SMA sederajat 

d. Tamat Akademi/Perguruan Tinggi 

 

Peraturan dan Kebijakan 

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban responden pada kolom jawaban 

yang tersedia. 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah ibu rajin mengantarkan anak ke posyandu 

setiap bulan? 

  

2. Apakah anak mendapatkan imunisasi dasar yang 

lengkap? 

  

3. Apakah imunisasi yang diberikan pada anak sesuai 

jadwal? 

  

 

 

Ekonomi 

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban responden pada kolom jawaban 

yang tersedia. 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Keadaan ekonomi saya membuat saya dapat 

menerapkan pemberian makanan yang tepat pada 

anak saya 

  

2. Penghasilan yang saya peroleh cukup untuk 

membeli beragam makanan bergizi bagi anak 

  

3. Sebagian besar uang penghasilan saya gunakan 

untuk membeli makanan yang bergizi bagi anak 

  

4. Setiap mendapat tambahan penghasilan, saya 

gunakan untuk membeli buah atau susu 
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Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban responden pada kolom jawaban 

yang tersedia 

Keterangan: 

SS (Sangat Setuju)     S (Setuju) 

TS (Tidak Setuju)     STS (Sangat Tidak Setuju) 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya yakin bahwa makanan yang bergizi baik bagi 

pertumbuhan anak. 

    

2. Saya yakin bahwa saya dapat menyiapkan makanan yang 

bergizi bagi anak. 

    

3. Saya yakin bahwa saya dapat memilih makanan yang tepat 

bagi pertumbuhan anak. 

    

4. Saya yakin bahwa memakan banyak telur dapat 

menyebabkan bisulan pada anak. 

    

5. Saya yakin bahwa memakan banyak ikan dapat 

menyebabkan cacingan pada anak. 

    

6. Saya yakin bahwa memakan ayam dapat menyebabkan gatal 

pada anak. 

    

7. Saya yakin bahwa memberikan nasi pisang (lothek) dan 

memberikan minum air kelapa muda (ro’moro’) ketika usia 

anak kurang dari 6 bulan dapat membuat anak sehat dan 

cepat besar. 

    

8. Saya yakin bahwa makan daging bagus untuk pertumbuhan 

anak. 

    

9. Saya yakin bahwa memberikan makan mie instan dapat 

membuat anak kenyang dan tidak rewel 

    

10. Saya yakin bahwa memberikan nasi lebih banyak dengan 

sedikit sayuran dan lauk tidak baik bagi pertumbuhan anak. 

    

11. Saya yakin bahwa saya memberikan makanan pada anak 

tanpa pantangan dan sesuai kebutuhannya. 

    

12. Saya yakin bahwa tubuh anak yang pendek disebabkan 

karena keturunan orang tua. 
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Dukungan Sosial dan Keluarga 

Berilah tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang tersedia 

Keterangan: 

SS (Sangat Sering)   S (Sering) 

J (Jarang)    TP (Tidak Pernah)  

No. Pernyataan SS S J TP 

1. Keluarga mendengarkan keluhan saya dalam memberi 

makanan pada anak 

    

2. Keluarga memotivasi saya untuk memberi anak makan 3 kali 

sehari 

    

3. Keluarga menganjurkan saya untuk menyiapkan makanan 

anak dengan menu seimbang (nasi, lauk, sayur, buah dan 

susu) setiap hari 

    

4. Keluarga menganjurkan saya untuk memberikan anak 

makanan dengan porsi sesuai usianya 

    

5. Keluarga memotivasi saya untuk tetap memberikan ASI atau 

mengganti dengan susu formula pada anak 

    

6. Keluarga saya ikut berperan dalam pemberian makanan pada 

anak saya 

    

7. Saya dijadikan contoh yang baik ketika sedang memberikan 

makanan pada anak saya 

    

8. Keluarga membimbing saya untuk memberikan makanan 

sesuai dengan jadwal makan anak (pagi, siang, malam) 

    

9. Keluarga membantu saya memperhatikan porsi makanan 

yang dikonsumsi anak sesuai usianya 

    

10. Keluarga membantu saya dalam mengolah bahan makanan 

yang tidak disukai anak (daging, sayur, buah, dsb) agar 

kebutuhan gizi anak terkecukupi 

    

11. Keluarga membimbing saya untuk membuat menu makanan 

berbeda setiap pemberian makanan 

    

12. Keluarga mendampingi saya untuk berkonsultasi ke petugas 

kesehatan untuk mendapatkan informasi tentang pemberian 

makanan yang tepat bagi anak 

    

13. Keluarga menyediakan bahan makanan yang cukup untuk 

saya olah sebagai makanan anak 

    

14. Keluarga mengantarkan dan menyediakan biaya ke klinik 

atau puskesmas untuk memantau kesehatan anak 
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Religiusitas dan Filosofi 

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban responden pada kolom jawaban 

yang tersedia. 

Keterangan: 

SS: Sangat setuju    S: Setuju 

TS: Tidak setuju    STS: Sangat tidak setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya mempunyai agama dan mempercayai 

makanan yang telah saya berikan kepada anak 

saya merupakan rezeki dari Tuhan. 

    

2. Saya memberi makanan yang bergizi kepada 

anak saya sebagai wujud syukur atas apa yang 

diberikan Tuhan kepada saya. 

    

3. Saya sering berdo’a untuk kesehatan anak saya     

4. Saya menjaga hubungan baik dengan orang- 

orang di sekitar saya dan saling bertukar 

informasi tentang pemberian makanan pada 

balita. 

    

5. Saya sering mengikuti majelis ta’lim/pengajian 

dan saling berbagi pengalaman tentang 

pemberian makan pada balita. 

    

 

Teknologi 

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban responden pada kolom jawaban 

yang tersedia. 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya mendapatkan kemudahan dalam menyimpan atau 

memperoleh informasi tentang pemberian makanan pada 

anak sesuai usianya melalui: 

a) Media cetak elektronik (handphone, televis, radio, dll) 

b) Media cetak (buku, majalah, koran, dll) 

c) Petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan, dll) 

  

2. Saya mendapatkan kemudahan dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan untuk memantau pertumbuhan anak 

saya 
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Pola Pemberian Makan 

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban responden pada kolom jawaban 

yang tersedia. 

Keterangan: 

SS: Sangat sering     S: Sering 

J: Jarang      TP: Tidak pernah 

No. Pernyataan SS S J TP 

Jenis makanan     

1. Saya memberikan anak makanan dengan menu 

seimbang (nasi, lauk, sayur, buah, dan susu) setiap 

hari. 

    

2. Saya memberikan anak makanan yang 

mengandung lemak (alpukat, kacang, daging, ikan, 

telur, susu) setiap hari. 

    

3. Saya memberikan anak makanan yang 

mengandung karbohidrat (nasi, umbi-umbian, 

jagung, tepung) setiap hari. 

    

4. Saya memberikan anak makanan yang 

mengandung protein (daging, ikan, kedelai, telur, 

kacang-kacangan, tahu, tempe, susu) setiap hari. 

    

5. Saya memberikan anak makanan yang 

mengandung vitamin (buah, sayur) setiap hari. 

    

Jumlah makanan     

6. Anak saya mengahabiskan semua makanan yang 

ada di piring/mangkuk setiap kali makan. 

    

Jadwal makan     

7. Saya memberikan makan anak saya secara teratur 3 

kali sehari (pagi, siang, sore/malam). 

    

8. Saya memberikan makanan selingan 1-2 kali sehari 

diantara makanan utama 

    

9. Anak saya makan tepat waktu     

10. Saya membuat jadwal makan anak      

11. Saya memberikan makan anak saya kurang dari 30 

menit. 
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