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ABSTRAK 

 

ANALISIS FAKTOR KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 

24-59 BULAN BERBASIS TRANSCULTURAL NURSING DI DESA 

MOROMBUH KECAMATAN KWANYAR BANGKALAN 

 

Cross Sectional 

 

Oleh: Nur Puji Winasis 

 

Pendahuluan: Stunting pada balita merupakan indikasi malnutrisi yang sifatnya 

kronis sebagai akibat dari keadaan buruk yang berlangsung lama dari sejak lahir. 

Stunting yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat meningkatkan 

angka kematian dan gangguan fungsi tubuh. Malnutrisi pada balita juga dapat timbul 

karena adanya budaya, kebiasaan dan sosial masyarakat terhadap makanan. Madura 

dikenal sebagai masyarakat patriarkal dan menganggap budaya sebagai jati diri dalam 

berperilaku termasuk perilaku kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

faktor kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan berbasis Transcultural Nursing. 

Metode: Penelitan ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan 

cross-sectional. Jumlah responden sebanyak 97 ibu dengan balita (24-59 bulan) di desa 

Morombuh dengan teknik simple random sampling. Variabel terikat penelitian ini 

adalah kejadian stunting. Variabel bebas terdri dari faktor teknologi, dukungan keluarga 

dan sosial, nilai budaya dan gaya hidup, ekonomi dan pendidikan ibu. Pengumpulan 

data menggunakan microtoise dan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji statistik 

chi-square dengan tingkat kemaknaan α≤0,05. Hasil: ada hubungan antara faktor 

teknologi (p= 0,045), faktor dukungan keluarga dan sosial (p= 0,048), nilai budaya & 

gaya hidup (p= 0,013), dan faktor ekonomi (p= 0,034) dengan kejadian stunting pada 

balita. Diskusi: Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai intervensi berbasis transcultural nursing sebagai upaya pencegahan 

dan penanganan stunting sejak dini. 

  

Kata kunci: stunting, status gizi, malnutrisi, transcultural nursing 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF FACTOR STUNTING CASES IN 24-59 MONTHS OLD 

CHILDREN BASED ON TRANSCULTURAL NURSING AT DESA MOROMBUH 

KECAMATAN KWANYAR BANGKALAN 

 

Cross Sectional 

 

By: Nur Puji Winasis 

 

Background: Stunting as a phenomenon on toddlers under five years old is a 

chronic indication to malnutrition as the outcome of prolonged health plight since birth. 

Stunting cases occured during the first thousand days of life could increase the death 

rate and disruption of body function. Malnutrition on toddlers could also emerge 

because of cultural, life custom, and social factors of the related society regarding to 

food. Madura is known as a patriarchal society which deems its culture as a form of 

behavioral identity, including the health behaviors. This study was aimed to investigate 

the factors of stunting on toddlers in the age from 24 to 59 months based on 

Transcultural Nursing. Method: This study used the descriptive analytical design with 

the cross-sectional approach. The total 97 mothers with their toddlers aged 24 to 59 

months old from Morombuh Village were sampled using simple random sampling. The 

dependent variable was stunting status, while the independent variables were 

technological, kinship and social support, cultural values and lifestyles, economic, and 

mother’s formal education as the factors. The data was collected using microtoise and 

questionnaires, thereupon analyzed by chi-square test with a degree of significance α 

<0.05. Result: There were associations between technological factor (p= 0,045), 

kinship and social support (p= 0,048), cultural values and lifestyles (p= 0,013), and 

economic factor (p= 0,034) with toddlers’ stunting status. Discussion: Further research 

is suggested to analyze the intervention based on transcultural nursing approach in order 

to prevent and handle the occurance of stunting on early ages. 

  

Keywords: stunting, nutritional status, malnutrition, transcultural nursing 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya 

dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah mencari solusi 

berkelanjutan untuk mengakhiri kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi dan 

untuk mencapai ketahanan pangan pada tahun 2030. Kurang gizi pada masa anak-

anak dengan/tanpa sakit yang berulang, akan menyebabkan bentuk tubuh yang 

stunting/kuntet pada masa dewasa (Soetjiningsih, 1995).  

World Health Organization (WHO) tahun 2005 menyatakan, stunting adalah 

salah satu bentuk gizi kurang yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur 

diukur dengan standar deviasi dengan referensi. Indikator tinggi badan menurut 

umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat 

dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup dan 

pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang 

mengakibatkan anak mengalami stunting (Anindhita, 2012). Stunting terjadi mulai 

janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. 

Menurut penelitian Ramli, Agho K, Inder K, Bowe S, J J, Dibley M (2009), 

kejadian stunting tertinggi di Indonesia terjadi pada anak usia 24-59 bulan.  

Dampak stunting  yang dapat ditimbulkan dalam jangka pendek antara lain 

dapat mengakibatkan ternganggunya pertumbuhan fisik yaitu akan memiliki postur 

tubuh tak maksimal saat dewasa, gangguan metabolisme tubuh serta gangguan 

perkembangan otak. Stunting pada anak usia dini juga sering dikaitkan   

dengankemampuan kognitif yang rendah di akhir masa remaja. Kinerja saraf anak 
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stunting kerap menurun yang berimplikasi pada rendahnya kecerdasan anak. Salah 

satu kurang gizi pada anak usia dini yaitu stunting, memiliki kemampuan kognitif 

dan nilai IQ rendah dengan ciri-ciri rendahnya kemampuan belajar dan pencapaian 

prestasi disekolah (Solihin, Anwar and Sukandar, 2013). Akibat buruk yang akan 

terjadi dalam jangka panjang antara lain, menurunnya kekebalan tubuh sehingga 

mudah sakit dan risiko tinggi untuk mengalami penyakit diabetes, kegemukan, 

penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua 

(Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018). 

Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia 

baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan 

memperlebar ketimpangan. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat 

mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi di Indonesia (Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017).  

Global Nutrition Report tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia 

menduduki peringkat ke dua puluh tujuh di dunia dan peringkat ke sembilan di asia 

untuk prevalensi anak dengan kondisi stunting sebesar 36,4% di tahun 2013. 

Dibandingkan beberapa negara tetangga, prevalensi balita stunting di Indonesia 

juga tertinggi dibandingkan Philipines (30%), Myanmar (29%), Viet Nam (25%), 

Brunei Darussalam (20%), Malaysia (18%), Thailand (16%) dan Singapura (4%)         

(GNR, 2017). Berdasarkan hasil PSG, laporan status gizi anak 0-59 bulan dengan 

kategori pendek dan sangat pendek menunjukkan peningkatan prevalensi dari 29% 

pada tahun 2015 menjadi 29,6% pada tahun 2017. Artinya pertumbuhan tidak 

maksimal diderita oleh satu dari tiga anak balita di Indonesia (Kemenkes RI, 2018).  



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

3 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

Berdasarkan data PSG 2017, persentase balita pendek dan sangat pendek di 

Provinsi Jawa Timur didapatkan sebesar 26,7% (Kemenkes RI, 2018). Kabupaten 

Bangkalan adalah salah satu kabupaten memiliki prevalensi stunting kategori 

sangat tinggi yaitu 43% dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Pulau Madura 

yaitu Pamekasan (42,5%), Sumenep (32,3%), dan Sampang (26,4%). Berdasarkan 

data hasil Kegiatan Bulan Timbang Februari 2018 dari Puskesmas Kwanyar, salah 

satu desa yang termasuk daerah prioritas intervensi stuntingdi Jawa Timur adalah 

Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar karena terjadi peningkatan secara signifikan 

dari jumlah kejadian dari 32 menjadi 88 dari total 192 balita. Berdasarkan 

wawancara dengan Kepala Puskesmas Kwanyar, Desa Morombuh termasuk 1000 

desa prioritas intervensi stunting didasarkan atas kriteria jumlah dan prevalensi 

balita stunting, yang dibobot dengan tingkat kemiskinan provinsi (desa-kota).  

Latar belakang budaya atau suku dan tata kehidupan sosial yang berbeda satu 

sama lain berpengaruh terhadap sistem tingkah laku dan tindakan yang terpola dan 

sistem sosial dari suatu komunitas masyarakat tertentu, termasuk dalam hal 

kebiasan makan. Permasalahan gizi, terutama malnutrisi pada balita yang 

berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak balita juga dapat timbul 

karena adanya budaya, kebiasaan dan sosial masyarakat terhadap makanan seperti 

pola makan dan pantangan (Andriani and Wirjatmadi, 2013). 

Budaya yang berkaitan dengan kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia sangat 

kaya dan beragam. Salah satu contoh adalah pantangan makanan untuk ibu hamil di 

Kartasura yang mayoritas bersuku Jawa. Menurut Wahjono (2011) dalam 

Novitasari (2016), terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh ibu hamil  bersuku 

Jawa yaitu tidak memakan daging hewan yang lahir sungsang, tidak makan ikan 
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yang kanibal seperti ikan kutuk, dilarang makan daging hewan yang berdarah panas 

seperti rusa dan kambing serta dilarang memakan durian dan nanas. Salah satu 

daerah di Jawa Timur yaitu Madura, juga dikenal memiliki budaya yang khas, unik 

dan identitas budaya tersebut dianggap jati diri setiap individual etnik Madura 

dalam berperilaku dan bermasyarakat. Madura dikenal sebagai masyarakat 

patriarkal, dimana perempuan tidak memiliki posisi yang signifikan, hal ini dapat 

dilihat dari kecilnya akses perempuan terhadap pendidikan kesehatan maupun 

pelayanan kesehatan, bahkan ketika ibu sedang hamil (Andriani and Wirjatmadi, 

2013). Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tidak adekuat selama masa kehamilan 

dan rendahnya pengetahuan ibu berpengaruh terhadap terjadinya stunting selama 

usia 6-18 bulan (Fitri, 2012) 

Dalam Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak Etnik Madura 

Kabupaten Sampang (2012) dan Hidayat (2013) disebutkan beberapa budaya pada 

Etnik Madura yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Budaya ini meliputi 

pada masa kehamilan, masa persalinan, masa menyusui dan masa balita. Pada masa 

setelah melahirkan misalnya praktik membuang kolostrum karena dianggap kotor. 

Beberapa jam setelah lahir bayi mulai diperkenalkan makanan selain ASI 

diantaranya madu dan kelapa muda yang dianggap bermanfaat untuk melicinkan 

pencernaan sehingga bayi dapat menerima makanan apapun yang diberikan 

kepadanya.  Ada pula budaya ter-ater saat bayi lahir atau diberi nasi pisang (lothek) 

saat usia bayi belum mencapai 6 bulan supaya bayi tumbuh besar dan kuat. 

Menurut penelitian oleh Teshome B Kogi-Makau W, Getahun Z and Taye, G 

(2009) perilaku penundaan IMD, membuang kolostrum, pemberian MP-ASI dini 
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atau pemberian makanan pre-lakteal memiliki dampak sistemik yang buruk 

sehingga anak rentan terhadap infeksi dan berisiko tinggi mengalami stunting. 

Munawara, Yasak and Dewi (2015) menjelaskan bahwa Suku Madura 

terkenal dengan masyarakat yang kental dengan budaya dan adat istiadat nenek 

moyang,  oleh karena itu analisis masalah dengan pendekatan transkultural sangat 

dibutuhkan. Transcultural Nursing adalah sebuah teori model yang digambarkan 

oleh Leininger (2002) dapat digunakan untuk mengidentifikasi determinan kejadian 

stunting. Teori Transcultural Nursing memiliki tujuh faktor yang mempengaruhi 

budaya terkait perilaku kesehatan yang terdiri atas faktor teknologi yaitu akses 

terhadap teknologi, informasi dan layanan kesehatan yang dapat mendukung 

terjadinya perilaku kesehatan sehingga perlu dinilai; Faktor religiusitas dan filosofi, 

kebiasaan agama yang bedampak pada kesehatan; Faktor sosial dan dukungan 

keluarga Suku Madura kental budaya dan adat istiadat yang dapat diturunkan 

melalui keluarga atau masyarakat; Nilai budaya dan gaya hidup, perilaku 

masyarakat Madura seperti menunda IMD, membuang kolostrum, pemberian MP-

ASI dini atau pemberian makanan pre-lakteal memiliki dampak sistemik yang 

buruk; Faktor politik dan legal, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan 

kesehatan ; Faktor ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan rumah tangga dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari; Faktor pendidikan, masih banyak dijumpai 

pendidikan rendah pada kaum perempuan di Madura (Munawara, Yasak dan Dewi, 

2015). 

Berdasarkan uraian diatas, dimensi budaya di Madura masih sangat kuat, oleh 

karena itu analisis masalah dengan pendekatan lintas budaya sangat dibutuhkan. 

Faktor kejadian stunting pada balita di Kwanyar Kabupaten Bangkalan dan 
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kaitannya dengan faktor-faktor dalam Transcultural Nursing masih belum dapat 

dijelaskan. Peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan berbasis Transcultural 

Nursing di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan 

harapan yang besar untuk dapat memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas 

kepada masyarakat, khususnya para ibu atau calon ibu dan tenaga kesehatan 

mengenai pencegahan dan asuhan keperawatan anak dengan stunting, serta untuk 

merancang program pengendalian gizi buruk selanjutnya, sehingga masalah dapat 

ditangani dengan tepat.  

1.2 Rumusan Masalah  

Faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak 

usia 24-59 bulan berbasis Transcultural Nursing di Desa Morombuh Kecamatan 

Kwanyar Bangkalan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak 

usia 24-59 bulan berbasis Transcultural Nursing di Desa Morombuh Kecamatan 

Kwanyar Bangkalan  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis faktor teknologi yang berhubungan dengan kejadian stunting 

pada anak usia 24-59 bulan  

2. Menganalisis faktor sosial dan dukungan keluarga yang berhubungan dengan 

kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan  
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3. Menganalisis faktor nilai budaya dan gaya hidup yang berhubungan dengan 

kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan  

4. Menganalisis faktor ekonomi yang berhubungan dengan kejadian stunting pada 

anak usia 24-59 bulan  

5. Menganalisis faktor pendidikan yang berhubungan dengan kejadian stunting 

pada anak usia 24-59 bulan  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu 

keperawatan khususnya bidang keperawatan maternitas, anak dan komunitas 

mengenai pencapaian perkembangan anak sesuai usia 24-59 bulan dan menekan 

angka stunting melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Responden/Masyarakat 

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan 

pengetahuan, menambah wawasan, kesadaran, dan termotivasi dalam melalui 

pemenuhan kebutuhan nutrisi secara tepat. Sehingga masyarakat dapat melakukan 

upaya pencegahan dan meminimalisir resiko kejadian stunting pada balita sejak 

dini.  

2. Bagi Tenaga Kesehatan  

Sebagai acuan bagi petugas kesehatan dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan pada masyarakat terutama dalam pemenuhan gizi dan status 

perkembangan balita.  
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3. Bagi Puskesmas/Dinas Kesehatan  

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program 

terkait health education kepada ibu tentang ketepatan pemenuhan kebutuhan nutrisi 

pada anak usia 24-59 bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan 

secara tepat. Dan menjadi bahan masukan untuk perencanaan program pencegahan 

dan penanggulangan stunting pada balita secara efektif dan efisien, sehingga dapat 

menurunkan prevalensi stunting khususnya usia 24- 59 bulan di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar Bangkalan. 
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2. BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pertumbuhan Balita  

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan  

Menurut Soetjiningsih (1995) dalam Adriana (2013), istilah tumbuh kembang 

mencakup dua peristiwa yang sifatnya saling berbeda tetapi saling berkaitan dan 

sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian mengenai 

pertumbuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut: Pertumbuhan (growth) 

adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ, 

maupun individu yang dapat diukur secara kuantitati dengan ukuran berat (gram, 

pound, kilogram), ukuran panjang (cm, meter, inch), umur tulang dan 

keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh) (Whaley and Wong, 

2000). Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan dalam 

struktur dan fungsi tubuh yang sederhana menjadi lebih kompleks dalam pola yang 

teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Hal ini 

berkaitan dengan adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, organ-organ, dan 

sitem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat 

memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan kognitif, motorik, emosi, sosial 

dan bahasa sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya (Soetjiningsih, 1995).  

Istilah pertumbuhan dan perkembangan keduanya mengacu pada proses 

dinamis. Secara alamiah, setiap individu hidup akan melalui tahap pertumbuhan 

dan perkembangan, yaitu sejak embrio sampai akhir hayatnya mengalami 

perubahan ke arah peningkatan baik secara ukuran maupun secara perkembangan 

(Supartini, 2004);( Kozier, Erb, Berman and Snyder, 2011).  
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2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak  

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak menurut 

Hidayat (2008), Adriana (2013) dan Sembiring (2017) adalah:  

1. Faktor internal  

Faktor internal yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak, yaitu :  

a. Ras/etnik atau suku bangsa  

 Anak yang dilahirkan dari ras/bangsa tertentu memiliki kecenderungan lebih 

besar atau tinggi, orang Asia cenderung lebih pendek dan kecil dibandingkan 

dengan orang Eropa atau Suku Asmat dari Iria berkulit hitam. 

b. Keluarga  

 Ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh tinggi, pendek, 

gemuk, atau kurus.  

c. Umur  

 Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun pertama 

kehidupan, dan pada masa remaja.  

d. Jenis kelamin 

 Fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada 

laki-laki. Akan tetapi setelah melewati masa pubertas, pertumbuhan anak 

laki-laki maupun perempuan, keduanya akan lebih cepat.  

e. Genetik 

 Genetik (heredokonstitusional) adalah bawaan anak yaitu potensi anak yang 

akan menjadi ciri khasnya. Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh 

pada tumbuh kembang anak, contohnya seperti kerdil.  
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f. Kelainan kromosom 

 Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan 

seperti pada sindroma Down’s dan sindroma Turner’s.  

2.  Faktor eksternal  

Berikut ini adalah faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada tumbuh 

kembang anak.  

a. Faktor prenatal  

1) Mekanis 

Segala hal yang memengaruhi janin atau posisi janin dalam uterus. Posisi 

fetus yang abnormal bisa menyebabkan kelainan kongenital seperti club 

foot.  

2) Toksin/zat kimia 

Hal ini berkaitan dengan penggunaan obat-obatan, alkohol, atau kebiasaan 

merokok oleh ibu hamil. Beberapa obat-obatan seperti Aminopterin atau 

Thalidomid dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti palatoskisis.  

3) Endokrin 

Diabetes mellitus dapat menyebabkan makrosomia, kardiomegali, dan 

hyperplasia adrenal.  

4) Radiasi 

Paparan radiasi dan sinar Rontgen dapat mengakibatkan kelainan pada 

janin seperti mikrosefali, spina bifida, retardasi mental, dan deformitas 

anggota gerak, kelainan kongenital mata, serta kelainan jantung.  
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5) Infeksi  

Infeksi pada trimester pertama dan kedua oleh TORCH (Toksoplasma, 

Rubella, Citomegali virus, Herpes simpleks) dapat menyebabkan kelainan 

pada janin seperti katarak, bisu tuli, mikrosefali, retardasi mental, dan 

kelainan jantung kongenital.  

6) Kelainan imunologi  

Eritoblastosis fetalis timbul atas dasar perbedaan golongan darah antara 

janin dan ibu sehingga ibu membentuk antibody terhadap sel darah merah 

janin, kemudian melalui plasenta masuk ke dalam peredaran darah janin 

dan akan menyebabkan hemolysis yang selanjutnya mengakibatkan 

hiperbilirubinemia dan kerniktus yang akan menyebabkan kerusakan 

jaringan otak.  

7) Anoksia embrio  

Anoksia embrio yang disebabkan oleh gangguan fungsi plasenta 

menyebabkan pertumbuhan terganggu.  

8) Psikologi ibu  

Kehamilan yang tidak diinginkan serta perlakuan salah atau kekerasan 

mental pada ibu hamil dan lain-lain.  

b.  Faktor persalinan  

Komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, asfiksia dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan otak. 

c. Faktor pasca persalinan  

1) Nutrisi  
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Nutrisi merupakan salah satu komponen yang penting selama masa 

pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkermbangan seseorang akan terhambat 

apabila kebutuhan nutrisi tidak atau kurang terpenuhi.  

2) Penyakit kronis atau kelainan kongenital  

Tuberculosis, anemia, dan kelainan jantung bawaan mengakibatkan 

retardasi pertumbuhan jasmani.  

3) Lingkungan fisik dan kimia  

Lingkungan yang sering disebut melieu adalah tempat anak tersebut hidup 

berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar anak (provider). Sanitasi 

lingkungan yang kurang baik, kurangnya sinar matahari, paparan sinar 

radioaktif dan zat kimia tertentu (Pb, Merkuri, rokok, dan lain-lain) 

mempunyai dampak yang negatif terhadap pertumbuhan anak.  

4) Psikologis 

Hubungan anak dengan orang sekitarnya. Seorang anak yang tidak 

dikehendaki oleh orang tuanya atau anak yang selalu merasa tertekan, akan 

mengalami hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangan.  

5) Budaya Lingkungan  

Budaya lingkungan dapat menentukan presepsi seseorang atau masyarakat 

tentang pola hidup sehat. Sebagai contoh, anak dalam masa pertumbungan 

membtuhkan makanan bergizi, namun karena terdapat adat atau budaya 

tertentu tentang pemberian makan pada anak, makan tentu akan 

berpengaruh terhadap masa tumbuh kembang anak.  
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6) Sosioekonomi  

Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan serta kesehatan 

lingkungan yang jelek dan ketidaktahuan, hal tesebut menghambat 

pertumbuhan anak. 

7) Lingkungan pengasuhan  

Pada lingkungan pengasuhan, interaksi ibu-anak sangat memengaruhi 

tumbuh kembang anak.  

8) Stimulasi  

Perkembangan memerlukan rangsangan atau stimulasi, khususnya dalam 

keluarga, misalnya penyediaan mainan, sosialisasi anak, olah raga serta 

keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain terhadap kegiatan anak.  

9) Obat-obatan  

Pemakaian kortikosteroid jangka panjang akan menghambat pertumbuhan, 

demikian halnya dengan pemakaian obat perangsang terhadap susunan 

saraf yang menyebabkan terhambatnya produksi hormon pertumbuhan.  

2.2 Konsep Status Gizi  

Status gizi merupakan keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan 

antara jumlah asupan zat gizi atau jumlah makanan (zat gizi) yang dikonsumsi 

dengan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang merupakan cerminan dari 

ukuran terpenuhinya kebutuhan gizi yang secara parsial dapat diukur dengan 

antropometri atau biokimia secara klinis (Depkes R.I, 2009).  

Penentuan status gizi masing-masing kelompok umur tidak selalu sama telah 

tercantum dalam peraturan Kemenkes RI, NOMOR:1995/MENKES/SK/XII/2010 

tentang standar gizi balita. Standar tersebut mengatur tentang penentuan status gizi 
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berdasarkan Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan 

menurut Umur (PB/U atau TB/U), Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi 

Badan (BB/PB atau BB/TB), dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U). 

Masing-masing indikator tersebut memiliki pembagian kategori yang berbeda-beda.  

1. BB/U: indeks ini diperoleh dari perbandingan antara berat badan dengan umur 

yang dapat digunakan untuk menilai kemungkinan anak dengan berat badan 

kurang atau sangat kurang.  

2. PB/U atau TB/U: indeks ini diperoleh dari perbandingan antara PB atau TB 

dengan umur yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kurang 

gizi kronis yaitu pendek dan sangat pendek.  

3. BB/PB atau BB/TB: indeks ini diperoleh untuk merefleksikan BB 

dibandingkan dengan pertumbuhan menurut PB atau TB yang dapat digunakan 

untuk menilai kemungkinan anak dengan kategori kurus atau sangat kurus yang 

merupakan masalah gizi akut.  

4. IMT/U: indikator yang diperoleh dengan membandingkan antar IMT dengan 

umur yang hasilnya cenderung menunjukkan hasil yang sama dengan indeks 

BB/TB atau BB/PB.  

2.2.1 Status Gizi Stuntingpada Anak Balita  

Balita Pendek (stunting) adalah status gizi yang berdasarkan indeks PB/U 

atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil 

pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan   -

3 SD (pendek/stunted) dan <-3 SD (sangat pendek/severely stunted)         

(Kemenkes R.I, 2012). Indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) memberikan 

indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang 
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berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup dan pola asuh/pemberian 

makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak 

mengalami stunting (Anindhita, 2012). 

Anak-anak yang underweight atau stunting mungkin tidak menunjukkan 

catch-up growth di masa kecil, dengan demikian mereka membawa risiko 

kesehatan yang buruk ke dalam kehidupan saat dewasa. Stunting pada anak 

merupakan indikator utama dalam menilai kualitas modal sumber daya manusia di 

masa mendatang. Gangguan pertumbuhan yang diderita anak pada awal kehidupan, 

pada hal ini stunting, dapat menyebab kerusakan yang permanen. Keberhasilan 

perbaikan ekonomi yang berkelanjutan dapat dinilai dengan berkurangnya kejadian 

stunting pada anak-anak usia dibawah 5 tahun (UNSCN, 2008).  

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stunting 

Menurut Bappenas R.I (2013) beberana faktor penyebab stunting ini dapat 

disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Langsung 

 a.  Asupan Gizi balita  

Saat ini Indonesia mengahadapi masalah gizi ganda, permasalahan gizi ganda 

tersebut adalah adanya masalah kurang gizi dilain pihak masalah kegemukan atau 

gizi lebih telah meningkat. Keadaan gizi dibagi menjadi 3 berdasarkan pemenuhan 

asupannya yaitu:  

1)  Kelebihan gizi adalah suatu keadaan yang muncul akibat pemenuhan asupan 

zat gizi yang lebih banyak dari kebutuhan seperti gizi lebih, obesitas atau 

kegemukan  
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2) Gizi baik adalah suatu keadaan yang muncul akibat pemenuhan asupan zat gizi 

yang sesuai dengan kebutuhan.  

3) Kurang gizi adalah suatu keadaan yang muncul akibat pemenuhan asupan zat 

gizi yang lebih sedikit dari kebutuhan seperti gizi kurang dan buruk, pendek, 

kurus dan sangat kurus (Depkes R.I, 2009).  

Asupan gizi yang adekuat sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh balita. Masa kritis ini merupakan masa saat balita akan 

mengalami tumbuh kembang dan tumbuh kejar. Balita yang mengalami kekurangan 

gizi sebelumnya masih dapat diperbaiki dengan asupan yang baik sehingga dapat 

melakukan tumbuh kejar sesuai dengan perkembangannya. Apabila intervensinya 

terlambat balita tidak akan dapat mengejar keterlambatan pertumbuhannya yang 

disebut dengan gagal tumbuh. Penelitian yang menganalisis hasil Riskesdas 

menyatakan bahwa konsumsi energi balita berpengaruh terhadap kejadian balita 

pendek, selain itu pada level rumah tangga konsumsi energi rumah tangga di bawah 

rata-rata merupakan penyebab terjadinya anak balita pendek (Sihadi dan Djaiman, 

2011).  

b. Umur 

Beberapa penelitian menunjukkan faktor usia merupakan salah satu faktor 

yang turut menentukan kebutuhan gizi seseorang, (Rengma, 2016; Vonaesch, 

2017; Khara 2017; Rabaoarisoa, 2017; Kismul, 2018). Kelompok usia balita 

mudah mengalami perubahan keadaan gizi, karena anak usia 1-3 tahun merupakan 

konsumen pasif dimana segala sesuatu yang dikonsumsinya masih tergantung dari 

apa yang diberikan dan disediakan oleh orang tuanya. Berdasarkan penelitian 

Ramli (2009) dalam Aditianti (2010) di Maluku Utara menunjukkan bahwa, 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

18 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

prevalensi stunting dan severe stunting lebih tinggi pada anak usia 24-59 bulan, 

yaitu sebesar 50% dan 24%, dibandingkan anak-anak berusia 0-23 bulan.  

c. Jenis Kelamin 

Prevalensi wasting dan stunting secara konkuren tertinggi pada kelompok 

usia 12-24 bulan dan secara signifikan lebih tinggi anak laki-laki dibandingkan 

dengan anak perempuan (Keino, 2014; Rengma, 2016; Vonaesch, 2017; Khara, 

2017; Kismul, 2018). Namun berdasarkan penelitian Nasikhah (2012), pola asuh 

orang tua dalam memberikan makanan pada anak dimana dalam kondisi 

lingkungan dan gizi yang baik, pola pertumbuhan anak laki-laki lebih baik 

daripada perempuan.  

d.  Penyakit Infeksi  

Penyakit infeksi yang sering diderita balita seperti cacingan, Infeksi saluran 

pernafasan Atas (ISPA), diare dan infeksi lainnya sangat erat hubungannya dengan 

status mutu pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi, kualitas lingkungan 

hidup dan perilaku sehat (Bappenas R.I, 2013). Beberapa penelitian tentang 

hubungan penyakit infeksi dengan stunting yang menyatakan bahwa diare 

merupakan salah satu faktor risiko kejadian stunting pada anak usia dibawah 5 

tahun (Taguri, 2007; Paudel, 2012).  

2. Faktor Tidak Langsung  

a. ASI Eksklusif 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 

tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu 

(ASI) tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman 

lain yang diberikan kepada bayi sejak baru dilahirkan selama 6 bulan. 
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Pemenuhan kebutuhan bayi 0-6 bulan telah dapat terpenuhi dengan pemberian 

ASI saja. Menyusui eksklusif juga penting karena pada usia ini, makanan 

selain ASI belum mampu dicerna oleh enzim-enzim yang ada di dalam usus 

selain itu pengeluaran sisa pembakaran makanan belum bisa dilakukan dengan 

baik karena ginjal belum sempurna (Kemenkes R.I, 2012). 

Manfaat dari ASI Eksklusif ini sendiri sangat banyak mulai dari 

peningkatan kekebalan tubuh, pemenuhan kebutuhan gizi, murah, mudah, 

bersih, higienis serta dapat meningkatkan jalinan atau ikatan batin antara ibu 

dan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Batiro B, Demissie T, Halala Y, 

Anjulo AA (2017) menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan 

kolostrum atau Inisiasi Menyusu Dini satu jam setelah kelahiran lebih berisiko 

tinggi terhadap stunting. Hal ini mungkin disebabkan karena kolostrum 

memberikan efek perlindungan pada bayi baru lahir dan bayi yang tidak 

menerima kolostrum mungkin memiliki insiden, durasi dan keparahan penyakit 

yang lebih tinggi seperti diare yang berkontribusi terhadap stunting. Selain  itu,  

durasi  pemberian  ASI  yang berkepanjangan merupakan faktor risiko untuk 

stunting (Batiro B, Demissie T, Halala Y, Anjulo AA, 2017). 

b. MP-ASI  

Kebutuhan anak balita akan pemenuhan nutrisi bertambah seiring 

pertambahan umurnya. ASI eksklusif hanya dapat memenuhi kebutuhan nutrisi 

balita sampai usia 6 bulan, selanjutnya ASI hanya mampu memenuhi kebutuhan 

energi sekitar 60-70% dan sangat sedikit mengandung mikronutrien sehingga 

memerlukan tambahan makanan lain yang biasa disebut makanan pendamping 

ASI (MP-ASI).  
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Penelitian yang dilakukan oleh  Ni’mah & Nadhiroh (2015), Rachmi  

(2016), Cruz, Azpeitia, Rodriguez, Ferrer, Serra-Majem (2017) menunjukan  

bahwa  umur  pertama  pemberian  MP-ASI berhubungan signifikan dengan 

indeks status gizi PB/U pada anak. 

c. Status Imunisasi 

Imunisasi  merupakan  proses  menginduksi  imunitas  secara  buatan dengan 

vaksinasi (imunisasi aktif) maupun dengan pemberian antibodi (imunisasi pasif) 

(Peter, 2003 dalam Permata, 2009). Pemberian  imunisasi  pada  anak  memiliki  

tujuan  penting  yaitu  utuk mengurangi risiko mordibitas (kesakitan) dan 

mortalitas (kematian) anak akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi. Status imunisasi pada anak adalah salah satu indikator kontak dengan 

pelayanan kesehatan. Karena diharapkan bahwa kontak dengan pelayanan 

kesehatan akan membantu memperbaiki masalah gizi baru jadi, status imunisasi 

juga diharapkan akan memberikan efek positif terhadap status gizi jangka panjang 

(Yimer, 2000). 

Tabel 2. 1 Jadwal Pemberian Lima Imunisasi Dasar (Depkes, 2009) 

Jenis Imunisasi Umur Bayi 

Hepatitis B (HB) 0 ≤ 7 hari 

BCG, Polio 1 1 bulan 

DPT/HB 1, Polio 2 2 bulan 

DPT/ HB 2, Polio 3 3 bulan 

DPT/HB 3, Polio 4 4 bulan 

Campak 9 bulan 

Penelitian yang dilakukan Batiro et al (2017) menunjukkan bahwa status 

imunisasi yang tidak lengkap memiliki hubungan yang signifikan dalam kejadian 

stunting pada anak usia < 5 tahun. 
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d. 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. Menurut Suhardjo (2005), tingkat pendidikan dapat menentukan 

seseorang dalam menyerap, memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh 

sehingga pendidikan diperlukan agar seorang lebih tanggap terhadap adanya 

masalah gizi dalam keluarga. 

Pendidikan ibu merupakan faktor yang sangat penting. Tinggi rendahnya 

tingkat pendidikan ibu erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan terhadap 

perawatan kesehatan, pemberian makanan, hygiene, serta kesadaran terhadap 

kesehatan anak-anaknya (Ebrahi, 1996 dalam Ramadhan, 2011). Semakin tinggi 

pendidikan ibu semakin cenderung memiliki anak dengan keadaan gizi baik dan 

sebaliknya. Menurut Aditianti (2010), Ni’mah&Nadhiroh (2015), dan Cruz, 

Azpeitia, Rodriguez, Ferrer, Serra-Majem (2017) bahwa, tingkat pendidikan 

terakhir ibu merupakan contoh salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

stunting. Oleh karena itu, mendidik wanita akan menjadi langkah yang berguna 

dalam pengurangan prevalensi malnutrition, terutama stunting (Senbanjo et al., 

2011 dalam Anisa, 2012). 
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e. Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas 

pangan, karena pekerjaan berhubungan dengan pendapatan. Dengan demikian, 

terdapat asosiasi antara pendapatan dengan gizi, apabila pendapatan meningkat 

maka bukan tidak mungkin kesehatan dan masalah keluarga yang berkaitan 

dengan gizi mengalami perbaikan. Faktor ibu yang bekerja nampaknya belum 

berperan sebagai penyebab utama masalah gizi pada anak, namun pekerjaan ini 

lebih disebut sebagai faktor yang mempengaruhi dalam pemberian makanan, zat 

gizi, dan pengasuhan atau perawatan anak. Beberapa penelitian menujukkan 

adanya pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian stunting (Keino, 2014; Cruz, 

Azpeitia, Rodriguez, Ferrer, Serra-Majem, 2017; Rabaoarisoa, 2017) 

f. Pengetahuan Gizi Ibu 

Menurut Khomsan (2007) dalam Syukriawati (2011), pengetahuan gizi adalah 

segala sesuatu yang diketahui seseorang ibu tentang sikap dan perilaku seseorang 

dalam memilih makanan, serta pengetahuan dalam mengolah makanan dan 

menyiapkan makanan. Pengetahuan yang ada pada manusia tergantung pada 

tingkat pendidikan yang diperoleh baik secara formal maupun informal, dimana 

tingkat pengetahuan akan memberikan pengaruh pada cara-cara seseorang 

memahami pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. 

Pengetahuan yang dimiliki ibu dapat menentukan jumlah dan jenis pangan 

yang dikonsumsi, mengolah dan menjadikan, mendistribusikan makanan kepada 

seluruh anggota keluarga. Semakin tinggi pengetahuan gizi seseorang diharapkan 

akan semakin baik  pula  keadaan  gizinya (Khomsan, 2007  dalam Syukriawati 

2011). 
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g. Jumlah Anggota Keluarga 

Menurut Adeladza (2009) dalam Aditianti (2010) besarnya keluarga dapat 

menjadi faktor resiko terjadinya malnutrisi pada anak di negara berkembang. 

Pembagian pangan yang tepat kepada setiap anggota keluarga sangat penting 

untuk mencapai gizi yang baik. Pangan harus dibagikan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi setiap anggota orang dalam keluarga. Menurut penelitian oleh 

Mulugeta, Mirotaw, Tesfaye (2017) dan Cruz, Azpeitia, Rodriguez, Ferrer, Serra-

Majem (2017) jumlah anggota dalam keluarga dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stunting. 

h. Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga adalah besarnya rata-rata penghasilan yang diperoleh 

dari seluruh anggota keluarga. Pendapatan keluarga tergantung pada jenis 

pekerjaan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya. Semakain baik 

pendapatan, maka semakin besar peluang untuk memilih pangan yang baik sebab 

dengan meningkatnya pendapatan perorangan, maka terjadilah perubahan- 

perubahan dalam susunan makanan. Akan tetapi pengeluaran uang yang lebih 

banyak untuk pangan tidak menjamin lebih beragamnya konsumsi pangan. 

(Ni’mah & Nadhiroh, 2015). Menurut penelitian oleh Mulugeta, Mirotaw, Tesfaye 

(2017) dan Keino (2017) pendapatan rumah tangga dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stunting. Rengma (2016) lebih menjelaskan secara 

spesiik bahwa gaji kepala keluarga yang tergolong rendah di India dapat menjadi 

faktor terjadinya stunting. 
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2.2.3 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 et al., 2012). 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 defisiensi zat 

gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama (Supariasa 

et al., 2012). Stunting dapat di diagnosis 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) (Ningtyias, 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 
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, maka TB = PB – 0.7 cm, sedangkan anak usia < 2 tahun diukur berdiri maka PB = 

TB + 0.7 cm.  

Untuk menilai status gizi anak, maka angka berat badan dan tinggi badan setiap 

balita dikonversikan ke dalam bentuk nilai terstandar (Z-score) dengan 

menggunakan standar baku antropometri balita WHO 2005. Selanjutnya 

berdasarkan nilai Z-score masing-masing indikator tersebut ditentukan status gizi 

balita dengan batasan sebagai berikut. 

Tabel 2. 2 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi TB/U Anak (Kemenkes, 2011) 

Indeks 

Kategori 

Batas Status 

Gizi 

Ambang (Z-score) 

Panjang Badan menurut Umur 

(PB/U) atau Tinggi Badan 

menurut Umur (TB/U) Anak 

Umur 0 – 60 Bulan 

Sangat pendek <-3 SD 

Pendek -3 SD sampai dengan -2 

Normal -2 SD sampai dengn 2 SD 

Tinggi >2 SD 

 

2.3 Konsep Budaya Suku Madura yang Berkaitan dengan Kesehatan 

2.3.1 Definisi Kebudayaan 

Kebudayaan berasal dari (bahasa Sanskerta) yaitu buddayah yang merupakan 

bentuk jamak dari kata budhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat 

diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia 

sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta 

pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan adalah 

keseluruhan dari yang dilakukan manusia yang teratur dan hasil yang harus 

didapatkannya dengan belajar dan semua tersusun dalam kehidupan di masyarakat 

(Koentjaraningrat, 2002).  
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Menurut Leininger (2002) budaya adalah norma atau tindakan dari anggota 

kelompok yang dipelajari, dan dibagi serta memberikan petunjuk berfikir, 

bertindak, dan mengambil kepetusan. Sedangkan, menurut Spector (2000) dalam 

Kozier (2010) budaya merupakan sifat non-fisik seperti nilai, keyakinan, sikap dan 

kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan diwariskan ke generasi 

berikutnya. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, 

mengenal yang dianggap baik dan buruk, sedangkan norma merupakan kaidah yang 

mempunyai sifat terbatas pada penganut budaya terkait. Nilai dan norma 

merupakan hal yang tampak dalam  kehidupan individu atau kelompok masyarakat 

sehari-hari (Efendi & Makhfudli, 2009).  

Menurut M. Bronislaw (2007) dalam Efendi & Makhfudli (2009), budaya 

memiliki unsur-unsur pokok, yaitu: 

a. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat 

untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. 

b. Organisasi ekonomi. 

c. Alat dan lembaga (petugas) untuk pendidikan (keluarga merupakan lembaga 

pendidikan Utama). 

d. Organisasi kekuatan (politik) 

 

2.3.2 Budaya Suku Madura yang Berkaitan dengan Perawatan Anak 

Menurut Hidayat dkk (2013) dan Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan 

Anak Etnik Madura Kabupaten Sampang (2012) terdapat beberapa budaya Suku 

Madura yang terkait masalah perawatan anak: 

1. Tradisi perempuan Madura yang menikah usia muda, kebiasaan ini didasarkan 
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adanya ikatan pertunangan bagi anak perempuan yang sudah memasuki usia 

menstruasi. Pernikahan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dan 

kesiapan untuk merawat anak. 

2. Budaya Suku Madura masih berpandangan anak dalam jumlah besar 

mendatangkan banyak rezeki dan tidak mengikuti KB. 

3. Budaya Suku Madura, ibu hamil sering mengalami masalah gizi, hal tersebut 

dikarenakan tidak seimbangnya asupan gizi. 

4. Budaya Suku Madura lebih banyak mengkonsumsi nasi dan sedikit jenis 

sayuran dan sangat jarang mengkonsumsi telur dan susu, daging. Hal tersebut 

menyebabkan banyak anak mengalami gizi kurang. 

5. Tradisi di Madura yang menganggap anak yang sehat adalah anak yang gemuk, 

sehingga budaya memberi makan yang belum waktunya sudah menjadi hal 

yang biasa, seperti diberi nasi pisang saat masih usia bayi. 

6. Tradisi pemberian makan dini dengan istilah pemberian lontong, gedheng 

sapeh dan gedheng gaji selama bayi agar anaknya cepat besar dan kuat, selain 

itu terdapat tradisi pemberian makan/minum kelapa muda atau ro’moro’ dan 

madu yang dijadikan sebagai makanan bayi. 

7. Tradisi perawatan tubuh setelah melahirkan khusunya terkait dengan asupan 

ASI, bahwa orang Madura sering melakukan perawatan dengan pemijatan, 

makan ayam arak dan dan meminum jamu-jamuan agar tubuh terasa hangat 

dan untuk kesegaran ibu. Hal ini sering berpengaruh terhadap kandungan 

nutrien ASI dengan menyebabkan bayi kuning. 

8. Bagi ibu yang memberikan ASI perawatan dilakukan dengan meminum 

ramuan kejja atau daun katu’ dengan harapan dapat memperlancar ASI.  
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2.3.3 Budaya Suku Madura dalam Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak 

Menurut Firdhani dkk (2005) dan Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan 

Anak Etnik Madura Kabupaten Sampang (2012), terdapat beberapa praktik yang 

salah dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak yang dilakukan ibu Suku 

Madura: 

1. Tidak semua Suku Madura memberikan kolostrum kepada anaknya, mereka 

beranggapan kolostrum merupakan air kotor, air encer, dan menyebabkan anak 

rewel. Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip gizi dan kesehatan karena 

kolostrum mengandung nutrisi lebih Banyak dari ASI. 

2. Ibu Suku Madura memberikan pisang halus, susu formula dan madu sebagai 

makanan prelakteal yang diberikan kepada anaknya yang dapat meningkatkan 

risiko infeksi dan kejadian stunting. 

3. Praktik pemberian ASI eksklusif masih rendah pada ibu Suku Madura, hal 

tersebut berkaitan dengan pemberian MP-ASI pada anak sebelum 4 bulan. 

Makanan yang biasa diberikan berupa pisang halus, nasi halus, bubur, pisang 

dicampur nasi halus, dan nasi halus dicampur sayur. 

4. Kebanyakan ibu Suku Madura menghentikan pemberian ASI atau menyapih 

anaknya sebelum usia dua tahun karena ibu harus kembali bekerja. 

5. Bila bayi sedang demam, seluruh tubuhnya dibaluri dengan bawang merah agar 

suhun tubuhnya cepat menurun. 

6. Ikan dapat menebabkan cacingan dan sayuran hijau dapat menyebabkan diare 

pada anak kecil, sedangkan ikan merupakan sumber protein yang tinggi dan 

sayuran hijau mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk 

pertumbumhan anak.  
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Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tidak adekuat berpengaruh terhadap 

terjadinya stunting selama usia 6-18 bulan (Fitri, 2012) 

2.4 Konsep Transcultural Nursing  

2.4.1 Transcultural Nursing / Sunrise Model Leininger  

Konsep dasar dari teori Leininger berasal dari antropologi dan keperawatan, 

akan tetapi diformulasi ulang untuk menjadi teori keperawatan transkultural dengan 

suatu perspektif manusiawi. Leininger mengembangkan the Sunrise Model (lihat 

gambar 2.1) pada tahun 1970 untuk menggambarkan komponen utama dan 

dimensi-dimensi yang saling berkaitan dari teorinya (Alligood, 2014). 
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2012) 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

30 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

2.4.2 Konsep Transcultural Nursing  

Model asuhan keperawatan Sunrise Model atau Transcultural Nursing dari 

Leininger (2002), menggambarkan keberagaman budaya dan menjelaskan 

pengkajian budaya harus dilakukukan secara komperhensif. Model tersebut 

beranggapan bahwa 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 & 

Potter, 2009). Tujuan teori ini untuk mengetahui perawatan yang beranekaragam 

pada manusia dan bersifat universal yang berhubungan dengan 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).  

Model Sunrise atau matahari terbit merupakan suatu alat yang produktif 

untuk memberikan panduan dalam pengkajian dan perawatan yang sejalan dengan 

kebudayaan dan penelitian ilmiah. Pengkajian yang dirancang Leininger 

berdasarkan 7 komponen seperti yang tercantum dalam Leininger (2002), Leininger 

(2007), Potter & Perry (2009), dan Sagar (2012) yaitu:  

a. Faktor teknologi (technology factors)  

Faktor teknologi dalam penelitian ini dikaitkan pada pengaksesan pada media 

komunikasi dan informasi serta akses ke pelayanan kesehatan. Media tersebut 

terdiri dari media cetak dan elektronik. Diharapkan nantinya dapat 

teridentifikasi pengaruh-pengaruh dari media cetak (koran, flyer, spanduk, dan 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

31 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

lain sebagainya) dan media elektronik (smartphone, televisi, radio, dan lain 

sebagainya). Akses pelayanan kesehatan juga dapat mendukung terjadinya 

suatu perilaku kesehatan sehingga perlu dinilai.  

b.  Faktor religiusitas & filosofi (religious and philosophical factors) 

Agama adalah suatu sistem simbol yang mengakibatkan pandangan dan 

motivasi yang realistis bagi para pemeluknya. Agama dapat memberikan 

motivasi kuat untuk menempatkan kebenarannya di atas segalanya bahkan di 

atas kehidupannya sendiri. Faktor agama yang perlu dikaji perawat seperti: 

agama yang dianut, kebiasaan agama yang berdampak positif terhadap 

kesehatan, berikhtiar terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan, 

dan lain sebagainya. 

c. Faktor sosial dan dukungan keluarga (kinship and sosial factors)  

Faktor sosial dan keterikatan keluarga yang perlu dikaji oleh perawat : status, 

tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, hubungan klien 

dengan kepala keluarga, kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga, peran 

dalam keluarga, hubungan kekerabatan dengan masyarakat, dan lain 

sebagainya. 

d. Nilai budaya & gaya hidup (cultural values and life ways)  

Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa 

yang dianggap baik dan buruk. Hal-hal yang perlu dikaji berhubungan dengan 

nilai-nilai budaya dan gaya hidup adalah praktik budaya masyarakat untuk 

perawatan, kepercayaan pada suatu pengobatan, alternatif gaya hidup, sumber 

kebudayaan, dan lain sebagainya.  
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e. Faktor politik & legal (political and legal factors)  

Peraturan dan kebijakan yang berlaku adalah segala sesuatu yang memengaruhi 

perilaku individu dalam asuhan keperawatan ranskultural. Misalnya peraturan 

dan kebijakan yang berasal dari pemerintah atau bahkan lingkungan tempat 

seseorang tinggal. 

f. Faktor ekonomi (economic factors) 

Faktor ekonomi dapat berperan penting untuk menentukan motivasi seseorang 

berperilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Hal-hal yang perlu dikaji 

diantaranya adalah pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

serta motivasi yang mendorong mendapatkan imbalan dari suatu perilaku. 

g. Faktor pendidikan (educational factors)  

Latar belakang pendidikan individu adalah pengalaman individu dalam 

menmpuh jalur pendidikan formal tertinggi saat ini. Semakin tinggi pendidikan 

individu, maka keyakinannya harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang 

rasional dan dapat beradaptasi terhadap budaya yang sesuai dengan kondisi 

kesehatannya. Perawat perlu mengkaji latar belakang pendidikan meliputi 

tingkat pendidikan, jenis pendidikan, serta kemampuan belajar secara aktif 

mandiri. 

 

2.4.3 Sub Items dalam Pertanyaan Dimensi Sunrise Model Leininger  

Berdasarkan Leininger (2006) dan Melo (2013) maka secara rinci sub items 

yang terdapat pada dimensi-dimensi Sunrise Model Leininger adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2. 3 Sub items dimensi Sunrise Model Leininger (2002) dan Melo (2013) 

Faktor Sub items 

Faktor Teknologi Akses teknologi informasi, akses ke sarana komunikasi, 

akses media masa dan elektronik, akses menuju 

pelayanan kesehatan, pengaruh teknologi informasi 

Faktor Agama dan 

Filosofi  

Praktik keagamaan, konsultasi pada penyembuh 

tradisional,  pemaknaan hidup, ketangguhan individu, 

norma dan kepercayaan agama, ekspresi kebebasan 

berpikir, spiritualitas dan kesehatan, nilai yang dianut 

Faktor Sosial dan 

dukungan Keluarga 

Struktur keluarga, status dalam keluarga, nilai yang 

dianut keluarga dan masyarakat, peran dalam keluarga, 

dukungan keluarga  

dan masyarakat, pengambil keputusan dalam keluarga, 

komposisi dalam keluarga, pengembangan tugas dalam 

sosial dan keluarga, status sosial, hubungan kekerabatan 

dengan masyarakat sekitar, jaringan dan dukungan sosial, 

norma social 

Faktor Nilai 

Budaya, dan Gaya 

Hidup 

Praktik budaya masyarakat untuk perawatan dan 

pengobatan, kelompok ras dan etnik, sumber 

kebudayaan, kepercayaan pada suatu kebudayaan, akses 

pada kebudayaan dan informasi, alternatif gaya hidup, 

perilaku, aktifitas fisik, hiburan dan kegiatan di waktu 

luang 

Faktor Politik dan 

Legal 

Akses informasi mengenai kebijakan publik, partisipasi 

dalam politik, kebebasan dalam menentukan pilihan 

selama tidak melanggar aturan 

Faktor Ekonomi Pengeluaran keluarga, pendapatan keluarga, kondisi 

pekerjaan, biaya hidup, motivasi ekonomi 

Faktor Pendidikan Pengetahuan, akses ke pendidikan, kemampuan 

membaca dan menulis, tipe sekolah 

 

2.5 Keaslian Penelitian 

Pencarian sumber ilmiah yang untuk keaslian penelitian pada tabel berikut 

mengunakan dua database (Scopus, lib unair dan Google Scholar). Kata kunci yang 

digunakan peneliti antara lain: 
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Tabel 2. 4 Keyword Development 

Kerdil Keperawatan Lintas Budaya 

Stunting Transcultural Nursing 

Berdasarkan hasil pencarian menggunakan kata kunci pada tabel 

diatas, beberapa artikel ilmiah alternatif yang telah di saring berdasarkan 

title, year, dan author adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. 5 Keaslian Penelitian 

No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Childhood Stunting 

in relation to the 

pre- and postnatal 

environment 

during the first 2 

years of life: The 

MAL-ED 

longitudinal birth 

cohort study; 

MAL-ED Network 

Investigators; 2017 

D Longitudinal 

dengan pendekatan 

Cohort  

Prevalensi stunting 

meningkat tiga kali lipat 

pada periode yang sama. 

Faktor yang 

berkontribusi terhadap 

terjadinya kelainan tinggi 

badan berdasar usia pada 

24 bulan adalah tinggi 

badan ibu, tingginya 

penyakit enteropatogen, 

status sosioekonomi 

rendah, dan kurang 

energi protein 

S 1,472 anak 

VI Faktor sosio-

demografi, 

lingkungan rumah, 

penyakit, pola 

pemberian makan, 

status mikronutrisi,  

VD Stunting pada anak 

I Antropometri, 

WAMI index, 

kuesioner 

A multivariable 

ordinal logistic 

regression 

2. Factors Associated 

with Stunting in 

Healthy Children 

Aged 5 Years and 

Less Living in 

Bangui (RCA); 

Vonaesch P, 

Tondeur L, 

Breurec S, Bata P, 

Nguyen LBL, 

Frank T. ; 2017 

D Cross-sectional  Stunting terjadi lebih 

besar pada anak laki-laki 

sebesar 59% daripada 

pada anak perempuan. 

Faktor yang secara 

signifikan berhubungan 

dengan stunting adalah 

jenis kelamin dan usia. 

S 414 anak 

VI usia, jenis kelamin, 

struktur keluarga, 

status sosio-

ekonomi, status 

sanitasi, dan 

asymptomatic 

pathogen carriage 

VD Stunting 

I Antropometri, 

kuesioner 

A Enzyme-Linked 

Immunosorbent 
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No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Assay (ELISA), 

STATA 1.3, Chi2 

atau Fisher Exact 

test, Student t Test 

atau the Mann-

Whitney U test 

 

 

3. Maternal 

Education and 

Micro-Geographic 

Disparities in 

Nutritional Status 

among School-

Aged Children in 

Rural 

Northwestern 

China; Wang C, 

Kane RL, Xu D, Li 

L, Guan W ; 2013 

D cross-sectional  Perbedaan mikro-

geografi pada status 

nutrisi anak meningkat 

dengan meningkatnya 

status pendidikan ibu 

dengan lokasi yang 

beragam dan 

mengeksaserbasi 

ketimpangan kesehatan 

anak. Mendidik gadis di 

daerah terpencil belum 

cukup efektif dalam 

promosi kesehatan anak. 

S 1474 school 

children aged 5-12 

years 

VI Maternal education 

and place of 

residence,  

VD Child height-for-

age z score (HAZ)  

I Analogue physician 

health scales 

(antropometri), 

kuesioner 

A x2 or ANOVA 

tests, Linear mixed 

models (random 

intercept models) 

4. Socio-Economic 

and Demographic 

Correlates of  

Stunting among 

Adolescents of 

Assam, North-east 

India; Melody Seb 

Rengma, Kaushik 

Bose2, Nitish 

Mondal; 2016 

D cross-sectional Prevalensi stunting yang 

diobservasi secara 

signiikan lebih tinggi 

pada laki-laki daripada 

perempuan, usia (13-

15tahun dan 16-18 

tahun), pekerjaan ayah 

dan gaji kepala keluarga 

yang rendah.. 

S 1,818 remaja 

VI usia, jenis kelamin, 

jumlah keluarga, 

pekerjaan orang 

tua, pendapatan 

keluarga, gaji 

kepala keluarga 

VD Stunting 

I Frankfort 

horizontal plane, 

kuesioner 

A descriptive 

statistics, t-test, 

ANOVA, chi-

square analyses, 

binary and step-

wise multiple 

logistic regression 

analysis in SPSS  
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No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

5. Stunting, 

Underweight and 

Overweight in 

Children Aged 2.0–

4.9 Years in 

Indonesia: 

Prevalence Trends  

and Associated 

Risk Factors; 

Rachmi CN, Agho 

KE, Li M, Baur 

LA (2016) 

D repeated cross-

sectional survey – 

analisis data 

sekunder 

Stunting dan gizi kurang 

berhubungan dengan 

BBLR, diberikan ASI 

eksklusif enam bulan 

atau lebih, orang tua 

pendek, ibu yang tidak 

pernah  

menerima pendidikan 

formal. Stunting terjadi 

lebih tinggi di daerah 

terpencil. 

S 938, 913, 939, and 

1311 anak (4 

gelombang) 

VI Faktor anak (usia,, 

jenis kelamin, berat 

lahir, BB dan TB 

sekarang), Faktor 

orang tua (usia, 

status perkawinan, 

BMI dan riwayat 

ANC), faktor level 

rumah tangga 

(pendidikan orang 

tua dan status 

ekonomi) 

VD Status nutrisi 

I Data Indonesian 

Family Life Survey 

(IFLS) tahun 1993, 

1997, 2000, and 

2007;  

A STATA, univariat 

dan multivariate 

binary logistic 

regression 

6. The Importance of 

Public Health, 

Poverty Reduction 

Programs and 

Women’s 

Empowermention 

in the Reduction of 

Child Stunting in 

Rural Areas of 

Moramanga and 

Morondava, 

Madagascar; 

Rabaoarisoa CR, 

Rakotoarison R, 

Rakotonirainy NH, 

Mangahasimbola  

D case-control  Stunting lebih banyak 

berhubungan dengan usia 

12-35 bulan. Infeksi  

Trichuris trichiura yang 

ada pada pemukiman 

kumuh adalah penyebab 

mayor di Moramanga. Di  

Morondava, anak dengan 

ibu bekerja dan jarak 

kehamilan (<24 bulan) 

beresiko terhadap 

kejadian stunting 

S 894 dan 932 anak 

VI Karakteristik ibu 

(pendidikan, 

pekerjaan , riwayat 

kehamilan, ANC), 

karakteristik anak 

(usis, jenis kelamin,  

status imunisasi, 

pola makan, 

penggunaan obat 

cacing), ASI 

eksklusif 

VD Stunting 

I mikroscop 

conventional light, 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

37 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

RT, Randrianarisoa 

AB, Jambou R. ; 

2017 

antropometri, 

kuesioer 

A multivariate 

logistic regression 

model 

7. Dataset on Child 

Nutritional Status 

and Its 

Socioeconomic 

Determinants in 

Nonno District, 

Ethiopia;  Messay 

Mulugeta , 

Haregewoin 

Mirotaw , Bechaye 

Tesfaye; 2017 

D Deskripti analitik 

data sekunder 

Dataset menunjukkan 

jumlah anggota keluarga, 

pendidikan orang tua, 

status kekayaan, jarak 

kehamilan, kehadiran 

ANC, penyakit dan 

sanitasi adalah pengaruh 

yang vital pada 

malnutrisi anak  

S 408 anak 

VI Sosio-ekonomi, 

demografi, status 

kesehatan, 

lingkungan dan 

data antropometri 

VD Stunting, 

underweight dan 

wasting. 

I Antropometri dan 

kuesioner 

A SPSS Version 20 

8. Early Weaning 

Food for Infants 

(0-6 Months Old) 

in Madurese 

People Based on 

Transcultural 

Nursing Theory; 

Eka Mishbahatul 

M. Has, M. 

Syaltut, Tiyas 

Kusumaningrum, 

Ferry Efendi; 2017 

D Descriptif analitik 

dengan pendekatan 

cross-sectional 

Berdasarkan teori 

keperawatan lintas 

budaya, faktor yang 

mempengaruhi 

pemberian MP ASI 

sebelum usia enam bulan 

pada orang Madura 

adalah  pendidikan ibu 

yang rendah, status 

ekonomi yang rendah, 

nilai budaya dan gaya 

hidup yang negatif, 

faktor sosial dan 

dudkungan keluarga 

yang negatif dan akses 

teknologi yang tepat 

mengenai ASI eksklusif 

dan fasilitas yang 

mendukung keberhasilan 

ASI eksklusif. Selain itu, 

faktor politik dan legal   

yang positif dan agama-

filosofi yang baik  dapat 

memperkuat pencegahan 

pemberian MP ASI dini. 

S 61 responden 

VI Pendidikan, 

ekonomi, politik 

dan legal, nilai 

budaya dan gaya 

hidup, sosial, dan 

keluarga, agama 

dan filosofi, dan 

teknologi,  

VD Pemberian MP ASI 

I kuesioner 

A frequency and 

percentage 

distribution 

  

9. Determinants of D Unmatched Case Minum air dari sumber 
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No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Stunting among 

Children Aged 6-

59 Months at 

Kindo Didaye 

Woreda, Wolaita 

Zone, Southern 

Ethiopia: 

Unmatched Case 

Control Study; 

Batiro B, Demissie 

T, Halala Y, 

Anjulo AA; 2017 

Control Study air tidak bersih, 

memakan makanan 

berbahan hewan, 

terlambat IMD satu jam 

setelah kelahiran dan 

kekurangan vaksinasi 

berhubungan dengan 

stunting secara signifikan  

S 155 sebagai cases 

dan 310 sebagai 

controls 

VI Karakteristik sisio-

demografi dan 

ekonomi, 

karakteristik ibu, 

karakteristik anak 

VD Stunting 

I Papan ukur kayu 

dan kuesioner  

A WHO Anthro 2010 

software, 

multivariable 

logistic regression. 

10. Determinant 

Factors of Stunting 

in Children 24-59 

bulan di Indonesia; 

Aditianti; 2010 

D Cross sectional Ada hubungan yang 

signifikan pada penyakit 

infeksius dan akses ke 

pelayanan kesehatan dan 

perilaku hidup sehat. 

Faktor yang 

mempengaruhi stunting 

secara signifikan adalah 

tinggi orang tua, usia, 

jenis kelamin, faktor 

lingkungan, faktor 

sosioekonomi, 

pendidikan ibu, penyakit 

infeksi, personal hygiene 

dan sanitasi lingkungan 

S 42042 anak 

VI Karakteristik 

keluarga, penyakit 

infeksius, sanitasi 

lingkungan, 

perilaku hidup 

sehat, akses 

pelayanan 

kesehatan, tinggi 

orang tua, dan 

status nutrisi 

VD TB/U 

I Data Basic Health 

Research 2007 

A Pearson’s 

corelation, SAS 

11. The Analysis of 

Factors Related to 

Feeding Pattern on 

Child with 

Undernutrition and  

Malnutrition Based 

on Transcultural 

Nursing Theory; 

Isnantri; 2016 

D Cross sectional Faktor ekonomi, nilai 

budaya dan gaya hidup, 

dan teknologi adalah 

faktor yang 

mempengaruhi pola 

pemberian makan 

S 30 anak di 

Surabaya 

VI faktor pendidikan, 

ekonomi, nilai 

budaya-gaya hidup, 

sosial-dukungan  

keluarga,  teknologi 

dan pola makan 

VD Gizi kurang dan 

malnutrisi 
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No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

I Kuesioner 

A Spearman rho rank 

12. Factor Associated 

with Stunting 

among Children 

Aged 0-59 Months 

Rom, The Central 

Region of 

Mozambique; 

Cruz, Azpeitia, 

Rodriguez, Ferrer, 

Serra-Majem; 2017 

D Case control  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

berat lahir, status 

pendidikan ibu, 

pekerjaan ibu, tempat 

tinggal terpencil, jumlah 

anggota keluarga, jumlah 

balita dalam keluarga, 

memasak menggunakan 

arang, ASI eksklusif, 

waktu awal pemberian 

MP ASI telah 

berhubungan secara 

signifikan dengan 

Stunting 

S 482 anak 

VI Sosiodemografi 

karakteristik, pola 

pemberian makan,  

karakteristik 

lingkungan 

VD Stunting 

I Antropometri, 

kuesioner 

A Spss 21.0, t-test, 

ANOVA, chi-

square analyses, 

bivariate 

comparison,  

stepwise multiple 

logiostic regresion 

13. Determinant of 

Stunting and 

overweight among 

young children and 

adolescent in sub-

Saharan Africa; 

Keino; 2014 

D Deskiptif analitik Rata-rata prevalensi 

Stunting tergantung pada 

faktor sosioekonomi, 

demografi. Banyak 

penelitian 

mengindikasikan bahwa 

anak laki-laki dan yang 

tinggal di daerah 

terpencil lebih rawan 

mengalami stunting. 

Stunting lebih prevalen 

pada laki-laki daripada 

perempuan, indikator 

status sosioekonomi, 

seperti status pendidikan 

ibu, pekerjaan ibu, 

pendapatan rumah tangga 

yang mempengaruhi 

secara langsung. 

S 37 articles 

VI Faktor demografi, 

status 

sosioekonomi, 

faktor lingkungan,  

gaya hidup dan 

status nutrisi 

VD Stunting dan 

overweight 

I PubMed central 

database 

A Chi-square 

14. Analisis Faktor 

yang Berhubungan 

dengan Anemia 

pada Ibu Hamil 

Berbasis 

Transcultural 

Nursing di 

D Cross sectional Faktor teknologi, faktor 

dukungan keluarga dan 

faktor pengetahuan 

memiliki hubungan 

terhadap kejadian anemia 

pada ibu hamil. Faktor 

ekonomi, nilai budaya 

S 39 responden 

VI faktor pendidikan, 

ekonomi, nilai 

budaya-gaya hidup, 

sosial-dukungan  

keluarga,  teknologi  
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No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Socah; 

Fatonah; 2016 

VD Anemia pada ibu 

hamil 

dan gaya hidup tidak 

berpengaruh terhadap 

kejadian anemia pada ibu 

hamil. 
I kuesioner dan Hb 

meter 

A Uji statistik chi-

square  

15. Children 

concurrently 

wasted and 

stunted: A 

meta‐analysis of 

prevalence data of 

children 6–59 

months from 84 

countries; Khara; 

2017 

D meta analysis  data 

sekunder dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Prevalensi wasting dan 

stunting secara konkuren 

tertinggi pada kelompok 

usia 12-24 bulan dan 

secara signifikan lebih 

tinggi anak laki-laki 

dibandingkan dengan 

anak perempuan. Di 

negara berkembang dan 

yang terkena dampak 

konflik melaporkan 

secara signifikan angka 

yang tinggi. Analisis ini 

mewakili estimasi 

beberapa negara dari 

prevalensi anak-anak 

secara bersamaan wasted 

dan stunted.  

S anak usia 6-59 

bulan 

V prevalensi anak 

Stunting 

I data DHS dan 

MICS 

A random‐effects 

meta‐analysis, 

STATA macro 

 Poor 

breastfeeding, 

complementary 

feeding and dietary 

diversity in 

children and their  

relationship with  

Stunting in rural 

communities; 

Cortez; 2017 

D Descriptive cross 

sectional 

Stunting ditemukan dan 

diidentifikasi mulai bulan 

keempat kehidupan. CF 

diberikan lebih awal di 

usia tiga bulan dan 

dengan penurunan ASI 

eksklusif  

selama usia dua bulan. 

Proporsi anak yang tidak 

diberi ASI dengan 

stunting hampir dua kali 

lipat dari anak-anak  

yang disusui. 

Berdasarkan usia, rata-

rata ZLA berbeda dengan 

pertumbuhan stunting 

yang meningkat lebih 

besar pada anak-anak 13-

24 bulan. 

VI 189 ibu dengan 

anak usia 1-24 

bulan 

 ASI ekslusif, Z- 

scores Length for 

Age (ZLA), 

complementary 

feeding (CF) dan 

minimal dietary 

diversity (MDD) 

VD kejadian stunting 

I 24-hour recall dan 

SECA® 217 

stadiometer 

A IBM SPSS, 

Student’s t-test dan 

one-way ANOVA, 

Chi-squared test 

17. Determinants of D Deskriptif Analitik Prevalensi stunting pada 
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No. Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

childhood Stunting 

in the Democratic 

Republic of Congo: 

further analysis of 

Demographic and 

Health Survey 

2013–14; Kismul, 

H. Acharya, P. 

Mapatano, MA. 

Hatloy, A;  2018 

data sekunder anak laki-laki, usia lebih 

dari 6 bulan, interval 

kelahiran sebelumnya 

kurang dari 24 bulan, 

berasal dari keluarga 

dengan ekonomi rendah 

memiliki kemungkinan 

stunting lebih tinggi. 

IMD, usia ibu lebih dari 

20 tahun pada saat 

melahirkan memiliki 

peluang stunting yang 

lebih rendah. Demikian 

pula, BMI ibu, akses ke 

air yang aman, 

pendidikan ibu jumlah 

anak dalam keluarga dan 

tempat tinggal ditemukan 

tidak berkorelasi dengan 

pengerdilan anak  

S 9030 balita 

VI TB/PB dan BB 

anak usia dibawah 

59 bulan 

VD latar belakang bio-

demografi dan 

sosio-ekonomi 

balita, status nutrisi 

ibu (BMI) 

I DRC’s DHS 2013-

14 

A logistic regression 

18. Effects of Diet and 

Breastfeeding 

Duration on the 

Stunting Status of 

Children under 5 

Years of Age at 

Maternal and 

Child Health 

Centers of the 

Palembang 

Regional Office of 

Health; Terati; 

2018 

D retrospective 

cohort (non-

concurrent cohort) 

Stunting umum terjadi 

pada anak laki-laki 

berusia 48-60 bulan. Pola 

makan dan durasi 

menyusu berhubungan 

dengan kejadian stunting 

S 50 responden 

VI usia, jenis kelamin, 

pola makan, ASI 

eksklusif 2 tahun 

VD kejadian stunting 

pada balita 

I kuesioner 

A statistical analysis 
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3. BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : diteliti 

 : tidak diteliti 

 

Gambar 3. 1 Kerangka konsep penelitian Analisis Faktor Kejadian Stunting 

pada Anak Usia 24-59 Bulan Berbasis Transcultural Nursing di Desa 

Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan 

. 
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Penjelasan: 

Penelitian ini dikembangkan dari teori utama yaitu Trancultural 

Nursing/Sunrise Model dari Leininger (2002). Model ini menggambarkan dimensi-

dimensi teori Culture Care, dengan karakteristik keanekaragaman dan universal 

atau keseluruhan. Meningkatya kesadaran akan tingginya kejadian Stuntingdan 

konsekuensi yang sangat buruk telah diidentifikasi sebagai prioritas utama 

kesehatan global dan fokus perhatian internasional pada tingkat tertinggi dengan 

target yang telah ditetpkan untuk tahun 2025. 

Kerangka konseptual ini terdapat 7 faktor Transcultural Nursing yaitu faktor 

teknologi, faktor religiusitas & filosofi, faktor sosial, nilai budaya & gaya hidup, 

faktor politik & legal, faktor ekonomi, faktor pendidikan (Leininger, 2002). Dalam 

penelitian ini, budaya yang mempengaruhi praktik keperawatan yang akan 

dijelaskan sesuai kerangka konseptual diatas adalah kejadian stunting pada Suku 

Madura. Adapun faktor yang akan diteliti yaitu faktor teknologi, faktor sosial, nilai 

budaya & gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Faktor religiusitas dan 

filosofi serta faktor politik dan legal tidak diteliti karena religiusitas dan filosofi 

belum dapat menjelaskan secara spesifik dan tidak ada komponen yang relevan 

terhadap kejadian stunting, selain itu pada peduduk Kwanyar tidak ada variasi pada 

agama, sedangkan faktor politik dan legal tidak ditemukan.  

Kejadian stunting akan mempengaruhi keyakinan dan praktik individu atau 

kelompok budaya yang berpengaruh terhadap praktik keperawatan spesifik dan 

universal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting yang 

dianalisis berdasarkan teori keperawatan lintas budaya (Transcultural Nursing) daat 

digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu keperawatan khususnya bidang 
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keperawatan maternitas, anak dan komunitas mengenai pencapaian perkembangan 

anak sesuai usia 24-59 bulan dan menekan angka gizi buruk melalui pemenuhan 

kebutuhan nutrisi. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1.1  Ada hubungan faktor teknologi pada kejadian stunting pada anak usia 24-59 

bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan. 

H1.2  Ada hubungan faktor sosial dan dukungan keluarga pada kejadian stunting 

pada anak usia 24-59 bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar 

Bangkalan. 

H1.3  Ada hubungan nilai budaya & gaya hidup pada kejadian stunting  pada anak 

usia 24-59 bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan. 

H1. 4  Ada hubungan faktor ekonomi pada kejadian stunting pada anak usia 24-59 

bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan. 

H1.5  Ada hubungan faktor pendidikan pada kejadian stunting pada anak usia 24-59 

bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan. 
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4. BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel dan 

besar sampel, identifikasi variabel, definisi operasional, instrumen, lokasi dan 

waktu, prosedur pengumpulan data, kerangka kerja, analisis data, dan etik 

penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan rancangan studi deskriptif analitik 

dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini menekankan pada observasi 

data variabel independen dan variabel dependen hanya satu kali pada suatu saat 

dan tidak ada tindak lanjut (Nursalam, 2017). Penelitian ini mengidentifikasi 

faktor teknologi, dukungan sosial, nilai budaya dan gaya hidup, faktor politik dan 

legal, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan terhadap kejadian stunting pada anak 

usia 24-59 bulan berdasarkan teori Transcultural Nursing di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar Bangkalan pada satu saat tanpa ada tindak lanjut setelah 

melakukan pengukuran data. 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak 

24-59 bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan pada bulan Juli 

2018 sejumlah 130 anak. 
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4.2.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling untuk bisa mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2017). Penentuan besar sampel dapat dihitung 

dengan rumus berikut:  

 

=  

=  

= 97,3201 

Dibulatkan menjadi 97 responden 

Keterangan : 

n = perkiraan besar sampel 

N = perkiraan besar populasi 

z = nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1-p 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d=0,05) 

Dalam memilih populasi terjangkau peneliti menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

kriteria inklusi meliputi :  

1. Anak balita yang tinggal yang tinggal bersama keluarga (orang tua atau 

anggota keluarga yang lain.  



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

47 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

2. Anak balita yang mempunyai ibu yang bisa membaca, menulis dan tidak 

cacat mental.  

kriteria eksklusi meliputi :  

1. Anak balita yang pindah atau akan pindah dari Kecamatan Kwanyar 

Kabupaten Bangkalan selama penelitian berlangsung.  

2. Anak balita yang mengalami penyakit infeksi kronis atau akut berulang 

(diare, disentri, dan lain-lain) mulai dari bayi sampai dilakukannya penelitian. 

3. Telah  menjadi  responden  dalam  pelaksanaan  uji  validitas  dan  reliabilitas 

instrument penelitian. 

4.2.3 Teknik Sampling  

Penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik simple 

random sampling yaitu teknik penetapan sampel secara acak (Nursalam, 2013) 

4.3 Variabel Penelitian  

Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan 

sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian 

(Nursalam, 2016). Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

4.3.1 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain 

(Nursalam, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Transcultural 

Nursing (faktor teknologi, faktor sosial, nilai budaya & gaya hidup, faktor 

ekonomi, faktor pendidikan). 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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4.3.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kejadian stunting pada balita. 

4.4 Definisi Operasional  

Definisi operasional dalam peneliatian ini berfungsi untuk mendefinisikan 

variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga 

memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara 

cermat terhadap suatu objek atau fenomena. 

Tabel 4. 1 Definisi oeprasional Analisis Faktor yang Berhubungan dengan 

Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan Berbasis Transcultural nursing di 

Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan 

Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

Independen  

Faktor 

Teknologi 

Suatu 

keterlibatan 

berbagai 

media dan 

informasi 

(baik 

elektronik 

maupun 

cetak) serta 

kemudahan 

dalam 

mendapat 

akses 

pelayanan 

yang dapat 

memengaru

hi ibu untuk 

melakukan 

kunjungan 

posyandu. 

Berdasarkan 

Leininger 

(2002) dan Melo 

(2013):  

1) Akses terhadap 

teknologi 

informasi (1) 

2) Akses terhadap 

media masa 

maupun 

elektronik (2,3) 

3) Akses ke 

pelayanan 

kesehatan (4,5) 

4) Akses ke 

sarana prasarana 

(6) 

5) Pengaruh 

teknologi 

informasi 

Kuesioner 

diadopsi 

dan 

dimodifi-

kasi dari 

Isnantri 

(2016) dan 

Fatonah 

(2016) 

 

Ordinal Jawaban:  

Ya= 1  

Tidak= 0  

 

Skor Faktor 

Teknologi: 

Skor >75% = 

Baik  

Skor 55-75% = 

Cukup  

Skor <55%= 

Kurang 

(Arikunto, 

2010) 

Faktor 

Sosial dan 

dukungan 

keluarga 

 

Segala 

sikap dan 

tindakan 

yang 

memberi 

1) Dukungan 

emosional 

(1,2,3,4,5)  

2) Dukungan 

kognitif/ 

Kuesioner 

diadopsi 

dan 

dimodifi-

kasi dari 

Ordinal 

 

Skala Likert  

4 = selalu 

3 = sering 

2 = Jarang 

1 = Tidak 
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Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

dukungan 

emosional, 

pengharga-

an, 

informatif 

dan 

instrumental 

dalam 

mencegah 

dan 

mengatasi 

masalah 

stunting 

pada anak. 

informasi 

(6,7,8).  

3) Dukungan 

material/ 

fasilitas 

(9,10,11, 12). 

(Nursalam, 

2013) 

Fatonah 

(2016) 

 

 

pernah 

 

Skor >75% = 

Baik  

Skor 55-75% = 

Cukup  

Skor <55%= 

Kurang 

(Arikunto, 

2010) 

Nilai 

Budaya & 

Gaya 

Hidup.  

 

Sesuatu 

keyakinan 

yang, adat 

istiadat, 

kebiasaan 

yang di anut 

oleh 

individu 

secara turun 

temurun 

sebagai 

anggota 

masyarakat 

di suatu 

tempat  

 

1. Penetahuan (1) 

2. Referansi 

budaya (2) 

3. Presepsi 

tentang tenaga 

kesehatan (3) 

4. Kebiasaan 

tertentu (4) 

5. Kepercayaan 

atau mitos 

yang 

berhubungan 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

nutrisi anak 

(5,6,7,8) 

6. Gaya hidup 

(9.10) 

7. Kebiasaan 

makanan 

(11,12) 

 

Kuesioner 

diadopsi 

dan 

dimodifi-

kasi dari 

Fatonah 

(2016) 

Ordinal  Skala Likert 

Pertanyaan 

favorable (3, 

4,6,8,11) 

Sangat setuju = 

4  

Setuju = 3  

Tidak setuju = 

2  

Sangat tidak 

setuju = 1  

 

 

Pertanyaan 

unfavorable 

(1,2,5,7, 

9,10,12))  

Sangat setuju = 

1  

Setuju = 2  

Tidak setuju = 

3  

Sangat tidak 

setuju = 4  

 

Skor: 

Nilai Budaya 

& Gaya Hidup 

(+) =  

T ≥T mean  

Nilai Budaya 

& Gaya Hidup 
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Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

(-) =  

T<T mean 

Faktor 

Ekonomi.  

Taraf hidup 

kebutuhan 

sehari-hari 

berdasarkan 

penghasilan 

keluarga, 

pengeluaran

, dan 

sumber-

sumber 

material 

yang 

dimiliki 

 

 

1) Pemasukan 

dalam 

keluarga. (1,2) 

2) Sumber 

penghasilan 

lain. (3) 

3) Asuransi 

kesehatan. (4) 

4) Dampak 

penghasilan 

terhadap 

kesehatan. 

(5,6) 

Kuesioner 

diadopsi 

dan 

dimodifi-

kasi dari 

Fatonah 

(2016) 

 

Ordinal  

 

Jawaban: 

Ya= 1 

Tidak= 0 

 

Skor Faktor 

Ekonomi: 

Tinggi: 76-

100% 

(skor ≥ 5) 

Sedang: 56-

75% 

(skor 4) 

Rendah: ≤ 

55% 

(skor ≤ 3) 

(Arikunto, 

2010) 

Faktor 

pendidikan 

Pengalaman 

dalam 

menempuh 

jalur 

pendidikan 

formal. 

 

 

Jenjang 

pendidikan 

terakhir:  

1) Tidak sekolah/ 

tidak tamat SD 

sederajat.  

2) Tamat SD 

sederajat/Tida

k Tamat SMP.  

3) Tamat SMP 

sederajat/ 

Tidak Tamat 

SMA.  

4) Tamat SMA 

sederajat 

5) Tamat 

akademi/ 

perguruan 

tinggi 

Kuesioner 

diadopsi 

dan 

dimodifi-

kasi dari 

Syaltut 

(2016) 

 

 

Ordinal Jawaban:  

 Tidak 

sekolah 

/tidak tamat 

pendidikan 

dasar (Tidak 

sekolah/ 

tidak tamat 

SD) = 1  

 Pendidikan    

dasar (tamat 

SD & SMP 

sederajat) =2  

 Pendidikan 

menengah 

(tamat SMA/  

 sederajat) = 3  

 Pendidikan 

tinggi (tamat 

akademi 

/perguruan 

tinggi) = 4  
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Variabel Definisi 

operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala Skor 

Dependen: 

Stunting 

 

  

 

 

 

Keadaan 

tinggi badan 

balita yang 

tidak sesuai 

dengan 

umur 

dengan 

indikattor 

pengukuran

PB/U atau  

TB/U 

dengan 

mengacu 

pada 

standar 

WHO 2005 

Klasifikasi 

1) Stunting: <-2 

SD 

2) Non stunting 

: ≥ - 2 SD  

(Kemen-kes 

RI, 2011) 

microtoise 

dan tabel 

Height-

for-Age Z 

score 

WHO 

Child 

Growth 

Standards 

 

 

Nomi-

nal 

 

Jawaban: 

 Stunting= 2 

 

Non stunting = 

1 

 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan untuk 

mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik sehingga data yang terkumpul lengkap dan sistematis untuk diolah 

(Arikunto, 2010). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner 

mengenai faktor teknologi, faktor sosial dan dukungan keluarga, faktor nilai 

budaya & gaya hidup, faktor ekonomi serta faktor pendidikan untuk mengetahui 

faktor yang berhubungan dengan kejadian Stunting pada anak usia 24-59 bulan 

yang akan dijabarkan sebagai berikut.  

1. Faktor Teknologi 

Kuesioner teknologi pada penelitian ini merupakan kuesioner modifikasi 

dari Isnantri (2016) dan Fatonah (2016) meliputi pernyataan yang 

berindikator pada akses teknologi informasi, pemanfaatan teknologi dan 

informasi, serta pengaruh teknologi informasi. Kuesioner ini terdiri dari 6 
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pertanyaan closed ended dengan tipe dichotomy questions yaitu jawaban 

terbatas dengan skor: 

Ya =1  

Tidak = 0. 

Tabel 4. 2 Blueprint Faktor Teknologi (Leininger, 2002 dan Melo, 2013) 

Parameter Nomor Pertanyaan 

Akses terhadap teknologi informasi 1 

Akses terhadap media cetak maupun 

elektronik 
2,3 

Akses ke pelayanan kesehatan 4,5 

Akses ke sarana prasarana  6 

Aspek faktor teknologi dinilai dengan menggunakan rumus:  

 X 100% 

Keterangan:  

P = Persentase.  

F = Jumlah nilai yang diperoleh. 

N= Jumlah skor maksimal.  

Dari semua nilai pengukuran faktor teknologi ditetapkan kategori:  

- Skor 76-100% : Faktor teknologi baik  

- Skor 56-75%   : Faktor teknologi cukup  

- Skor ≤55% : Faktor teknologi kurang 

2. Faktor Sosial dan  Dukungan Keluarga 

Kuesioner Sosial dan  Dukungan Keluarga menggunakan instrumen  

Nursalam (2013) dan Fatonah (16) yang dimodifikasi menjadi 12 

pertanyaan. Panduan kuesioner diukur dengan skala likert dengan semua 

pernyataan favourable. Pilihan jawaban terdiri dari  

Selalu = 4, sering = 3, jarang = 2, dan tidak pernah = 1.  
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Tabel 4. 3 Blueprint Faktor Sosial dan  Dukungan Sosial (Leininger, 2002 dalam 

Nursalam, 2013) 

Parameter Nomor Pertanyaan 

Dukungan emosional 1,2,3,4 

Dukungan kognitif/informasi 5, 6,7,8 

Dukungan material/fasilitas 9,10,11,12 

Aspek faktor Sosial dan  Dukungan Keluarga dinilai dengan menggunakan 

rumus:  

 X 100% 

Keterangan:  

P = Persentase.  

F = Jumlah nilai yang diperoleh. 

N= Jumlah skor maksimal.  

Dari semua nilai pengukuran faktor dukungan sosial, ditetapkan kategori:  

- Skor 76-100% : Dukungan sosial baik  

- Skor 56-75%  : Dukungan sosial cukup  

- Skor ≤55%  : Dukungan sosial kurang 

3. Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Kuesioner nilai budaya, keyakinan, dan gaya hidup yang bertujuan untuk 

mengklarifikasi praktik kebudayaan yang dipercayai sehingga berdampak 

pada kejadian stunting secara tidak langsung melalui pemehuan kebutuhan 

nutrisi. Kuesioner ini menggunakan skala likert, dengan pilihan jawaban 

yang terdiri dari pilihan Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat 

Tidak Setuju. Ada 12 pernyataan, yang terdiri dari pernyatan favourable 

(3, 4,6,8,11) dan pernyatann unfavorable (1,2,5,7, 9,10,12). Penilaian 

setiap item yakti untuk pernyataan favourable adalah Sangat Setuju = 4, 

Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, dan Sangat Tidak Setuju = 1. Penilaian setiap 
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item yakti untuk pernyataan unfavourable adalah Sangat Setuju = 1, Setuju 

= 2, Tidak Setuju = 3, dan Sangat Tidak Setuju = 4. 

Tabel 4. 4 Blueprint Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup (Leininger, 2002 dalam 

Fatonah, 2016) 

Parameter Nomor Pertanyaan 

Pengetahuan  1 

Referensi budaya 2 

Presepsi tentang tenaga kesehatan  3 

Kebiasaan tertentu  4 

Kepercayaan atau mitos berkaitan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi anak  

5,6,7,8 

Gaya hidup  9,10 

Kebiasaan Makanan  11,12 

Aspek faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup dinilai dengan menggunakan 

rumus:  

 X 100% 

Keterangan:  

x = skor responden.  

 = skor rata-rata. 

S= standar deviasi 

Dari semua nilai pengukuran faktor nilai budaya dan gaya hidup, 

ditetapkan kategori: 

- Skor (+) = T ≥T mean : Faktor nilai budaya dan gaya hidup positif 

- Skor (-) = T<T mean : Faktor nilai budaya dan gaya hidup negatif 

 

4. Faktor Ekonomi 

Kuesioner untuk mengukur faktor ekonomi merupakan adopsi dari 

kuesioner Fatonah (2016). Jumlah pertanyaan ekonomi diadopsi menjadi 

sebanyak 6 pertanyaan berupa pernyataan positif dengan penilaian skor: 
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Ya =1  

Tidak = 0. 

Tabel 4. 5 Blueprint Faktor Ekonomi (Leininger, 2002 dalam Fatonah, 2016 

Parameter Nomor Pertanyaan 

Pemasukan dalam keluarga. 1,2 

Sumber penghasilan lain. 3 

Asuransi kesehatan. 4 

Dampak penghasilan terhadap kesehatan. 5,6 

Dari semua nilai pengukuran faktor ekonomi ditetapkan kategori:  

- Skor 76-100% : Faktor ekonomi tinggi  

- Skor 56-75%   : Faktor ekonomi sedang 

- Skor ≤55%   : Faktor ekonomi rendah 

5. Faktor Pendidikan 

Kuesioner untuk mengukur faktor pendidikan merupakan adopsi dari 

kuesioner Syaltut (2016). Kuesioner diberikan dalam bentuk jenjang 

pendidikan yang telah ditempuh ibu. Berdasarkan UU No. 20 tentang 

sistem pendidikan nasional BAB 1, pasal 1 ayat 8, jenjang pendidikan 

tersebut dibedakan menjadi: Tidak sekolah/tidak tamat pendidikan dasar 

(tidak sekolah/tidak tamat SD), Pendidikan dasar (tamat SD 

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

sederajat), dan Pendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi). Tidak 

sekolah/tidak tamat pendidikan dasar diberi nilai 1, Pendidikan dasar 

diberi nilai 2, Pendidikan menengah diberi nilai 3, dan Pendidikan tinggi 

diberi nilai 4. 

6. Kejadian Stunting 

Kuesioner ini diisi oleh peneliti berdasarkan pengukuran tinggi badan 

menggunakan microtoise (Riskesdas, 2007). Kemudian diinterpretasikan 
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ke berdasarkan tabel Height-for-age WHO Child Growth Standards untuk 

dikategorikan sebagai Stunting dan Non stunting. Dengan interpretasi 

sebagai berikut: 

Stunting: <-2 SD 

Non stunting : ≥ - 2 SD  

(Kemenkes RI, 2011) 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan keshahihan alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian. Validitas memiliki nama lain seperti sahih, tepat, 

benar. Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau 

kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika 

instrumen valid/benar maka hasil pengukuran kemungkinan akan benar 

(Juliandi, dkk, 2014). Uji validitas untuk instrumen dilakukan dengan aplikasi 

SPSS 16. Uji validitas dilakukan pada tanggal 15 Juli 2018 kepada 10 orang 

ibu bersuku Madura yang mempunyai bayi usia 24-59 bulan di wilayah 

Mulyorejo Barat, Surabaya. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah 

ada pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/ diganti karena dianggap 

tidak relevan. Item instrumen dianggap valid jika r hitung > r tabel (0,51). 

1) Uji Validitas Kuisioner Faktor Teknologi 

 

Tabel 4.5 Hasil uji validitas kuisioner faktor teknologi responden 

 

 

 

 

 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,849** 0,51 Valid  

2. 2 0,809** 0,51 Valid 

3. 3 0,849** 0,51 Valid 

4. 4 0,731* 0,51 Valid 

5. 5 0,708* 0,51 Valid 

6. 6 0,809** 0,51 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.5 pada soal nomor 1 dan 3, nilai r = 0,849** dengan 

Sig.(2-tailed) = 0,002. Karena tingkat signifikansi α = 0,01 > Sig.(1-tailed) = 

0,009, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 1 dan 3 bernilai valid. 

Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda **, nampak bahwa soal nomor 1 

dan 5 juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 1%. Pada soal 2 dan 5 r 

= 0,809* dengan Sig.(2-tailed) = 0,005. Karena tingkat signifikansi α = 0,05 

> Sig.(2-tailed) = 0,005, maka dapat dikatakan bahwa soal 2 dan 5 bernilai 

valid. Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda *, nampak bahwa soal 

nomor 2 dan 4 juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 5%. Tabel 4.5 

menunjukkan bahwa seluruh butir soal pada kuisioner faktor teknologi 

bernilai valid. 

 

2) Uji Validitas Kuisioner Faktor Dukungan Keluarga dan Sosial 

 

Tabel 4.7 Hasil uji validitas kuisioner faktor sosial responden 

 

Berdasarkan tabel 4.7 pada soal nomor 7, nilai r = 0,656* dengan dengan 

Sig.(2-tailed) = 0,040. Karena tingkat signifikansi α = 0,05 > Sig.(1-tailed) = 

0,040, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 7 bernilai valid. Interpretasi 

ini juga dapat dilihat dari tanda *, nampak bahwa soal nomor 7 juga 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,754* 0,51 Valid  

2. 2 0,765** 0,51 Valid 

     

3. 3 0,891** 0,51 Valid 

4. 4 0,802** 0,51 Valid 

5. 5 0,781** 0,51 Valid 

6. 6 0,770** 0,51 Valid 

7. 7 0,656* 0,51 Valid 

8. 8 0,768** 0,51 Valid 

9. 9 0,776** 0,51 Valid 

10. 10 0,915** 0,51 Valid 

11. 11 0,807** 0,51 Valid 

12. 12 0,885** 0,51 Valid 
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signifikan valid pada tingkat kepercayaan 1%. Pada soal nomor 10, r = 

0,915** dengan Sig.(2-tailed) = 0,000. Karena tingkat signifikansi α = 0,01 > 

Sig.(1-tailed) = 0,000, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 10 bernilai 

valid. Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda *, nampak bahwa soal 

nomor 10 juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 5%. Tabel 4.7 

menunjukkan bahwa seluruh butir soal pada kuisioner faktor sosial bernilai 

valid. 

 

3) Uji Validitas Kuisioner Nilai Budaya & Gaya Hidup 

 

Tabel 4.8 Hasil uji validitas kuisioner nilai budaya & gaya hidup 

responden 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,829** 0,51 Valid  

2. 2 0,887** 0,51 Valid 

3. 3 0,723* 0,51 Valid 

4. 4 0,790** 0,51 Valid 

5. 5 0,665* 0,51 Valid 

6. 6 0,884** 0,51 Valid 

7. 7 0,934** 0,51 Valid 

8. 8 0,680* 0,51 Valid 

9. 9 0,661* 0,51 Valid 

10. 10 0,852** 0,51 Valid 

11. 11 0,862** 0,51 Valid 

12. 12 0,737* 0,51 Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.8 pada soal nomor 1, nilai r = 0,829** dengan 

dengan Sig.(2-tailed) = 0,003. Karena tingkat signifikansi α = 0,01 > Sig.(2-

tailed) = 0,003, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 1 bernilai valid. 

Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda **, nampak bahwa soal nomor 1 

juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 1%. Pada soal nomor 3, nilai r 

= 0,723* dengan Sig.(2-tailed) = 0,018. Karena tingkat signifikansi α = 0,05 

> Sig.(2-tailed) = 0,018, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 3 bernilai 

valid. Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda *, nampak bahwa soal 
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nomor 3 juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 5%. Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa seluruh butir soal pada kuisioner faktor nilai budaya dan 

gaya hidup bernilai valid. 

 

4) Uji Validitas Kuisioner Faktor Ekonomi 

 

Tabel 4.10 Hasil uji validitas kuisioner faktor ekonomi responden 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.10 pada soal nomor 2, nilai r = 0,816** dengan 

dengan Sig.(2-tailed) = 0,004. Karena tingkat signifikansi α = 0,01 > Sig.(2-

tailed) = 0,004, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 2 bernilai valid. 

Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda **, nampak bahwa soal nomor 2 

juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 1%. Pada soal nomor 1 dan 5, 

nilai r = 0,740* dengan Sig.(2-tailed) = 0,014. Karena tingkat signifikansi α = 

0,05 > Sig.(2-tailed) = 0,014, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 1 dan 

5 bernilai valid. Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda *, nampak bahwa 

soal nomor 1 dan 5 juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 5%. Tabel 

4.10 menunjukkan bahwa seluruh butir soal pada kuisioner faktor ekonomi 

bernilai valid. 

 

 

 

 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 0,740* 0,51 Valid  

2. 2 0,816** 0,51 Valid 

3. 3 0,663* 0,51 Valid 

4. 4 0,771** 0,51 Valid 

5. 5 0,740* 0,51 Valid 

6. 6 0,690* 0,51 Valid 
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5) Uji Validitas Kuisioner Faktor Pendidikan 

 

 Tabel 4.11 Hasil uji validitas kuisioner faktor pendidikan responden 

 

 

Berdasarkan tabel 4.11 pada soal nomor 1 nilai r = 1,000** dengan 

dengan Sig.(1-tailed) = 0,000. Karena tingkat signifikansi α = 0,01 > Sig.(1-

tailed) = 0,000, maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 1 bernilai valid. 

Interpretasi ini juga dapat dilihat dari tanda **, nampak bahwa soal nomor 1 

juga signifikan valid pada tingkat kepercayaan 1%. Tabel 4.11 menunjukkan 

bahwa seluruh butir soal pada kuisioner faktor pendidikan bernilai valid. 

 

2. Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila 

fakta tadi diukur berkali-kali dalam waktu yang berlainan (Nursalam, 2013). 

Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan metode alpha Cronbach 0 

sampai 1. Jika skala ini dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rank 

yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut (Sugiyono, 2007): 

1) Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel 

2) Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 

3) Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4) Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 

5) Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel. 

Uji realibilitas untuk instrumen dilakukan dengan aplikasi SPSS 16. 

Hasil uji realibilitas terhadap 6 butir soal kuisioner faktor teknologi 

No. Nomor Soal r Hitung r Tabel Ket. 

1. 1 1,000** 0,51 Valid  
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didapatkan nilai alpha Cronbach 0,877 yang berarti reliabel. uji realibilitas 

terhadap 12 soal kuisioner faktor sosial didapatkan hasil alpha Cronbach 

0,942 yang berarti sangat reliabel. uji realibilitas terhadap 12 soal kuisioner 

faktor nilai budaya & gaya hidup didapatkan hasil alpha Cronbach 0,939 

yang berarti sangat reliabel. uji realibilitas terhadap 6 soal kuisioner faktor 

ekonomi didapatkan hasil alpha Cronbach 0,831 yang berarti sangat reliabel. 

dan uji realibilitas terhadap 1 soal kuisioner faktor pendidikan didapatkan 

hasil alpha Cronbach 1,000 yang berarti sangat reliabel. 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2018 yang berlokasi 

di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan , Madura. 

4.8 Prosedur Pengambilan Data 

4.8.1 Pengambilan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan April dengan 

prosedur mengurus surat perijinan data awal penelitian di bagian Akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukan untuk Bakesbangpol 

Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan memberikan surat rekomendasi untuk 

Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, surat perizinan yang 

diterbitkan Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan diberikan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangkalan untuk diteruskan ke Puskesmas Kwanyar Kabupaten 

Bangkalan. Setelah mendapatkan surat pengantar untuk Puskesmas Kwanyar, 

peneliti berkoordinasi dengan kepala bidang gizi Puskesmas Kwanyar untuk 

mendapatkan data responden yang sesuai dengan kriteria peneliti. Koordinator 

pihak puskesmas lalu menghubungi bidan di desa untuk melakukan koordinasi 

tentang penelitian yang akan dilakukan di desa Morombuh Kecamatan Kwanyar. 
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Peneliti selanjutnya melakukan koordinasi dengan bidan desa untuk menentukan 

jumlah populasi, lalu menentukan responden dari total populasi dengan acak. 

Berikutnya, peneliti melakukan uji etik untuk kelayakan penelitian. Selanjutnya 

peneliti melakukan pengumpulan data dengan prosedur operasional sebagai 

berikut: 

1. Sebelum pelaksanaan penelitian, petugas kesehatan atau kader posyandu 

membantu menghubungi ibu dari balita yang akan sebagai calon responden 

agar mendatangi posyandu untuk mengikuti penelitian sekaligus melakukan 

kunjungan balita.  

2. Peneliti dibantu oleh lima orang teman yang berasal dari Fakultas 

Keperawatan atau yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Madura. 

Sebelumnya telah di briefing terlebih dahulu mengenai kuesioner dan yang 

terkait dengan pendampingan responden penelitian.  

3. Menjelaskan tujuan dan langkah dari penelitian pada masing-masing 

responden serta memberikan surat persetujuan (informed consent) menjadi 

responden peneliti untuk ditandatangani. 

4. Prosedur dilakukan pada satu kali pertemuan di tempat pelayanan kesehatan 

atau di rumah responden. Setiap satu kali pertemuan membutuhkan waktu 

sekitar 20 menit. 

5. Prosedur yang diberikan ada dua secara berurutan. Yaitu pengukuran tinggi 

badan dan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner. 

6. Pengukuran tinggi badan dilakukan pada balita responden dengan 

mengguakan microtoise. Hasil pengukuran dicatat untuk dikategorikan 

menjadi 2 yaitu stunting dan non stunting. 
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7. Melakukan wawancara terstruktur berdasarkan panduan wawancara atau 

kuesioner yang telah dibuat dan meminta responden untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. 

8. Responden berhak untuk menghentikan wawancara apabila responden 

memiliki kepentingan lain atau lelah. 

4.9 Cara Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis oleh peneliti, hal ini dilakukan 

untuk memastikan data yang didapat benar-benar valid dan menghindari 

kesalahan. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Editing, merupakan proses pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh 

dari responden. Peneliti memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keaslian 

data. 

2. Coding, merupakan proses dimana peneliti memberikan kode pada jawaban 

responden untuk mempermudah dalam penyajian data. 

3. Tabulating, merupakan kegiatan pengelompokan data yang telah diberi kode 

kedalam table. Hal ini  bertujuan untuk mempermudah dalam penyajian data. 

4. Entry, merupakan lanjutan dari tabulating yaitu dengan memasukkan data ke 

program komputer yang selanjutnya akan di proses oleh komputer. 

5. Uji statistika pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji statistik chi-

square dengan nilai signifikansi p  0,05. 



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

64 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

 

4.10 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Penelitian Analisis Faktor Kejadian Stunting pada 

Anak Usia 24-59 Bulan Berbasis Transcultural Nursing di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar 

 

4.11 Masalah Etik 

Penelitian ini menggunakan subjek manusia, sehingga peneliti harus 

memahami prinsip etika dalam  penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, perlu 

melakukan uji kelayakan etik penelitian ini, peneliti akan mengajukan uji etik ke 

komisi etik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah dilakukan uji 

etik, penelitian ini akan dinyatakan layak etik dengan bukti sertifikat etik, 

kemudian peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etik 

penelitian yang meliputi: 

Anak usia 24-59 bulan di desa Morombuh pada Juli 2018  

Anak usia 24-59 bulan berjumlah 130 yang telah memenuhi criteria 

inklusi dan eksklusi di desa Morombuh Kwanyar 

Menggunakan simple random sampling 

Peneliti menggunakan kuisioner hasil modifikasi dari penelitian 

sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan 

Data di olah dengan uji Chi square 

Data disajikan dalam bentuk tabel dan teks 

 

Didapatkan total besar sampel sejumlah 109 orang 
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1. Lembar persetujuan (informed consent) 

 Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan lembar 

persetujuan (informed consent) serta penjelasan mengenai penelitian kepada 

sampel penelitian. Jika ibu bersedia menjadi sampel, maka dipersilakan 

menandatangani lembar persetujuan. Jika menolak, maka peneliti tidak 

diperbolehkan memaksa dan tetap menghormati hak sampel. 

2. Tanpa nama (anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas sampel, peneliti akan menggunakan kode 

dalam bentuk huruf pada masing-masing lembar pengumpulan data tanpa 

menuliskan nama sampel pada lembar pengumpulan data dan hasil 

penelitian. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

 Kerahasiaan informasi yang diberikan sampel akan dijamin oleh peneliti 

dengan tidak memberitahukan hasil observasi pada orang lain. Hasil riset 

akan disajikan tanpa memperlihatkan hasil perorangan. 

4. Keadilan (justice) 

 Peneliti akan menjamin kebebasan sampel penelitian untuk ikut atau 

menolak sebelum penelitian berakhir. Peniliti tidak akan memaksa sampel 

untuk ikut dalam penelitian. Semua sampel yang telibat akan mendapatkan 

pelakuan yang sama dan diberikan informasi yang sama mengenai hasil dari 

penelitian. 
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5. Kebermanfaatan (beneficiency) 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah penelitian sebelumnya dan 

dengan kajian pustaka. Dalam penelitian ini subjek ditempatkan pada posisi 

terhormat dan tidak dirugikan. Ibu dan bayi sebagai subjek akan 

mendapatkan manfaat dari penelitian sesuai hasil akhir dari penelitian 

6. Bebas dari penderitaan 

Penelitian ini dilaksanakan tanpa menyebabkan penderitaan kepada subjek 

penelitian. 

7. Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian harus terhindar dari tindakan eksploitasi 

dan data serta informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian. 

8. Risiko (benefits ratio) 

Tidak ada bahaya potensial yang akan dialami subjek penelitian selama atau 

setelah mengikuti penelitian ini. 

9. Pengunduran Diri  

 Jika terdapat responden yang mengundurkan diri, hal tersebut merupakan 

kelaziman dan tidak ada yang boleh melarang termasuk peneliti sendiri.  

4.12 Keterbatasan Penelitian 

Ada keterbatasan yang mungkin dialami oleh peneliti setelah penelitian 

dilaksanakan sebagai berikut : 

Pada saat pengumpulan data terdapat responden yang tidak didampingi oleh 

peneliti tetapi didampingi oleh second collector atau rekan peneliti karena 

kesibukan responden, jarak lokasi responden yang jauh memungkinkan kuesioner 
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ditinggal dan diambil dikemudian hari, sehingga data tidak dapat tervaliditasi 

secara langsung. 
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5. BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

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

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

jumlah anak, jumlah anggota keluarga, status perkawinan, bentuk keluarga, dan 

pekerjaan, 3) data khusus mengenai variabel yang diukur yaitu variabel independen 

terdiri dari faktor teknologi, faktor agama & filosofi, faktor sosial & keluarga, nilai 

budaya & gaya hidup, faktor politik & legal, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan 

variabel dependen berupa yaitu stunting pada anak usia 24-59 bulan  

Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk 

mendekskripsikan, mengetahui tingkat signifikansi dan menganalisis hubungan 

antar variabel yang akan diteliti, menggunakan uji statistik chi square dengan 

tingkat signifikansi α <0,05.  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus sampai tanggal 28 

Agustus 2018 di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. 

Data didapatkan dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner yang telah 

dipersiapkan, kepada 97 ibu Suku Madura yang mempunyai anak usia 24-59 bulan 

di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. 
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5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Morombuh terletak di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. 

Luas wilayah Desa Morombuh adalah 2.950 Km². Batas-batas wilayah Desa 

Morombuh adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumur Koneng, sebelah 

selatan dengan Desa Ketetang dan Desa Pesanggrahan. Pada sisi timur dengan Desa 

Dlemer dan di sisi timur dengan Kecamatan Tragah. Desa Morombuh terletak + 35 

km dari Surabaya, yang dapat ditempuh melalui jembatan Suramadu  

Penduduk Desa Morombuh mayoritas bekerja dibidang pertanian, hasil 

pertaniannya berupa Jagung, Singkong, Kacang Tanah dll. Kaum wanita sebagian 

besar sebagai ibu rumah tangga dan membantu pekerjaan suami mengurusi hasil 

bertani. Ibu rumah tangga akan membantu suaminya bercocok tanam pada musim 

hujan. Hasil pertanian yang didapat kemudian diolah atau dijual untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  

Tempat penelitian ini berada di polindes Morombuh yang merupakan salah 

satu pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja Puskesmas Kwanyar. Polindes ini 

berperan antara lain sebagai tempat pemerikasaan kesehatan ibu dan anak, 

pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian vitamin dan 

imunisasi, pemberian makanan tambahan pada bayi di atas usia 6 bulan, pendataan 

atau pencatatan bayi gizi buruk, program KB, serta sebagai tempat bagi petugas 

kesehatan dalam memberikan motivasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan 

kesehatan, dan berdiskusi permasalahan ibu hamil, ibu menyusui, dan masalah 

kesehatan yang sering terjadi pada ibu maupun anak, pendataan atau pencatatan 

program ASI eksklusif.  
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Di daerah ini terdapat beberapa posyandu yang aktif sehingga memudahkan 

dalam membantu pelayanan kesehatan di masyarakat. Sebagian masyarakat Desa 

Morombuh belum mengetahui tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dan 

mengatur pola makan untuk anak pada masa tumbuh kembang. Peneliti masih 

banyak menemukan ibu memberikan nasi pisang (lothek), gedheng sabeh atau 

gedheng sapeh, gedheng gaji, susu formula, bubur dan lontong sebelum bayi usia 6 

bulan meskipun sebagian besar ibu merupakan ibu rumah tangga. Beberapa 

masyarakat menganggap jika pemberian ASI saja dirasa kurang lengkap, bayi tidak 

montok, dan rewel. Selain itu ada beberapa orang tua yang tidak mengijinkan 

anaknya untuk menerima imunisasi karena memiliki keyakinan bahwa anak akan 

tetap sehat meskipun tidak mendapat imunisasi. Pemberian makanan pendamping 

SASI yang terlalu dini dan minimnya imunisasi dapat menyebabkan penyakit 

infeksi berulang seperti diare dan sebagainya, yang dapat menjadi faktor pemicu 

terjadinya stunting.  Anak yang mengalami stunting terlihat seperti anak sehat pada 

umunya, sehingga masyarakat belum memahami dampak yang akan ditimbulkan 

oleh keadaan stunting yang tidak diatasi dikemudian hari. 

Berbagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangan gizi anak, khususnya 

stunting telah dilakukan diantaranya melakukan penyuluhan/promosi kesehatan 

tentang kesehatan anak melalui kelas ibu menyusui, posyandu balita setiap bulan 

sekali, dan kunjungan rumah sekaligus imunisasi yang berguna untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh anak. Usaha tersebut untuk memberikan 

kemudahan dengan membuat inovasi dalam mendukung program kesehatan 

bayi/balita, namun angka stunting di Desa Morombuh masih berada di enam besar 

desa dengan kejadian stunting di Kecamatan Kwanyar. Pihak puskesmas dan bidan 

belum bisa mengetahui secara pasti balita yang mengalami stunting karena 
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mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat bekerja di luar 

daerah Desa Morombuh, sehingga anak yang tercantum dalam daftar posyandu 

seringkali tidak hadir karena sedang berada diluar Desa Morombuh. Oleh karena 

itu, diperlukan kerjasama lintas sektor antara pihak puskesmas, masyarakat, dan 

pemegang kebijakan setempat untuk meningkatkan program pencegahan dan 

penanggulangan kejadian stunting.  

 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Pada bagian ini akan diuraikan karakteristik 97 responden berdasarkan umur 

ibu, umur anak, status imunisasi, bentuk keluarga, pekerjaan ibu. 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden Analisis Faktor Kejadian 

Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan Berbasis Transcultural Nursing di 

Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan 2018.  

No 
Karakteristik Demografi 

Responden 
Kategori Frekuensi 

Presentas

e 

1 Umur Ibu  < 20 Tahun 3 3% 

   20-35 Tahun 68 70% 

   > 35 Tahun 26 27% 

  Total  97 100% 

2 Umur Anak  24 - 35 Bulan 43 44% 

   36 – 47 Bulan 28 29% 

   48 - 59 Bulan 26 27% 

  Total  97 100% 

3 Status Imunisasi  Lengkap 6 kali 61 63% 

   Kurang dari 6 kali 36 37% 

  Total  97 100% 

4 
Bentuk 

Keluarga 
 Keluarga Inti 63 65% 

   Keluarga Besar 34 35% 

  Total  97 100% 

5 Pekerjaan  Petani 22 23% 

   Guru 6 6% 

   Wiraswasta 7 7% 

   Pegawai Swasta 2 2% 

   
IRT/Tidak 

Bekerja 
60 62% 

  Total  97 100% 
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Berdasarkan tabel 5.1 tentang karakteristik responden dilihat dari usia ibu, 

responden berusia 20-35 tahun (70%), terdapat responden yang mempuyai bayi 

dalam usia tua >35 tahun (27%), muda <20 tahun (3%). Masyarakat pada penelitian 

ini memiliki rentang usia yang masuk kategori reproduksi sehat. Dilihat dari segi 

usia anak sebagian besar responden mempuyai anak berusia 24-35 bulan sebanyak 

(44%), usia 36-47 bulan (29%) dan usia 48-59 bulan (27%). Status imunisasi pada 

lengkap enam kali (63%) dan kurang lengkap enam kali (37%), karena masih ada 

beberapa orang tua yang tidak megijinkan anaknya untuk dilakukan imunisasi.  

Sebagian besar responden tinggal satu rumah, tidak hanya dengan suami dan 

anak saja tetapi dengan orang tua, mertua dan keluarga besar (35%) dan yang 

tinggal hanya dengan suami dan anaknya (65%). Dilihat dari segi pekerjaan ibu, 

sebagian besar responden menjadi ibu rumah tangga (62%) sedangkan petani 

(23%), guru (6%), wiraswasta (7%) dan pegawai swasta (2%).  

 

5.1.3 Variabel yang Diukur 

Pada bagian ini diuraikan distribusi faktor kejadian stunting berbasis 

Transcultural Nursing di Desa Morombuh tahun 2018 adalah faktor teknologi, 

faktor sosial & keluarga, nilai budaya & gaya hidup, faktor ekonomi, faktor 

pendidikan. Berikut ini adalah uraian masing-masing variabel dalam bentuk tabel: 

1. Faktor Teknologi  

Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Teknologi Tentang Kejadian 

Stunting Berbasis Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan 

di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018.  

Variabel yang Diukur  Kategori Frekuensi Presentase 

Faktor Teknologi  Baik 33 34% 

  Cukup 29 30% 

  Kurang 35 36% 

 Total  97 100% 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

73 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

 
Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki paparan dan pemanfaatan teknologi yang kurang terhadap faktor 

teknologi tentang kesehatan anak khususnya gizi stunting sebanyak 35 responden 

(36%). Sebagian besar responden tidak memanfaatkan teknologi dan tidak 

mendapatkan informasi karena beralasan sibuk bekerja, malu, sulit, dan tidak ada 

waktu untuk memperoleh informasi. 

 
 
2. Faktor Dukungan Keluarga dan Sosial 

 

Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Sosial Tentang Kejadian 

Stunting Berbasis Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan di 

Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 

Variabel yang Diukur  Kategori Frekuensi Presentase 

Faktor Sosial  Baik 62 64% 

  Cukup 22 23% 

  Kurang 13 13% 

 Total  97 100% 
 
 

Dari tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan 

dukungan keluarga dan sosial yang baik dalam merawat dan memenuhi kebutuhan 

nutrisi anak sebanyak 62 responden (64%). Dukungan yang diterima ibu adalah dari 

keluarga dan petugas kesehatan dalam merawat dan memenuhi kebutuhan nutrisi 

anak. 

 

3. Nilai Budaya & Gaya Hidup 

Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Nilai Budaya & Gaya Hidup Tentang 

Kejadian Stunting Berbasis Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 

Bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 

Variabel yang Diukur  Kategori Frekuensi Presentase 

Nilai Budaya & Gaya Hidup Positif 63 65% 

  Negatif 34 35% 

 Total  97 100% 
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Dari tabel 5.5 didapatkan sebagian besar responden menganut nilai budaya 

dan gaya hidup positif sebanyak 63 responden (65%). Budaya berupa kebiasaan, 

nilai kepercayaan, dan keyakinan yang ada di masyarakat tentang perawatan dan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sudah mulai selaras dengan prinsip kesehatan, 

namun masih terdapat budaya yang bertentangan dengan kesehatan di masyarakat 

setempat. 

 

 
4. Faktor Ekonomi 

Tabel 5.7 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Ekonomi Tentang Kejadian 

Stunting Berbasis Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan di 

Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 

Variabel yang Diukur  Kategori Frekuensi Presentase 

Faktor Ekonomi  Baik 5 5% 

  Cukup 9 9% 

  Kurang 83 86% 

 Total  97 100% 
 
 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga dalam 

perawatan dan pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sebagian besar responden 

termasuk dalam kategori ekonomi kurang sebanyak 83 responden (86%). Pada 

penelitian ini sebagian besar responden tidak memiliki penghasilan yang tetap 

setiap bulannya, tidak memiliki usaha sampingan dan simpanan uang yang cukup. 

Data ini didapatkan dari pertayaan kuesioner. 

  

5. Faktor Pendidikan 

 

Tabel 5.8 Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Pendidikan Tentang Kejadian 

Stunting Berbasis Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan 

di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 
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Variabel yang Diukur Kategori Frekuensi Presentase 

Pendidikan  Tidak sekolah atau 

16 16%   tidak tamat pendidikan 

  dasar 

  Pendidikan Dasar 51 53% 

  Pendidikan Menengah 26 27% 

  Pendidikan Tinggi 4 4% 

 Total  97 100% 
 
 
 

Data distribusi responden berdasarkan tabel 5.8 menunjukan faktor 

pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat 

pendidikan dasar sebanyak 51 responden (53%). Distribusi tersebut menunjukan 

rata-rata responden sempat mendapatkan pendidikan formal. 

 

 
6. Kejadian Stunting 

 

Tabel 5.9 Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif Tentang 

Kejadian Stunting Berbasis Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 

Bulan di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 

Variabel yang Diukur  Kategori Frekuensi Presentase 

Stunting  Stunting  23 24% 

  Non stunting 74 76% 

 Total  97 100% 
 
 

Dari tabel 5.9 di atas menunjukkan responden yang mengalami stunting 

sebanyak 23 responden (24%). Sebagian besar telah mencapai pertumbuhan normal 

yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Pada penelitian ini status stunting akan dihubungkan dengan faktor dari 

Transcultural Nursing. 
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5.1.1 Analisis Hubungan Kejadian Stunting Eksklusif Berbasis Transcultural 

Nursing 

1. Hubungan Antara Faktor Teknologi dengan  Kejadian Stunting 

Tabel 5.10 Hubungan Antara Faktor Teknologi dengan Kejadian Stunting Berbasis 

Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 

Faktor 

Teknologi 

Kejadian Stunting 
Total 

Non stunting Stunting  

Frekuensi 
Persen-

tase 
Frekuensi 

Persen-

tase 
Jumlah 

Persen-

tase 

Baik 19 20% 10 10% 29 30% 

Cukup 30 31% 3 3% 33 34% 

Kurang 25 26% 10 10% 35 36% 

Total 74 77% 23 23% 97 100% 

Uji chi square p = 0.045 
 
 

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan 

dan memanfaatkan faktor teknologi dengan baik, memiliki balita dengan status non 

stunting sejumlah 19 responden (20%), namun terdapat sejumlah 10 (10%) 

responden yang mengalami stunting. Responden yang mendapatkan dan 

memanfaatkan teknologi dalam kategori cukup, sebagian besar memiliki balita non 

stunting sejumlah 30 responden (31%), namun terdapat sejumlah 3 (3%) responden 

yang mengalami stunting. Hasil uji statistik chi square diperoleh p = 0.045                 

(α ≤ 0.05) maka H1 diterima yang berarti ada hubungan antara faktor teknologi 

dengan kejadian stunting. 

 

 
 
2. Hubungan Antara Faktor Dukungan Keluarga dan Sosial dengan Kejadian 

Stunting 

Tabel 5.12 Hubungan Antara Faktor Sosial dengan Kejadian Stunting Berbasis 

Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018.  
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Faktor 

Sosial 

Kejadian Stunting Total 

Non stunting Stunting   

Frekuensi Persentase Frekuensi 
Persen-

tase 
Jumlah Persentase 

Baik 43 44% 19 20% 62 64% 

Cukup 18 19% 4 4% 22 23% 

Kurang 13 13% 0 0% 13 13% 

Total 74 76% 23 24% 97 100% 

Uji chi square p = 0.048 
 
 
 

Berdasarkan tabel 5.12 menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan 

dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat dengan baik, sebagian besar tidak 

mengalami stunting sejumlah 43 responden (44%), namun sejumlah 19 responden 

(20%) responden mengalami stunting. Responden yang mendapatkan dukungan 

sosial kurang, secara keseluruhan tidak mengalami stunting sejumlah 13 responden 

(13%). Hasil uji statistic chi square diperoleh p = 0.048 (α ≤ 0.05) maka H1 

diterima yang berarti ada hubungan antara faktor sosial dengan kejadian stunting. 

 

  
3. Hubungan Antara Nilai Budaya & Gaya Hidup dengan Kejadian Stunting  

Tabel 5.13 Hubungan Antara Nilai Budaya & Gaya Hidup dengan Kejadian 

Stunting Berbasis Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan 

di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 

Nilai 

Budaya & 

Gaya Hidup 

Kejadian Stunting Total 

Non stunting Stunting   

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Jumlah Persentase 

Positif 53 55% 10 10% 63 65% 

Negatif 21 22% 13 13% 34 35% 

Total 74 77% 23 24% 97 100% 

Uji chi square p = 0.013 
 
 

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan bahwa responden yang memiliki nilai 

positif terhadap nilai budaya & gaya hidup, sebagian besar tidak mengalami 

stunting sejumlah 53 responden (55%), namun sejumlah 10 responden (10%) 
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responden mengalami stunting. Responden yang memiliki nilai negatif terhadap 

nilai budaya & gaya hidup, sebagian besar tidak mengalami stunting sejumlah 21 

responden (22%), namun sejumlah 13 responden (13%) responden mengalami 

stunting. Hasil uji statistik chi square diperoleh p = 0.013 (α ≤ 0.05) maka H1 

diterima yang berarti ada hubungan antara nilai budaya & gaya hidup dengan 

kejadian stunting. 

 

4. Hubungan antara Faktor Ekonomi dengan Kejadian Stunting 

Tabel 5.15 Hubungan Antara Faktor Ekonomi dengan Kejadian Stunting Berbasis 

Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 

Faktor 

Ekonomi 

Kejadian Stunting Total 

Non stunting Stunting   

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Jumlah Persentase 

Tinggi 5 5% 0 0% 5 5% 

Sedang 4 4% 5 5% 9 9% 

Rendah 65 67% 18 19% 83 86% 

Total 74 76% 23 24% 97 100% 

Uji chi square p = 0,034 
 
 

Berdasarkan tabel 5.15 menunjukkan bahwa responden yang tidak 

mengalami stunting berada pada tingkat ekonomi tinggi sejumlah 5 responden 

(5%), sedangkan pada responden yang mengalami stunting berada pada tingkatan 

perekonomian kurang sejumlah 18 responden (19%). Hasil uji statistik chi square 

diperoleh              p = 0,034 (α ≤ 0.05) maka H1 diterima yang berarti ada 

hubungan antara faktor ekonomi dengan kejadian stunting. 

 

 
5. Hubungan antara Faktor Pendidikan dengan Kejadian Stunting 

Tabel 5.16 Hubungan Antara Faktor Pendidikan dengan Kejadian Stunting Berbasis 

Transcultural Nursing pada Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar Bangkalan Tahun 2018. 
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Faktor 

Pendidikan 

Kejadian Stunting 
Total 

Non stunting Stunting  

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Jumlah Persentase 

Tidak sekolah 

atau tidak tamat 

pendidikan dasar 

10 10% 6 6% 16 16% 

Pendidikan 

dasar 
52 54% 13 13% 65 67% 

Pendidikan 

menengah 
9 9% 3 3% 12 12% 

Perguruan tinggi 3 3% 1 1% 4 4% 

Total 74 76% 23 24% 97 100% 

Uji chi square p = 0,572 

 

Berdasarkan tabel 5.16 menunjukkan bahwa responden yang tidak sekolah 

atau tidak tamat pendidikan dasar, sebagian besar tidak tidak mengalami stunting 

sejumlah 10 responden (10%), namun sejumlah 6 responden (6%) responden 

mengalami stunting. Responden yang mendapatkan pendidikan dasar atau tamat 

SMP, sebagian besar tidak tidak mengalami stunting sejumlah 52 responden (54%), 

namun sejumlah 13 responden (13%) responden mengalami stunting. Hasil uji 

statistik chi square diperoleh p = 0.572 (α ≤ 0.05) maka H0 diterima yang berarti 

tidak ada hubungan antara faktor pendidikan dengan kejadian stunting. 

 

5.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus sampai 

tanggal 28 Agustus 2018 di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten 

Bangkalan menunjukkan bahwa kejadian stunting masyarakat Morombuh meliputi 

stunting 25% dan non stunting 75% dari total 97 responden. Diketahui bahwa 

Transcultural Nursing yang meliputi faktor teknologi, faktor sosial & keluarga, 
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nilai budaya & gaya hidup, faktor ekonomi memiliki hubungan dengan kejadian 

stunting, sedangkan faktor pendidikan tidak berhubungan dengan kejadian stunting.  

 

 
1. Hubungan Faktor Teknologi dengan Kejadian Stunting 

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menerima dan memanfaatkan paparan teknologi dalam kategori kurang. Selisih 

tertinggi antara responden non stunting dengan responden stunting berada pada 

paparan teknologi dalam kategori cukup yaitu 30 responden (31%) non stunting dan 

3 responden (3%) stunting. Responden dengan teknologi yang baik cenderung tidak 

mengalami stunting. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan antara 

faktor teknologi dengan kejadian 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 (Motee dan Jeewon, 2014). Pemanfaatan teknologi 

kesehatan dipengaruhi oleh sikap tenaga kesehatan, kebutuhan serta minat 

masyarakat. Faktor teknologi dapat meliputi pemanfaatan teknologi untuk 

mendapatkan informasi, paparan terhadap media baik cetak ataupun elektronik, 

sarana prasarana, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. 

Menurut AN (2016), faktor teknologi sebagai sumber informasi adalah segala 

sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi 

kemampuan. Perkembangan media teknologi yang sangat pesat dapat digunakan 

untuk melakukan promosi kesehatan melalui media seperti iklan suplemen 
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makanan, publikasi program-program kesehatan, dan iklan layanan masyarakat 

yang mengajak untuk hidup sehat. Penggunaan media teknologi tidak hanya 

berdampak positif terhadap masyarakat, dampak negatif yang dihasilkan juga 

beragam seperti gencarnya promosi iklan susu formula dan bubur instan yang dapat 

mempengaruhi ibu untuk memberikan MP-ASI sebelum bayi berusia enam bulan 

sehingga proses pencernaan pada anak tidak adekuat dan dapat menimbulkan 

penyakit infeksi berulang hingga stunting.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa paparan dan 

pemanfaatan teknologi yang baik berupa informasi, sarana prasarana, dan 

pelayanan kesehatan cenderung akan menghasilkan status kesehatan yang lebih 

baik. Ibu yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan cukup dalam memperoleh 

informasi dan pelayanan kesehatan cenderung memiliki balita non stunting. Hal ini 

terjadi karena segala informasi dan pelayanan kesehatan yang diterima ibu 

menciptakan pemahaman yang baik kepada ibu sehingga tercipta perilaku positif, 

yaitu kesadaran akan pentingnya masa pertumbuhan dan perkembangan balita. 

Pemanfaatan teknologi yang kurang dalam penelitian ini yaitu penggunaan media 

cetak/elektronik yang kurang dalam mengakses informasi kesehatan tentang 

stunting, dan jarang tersedia kulkas dirumah sebagai tempat penyimpanan 

makanan, sehingga ibu terkadang pergi bekerja tanpa menyediakan makanan di 

rumah. Dengan demikian, diperlukan adanya sosialisasi tentang pemanfaatan 

teknologi yang tepat untuk pencegahan dan penanggulangan stunting.  
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2. Hubungan Dukungan Keluarga dan Sosial dengan Kejadian Stunting 

Faktor sosial merupakan dukungan yang prinsipnya bersifat emosional atau 

psikologi, kognitif atau informasi, da material atau fasilitas yang diberikan kepada 

ibu dalam merawat balita untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal. Sebagian besar responden yang mempuyai faktor sosial baik tidak 

memiliki balita yang mengalami stunting, namun terdapat sejumlah 19 responden 

yang memiliki balita stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik 

terdapat hubungan antara faktor sosial dengan kejadian stunting.  

Faktor sosial yang baik dalam penelitian ini antara lain: ibu  mendapatkan 

dukungan dari keluarga untuk diperiksakan status pertumbuhan dan perkembangan 

anak ke pelayanan kesehatan, keluarga mampu menjelaskan setiap ibu bertanya 

tentang anjuran dan larangan dalam merawat anak balita, keluarga mengantarkan 

saat datang ke fasilitas kesehatan, puskesmas, atau posyandu untuk memantau 

status kesehatan, petumbuhan dan perkembangan anak balita serta keluarga 

berperan aktif dalam setiap perawatan selama anak balita. 

Dukungan sosial adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk 

menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan fisik, 

mental, dan sosial. Dukungan sosial meliputi perhatian/dukungan keluarga terhadap 

ibu dalam pemberian makanan, rangsangan psikososial dan praktek kesehatan 

bayinya (Jang et al., 2017). Dukungan sosial diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu: 

a) Dukungan emosional: Dukungan berupa ungkapan empati, kepedulian, dan 

perhatian terhadap orang bersangkutan. b) Dukungan penghargaan: Dukungan 

berupa ungkapan hormat atau penghargaan positif untuk orang lain itu, dorongan 

maju atau persetujuan dengan gagasan perasaan individu dan perbandingan positif 
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orang dengan orang lain misalnya orang itu kurang mampu atau lebih buruk 

keadaannya atau menambah harga diri. c) Dukungan informatif: Dukungan berupa 

pemberian nasihat, saran, informasi serta petunjuk. d) Dukungan instrumental: 

Dukungan berupa bantuan langsung misalnya dengan memberi pinjaman uang 

kepada orang yang membutuhkan atau menolong dengan memberi pekerjaan pada 

orang yang tidak punya pekerjaan (Nursalam & Kurniawati, 2007). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa semakin baik 

dukungan sosial yang diberikan akan meningkatkan status kesehatan, sehingga 

angka kejadian stunting dapat diturunkan. Dukungan sosial dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang tepat sangat dibutuhkan, terlebih kultur 

masyarakat Indonesia yang masih bersifat kolektif, yaitu keluarga dan masyarakat 

turut berperan dalam pola pengurusan anak khususnya dalam pengurusan bayi dan 

masyarakat turut berperan dalam pola pengurusan anak khususnya dalam 

pengasuhan balita. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu meliputi 

kelas sosial, latar belakang keluarga, tahap siklus kehidupan keluarga, model-model 

peran peristiwa situasional di masyarakat khususnya masalah kesehatan, dalam 

masyarakat tentu ada beberapa orang yang berpengaruh dan menjadi panutan atau 

dihormati pendapatnya.  

 

3. Hubungan Nilai Budaya & Gaya Hidup dengan Kejadian Stunting 

Berdasarkan hasil penelitian, ibu yang mempunyai nilai budaya & gaya hidup 

positif dan negatif cenderung memiliki balita non stuntin, nanmun terdapat selisih 

yang bermakna antara balita stunting dan non stunting pada ibu dengan nilai budaya 
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positif. Statistik menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara faktor nilai 

budaya & gaya hidup dengan kejadian stunting. 

Beberapa ibu masih setuju bahwa nenek atau mertua adalah orang yang 

berpengalaman dalam merawat anak, sehingga larangan dan anjuran dari 

ibu/mertua/nenek harus ditatati meskipun kadang bertentangan dengan anjuran 

tenaga kesehatan, namun sebagian besar telah menjawab setuju. Responden masih 

meyakini bahwa bayi sudah boleh diberi makan selain ASI, seperti nasi, pisang, 

madu, kelapa muda, susu formula pada anak sebelum usia 6 bulan. Memberi makan 

pada bayi secepat mungkin diyakini dapat membuat bayi cepat besar, sehat, dan 

akan tidur nyenyak. Selain itu, sebagian besar responden meyakini anak dalam 

jumlah besar mendatangkan banyak rezeki dan tidak mengikuti KB. Nilai budaya & 

gaya hidup negatif yang dimiliki responden antara lain kebiasaan memberikan 

lontong yang dilumat dan air gula agar bayi cepat kenyang dan berhenti menangis. 

Responden penelitian yang mempuyai nilai budaya & gaya hidup yang 

positif, beberapa diantaranya jawaban tersebut tidak sesuai dengan budaya yang 

dianut. Peneliti telah mengantisipasi itu melalui klarifikasi data penelitian, sehingga 

didapatkan memang benar-benar data responden nilai budaya & gaya hidup yang 

benar negatif dan benar positif. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara 

sebagai klarifikasi setelah pengisian kuisioner. Sebagian besar responden menjawab 

pada kuisioner, tidak setuju terhadap pemberian makanan selai ASI sebelum anak 

berusia enam bulan yang berkembang di masyarakat Morombuh, tetapi ibu tetap 

melakukannya. Responden mengatakan bahwa responden meyakini bahwa 

memberikan lontong yang dilumat dan air gula pada saat bayi belum berusia enam 

bulan akan membuat bayi kenyang sehingga akan tumbuh gemuk dan sehat. Hasil 
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wawancara sebagai klarifikasi juga didapatkan bahwa sebagian besar balita tidak 

mendapatkan imunisasi lengkap enam kali karena orang tua tidak mengijinkan 

anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Beberapa responden percaya bahwa anak 

akan tetap tumbuh dengan sehat tanpa imunisasi. Hal tersebut telah banyak yang 

terbukti dan direkomendasikan oleh orang tua dan masyarakat sekitar ibu yang 

tinggal di Desa Morombuh. 

Menurut teori Transcultural Nursing Leininger (2002) menyatakan bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan 

lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Budaya & gaya hidup mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang yang kemudian 

akan berdampak pada status kesehatan orang tersebut. Budaya & gaya hidup 

menggambarkan cara seseorang mempersepsikan sesuatu, bertingkah laku, dan 

menilai sesuatu yang ada di sekitarnya budaya adalah norma atau tindakan dari 

anggota kelompok yang dipelajari, dan dibagi serta memberikan petunjuk berfikir, 

bertindak, dan mengambil keputusan. menjelaskan bahwa budaya merupakan 

pandangan hidup dari seorang individu atau kelompok dengan mengacu pada nilai-

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

diwariskan antar generasi (Munawara, Yasak dan Dewi, 2015). Leininger juga 

berpendapat bahwa manusia cenderung untuk mempertahankan kebudayaannya 

walaupun hal itu kurang baik, perilaku responden ini didukung juga oleh 

lingkungan responden yang merupakan sarana pemersatu dalam masyarakat. 

Pandangan budaya dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan respon yang diberikan 

ibu kepada anaknya. Selain itu, keyakinan terhadap pemenuhan kebutuhan makan 
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memegang peranan penting untuk memelihara perilaku dalam mengontrol pola 

makan seseorang dan pola pemberian makan ibu pada bayi (Zahiruddin et al., 

2016). Negosiasi budaya merupakan intervensi dan implementasi keperawatan yang 

tepat perlu dilakukan, untuk membantu ibu beradaptasi terhadap budaya tertentu 

yang lebih menguntungkan dan mengacu pada kesehatan (Fatonah, 2016). Seperti 

perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya yang lebih 

mendukung untuk meningkatkan angka kejadian stunting.  

Berdasarkan uraian di atas faktor nilai budaya & gaya hidup berhubungan 

dengan kejadian stunting di Desa Morombuh. Keyakinan pada nilai budaya & gaya 

hidup yang negatif dan berlangsung turun-temurun dapat membentuk pola asuh 

yang salah dan membuat pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak 

optimal sedangkan keyakinan pada nilai budaya & gaya hidup yang positif akan 

membentuk pola asuh anak yang benar sehingga pertumbuhan dan perkembangan 

anak dapat tercapai sesuai usia. Selain itu peneliti juga berpendapat perlu dilakukan 

negosiasi budaya karena terdapat beberapa budaya yang dimiliki oleh responden 

dapat merugikan status kesehatan bayi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka 

stunting ada balita, gizi buruk bahkan angka kematian bayi. 

 

 
4. Hubungan Faktor Ekonomi dengan Kejadian Stunting 

Hasil data distribusi responden pada penelitian ini menunjukan sebagian besar 

responden berstatus ekonomi kurang. Responden dengan tingkat ekonomi sedang 

yang memiliki balita non stunting dan stunting dengan jumlah hampir sama. Pada 

penelitian ini, responden dengan tingkat ekonomi tinggi secara keseluruhan tidak 

menalami stunting. Secara statistik menunjukkan ada hubungan yang signifikan 
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antara faktor ekonomi dengan kejadian stunting. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Ni’mah & Nadhiroh (2015), di Surabaya dan Ramli et al. (2009), di Maluku Utara 

yang menyatakan bahwa pendapatan yang rendah merupakan faktor risiko kejadian 

stunting pada balita.  

Status ekonomi yang rendah dianggap memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kemungkinan anak menjadi kurus dan pendek (UNICEF, 2013). Menurut 

Bishwakarma (2011), keluarga dengan status ekonomi baik akan dapat memeroleh 

pelayanan umum yang lebih baik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, akses 

jalan, dan lainnya sehingga dapat memengaruhi status gizi anak. Selain itu, daya 

beli keluarga akan semakin meningkat sehingga akses keluarga terhadap pangan 

akan menjadi lebih baik. 

Menurut teori Transcultural Nursing oleh leininger (2002) seseorang akan 

memanfaatkan sumber-sumber material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya 

agar segera sembuh. Status ekonomi meliputi pemasukan dalam keluarga, sumber 

penghasilan yang lain, asuransi kesehatan, serta dampak penghasilan terhadap 

(Yunitasari, Permanasari dan Pradanie, 2010). 

Pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup keluarga. Keluarga yang 

memiliki status ekonomi baik akan mempraktikkan gaya hidup yang mewah dan 

lebih konsumtif dibandingkan dengan keluarga yang status ekonominya rendah. 

Faktor ekonomi berhubungan dengan kondisi keuangan yang menyebabkan daya 

beli untuk makanan tambahan semakin besar (Jang et al., 2017). Dalam hal 

pemberian makanan tambahan, pendapatan merupakan hal yang penting karena 

semakin baik perekonomian keluarga maka daya beli akan makanan tambahan 

semakin mudah, sebaliknya jika semakin buruk perekonomian keluarga maka daya 
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beli akan makanan tambahan akan semakin sukar. Pekerjaan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi perekonomian seseorang (Saleh et al., 2017). Pekerjaan 

dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Status ekonomi ini erat kaitannya dengan 

pendapatan yang diperoleh, pendapatan yang tinggi biasanya jumlah dan jenis 

pangan yang dikonsumsi juga semakin baik (Yunitasari, Rahayu, and Santoso 

2015). 

Faktor ekonomi yang mempengaruhi kejadian stunting erat kaitannya dengan 

pekerjaan responden. Sebagian besar responden responden tidak bekerja atau 

sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak mendapatkan pendapatan tetap setiap 

bulannya. Pendapatan yang diperoleh berasal dari anggota keluarga yang lain, 

misalnya suami. Apabila sumber pendapatan dalam keluarga rendah akan 

mempengaruhi pemilihan makanan bergizi yang akan dikonsumsi oleh ibu 

(Narendra, 2016).  

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berada pada tingkat ekonomi rendah, namun memiliki angka non stunting yang 

tinggi. Peneliti berpendapat bahwa responden dengan jenis keluarga besar atau 

jumlah anggota keluarga yang banyak,  akan mendapatkan pemasukan dari anggota 

keluarga lain, misalnya suami atau saudara sehingga dapat mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas peneliti meyakini bahwa semakin baik faktor 

ekonomi akan meningkatkan status kesehatan, sehingga akan dapat menekan angka 

kejadian stunting. 
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5. Hubungan Faktor Pendidikan dengan Kejadian Stunting 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

tingkat pendidikan dasar. Responden yang mendapatkan pendidikan dasar atau 

tamat SMP, sebagian besar tidak tidak mengalami stunting, namun balita stunting 

juga lebih banyak terjadi pada ibu dengan pendidikan dasar. Berdasarkan uji 

statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang antara pendidikan ibu 

dengan kejadian stunting.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni’mah dan Muniroh 

(2015) yang tingkat pendidikan ibu tidak berkontribusi terhadap terjadinya wasting 

dan stunting pada balita keluarga miskin di Kecamatan Balen Kabupaten 

Bojonegoro. Penelitian Anindita (2012) juga menyatakan hal yang sama, bahwa 

tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan stunting pada balita. 

Indeks BB/TB merefleksikan status gizi pada masa kini, sedangkan indeks TB/U 

merefleksikan status gizi balita pada masa lampau. Pendidikan ibu merupakan hal 

dasar bagi tercapainya gizi balita yang baik.  

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. Tingkat pendidikan yang baik akan 

menghasilkan pengetahuan yang baik dan dari pengetahuan yang baik akan 

mempengaruhi perilaku yang baik. Beberapa faktor yang termasuk pada pendidikan 

seseorang antara lain: 1) pendidikan baik formal maupun non-formal; 2) media 

massa; 3) tradisi dan budaya; 4) lingkungan; 5) pengalaman dari orang tersebut. 

Diharapkan seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai 

pengetahuan yang luas juga. Ibu yang mempunyai pendidikan tinggi akan 

mempunyai kecenderungan untuk mempunyai pemikiran yang baik dalam hal 
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peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang anak. Usaha untuk mencari informasi 

akan lebih luas, karena orang yang memiliki dasar pendidikan tinggi lebih mudah 

mengerti dan memahami informasi yang diterimanya bila dibandingkan dengan 

yang berpendidikan lebih rendah (Heriyanti, 2012).  

Tingkat pendidikan ibu tersebut terkait dengan kemudahan ibu dalam 

menerima informasi tentang gizi dan kesehatan dari luar. Pendidikan formal ibu 

mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu dimana semakin tinggi tingkat pendidikan 

ibu, maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan ibu untuk menyerap 

pengetahuan praktis dalam lingkungan formal maupun non-formal terutama melalui 

media massa, sehingga ibu dalam mengolah, menyajikan, dan membagi informasi 

sesuai dengan kebutuhan (Simanjuntak, 2007).  

Dalam penelitian ini, satu diantara empat ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi memiliki anak yang mengalami stunting, sedangkan balita non 

stunting sebagian besar bersama ibu dengan pendidikan dasar. Hal ini dikarenakan 

tingkat pendidikan ibu merupakan penyebab dasar dari masalah kurang gizi, namun 

masih banyak faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi terjadinya masalah 

kurang gizi, khususnya stunting di Desa Morombuh.  
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6. BAB 6 

KESIMPULAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak 

usia 24-59 bulan berbasis Transcultural Nursing di Desa Morombuh Kecamatan 

Kwanyar Bangkalan. 

6.1 Simpulan 

1. Faktor teknologi berhubungan dengan akses yang dimiliki, informasi yang 

didapatkan dan perilaku seseorang sehingga angka kejadian stunting dapat 

ditekan apabila teknologi mendukung dan dimanfaatkan secara baik. 

2. Faktor dukunan keluarga dan sosial berhubungan dengan kejadian 

stunting, berupa dukungan emosional, kognitif dan material dari suami, 

orang tua, mertua, tetangga, petugas kesehatan, tokoh Agama, dan tokoh 

masyarakat karena secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi ibu 

untuk mengasuh anak dengan baik sehingga anak dapat mencapai 

pertumbuhan dan perkembangap yang optimal apabila faktor sosial 

mendukung dan diarahkan kearah baik. 

3. Nilai budaya & gaya hidup berhubungan dengan perilaku seseorang 

sehingga kejadian stunting dapat dicegah apabila nilai budaya & gaya 

hidup mendukung, dimanfaatkan secara baik dan sifat negatif responden 

dalam cara pandang atau cara perawatan yang diberikan responden kepada 

anak yang bertolak belakang dengan ilmu kesehatan, sehingga negosiasi 

budaya kearah yang lebih positif diperlukan. 
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4. Faktor ekonomi berhubungan dengan kejadian stunting, pencegahan 

stunting dapat terwujud apabila semakin baik status ekonomi dimana ibu 

bisa dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak dengan lebih baik. 

5. Tidak ada hubungan antara faktor pendidikan dengan kejadian stunting, 

tingkat pendidikan ibu merupakan penyebab dasar dari masalah kurang 

gizi, namun masih banyak faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi 

terjadinya masalah kurang gizi, khususnya stunting. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi Responden 

Bagi ibu yang memiliki balita stunting disarankan untuk menghentikan 

kebiasaanya yang bertentangan dengan ilmu kesehatan khususnya 

pertumbuhan dan perkembangan anak serta rutin mengunjungi pelayanan 

kesehatan (bidan, posyandu, perawat) untuk memantau status pertumbuhan 

anak. Bagi ibu yang tidak memiliki balita stunting disarankan untuk 

mempertahankan kebiasaanya tersebut dan mengajak tetangganya atau 

temanya untuk melakukan hal-hal positif terkait perawatan anak seperti 

rutin mengunjungi posyandu, dan memberikan makanan yang berigizi 

seimbang sesuai usia anak. Ibu disarankan mulai lebih aktif dalam 

pemanfaatan teknologi yang tepat dalam menekan angka kejadia stunting, 

seperti halnya penggunaan media cetak/elektronik yang baik dalam 

mengakses informasi kesehatan terutama tentang status tumbuh kembang 

anak sesuai usia, Ibu disarankan mulai aktif mencari berbagai informasi 

baik bertanya secara langsung kepada petugas kesehatan mengenai konsep 

stunting serta meningkatkan pemanfaatan fasilitas puskesmas/posyandu  
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2. Bagi Perawat 

Petugas kesehatan disarankan untuk memberikan health education lebih 

intensif sejak dini kepada peserta posyandu, ibu hamil saat ANC ataupun 

ibu yang baru melahirkan mengenai konsep tumbuh kembang anak sesuai 

usia. Selain itu suami, keluarga, masyarakat dan bahkan tokoh masyarakat 

harus dilibatkan dalam hal ini. Metode yang dapat digunakan yaitu 

konseling dan kunjungan rumah. 

 
3. Bagi Puskesmas/Pemerintah 

Pihak puskesmas disarankan mengoptimalisasi program integrasi antara 

program KIA dan Gizi yang berfokus pada tumbuh kembang anak sesuai 

usia. Perlu dilakukan pelatihan terhadap kader-kader Posyandu untuk 

mendampingi ibu-ibu yang kurang pengetahuan mengenai tumbuh 

kembang anak sesuai usia dan ibu dengan balita stunting. Informasi 

mengenai stunting diberikan kepada suami, keluarga dan bahkan tokoh 

masyarakat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil analisis ini dapat digunakan untuk membuat rancangan program 

modul intervensi stunting untuk masyarakat. Penelitian selanjutnya 

disarakan agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai intervensi 

berbasis Transcultural Nursing sebagai upaya pencegahan dan 

penangananan stunting sejak dini. 
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Lampiran 1 Penjelasan Sebelum Persetujuan kepada Calon Responden Penelitian 

 

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN 

KEPADA CALON RESPONDEN PENELITIAN 

A. Judul Penelitian 

Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 

24-59 Bulan Berbasis Transcultural Nursing di Desa Morombuh Kecamatan 

Kwanyar Bangkalan.  

B. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis faktor yang 

berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan berbasis 

Transcultural Nursing di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Bangkalan. 

C. Tujuan Khusus Penelitian 

1. Menganalisis faktor teknologi yang berhubungan dengan kejadian stunting 

pada anak usia 24-59 bulan.  

2. Menganalisis faktor sosial dan dukungan keluarga yang berhubungan 

dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan. 

3. Menganalisis faktor nilai budaya dan gaya hidup yang berhubungan 

dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan. 

4. Menganalisis faktor ekonomi yang berhubungan dengan kejadian stunting 

pada anak usia 24-59 bulan. 

5. Menganalisis faktor pendidikan yang berhubungan dengan kejadian 

stunting pada anak usia 24-59 bulan. 
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D. Perlakuan yang Diterapkan pada Subyek  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga tidak ada perlakuan 

apapun untuk subyek. Subyek hanya terlibat sebagai responden yang akan 

diminta untuk mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya yang telah peneliti 

sediakan. 

E. Manfaat  

Subyek (Responden) yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh 

pengetahuan tentang manfaat dari partisipasinya sebagai sumber informasi 

untuk meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, kesadaran, dan 

termotivasi dalam melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi secara tepat. 

Sehingga masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan dan meminimalisir 

resiko kejadian stunting pada balita sejak dini. 

F. Bahaya Potensial  

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi 

apapun melainkan responden hanya diminta kesediaannya untuk mengisi 

kuesioner.  

G. Hak untuk Undur Diri  

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden.  

H. Adanya Insentif untuk Subyek  

Oleh karena keikutsertaan subyek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa 

uang yang akan diberikan kepada responden. Responden hanya akan 
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diberikan souvenir.  

I. Kerahasiaan Data 

Setiap data (subyek dan hasil pemeriksaan)  yang ada pada penelitian ini akan 

dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian 

saja. 

J. Narahubung 

Nama Peneliti : Nur Puji Winasis 

No. Hp : 081564876660 

K. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan proposal penelitian 

Penyusunan instrument 

penelitian 

Pengajuan ethical 

clearance 
Perijinan  

Identifikasi populasi penelitian 

Pemilihan responden berdasarkan kriteria dengan metode simple 

random sampling 

1. Pemeriksaan tinggi badan balita dengan microtoise 

2. Pengisian kuesioner penelitian oleh ibu dari balita 

respoden terpilih dengan dipandu oleh peneliti 

Entry dan analisis data 

Pelaporan 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

100 

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ...  NUR PUJI W. 

Lampiran 2 Lembar Permohonan Menjadi Responden 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan hormat, Sehubungan dengan proses penyelesaian tugas akhir 

(Skripsi) Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga, dengan ini saya:  

nama : Nur Puji Winasis 

NIM : 131411131009 

no. Handphone : 081564876660 

akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan 

Berbasis Transcultural Nursing di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar 

Bangkalan”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan 

kuesioner survei, sehingga tidak ada perlakuan apapun pada subjek. 

Subjek hanya terlibat sebagai responden yang akan diminta untuk mengisi 

kuesioner yang dibagikan, untuk kepentingan tersebut, maka saya 

memohon kesediaan Ibu untuk berpartisipasi menjadi responden dengan 

sukarela dan menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan 

apa yang Ibu alami/rasakan/lakukan. Semua jawaban dan data Ibu akan 

dirahasiakan dan tidak ada maksud kegunaan lain. Demikian surat 

permohonan ini Kami sampaikan, atas bantuan dan kesediaan Ibu, kami 

mengucapkan terimakasih.  

 

Surabaya,       Juli 2018  

Hormat Saya  

 

 

Nur Puji Winasis 

NIM. 131411131009 
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Lampiran 3 Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

INFORMED CONSENT 

(LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : _________________________ 

No. HP : _________________________ 

Alamat  : _________________________ 

Ibu dari balita bernama 

  __________________________ 

Telah mendapatkan keterangan secara terinci dan jelas mengenai:  

1)  Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Kejadian Stunting pada Anak 

Usia 24-59 Bulan Berbasis Transcultural Nursing di Desa Morombuh 

Kecamatan Kwanyar Bangkalan”  

2) Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek  

3) Manfaat ikut sebagai subjek penelitian  

4) Bahaya yang akan timbul dan hak untuk undur diri 

5) Kerahasiaan informasi yang diberikan 

6) Prosedur penelitian  

Oleh karena itu saya: BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA* secara sukarela untuk 

menjadi responden penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan 

dari pihak manapun.  

Madura, _____________ 2018  

Peneliti                 Responden 

 

Nur Puji Winasis               (____________________) 

Saksi 

 

 

(_____________________) 

*coret salah satu  ** diisi peneliti 

 

Kode Responden**: 
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Lampiran 4 Lembar Kuesioner 

LEMBAR KUESIONER 

ANALISIS FAKTOR KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA  

24-59 BULAN BERBASIS TRANSCULTURAL NURSING DI DESA 

MOROMBUH KECAMATAN KWANYAR BANGKALAN 

 

Petunjuk pengisian:  

Berilah tanda silang (×) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi Ibu saat ini 

dengan sejujur-jujurnya. 

Data Demografi 

Anak 

1. Usia anak... 

a. 24 – 35 bulan 

b. 36 – 47 bulan 

c. 48 – 59 bulan 

2. Tinggi badan anak ....... cm 

3. Imunisasi yang sudah diberikan ... 

a. Lengkap 6 kali 

b. Kurang dari 6 kali 

 

Ibu   

4. Usia ibu 

a. <20 tahun 

b. 20-35 tahun 

c. >35 tahun 

5. Pekerjaan ibu : .................

6. Bentuk keluarga 

a. Keluarga inti (Ayah, Ibu, dan Anak) 

b. Keluarga besar (Kakek, nenek, saudara, Ayah, Ibu, dan Anak) 
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KUESIONER TEKNOLOGI  

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat 

kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)  

Catatan: stunting adalah salah satu bentuk masalah gizi yang ditandai dengan 

tinggi badan anak terhadap usia dalam ambang batas <2 SD 

 

No Pernyataan  Jawaban Skor 

Ya  Tidak  

1. Saya mendapat kemudahan dalam memperoleh 

informasi tentang kesehatan anak melalui 

internet 

   

2. Saya mendapat kemudahan dalam memperoleh 

media cetak tentang kesehatan anak (buku, 

majalah, koran, pamflet) 

   

3. Saya memiliki atau menggunakan media 

elektronik (televisi, radio, handphone, 

komputer) 

   

4. Saya mendapatkan kemudahan dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan untuk 

mendapat informasi dan memantau kesehatan 

anak (contoh: posyandu, puskesmas, rumah 

sakit, bidan, dokter, perawat) 

   

5. Saya pernah menggunakan layanan pengobatan 

tradisional/alternatif ketika anak sedang sakit 

(contoh: tabib, tukang pijat, dukun bayi) 

   

6. Saya menggunakan peralatan modern untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi anak saya sehingga 

tidak terjadi stunting(contoh: kulkas untuk 

menyimpan bahan makanan, blender untuk 

membuat jus) 
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KUESIONER SOSIAL & DUKUNGAN KELUARGA 

Petunjuk pengisian: isilah pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda 

centang (√) sesuai dengan keadaan ibu. 

No Pertnyataan Jawaban Skor 

Dukungan emosional Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

 

1. Ibu  mendapatkan 

dukungan dari keluarga 

untuk diperiksakan 

status pertumbuhan dan 

perkembangan anak ke 

pelayanan kesehatan 

     

2. Keluarga mendampingi 

ibu dalam merawat anak 

balita 

     

3. Keluarga mendengarkan 

keluhan ibu selama 

merawat anak balita 

     

4. Keluarga memotivasi 

dan menganjurkan ibu 

untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi anak 

balita setiap hari dengan 

menu seimbang (nasi, 

lauk, sayur, buah, dan 

susu) 

     

Dukungan kognitif/informasi Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

Skor 

5. Keluarga mampu 

menjelaskan setiap ibu 

bertanya tentang anjuran 

dan larangan dalam 

merawat anak balita  

     

6. Keluarga membimbing 

ibu untuk memilih dan 

mengolah jenis 

makanan yang baik 

untuk pertumbuhan 

anak balita 

     

7. Keluarga memberitahu 

ibu tentang 

pertumbuhan yang 

seharusnya dicapai 

sesuai usia anak (tinggi 

badan dan berat badan) 
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8. Keluarga memberitahu 

ibu tentang 

perkembangan yang 

seharusnya dicapai 

sesuai usia anak 

(motorik kasar, motorik 

halus, bahasa, sosial) 

     

Dukungan material/fasilitas Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

Skor 

9. Keluarga mengantarkan 

saat datang ke fasilitas 

kesehatan, puskesmas, 

atau posyandu untuk 

memantau status 

kesehatan, petumbuhan 

dan perkembangan anak 

balita 

     

10. Keluarga menyediakan 

biaya untuk datang ke 

pelayanan kesehatan  

     

11. Keluarga berperan aktif 

dalam setiap perawatan 

selama anak balita 

     

12. Keluarga ikut 

membantu menyediakan 

makanan bergizi, 

suplemen dan vitamin 

tambahan untuk anak 

balita 
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KUESIONER NILAI BUDAYA & GAYA HIDUP 

Petunjuk pengisian: isilah pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda 

centang (√) 

Keterangan: SS  : Sangat Setuju  S     : Setuju 

  TS  : Tidak Setuju  STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pertanyaan  SS S TS STS Skor 

1. Seorang gadis yang telah mendapat 

menstruasi  diperbolehkan menikah 

tanpa pengetahuan dan kesiapan 

untuk merawat anak 

     

2. Ibu/mertua/nenek adalah orang 

yang berpengalaman dalam 

merawat anak, sehingga larangan 

dan anjuran dari ibu/mertua/nenek 

harus ditatati meskipun kadang 

bertentangan dengan anjuran tenaga 

kesehatan 

     

3. Memeriksakan status kesehatan, 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak balita kepada 

dokter/perawat/bidan lebih 

terpercaya daripada ke tenaga 

tradisional (contoh: dukun, tabib, 

kyai) 

     

4. Ibu melakukan perawatan dengan 

pemijatan dan meminum ramuan 

kejja atau daun katu’ dengan 

harapan dapat memperlancar ASI 

selama masa menyusui 

     

5. Ibu memberikan makanan 

tambahan selain ASI (misal: nasi, 

pisang, madu, kelapa muda, susu 

formula) pada anak sebelum usia 6 

bulan 

     

6. Kolostrum (ASI yang keluar 

pertama kali setelah melahirkan) 

bermanfaat untuk bayi 
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7. Kolostrum (ASI yang keluar 

pertama kali setelah melahirkan) 

merupakan air yang kotor, bisa 

menyebabkan bayi rewel dan 

berbahaya untuk bayi 

     

8. Penyapihan ASI sebaiknya 

dilakukan setelah bayi berusia dua 

tahun 

     

9. Anak dalam jumlah besar 

mendatangkan banyak rezeki dan 

tidak mengikuti KB 

     

10. Anak yang sehat adalah anak yang 

gemuk 

     

11. Kebiasaan anak makan ikan, 

daging, telur baik untuk kesehatan 

     

12. Anak tidak perlu mengkonsumsi 

buah dan sayur setiap hari karena 

nutrisinya bisa digantikan dengan 

nasi dan lauk 

     

 

KUESIONER EKONOMI 

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi tempat 

kosong yang tersedia dengan memberi tanda centang (√)   

No Pertanyaan Jawaban Skor 

Ya Tidak 

1. Keluarga mendapatkan 

penghasilan/pemasukan yang pasti setiap 

bulannya dari pekerjaan yang dijalani 

   

2. Penghasilan yang diperoleh kepala keluarga 

dala satu bulan lebih dari sama dengan UMK 

Kota Bangkalan tahun 2018 (≥Rp1.663.975,-

) 

   

3. Keluarga memiliki sumber penghasilan 

lain/usaha sampingan (selain dari gaji pokok) 

   

4. Saya memiliki asuransi kesehatan yang 

membantu saya membiayai kesehatan 
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No Pertanyaan Jawaban Skor 

Ya Tidak 

5. Keluarga memiliki simpanan uang yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari 

   

6. Keadaan ekonomi saya membuat saya 

percaya diri dalam merawat anak saya 

   

 

 

KUESIONER PENDIDIKAN   

Petunjuk pengisian: berilah tanda silang (√) pada jawaban yang sesuai dengan 

tingkat pendidikan terakhir Ibu.  

 Tidak sekolah/Tidak Tamat SD 

 Tamat SD/Sederajat 

 Tamat SMP/Sederajat 

 Tamat SMA/Sederajat 

 Tamat Akademi/Perguruan Tinggi 

 

 

 

  Terimakasih  
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Lampiran 5 Surat Ijin Fasilitas Pengambilan Data 
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Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol Provinssi Jawa Timur  
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Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan  
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Lampiran 8 

Sertifikat Etik Penelitian 
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Lampiran 8 Sertifikat Etik Penelitian 
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Lampiran 9 Uji Validitas dan Reabilitas Faktor Teknologi  

Correlations 
 

 Tekhnologi
_P1 

Tekhnologi
_P2 

Tekhnologi
_P3 

Tekhnologi
_P4 

Tekhnologi
_P5 

Tekhnologi
_P6 

Tekhnologi_Total 

Tekhnologi_
P1 

Pearson 
Correlation 

1 .612 1.000** .375 .500 .612 .849** 

Sig. (2-tailed)  .060 .000 .286 .141 .060 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Tekhnologi_
P2 

Pearson 
Correlation 

.612 1 .612 .612 .408 .583 .809** 

Sig. (2-tailed) .060  .060 .060 .242 .077 .005 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Tekhnologi_
P3 

Pearson 
Correlation 

1.000** .612 1 .375 .500 .612 .849** 

Sig. (2-tailed) .000 .060  .286 .141 .060 .002 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Tekhnologi_
P4 

Pearson 
Correlation 

.375 .612 .375 1 .500 .612 .731* 

Sig. (2-tailed) .286 .060 .286  .141 .060 .016 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Tekhnologi_
P5 

Pearson 
Correlation 

.500 .408 .500 .500 1 .408 .708* 

Sig. (2-tailed) .141 .242 .141 .141  .242 .022 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Tekhnologi_
P6 

Pearson 
Correlation 

.612 .583 .612 .612 .408 1 .809** 

Sig. (2-tailed) .060 .077 .060 .060 .242  .005 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Tekhnologi_T
otal 

Pearson 
Correlation 

.849** .809** .849** .731* .708* .809** 1 

Sig. (2-tailed) .002 .005 .002 .016 .022 .005  

N 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 6 
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Lampiran 10 Uji Validitas dan Reabilitas Faktor Sosial dan Dukungan Keluarga  

Correlations 
 Sosial_

P1 

Sosial_

P2 

Sosial_

P3 

Sosial_

P4 

Sosial_

P5 

Sosial_

P6 

Sosial_

P7 

Sosial_

P8 

Sosial_

P9 

Sosial_

P10 

Sosial_

P11 

Sosial_

P12 

Sosial_Total 

Sosi

al_P

1 

Pearson 

Correlation 

1 .505 .890** .497 .358 .538 .538 .518 .617 .726* .338 .446 .754* 

Sig. (2-tailed)  .137 .001 .144 .309 .109 .109 .125 .057 .017 .339 .196 .012 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

2 

Pearson 

Correlation 

.505 1 .639* .371 .390 .390 .664* .569 .818** .559 .697* .762* .765** 

Sig. (2-tailed) .137  .047 .292 .265 .265 .036 .086 .004 .093 .025 .010 .010 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

3 

Pearson 

Correlation 

.890** .639* 1 .714* .599 .599 .619 .508 .699* .778** .479 .751* .891** 

Sig. (2-tailed) .001 .047  .020 .067 .067 .056 .134 .024 .008 .161 .012 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

4 

Pearson 

Correlation 

.497 .371 .714* 1 .894** .790** .353 .480 .448 .735* .588 .742* .802** 

Sig. (2-tailed) .144 .292 .020  .000 .007 .316 .160 .195 .015 .074 .014 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

5 

Pearson 

Correlation 

.358 .390 .599 .894** 1 .888** .348 .563 .387 .695* .742* .737* .781** 

Sig. (2-tailed) .309 .265 .067 .000  .001 .324 .090 .269 .026 .014 .015 .008 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

6 

Pearson 

Correlation 

.538 .390 .599 .790** .888** 1 .461 .563 .290 .695* .742* .551 .770** 

Sig. (2-tailed) .109 .265 .067 .007 .001  .180 .090 .416 .026 .014 .099 .009 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

7 

Pearson 

Correlation 

.538 .664* .619 .353 .348 .461 1 .303 .387 .464 .530 .569 .656* 

Sig. (2-tailed) .109 .036 .056 .316 .324 .180  .395 .269 .177 .115 .086 .040 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

8 

Pearson 

Correlation 

.518 .569 .508 .480 .563 .563 .303 1 .745* .893** .816** .647* .768** 

Sig. (2-tailed) .125 .086 .134 .160 .090 .090 .395  .013 .001 .004 .043 .009 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

9 

Pearson 

Correlation 

.617 .818** .699* .448 .387 .290 .387 .745* 1 .713* .548 .723* .776** 

Sig. (2-tailed) .057 .004 .024 .195 .269 .416 .269 .013  .021 .101 .018 .008 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

10 

Pearson 

Correlation 

.726* .559 .778** .735* .695* .695* .464 .893** .713* 1 .781** .784** .915** 

Sig. (2-tailed) .017 .093 .008 .015 .026 .026 .177 .001 .021  .008 .007 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

11 

Pearson 

Correlation 

.338 .697* .479 .588 .742* .742* .530 .816** .548 .781** 1 .792** .807** 

Sig. (2-tailed) .339 .025 .161 .074 .014 .014 .115 .004 .101 .008  .006 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_P

12 

Pearson 

Correlation 

.446 .762* .751* .742* .737* .551 .569 .647* .723* .784** .792** 1 .885** 

Sig. (2-tailed) .196 .010 .012 .014 .015 .099 .086 .043 .018 .007 .006  .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sosi

al_T

otal 

Pearson 

Correlation 

.754* .765** .891** .802** .781** .770** .656* .768** .776** .915** .807** .885** 1 

Sig. (2-tailed) .012 .010 .001 .005 .008 .009 .040 .009 .008 .000 .005 .001  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.942 12 
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Lampiran 11 Uji Validitas dan Reabilitas Faktor Nilai Budaya dan Gaya Hidup 

Correlations 
 Budaya

_P1 
Budaya

_P2 
Budaya

_P3 
Budaya

_P4 
Budaya

_P5 
Budaya

_P6 
Budaya

_P7 
Budaya

_P8 
Budaya

_P9 
Budaya
_P10 

Budaya
_P11 

Budaya
_P12 

Total_Budaya 

Budaya
_P1 

Pearson 
Correlation 

1 .880** .625 .487 .382 .872** .794** .473 .709* .531 .557 .512 .829** 

Sig. (2-tailed)  .001 .053 .153 .275 .001 .006 .168 .022 .115 .094 .131 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P2 

Pearson 
Correlation 

.880** 1 .575 .608 .477 .879** .787** .570 .594 .706* .604 .732* .887** 

Sig. (2-tailed) .001  .082 .062 .163 .001 .007 .085 .070 .023 .065 .016 .001 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P3 

Pearson 
Correlation 

.625 .575 1 .663* .520 .713* .736* .241 .223 .375 .758* .563 .723* 

Sig. (2-tailed) .053 .082  .037 .123 .021 .015 .502 .536 .286 .011 .091 .018 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P4 

Pearson 
Correlation 

.487 .608 .663* 1 .417 .692* .635* .591 .432 .791** .786** .485 .790** 

Sig. (2-tailed) .153 .062 .037  .231 .027 .049 .072 .213 .006 .007 .156 .007 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P5 

Pearson 
Correlation 

.382 .477 .520 .417 1 .307 .629 .374 .250 .520 .616 .781** .665* 

Sig. (2-tailed) .275 .163 .123 .231  .388 .051 .286 .487 .123 .058 .008 .036 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P6 

Pearson 
Correlation 

.872** .879** .713* .692* .307 1 .837** .580 .624 .713* .705* .516 .884** 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .021 .027 .388  .003 .079 .054 .021 .023 .127 .001 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P7 

Pearson 
Correlation 

.794** .787** .736* .635* .629 .837** 1 .535 .680* .736* .916** .627 .934** 

Sig. (2-tailed) .006 .007 .015 .049 .051 .003  .111 .030 .015 .000 .052 .000 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P8 

Pearson 
Correlation 

.473 .570 .241 .591 .374 .580 .535 1 .322 .705* .481 .501 .680* 

Sig. (2-tailed) .168 .085 .502 .072 .286 .079 .111  .364 .023 .160 .140 .030 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P9 

Pearson 
Correlation 

.709* .594 .223 .432 .250 .624 .680* .322 1 .687* .558 .148 .661* 

Sig. (2-tailed) .022 .070 .536 .213 .487 .054 .030 .364  .028 .093 .682 .037 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P10 

Pearson 
Correlation 

.531 .706* .375 .791** .520 .713* .736* .705* .687* 1 .758* .563 .852** 

Sig. (2-tailed) .115 .023 .286 .006 .123 .021 .015 .023 .028  .011 .091 .002 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P11 

Pearson 
Correlation 

.557 .604 .758* .786** .616 .705* .916** .481 .558 .758* 1 .554 .862** 

Sig. (2-tailed) .094 .065 .011 .007 .058 .023 .000 .160 .093 .011  .097 .001 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Budaya
_P12 

Pearson 
Correlation 

.512 .732* .563 .485 .781** .516 .627 .501 .148 .563 .554 1 .737* 

Sig. (2-tailed) .131 .016 .091 .156 .008 .127 .052 .140 .682 .091 .097  .015 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Total_B
udaya 

Pearson 
Correlation 

.829** .887** .723* .790** .665* .884** .934** .680* .661* .852** .862** .737* 1 

Sig. (2-tailed) .003 .001 .018 .007 .036 .001 .000 .030 .037 .002 .001 .015  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.939 12 
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Lampiran 12 Uji Validitas dan Reabilitas Faktor Ekonomi  

Correlations 

 Ekonomi
_P1 

Ekonomi
_P2 

Ekonomi
_P3 

Ekonomi
_P4 

Ekonomi
_P5 

Ekonomi
_P6 

Total_Ekonomi 

Ekonomi
_P1 

Pearson 
Correlation 

1 .500 .250 .408 1.000** .218 .740* 

Sig. (2-tailed)  .141 .486 .242 .000 .545 .014 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Ekonomi
_P2 

Pearson 
Correlation 

.500 1 .500 .408 .500 .655* .816** 

Sig. (2-tailed) .141  .141 .242 .141 .040 .004 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Ekonomi
_P3 

Pearson 
Correlation 

.250 .500 1 .612 .250 .327 .663* 

Sig. (2-tailed) .486 .141  .060 .486 .356 .037 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Ekonomi
_P4 

Pearson 
Correlation 

.408 .408 .612 1 .408 .535 .771** 

Sig. (2-tailed) .242 .242 .060  .242 .111 .009 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Ekonomi
_P5 

Pearson 
Correlation 

1.000** .500 .250 .408 1 .218 .740* 

Sig. (2-tailed) .000 .141 .486 .242  .545 .014 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Ekonomi
_P6 

Pearson 
Correlation 

.218 .655* .327 .535 .218 1 .690* 

Sig. (2-tailed) .545 .040 .356 .111 .545  .027 
N 10 10 10 10 10 10 10 

Total_Ek
onomi 

Pearson 
Correlation 

.740* .816** .663* .771** .740* .690* 1 

Sig. (2-tailed) .014 .004 .037 .009 .014 .027  

N 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.831 6 
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Lampiran 13 Analisis Faktor Teknologi Berhubungan dengan Kejadian Stunting 

dengan chi-square SPSS 16 

Stunting * teknologi 
Crosstab 

Count   

 teknologi Total 

Baik Cukup Kurang 

Stunting 
Non Stunting 19 30 25 74 

Stunting 10 3 10 23 
Total 29 33 35 97 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.217a 2 .045 
Likelihood Ratio 6.912 2 .032 
Linear-by-Linear Association .174 1 .677 

N of Valid Cases 97   
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 6.88. 

 

Dengan Hipotesis  

H0: Tidak Ada hubungan antara tekhnologi dan stunting 

H1: Ada hubungan antara tekhnologi dan stunting 

Apabila nilai pearson chi square kurang dari 0,05 maka tolak H0  

Dari tabel di atas diketahui nilai pearson chi square sebesar 0,045 maka dapat 

disimpulkan ada hubungan antara teknologi dan stunting 
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Lampiran 14 Analisis Faktor Dukungan Keluarga Berhubungan dengan Kejadian 

Stunting dengan chi-square SPSS 16  

Stunting * Dukungan Keluarga 
Crosstab 

Count   

 DukunganKeluarga Total 

Baik Cukup Kurang 

Stunting 
Non Stunting 43 18 13 74 

Stunting 19 4 0 23 
Total 62 22 13 97 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.060a 2 .048 
Likelihood Ratio 8.985 2 .011 
Linear-by-Linear Association 5.933 1 .015 

N of Valid Cases 97   
a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3.08. 

 

Dengan Hipotesis  

H0: Tidak Ada hubungan antara dukungan keluarga dan stunting 

H1: Ada hubungan antara dukungan keluarga dan stunting 

Apabila nilai pearson chi square kurang dari 0,05 maka tolak H0  

Dari tabel di atas diketahui nilai pearson chi square sebesar 0,048 maka dapat 

disimpulkan ada hubungan antara dukungan keluarga dan stunting 
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Lampiran 15 Analisis Faktor Nilai Budaya Berhubungan dengan Kejadian 

Stunting dengan chi-square SPSS 16 

Stunting * Nilai_Budaya 
Crosstab 

Count   

 Nilai_Budaya Total 

Positif Negatif 

Stunting 
Non Stunting 53 21 74 

Stunting 10 13 23 
Total 63 34 97 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.105a 1 .013   
Continuity Correctionb 4.931 1 .026   
Likelihood Ratio 5.893 1 .015   
Fisher's Exact Test    .023 .014 

Linear-by-Linear Association 6.042 1 .014   
N of Valid Cases 97     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.06. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Dengan Hipotesis  

H0: Tidak Ada hubungan antara budaya dan stunting 

H1: Ada hubungan antara budaya dan stunting 

Apabila nilai pearson chi square kurang dari 0,05 maka tolak H0  

Dari tabel di atas diketahui nilai pearson chi square sebesar 0,013 maka dapat 

disimpulkan ada hubungan antara budaya dan stunting 
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Lampiran 16 Analisis Faktor Ekonomi Berhubungan dengan Kejadian Stunting 

dengan chi-square SPSS 16  

Stunting * Ekonomi 
Crosstab 

Count   

 Ekonomi Total 

Baik Cukup Kurang 

Stunting 
Non Stunting 5 4 65 74 

Stunting 0 5 18 23 
Total 5 9 83 97 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.787a 2 .034 
Likelihood Ratio 7.090 2 .029 
Linear-by-Linear Association .053 1 .818 

N of Valid Cases 97   
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1.19. 

Dengan Hipotesis  

H0: Tidak Ada hubungan antara ekonomi dan stunting 

H1: Ada hubungan antara ekonomi dan stunting 

Apabila nilai pearson chi square kurang dari 0,05 maka tolak H0  

Dari tabel di atas diketahui nilai pearson chi square sebesar 0,034 maka dapat 

disimpulkan ada hubungan antara ekonomi dan stunting. 
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Lampiran 17 Analisis Faktor Pendidikan Berhubungan dengan Kejadian Stunting 

dengan chi-square SPSS 16 

Stunting * Pendidikan 
Crosstab 

Count   

 Pendidikan Total 

Tidak 
Sekolah 

Tamat 
SD 

Tamat 
SMP 

Tamat 
SMA 

Tamat 
Perguruan 

Tinggi 

 

Stunting 
Non Stunting 10 42 10 9 3 74 

Stunting 6 9 4 3 1 23 
Total 16 51 14 12 4 97 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.916a 4 .572 
Likelihood Ratio 2.811 4 .590 
Linear-by-Linear Association .060 1 .806 

N of Valid Cases 97   
a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .95. 

 

Dengan Hipotesis  

H0: Tidak Ada hubungan antara pendidikan dan stunting 

H1: Ada hubungan antara pendidikan dan stunting 

Apabila nilai chi square kurang dari 0,05 maka tolak H0  

Dari tabel di atas diketahui nilai fisher exact sebesar 0,572 maka dapat 

disimpulkan tidak ada hubungan antara pendidikan dan stunting. 
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