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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah gizi masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat 

di sebagian besar negara berkembang, terutama pada balita, anak-anak, dan 

wanita usia produktif. Masalah gizi sering kali terjadi pada masa balita 

sehingga berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangannya di 

masa yang akan datang. Menurut hasil PSG tahun 2015, sebanyak 18,7% 

balita mengalami kekurangan gizi dimana diantaranya 3,8% balita 

mengalami gizi buruk dan 14,9% mengalami gizi kurang. Ini menunjukkan 

bahwa kelompok anak-anak masih memiliki persentase terbesar sebagai 

kelompok berisiko dalam permasalahan gizi dan menjadi sasaran utama 

dalam intervensi asupan gizi anak (Kemenkes RI, 2015). 

Salah satu keadaan gizi lain yang ditemukan pada anak adalah pendek 

(stunting). Di seluruh dunia, prevalensi kejadian stunting pada anak dibawah 

umur 5 tahun di tahun 2013 mencapai 25%. Wilayah yang paling tinggi 

persentase kejadian stunting tersebar di Afrika Timur dan Selatan dimana 

sebesar 39% balita mengalami stunting (UNICEF, 2013). Di tahun 2014 

persentase kejadian stunting di dunia menurun, sebesar 23,8% atau 

sebanyak 159 juta balita mengalami stunting. Wilayah yang paling tinggi 

kejadian stuntingnya yaitu di Australia dan Selandia Baru (UNICEF, 2014). 

Menurut data WHO (2015), sebanyak 156 juta anak usia dibawah 5 

tahun (balita) secara global mengalami stunting, di Asia Tenggara 
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prevalensi stunting tahun 2015 sebesar 32,9%  (58,9 juta). Prevalensi balita 

pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau 

lebih.. Dibandingkan beberapa negara tetangga, prevalensi balita pendek di 

Indonesia juga tinggi dibandingkan Myanmar (35%), Vietnam (23%), 

Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%).   

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 

bahwa di Indonesia angka kejadian stunting pada anak balita sebesar 37,2%. 

Data ini menunjukkan bahwa kejadian stunting di tahun 2013 mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan tahun 2007 (36,8%). 

Berdasarkan Laporan Global Nutrition tahun 2014, Indonesia masuk ke 

daftar 17 negara dari 117 negara dengan tiga masalah gizi serius, yaitu 

stunting atau tinggi badan menurut umur kurang (32,7%), wasting atau berat 

badan menurut tinggi badan kurang (12,1%), dan obesitas atau kegemukan 

(11,9%). Menurut hasil PSG Kemenkes RI  di tahun 2015, sebesar 29,9% 

balita Indonesia termasuk kategori pendek, dengan persentase tertinggi juga 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat (Kemenkes RI, 2015).  

Khusus wilayah Kalimantan Barat, angka kejadian stunting juga 

masih cukup tinggi. Berdasarkan data PSG Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2015 prevalensi angka kejadian stunting sebesar 

34,3%. Di Kabupaten Sanggau, prevalensi balita stunting tahun 2015 tinggi 

sebesar 40,6%, jika dibandingkan dengan prevalensi stunting di Kota 

Pontianak sebesar 31% dan Kabupaten Sintang sebesar 34,8%. Ini 
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menunjukkan bahwa diantara Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan 

Barat, Kabupaten Sanggau memiliki prevalensi stunting tertinggi.  

Puskesmas Kedukul merupakan salah satu Puskesmas yang prevalensi 

kejadian stunting tinggi dari 19 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau, 

dengan prevalensi kejadian stunting di tahun 2014 sebesar 19,9%, 

sedangkan di tahun 2015 prevalensi stunting di Puskesmas Kedukul 

meningkat lagi sebesar 21,1% (Dinkes Kab Sanggau, 2015). Pada tahun 

2016 jumlah balita yaitu sebanyak 572 balita dan presentase balita stunting 

sebesar 22,4%. Data ini menunjukkan setiap tahunnya di wilayah kerja 

Puskesmas Kedukul terjadi peningkatan prevalensi angka kejadian stunting 

pada balita.  

Menurut WHO (2015), Stunting yang terjadi pada balita disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya akibat gangguan pertumbuhan dalam 

kandungan, kurang asupan gizi mikro, intake energi yang kurang dan 

infeksi. Faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan berpengaruh pula untuk 

kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak, karena anak dibawah usia 

dua tahun rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit.  

Stunting merupakan keadaan malnutrisi kronik yang berkaitan dengan 

perkembangan otak anak. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan 

kematangan sel-sel saraf teruma di bagian cerebellum yang merupakan 

pusat koordinasi gerak motorik. Keterlambatan kematangan sel-sel saraf 

karena adanya penurunan jumlah mielin, dendrite kortikal dalam medulla 

spinalis, serta reduksi sinapsis neurotransmitter (Udani, 1992).  
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Gerakan motorik tidak bisa dilakukan dengan sempurna apabila 

mekanisme otot belum berkembang. Kemampuan mekanik dari striped 

muscle anak stunting rendah karena kematangan otot tersebut lambat, 

sehingga mengakibatkan kemampuan motorik anak stunting terhambat 

(Hurclock, 2001). Keterlambatan yang terjadi dapat disebabkan oleh hal-hal 

tertentu seperti faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor kepribadian 

anak, adanya kelainan tonus otot, obesitas serta buta juga dapat 

mempengaruhi keterlambatan (Soetjiningsih, 2002). 

Balita di Indonesia yang mengalami stunting sekitar 16% di laporkan 

mengalami gangguan perkembangan yang meliputi gangguan 

perkembangan kognitif, bahasa dan motorik (Depkes RI, 2006). Khusus 

anak yang normal berusia dibawah 5 tahun didapatkan sekitar 1-3% 

mengalami keterlambatan perkembangan umum (IDAI, 2013).  

Perkembangan motorik anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain faktor genetik seperti keturunan, gen, dan faktor lingkungan, seperti 

lingkungan prenatal, natal dan postnatal. Salah satu diantara faktor 

lingkungan natal dan postnatal yaitu riwayat BBLR, pemberian ASI 

eksklusif, asupan zat zinc, asupan zat besi, stimulasi psikososial dan 

pengetahuan ibu (Soetjiningsih, 2013). 

Bayi yang BBLR meningkatkan risiko terjadinya cerebral palsy yaitu 

gangguan perkembangan motorik yang berhubungan dengan kemampuan 

berjalan, serta jika dibandingkan dengan berat lahir normal (BBLN), bayi 

BBLR lemah dengan keterampilan motorik halus (Lissauer, 2009). 
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Pemberian ASI saja selama 6 bulan diyakini dapat meningkatkan skor 

perkembangan motorik bayi serta menguatkan ikatan ibu dan anak yang 

penting dalam perkembangan mental tersebut (Yen HTB, 2010).  

Zinc berkontribusi terhadap pembentukan struktur dan fungsi otak, 

yaitu sebagai neutransmitter. Defisiensi zinc berpengaruh terhadap hormon 

pertumbuhan yaitu menurunnya Insuline-Like Growth Factor I (IGF-I), 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan motorik halus anak (Allen, 2010). Disamping itu, stimulasi 

juga berpengaruh terhadap status motorik. Melakukan stimulasi yang 

memadai artinya merangsang otak balita sehingga kemampuan gerak atau 

motorik anak berlangsung secara optimal sesuai umur anak (Depkes RI, 

2008). Pemberian stimulasi yang tepat juga didasari oleh pengetahuan ibu. 

Pengetahuan yang rendah menyebabkan terbatasnya informasi yang didapat 

ibu mengenai tumbuh kembang anak. Hal ini menyebabkan rendahnya 

kualitas pola asuh dan stimulan yang diberikan (IDAI, 2012). 

Hasil penelitian Chapakia (2016) pada anak usia 2-5 tahun 

menunjukkan bahwa anak dengan riwayat BBLR mempunyai risiko 5 kali 

lipat untuk masalah keterlambatan perkembangan motorik halus. Hasil 

penelitian Purwandini (2012) juga menemukan adanya hubungan antara 

asupan zat zinc dan asupan zat besi terhadap perkembangan motorik bahwa 

pemberian micronutrient sprinkle yang didalamnya terdiri dari zat zinc (Zn) 

dan zat besi (Fe) selama 2 bulan mampu menurunkan persentase 
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ketelambatan perkembangan motorik halus pada anak stunting usia 12-36 

bulan. 

Dalam penelitian Amanda (2014) ada 57,6% anak memiliki tubuh 

pendek (stunting) sebanyak 9,4% menerima stimulasi baik dan 22,4% 

menerima stimulasi kurang dari keluarga, hal ini yang mendorong status 

motorik halus anak terganggu sebanyak 30,6%. Hasil penelitian Loaloka 

(2016), menunjukkan bahwa pengetahuan ibu yang kurang memiliki risiko 

sebesar 342 kali dapat mengalami perkembangan motorik anak yang 

abnormal (stunting) dibandingkan dengan pengetahuan gizi ibu yang baik.  

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Kedukul, pada 10 anak stunting ditemukan 7 anak dicurigai mengalami 

perkembangan motorik tidak sesuai dengan usinya berdasarkan observasi 

dan wawancara pada orang tua anak. Anak yang mengalami gangguan 

motorik yang diketahui kurang mendapatkan stimulasi psikososial dari 

orang tua sebesar 85,7%, memiliki riwayat BBLR sebesar 42,8% memiliki 

riwayat BBLR sebesar 42,8%, memiliki asupan zat zinc kurang sebesar 

71,4%, memiliki asupan zat besi yang kurang sebesar 85,7%, mendapatkan 

ASI eksklusif hanya sebesar 14,3% dan memiliki riwayat BBLR sebesar 

42,8% (Data primer, 2017).  

Dari hasil pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan motorik anak 

stunting, khususnya pada perkembangan motorik halus.  
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1.2 Rumusan Penelitian  

Masalah balita stunting menggambarkan adanya masalah gizi kronik, 

dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, 

termasuk penyakit yang diderita selama masa balita.  

Wilayah kerja Puskesmas Kedukul, Kabupaten sanggau merupakan 

wilayah yang prevalensi kejadian stunting tinggi. Pada tahun 2016 angka 

kejadian stunting pada balita mencapai 22,4% atau sebanyak 128 orang dan 

khusus balita usia 3-5 tahun sebanyak 68 orang. Hasil survei pendahuluan 

menunjukkan bahwa dari 10 anak stunting 7 diantaranya dicurigai 

mengalami perkembangan motorik tidak sesuai dengan usianya. Dari data 

tersebut menandakan bahwa malnutrisi di Kedukul sangat serius dan hampir 

setiap tahunnya terjadi peningkatan. 

Dapat disimpulkan bahwa anak yang stunting sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik yang terlambat. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang mendorong ketidaksesuaian perkembangan anak. 

Maka dari itu, peneliti ingin meneliti faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi perkembangan motorik pada anak stunting. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun 

(studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedukul Kabupaten Sanggau)”. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara stimulasi psikososial dengan 

perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun (studi 

kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedukul Kabupaten Sanggau)” 

2. Untuk mengetahui hubungan antara status pengetahuan ibu dengan 

perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun (studi 

kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedukul Kabupaten Sanggau)” 

3. Untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 

perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun (studi 

kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedukul Kabupaten Sanggau)” 

4. Untuk mengetahui hubungan antara asupan zat zinc (Zn) anak 

dengan perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun 

(studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedukul Kabupaten 

Sanggau)” 

5. Untuk mengetahui hubungan antara asupan zat besi (Fe) anak 

dengan perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun 

(studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedukul Kabupaten 

Sanggau)” 

6. Untuk mengetahui hubungan antara riwayat BBLR dengan 

perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun (studi 

kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedukul Kabupaten Sanggau)” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Puskesmas Kedukul 

Memberikan informasi kepada pihak puskesmas tentang 

perkembangan motorik pada anak stunting agar bisa lebih 

mengaplikasikan edukasi yang di dapat kepada masyarakat.  

1.4.2 Manfaat bagi Fakultas Ilmu Kesehatan UMP 

Hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan bagi Fakultas Ilmu 

Kesehatan dalam kegiatan perkuliahan dan untuk menambah wawasan 

dalam pengadaan penelitian selanjutnya. 

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan, pengalaman kepada peneliti khususnya 

tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada anak 

stunting usia 3-5 tahun (studi kasus di wilayah kerja Puskesmas 

Kedukul Kabupaten Sanggau). 

1.5  Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1  

Keaslian Penelitian 
Judul Penulis Variable 

penelitian 

Desain 

penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian Hasil 

penelitian 

Pengaruh 

pemberian 
micronutrient 

sprinkle 

terhadap 

perkembang-
an motorik 

anak stunting 

usia 12-36 

bulan 

Kurnia 

Purwandini 
(2012) 

Bebas : 

pemberian 
micronutrient 

sprinkle 

 

Terikat : 
Perkembanga

n motorik 

Perancu :  

Pola asuh, 
kejadian sakit, 

dan asupan 

energi, 

protein, besi 

dan seng 

 

Penelitian 

analitik 
true 

experimen

t with 

control 
group 

Persamaan 

penelitian yang 
akan dilakukan 

peneliti dengan 

penelitian 

pendukung 
adalah sama-

sama melihat 

hubungan atau 

pengaruh 
micronutrient 

sprinkle yang 

didalamnya 

berisi zat seng 

dan zat besi 

terhadap 

 Peneliti: 

1. Variabel pola asuh, 
asupan zinc & besi 

dijadikan variabel 

independen dalam 

penelitian sehingga 
dapat melihat 

hubungan 

kausalitasnya 

2. Tidak ada perlakuan 
(intervensi) terhadap 

salah satu variabel 

 

 Pendukung: 

1. Variabel Pola asuh, 

asupan zinc dan besi 

Pemberian 

micronutrient 
sprinkle 

selama 2 

bulan mampu 

menurunkan 
presentase 

keterlambatan 

perkembangan 

motorik halus 
pada anak 

stunting  
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perkembangan 

motorik  dan 

instrumen yang 

digunakan 
untuk melihat 

peerkembangan 

motorik adalah 

test Denver II 

dijadikan variabel 

perancu dalam 

penelitian 

2. Variabel Bebasnya 
adalah kelompok 

perlakuan dan kontrol 

(intervensi) 

 

Hubungan 

asupan zat 
gizi (energi, 

protein, besi 

dan seng), 

stunting, dan 
stimulasi 

psikososial 

dengan status 

motorik 

Amelia 

Amanda 
(2014) 

Bebas : 

asupan zat 
gizi (energi, 

protein, besi 

dan seng), 

stunting, dan 
stimulasi 

psikososial 

Terikat : 

Status motorik  

penelitian 

cross 
sectional 

Persamaan 

penelitian 
peneliti dengan 

pendukung 

antara lain : 

1. variabel 
bebasnya 

adalah asupan 

zat seng, 

asupan zat 
besi dan 

stimulasi 

psikososial 

2. instrumen 
pengukuran 

asupan zat 

seng dan besi 

menggunakan 
metode 

Recall  

3. instrumen 

pengukuran 
stimulasi 

psikososial 

menggunakan 

kuesioner 
HOME 

Inventory 

Perbedaan penelitian 

peneliti dengan 
pendukung antara lain: 

1. Selain variabel asupan 

zinc, asupan besi, dan 

stimulasi psikososial. 
Stimulasi psikososial, 

pemberian ASI 

eksklusif , riwayat 

BBLR, riwayat 
Hiperbilirubinemia dan 

pengetahuan ibu juga 

dijadikan variabel 

bebas 
2. Status stunting 

merupakan sasaran 

penelitian bukan 

variabel bebas, 
sedangkan pada 

penelitian pendukung 

stunting merupakan 

variabel bebas 
3. Penilaian kemampuan 

perkembangan mtorik 

anak menggunakan 

instrumen Test Denver 
II, sedangkan penelitian 

pendukung 

menggunakan  

instrumen KPSP 

Ada hubungan 

yang 
bermakna 

antara asupan 

energi, 

protein, seng 
dan stimulasi 

psikososial 

terhadap 

status motorik 
halus 

Hubungan 

tingkat 
pengetahuan 

ibu tentang 

stimulasi 

dengan 
perkembangan 

motorik anak 

usia 1-3 tahun  

Nurhasana

h (2015) 

Bebas: 

 tingkat 
pengetahuan 

ibu tentang 

stimulasi 

 
Terikat: 

Perkembanga

n motorik 

Cross 

Sectional 

Persamaan 

penelitian 
peneliti dengan 

pendukung 

antara lain : 

1.  Teknik 
pengambilan 

sampel sama-

sama 

menggunakan 
sampling 

jenuh atau 

total 

sampling 
2. Pengetahuan 

ibu sama-

sama 

merupakan 
variabel 

bebas 

 

Perbedaan penelitian 

peneliti dengan 
pendukung antara lain: 

1. Penilaian kemampuan 

perkembangan mtorik 

anak menggunakan 
instrumen Test Denver 

II, sedangkan penelitian 

pendukung 

menggunakan  
instrumen KPSP 

2. Variabel bebas dalam 

penelitian peneliti tidak 

hanya pada 
pengetahuan ibu saja, 

melainkan asupan zat 

zinc, asupan zat besi, 

stimulasi psikososial , 
riwayat BBLR, riwayat 

Hiperbilirubinemia dan 

pemberian ASI 

eksklusif juga diteliti 

Ada hubungan 

yang 
signifikan 

tingkat 

pengetahuan 

ibu tentang 
stimulasi 

dengan 

perkembangan 

motorik anak 
usia 1-3 

tahun. 

 


