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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Stunting 

2.1.1 Pengertian Stunting 

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana anak memiliki panjang atau tinggi 

badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur (Kemenkes RI,2018). 

2.1.2 Faktor - Faktor Penyabab Stunting 

Berdasarkan World Health Organization/WHO (2013) penyebab terjadinya 

stunting pada anak dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu : 

1. Faktor keluarga dan rumah tangga: Faktor materna, faktor lingkungan rumah. 

2. Makanan tambahan yang tidak adekuat: Kualitas makanan yang rendah, cara 

pemberian yang tidak adekuat, dan kemanan makanan dan minuman. 

3. Pemberian ASI (fase menyusui) 

4. Infeksi  

2.1.3 Tanda dan Gejala Stunting 

Stunting bisa diketahui bila seorang anak sudah diukur panjang atau tinggi 

badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada 

pada kisaran normal, dengan ciri-ciri lain seperti: Berat badan tidak naik atau 

cenderung turun dan lebih rendah dibanding anak seusianya, tinggi badan lebih 

pendek untuk anak seusianya, pertumbuhan tulang tertunda, perkembangan 

tumbuh terhambat, dan anak lebih mudah terkena infeksi. 

2.1.4 Dampak Terjadinya Stunting 

Menurut Kemenkes RI (2018), Dampak yang ditimbulkan stunting antara 

lain:   

1. Dampak Jangka Pendek, terdiri dari : Peningkatan kejadian kesakitan dan 

kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak 

optimal, dan peningkatan biaya kesehatan.  

2. Dampak Jangka Panjang, terdiri dari : Postur tubuh yang tidak optimal saat 

dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya), meningkatnya risiko 

obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas 



5 

 

belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan 

produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. 

2.1.5 Upaya Pencegahan Stunting 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, 

upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di antaranya sebagai 

berikut:  

1. Ibu Hamil dan Bersalin 

Intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, Mengupayakan jaminan mutu 

ante natal care (ANC) terpadu, Meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, 

Menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan 

mikronutrien (TKPM), Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular), 

Pemberantasan kecacingan, Meningkatkan transformasi Kartu Menuju Sehat 

(KMS) ke dalam Buku KIA, Menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD) dan ASI eksklusif, Penyuluhan dan pelayanan KB. 

2. Anak  

Pemantauan pertumbuhan anak, Menyelenggarakan kegiatan Pemberian 

Makanan Tambahan (PMT) untuk anak, Menyelenggarakan stimulasi dini 

perkembangan anak, Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.  

3. Anak Usia Sekolah  

Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Menguatkan 

kelembagaan Tim Pembina UKS, Menyelenggarakan Program Gizi Anak 

Sekolah (PROGAS), Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok 

dan narkoba.  

4. Remaja  

Meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 

pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba, Pendidikan 

kesehatan reproduksi.   

5. Dewasa Muda  

Penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana (KB), Deteksi dini penyakit 

(menular dan tidak menular), Meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola 

gizi seimbang, tidak merokok/mengonsumsi narkoba. 
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2.2 Strategi Perawat Untuk Bebas Stunting 

2.2.1 Edukasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Fitriani 

(2011), edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan 

kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok 

orang yang mendaapat pendidikandapat melakukan sesuai yang diharapkan 

pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi 

kesehatan sendiri menjadi mandiri. 

 

2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Pengetahuan dalam Pencegahan Stunting 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 


