
2 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan 

tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

menjelaskan bahwa kesehatan mencakup empat aspek, yakni fisik (badan), mental 

(jiwa), sosial, dan ekonomi (Notoatmodjo, 2013). Kesehatan dipengaruhi oleh 

asupan nutrisi yang baik, jika nutrisi tidak tercukupi maka akan mengalami 

berbagai penyakit dan gangguan fungsi tubuh khusunya pada anak balita.  

Salah satu gangguan yang dialami pada balita jika kekurangan nutrisi adalah 

stunting. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal 

tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi 

kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Stunting merupakan salah 

satu masalah yang menghambat perkembangan manusia secara global.  

Pada tahun 2018, World Health Organization (WHO) memperkirakan 

terdapat 178 juta anak di bawah usia lima tahun terhambat pertumbuhannya 

karena stunting. Di Asia tenggara, Indonesia termasuk negara ketiga dengan 

prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara. Pada tahun 2005-2017, rata-rata 

prevalensi balita stunting di adalah 36,4%, sehingga angka prevalensi stunting di 

Indonesia masih di atas 20%, dimana dari prevalensi tersebut belum mencapai 

target WHO yang di bawah 20%. (Pusat Data dan Informasi Kemenkes, 2018).  

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 

menyebutkan, 13 dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus merah 

alias memiliki prevalensi stunting di atas angka 30 persen. Mandailing Natal 

dengan prevalensi stunting 47,1 persen memuncaki peringkat nomor 2 dari 246 

kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas berdasarkan data SSGI Tahun 2021 

(Sumutprov, 2021).  

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan kepada 5 orang ibu hamil, 3 

orang ibu yang memiliki balita dan 2 orang post partum, mayoritas memberikan 
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jawaban bahwa mereka tidak mengetahui tentang stunting dan cara 

pencegahannya. 

Berdasarkan uraian diatas, kami tim dari Universitas Imelda Medan 

bermaksud untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu dalam pencegahan 

stunting di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Dalam 

Pencegahan Stunting Di Ruang KIA (Kesehatan Ibu Anak) Rumah Sakit Imelda 

Pekerja Indonesia Tahun 2022? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Ibu dalam Pencegahan Stunting 

di Ruang KIA (Kesehatan Ibu Anak) Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia 

Tahun 2022. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Responden 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan ibu bahwa pentingnya 

pencegahan stunting.  

1.4.2 Bagi Perawat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi data dasar bagi perawat untuk 

melakukan intervensi dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang 

pencegahan stunting. 

 

 

 

 

 

 

 


