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PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENINGKATAN 
PENGETAHUAN IBU DALAM MENCEGAH STUNTING 

 
Indah Triana1,Aswita2, Hesti Wulandari2 

Pendahuluan: Stunting merupakan masalah kesehatan yang banyak ditemukan 
di negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut United Nations Children’s 
Fund (UNICEF), pada tahun 2016 terdapat 22,9% atau hampir satu dari empat 
anak berusia di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting. Lebih dari 
setengah balita yang mengalami stunting tersebut tinggal di Benua Asia dan lebih 
dari sepertiga tinggal di Benua Afrika. Berdasarkan data Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) 2017, prevalensi stunting di 
Indonesia menempati peringkat kelima terbesar di dunia.Tujuan: menelaah 
sumber artikel dari 5 jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan 
pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan ibu dalam mencegah 
stunting. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
Literature review dilakukan berdasarkan issue, metodologi, persamaan dan jurnal 

penelitian. Hasil: Berdasarkan 5 artikel dengan menggunakan metode penilitian 

yang berbeda-beda di dapatkan bahwa penyuluhan dapat meningkatkan 
pengetahuan ibu dalam mencegah stunting pada anak. 

 
 

Kata Kunci:Penyuluhan,pengetahuan, Stunting, Ibu, Balita 
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Abstract 

 

THE INFLUENCE OF COUNSELING ON IMPROVING 
Mother's KNOWLEDGE IN PREVENTING Stunting 

 
 

Indah Triana1,Aswita2, Hesti Wulandari2 

Introduction: stuntingis a health issue that is widely found in developing 
countries, including Indonesia. According to the United Nations Children's Fund 
(UNICEF), in 2016 there were 22.9% or nearly one in four children under five 
years of age (infant) stunting. More than half of the stunting toddlers live in the 
Asian continent and more than one-third reside in the African continent. Based on 
the national team of Poverty Alleviation (TNP2K) 2017 data, the stunting 

prevalence in Indonesia ranks fifth largest in the world.Purpose: Study The 

source of articlesfrom 5 national and international journals relating to the 

influence of counseling on improving mother's knowledge in preventing 
stunting.Methods:The research methods used in this thesis are Literature 
Reviewconducted based on issue, methodology, equation and research journal. 

Result:Based on 5 articles using different methods of study, the counseling can 

improve the knowledge of mothers in preventing stunting in children. 
 

Keywords: education, knowledge, stunting, mother, toddler 
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PENDAHULUAN 
Stunting  merupakan 

masalah kesehatan yang banyak 
ditemukan di   negara 
berkembang,   termasuk 
Indonesia. Menurut United 
Nations Children’s Fund 
(UNICEF), pada tahun 2016 
terdapat 22,9% atau hampir satu 
dari empat anak berusia di bawah 
lima tahun (balita) mengalami 
stunting. Lebih dari setengah 
balita yang mengalami stunting 
tersebut tinggal di Benua Asia 
dan lebih dari sepertiga tinggal di 
Benua Afrika. Berdasarkan data 
Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan 
(TNPPK) 2017, prevalensi 
stunting di Indonesia menempati 
peringkat kelima terbesar di dunia 
(TNPPK, 2017). 

Masalah kurang gizi dan 
stunting merupakan dua masalah 
yang saling berhubungan. 
Stunting pada anak merupakan 
dampak dari defisiensi nutrien 
selama seribu hari pertama 
kehidupan. Hal ini menimbulkan 
gangguan perkembangan fisik 
anak yang irreversible, sehingga 
menyebabkan penurunan 
kemampuan kognitif dan motorik 
serta penurunan performa kerja. 
Anak stunting memiliki rerata skor 
Intelligence Quotient (IQ) sebelas 
poin lebih rendah dibandingkan 
rerata skor IQ pada anak normal. 
Gangguan tumbuh kembang 
pada anak akibat kekurangan gizi 
bila tidak mendapatkan intervensi 
sejak dini akan berlanjut hingga 
dewasa (Trihono dkk, 2015). 
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Berdasarkan Data badan 
penelitian dan pengembangan 
Kemenkes RI tahun 2013, 
menunjukkan prevalensi stunting 
dalam lingkup nasional sebesar 
37,2%, terdiri dari prevalensi 
pendek sebesar 18,0% dan sangat 
pendek sebesar 19,2%. Pada 
tahun 2018 prevalensi stunting 
mengalami penurunan  yaitu 
30,8%, namun demikian angka 
tersebut masih tergolong tinggi 
dibanding target WHO yaitu kurang 
dari 20% (Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemenkes RI, 
2018). 

Berdasarkan RAPBN 2020, 
Kemenkes mendapatkan alokasi 
anggaran Rp. 57,4 triliun salah 
satu fokus penggunaan anggaran 
tersebut adalah untuk menurunkan 
stunting selaras dengan visi misi 

Badan menurut Umur 
(TB/U) berada di antara -3 Standar 
Deviasi (SD) sampai -2 SD. Sangat 
pendek (severe stunting) adalah 
keadaan dimana hasil pengukuran 
PB/U atau TB/U di bawah -3 SD 
(KEMENKES, 2017). 

Status sosial ekonomi 
keluarga seperti pendapatan, 
pendidikan orangtua, pengetahuan 
ibu tentang gizi, dan jumlah 
anggota keluarga secara tidak 
langsung dapat berhubungan 
dengan kejadian stunting. Keluarga 
dengan pendapatan yang tinggi 
akan lebih mudah memperoleh 
akses pendidikan dan kesehatan 
sehingga status gizi anak dapat 
lebih baik (Bishwakarma,2011). 

 

presiden.  Percepatan penanganan 
stunting  tahun  2020  diperluas  ke 
260 kabupaten/kota dari yang 
sebelumnya 160 kabupaten/kota 
pada 2019. Dalam RPJMN 2020- 
2024 penekanan angka stunting 
ditargetkan menjadi 19% pada 
2024 dari yang saat ini 30,8%. 
Upaya ini harus dilakukan dengan 
semaksimal mungkin dengan 
intervensi gizi spesifik dan sensitif. 

Keadaan pendek atau 
stunting menurut Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 
1995/MENKES/SK/XII/2010 
tentang standar antropometri 
penilaian status gizi anak adalah 
suatu keadaan dimana hasil 
pengukuran Panjang Badan 
menurut  Umur  (PB/U)  atau Tinggi 

 
Provinsi Sulawesi tenggara 

mengalami stunting dengan 
prevalensi sebesar 31,4%. Kota 
Kendari adalah  daerah  dengan 
masalah  gizi dan kesehatan 
masyarakat  yang masih  perlu 
mendapat  perhatian,  faktanya 
bahwa        prevalensi 
balita stunting sebesar 28,6%7. 

Provinsi Sulawesi Tenggara, 
pada tahun 2019 menunjukkan 
angka stunting anak balita 0-59 
bulan menembus angka 2,920. 
Angka itu dari penggabungan 
jumlah ukran tubuh pendek anak 
sekira 1.811 orang dan sangat 
pendek 1.109 orang. Terbanyak di 
Kabupaten Kolaka Utara dan 
terendah di Kabupaten wakatobi. 
Tahun 2020, data stunting 
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mencapai 1.472 kasus. 
Rinciannya, kasus ukuran tubuh 
anak pendek sekira 983 orang dan 
sangat pendek sekira 487 orang. 
Kasus stunting terbanyak masih 
dipegang Kabupaten Kolaka Utara 
(DINKES SULTRA). 

Stunting pada anak 
merupakan manifestasi jangka 
panjang dari faktor konsumsi, 
morbiditas, penyakit infeksi 
berulang, dan faktor lingkungan. 
Menurut penelitian Rahayu dan 
khairiyati (2014) menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara 
tingkat pendidikan ibu dengan 
kejadian stunting. Menurut 
penelitian Nugrahaeni dan Deni 
Era (2018) menunjukkan bahwa 
terdapat peningkatan tingkat 
pengetahuan dan sikap ibu balita. 

Berdasarkan uraian diatas 
peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh 
penyuluhan terhadap peningkatan 
pengetahuan ibu dalam mencegah 
stunting. 
METODE 
Strategi Pencarian Literatur 

Framework atau rancangan 
dalam peneltian adalah 
menggunakan PICO. PICO adalah 
metode pencarian informasi -klinis 
yang merupakan akronim dari 4 
komponen yaitu: P (patient, 
population, problem) Kata-kata ini 
mewakili pasien, populasi, dan 
masalah yang diangkat dalam 
karya ilmiah yang ditulis, I 
(intervention, prognostic factor, 
exposure) Kata ini mewakili 
intervensi, faktor prognostik atau 
paparan yang akan diangkat dalam 

karya ilmiah. C (comparison, 
control) Kata ini mewakili 
perbandingan atau interpensi yang 
ingin dibandingkan dengan 
intervensi atau paparan pada karya 
ilmiah yang akan ditulis, dan O 
(outcome) Kata ini mewakili target 
apa yang ingin dicapai dari suatu 
penelitian misalnya pengaruh atau 
perbaikan dari suatu kondisi atau 
penyakit tertentu 
Kata kunci yang digunakan 
Pencarian literatur  dengan 
menggunakan beberapa kata kunci 
sesuai MESH   yaitu 
"penyuluhan(education), stunting, 
pengetahuan  (knowledge),  ibu 
(mother), balita (toddler) 
Database atau aplikasi yang 
digunakan 

Database yang digunakan dalam 
pencarian literatur adalah google 
Scholar 

Kriteria Inklusi dan Eksklusi 
1. Kriteria inklusi 

Pencarian literatur 
dalam skripsi ini 
berdasarkan kriteria 
inklusi sebagai 
berikut : 
a) Artikel yang terkait 

dengan stunting 
pada balita 

b) Populasi balita 
c) Jurnal nasional 

dari tahun 2015- 
2020 

2. Kriteria eksklusi 
Semua artikel yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi. 
A. Seleksi Studi dan Penilaian 

Kualitas 
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Setelah dilakukan 
penelusuran  dengan 
menggunakan database google 
scholar, didapatkan jumlah 
artikel sebagai berikut: 

Penelusuran 
menggunakan google scholar 

 
Dilakukan 
pencarian 

menggunakan 
kata kunci 

sesuai MESH 
(Medical 
Subject 

Heading) 

Dispesifikan 
dalam 5 tahun 

terakhir 

(2015-2020) 

Hasil dengan 
kriteria Inklusi 

Hasil artikel 
Literature 

untuk 
dianalisis 

 
 
 

 
Gambar 3. Artikel Berdasarkan 

Kriteria 
Inklusi dan Ekslusi 

 

Hasil 
Berdasarkan hasil 

penelaahan 5 literatur dari 5 jurnal 
yang berasal dari jurnal nasional 

dan internasional ditemukan 
beberapa penelitian bermacam- 
macam metode yaitu, cross 
sectional, quasi eksperimental with 
time series, dan one grup pretest 
post test design. Tempat penelitian 
pada artikel berbeda, artikel 
pertama pengambilan data di 
puskesmas Simpang Kawat Kota 
Manado, artikel kedua 
pengambilan data di kelurahan 
cibeureum kota Cimahi, artikel 
ketiga di wilayah kerja Puskesmas 
Puwatu, artikel keempat 
pengambilan data di desa 
Gununglurah, cilongok, kabupaten 
Banyumas dan kelima merupakan 
jurnal internasional yang 
pengambilan datanya di Nepal. 
Kelima artikel ini menunjukan 
adanya pengaruh pemberian 
penyuluhan dalam peningkatan 
pengetahuan. 

Pada artiekel pertama dapat 
dilihat bahwa sebagagian besar ibu 
(67,8%) memiliki upaya 
pencegahan stunting yang baik. 
Sebagian besar ibu (65,5%) 
memiliki pengetahuan tinggi 
terhadap upaya pencegahan 
stunting. 

Pada artikel kedua, Total 
subjek penelitian ini adalah 40 
orang dengan 20 orang subyek 
penelitian pada setiap kelompok. 
Berdasarkan karakteristik, proporsi 
usia subyek penelitian pada kedua 
kelompok tidak berbeda signifikan. 
Usia subjek penelitian paling muda 
adalah 19 tahun dan paling tua 40 
tahun dengan rata-rata usia adalah 
30 tahun. Berdasarkan pendidikan, 

1.030 Hasil 

186 Hasil 

161 Hasil 

5 Hasil 
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subjek penelitian dengan tamat 
pendidikan lanjut didapati lebih 
banyak terdapat pada kelompok A 
(60%) dibandingkan kelompok B 
(35%). Meskipun tidak bermakna 
secara statistik, proporsi tingkat 
pendidikan lanjut subyek penelitian 
di kelompok A lebih banyak 
daripada subyek penelitian di 
kelompok B. Proporsi subyek 
penelitian yang bekerja lebih tinggi 
dijumpai di kelompok A (40%) 
daripada di kelompok B (25%). 
Secara statistik  perbedaan 
proporsi antara kelompok A dan B 
tidak signifikan. Data mengenai 
pemberian ASI, pernah mendapat 
penyuluhan gizi, mulai memberikan 
MP-ASI pada kedua kelompok 
proporsinya tidak berbeda 
signifikan. Sebagian besar subyek 
penelitian pada kedua kelompok 
memberikan ASI hingga 6 bulan 
(75% dan 70%); memberikan MP- 
ASI pada usia 6 bulan (70% dan 
75%); belum pernah mendapat 
penyuluhan gizi (70% dan 70%). 
Terdapat 10% subjek penelitian 
pada kelompok A dan B yang 
memberikan makan terlalu dini dan 
terlalu lambat. 

Pada artikel ketiga, 
Penerapan program MSG dengan 
memberikan pendidikan kesehatan 
tentang stunting, berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan adanya 
perbedaan motivasi ibu sebelum 
dan sesudah diberikan program. 
Hal ini berdasarkan hasil uji  paired 
t test, diperoleh hasil bahwa 
bermakna. Sehingga terdapat 
perbedaan yang bermakna nilai 
pretest pada responden yang 

diberikan program Mother Smart 
Grounding (MSG). Pada 
prakteknya ibu, ibu sudah terbiasa 
melakukan pemeriksaan balita ibu 
di puskesmas. Hal  ini 
menunjukkan tingkat motivasi ibu 
yang cukup tinggi pada saat pre 
test tentang kesehatan anak 
mereka khususnya dalam 
pencegahan stunting. Dan setelah 
diadakan post test, motivasi ibu 
semakin positif meningkat. 
Hariandja menyatakan motivasi 
seseorang didukung oleh adanya 
motif atau pendorong, yang terjadi 
karena adanya keinginan yang 
mendorong untuk memenuhi suatu 
kebutuhan dari dalam diri 
seseorang, hal ini disebabkan oleh 
karena adanya tuntutan fisik dan 
psikologis yang muncul melalui 
mekanisme system biologis 
manusia. Dalam penelitian  ini, 
motif dan pendorong yang dibuat 
oleh peneliti adalah  dengan 
adanya penyuluhan kesehatan 
tentang stunting, pemberian media 
booklet, dan adanya demonstrasi 
memasak jajanan sehat berbahan 
dasar pangan lokal kelor (Moringa 
oleifera). 

Pada artikel keempat, 
Subjek penelitian berjumlah 34 
orang ibu yang memiliki anak 
stunting. Semua subjek penelitian 
bekerja di rumah sebagai ibu 
rumah tangga (100%). Sebagian 
besar ibu (91,2%) berpendidikan 
terakhir SD hingga SMP dan 
sebagian kecil berpendidikan 
terakhir SMA hingga Perguruan 
Tinggi (8,8%). Berdasarkan uji 
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Wilcoxon dengan α (0,05) 
diperoleh nilai p=0,009 sehingga 
diketahui terdapat perbedaan 
pengetahuan ibu yang memiliki 
anak stunting di Desa 
Gununglurah antara pretest dan 
posttest. Terjadi peningkatan 
rerata skor pengetahuan ibu dari 
6,44±1,65     menjadi     7,38±1,76 
dengan    adanya   peningkatan 
satu skor, baik pada nilai tertinggi 

maupun nilai terendah. Hal
 tersebut   sejalan    dengan 
penelitian      sebelumnya     yang 
menyatakan   bahwa   intervensi 

edukasi gizi di posyandu dapat 
meningkatkan skor pengetahuan 

pada ibu balita stunting. Pada 
penelitian    lain   dengan   desain 

case control terdapat efektivitas 
media audiovisual sebagai media 
penyuluhan kesehatan terhadap 

peningkatan        pengetahuan 
sebelum dan sesudah dilakukan 
intervensi serta ada perbedaan 

yang bermakna antara kelompok 
intervensi dan kelompok control. 

Pengaruh     pemberian    edukasi 
dengan  metode  diskusi    dapat 
memberikan         peningkatan 
pengetahuan lebih baik mengenai 
pengetahuan         reproduksi 
dibandingkan  dengan  kelompok 
kontrol  yang  hanya   diberikan 

edukasi menggunakan ceramah 
saja.  Edukasi   dengan    metode 
brainstorming     mengharuskan 
semua subjek  penelitian terlibat 
aktif     untuk      menyatakan 

pendapat dan pengalamannya 
serta membahas materi mengenai 

stunting hingga memperoleh 
kesimpulan  yang  sesuai.  Prinsip 

belajar dengan cara menghubung- 
hubungkan dengan pengalaman 
atau perilaku lama (association 
stimulus) menyebabkan pesan 
akan lebih mudah diterima dan 
dipahami. Subjek penelitian yang 
telah diberikan suatu objek atau 
stimulus pada proses selanjutnya 
akan memiliki atau bersikap 
terhadap stimulus atau objek 
tersebut. Dalam penelitian ini 
penyuluhan dengan metode 
brainstorming merupakan stimulus 
atau objek yang dapat memberi 
pengaruh pada responden untuk 
bersikap sesuai dengan pesan 
atau isi dari diskusi yaitu 
pengetahuan mengenai stunting. 

Pada artikel kelima, sampel 
penelitian dipilih secara acak pada 
4.853 anak yang berusia 6-59 
bulan dengan desain study 
observasional. Dalam penelitian 
ini disimpulkan bahwa faktor risiko 
pada ibu, termasuk tinggi badan 
ibu dan tingkat pendidikan ibu, 
merupakan faktor risiko individu 
yang paling kuat pada stunting, 
adjusted odds ratio (rasio yang 
disesuaikan) = 2,52, 95%, pendek 
( <145 cm) dibandingkan ibu yang 
tidak pendek; = 2.09, 95%, ibu 
yang tidak berpendidikan 
dibandingkan lulusan sekolah 
menengah. Di antara faktor pola 
asuh, pengeluaran rumah tangga 
dan infrastruktur masyarakat 
(keberadaan jalan beraspal, 
pasar, atau rumah sakit) sangat 
kuat, berbanding terbalik dengan 
peningkatan risiko stunting, 
adjusted odds ratio (rasio yang 
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disesuaikan) = 1,68, 95% rendah, 
pengeluaran rumah tangga 
tertinggi; AOR = 2.38, 95% kurang 
berkembang (kurang jalan 
beraspal, pasar, atau rumah sakit) 
dibandingkan dengan yang lebih 
maju. Meskipun sebagian besar 
faktor yang terkait  dengan 
stunting tidak dapat dimodifikasi 
dengan cepat, ini memunculkan 
area untuk penelitian di masa 
depan dan kemungkinan 
intervensi. 

Berdasarkan 5 jurnal yang 
dianalisis bahwa penyuluhan, 
pemberian edukasi ataupun 
promosi kesehatan dapat 
digunakan sebagai alternatif untuk 
meningkatkan pengetahuan,sikap 
serta motivasi. 
PEMBAHASAN 

Stunting adalah masalah 
kurang gizi kronis yang disebabkan 
oleh asupan gizi yang kurang 
dalam waktu cukup lama akibat 
pemberian makanan yang tidak 
sesuai kebutuhan gizi. Salah satu 
penyebab kematian anak adalah 
balita stunting (pendek). 
Berdasarkan data yang dilansir 
dalam Jurnal Lancet tahun 2013, 
sebanyak 44,7% kematian bayi 
disebabakan karena berat bayi 
lahir rendah (BBLR), kegagalan 
pemberian ASI, balita stunting 
(pendek), kurus, dan kekurangan 
vitamin A dan mineral Zink 
(kementerian kesehatan  RI, 
2018). 

Stunting merupakan 
masalah kesehatan yang banyak 
ditemukan di negara berkembang, 
termasuk Indonesia. Menurut 

United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), pada tahun 2016 
terdapat 22,9% atau hampir satu 
dari empat anak berusia di bawah 
lima tahun (balita) mengalami 
stunting. Lebih dari setengah balita 
yang mengalami stunting tersebut 
tinggal di Benua Asia dan lebih dari 
sepertiga tinggal di Benua Afrika. 
Berdasarkan data Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNPPK) 2017, 
prevalensi stunting di Indonesia 
menempati peringkat kelima 
terbesar di dunia. 

Hasil jurnal yang didapatkan 
dari pencarian dengan 
memasukkan kata kunci dan 
dispesifikasikan dalam 3 tahun 
terakhir diambil dan dianalisa 
mana saja yang memenuhi kriteria 
inklusi dan dapat dijadikan sebagai 
jurnal atau artikel yang akan 
digunakan, dengan mengacu pada 
artikel yang terkait dengan 
intervensi yoga terhadap 
penurunan nyeri dismenore pada 
remaja putri, akhirnya artikel yang 
didapatkan 5 artikel. Hasil yang 
sejalan ditunjukkan pada hasil 
penelitian dijurnal, hasil penelitian 
secara umum menyebutkan bahwa 
penyuluhan dapat meningkatkan 
pengetahuan ibu dalam mecegah 
stunting. 

Negara-negara berkembang 
dan salah satunya Indonesia 
memiliki beberapa masalah gizi 
pada balita, di antaranya wasting, 
anemia, berat badan lahir rendah, 
dan stunting. Stunting merupakan 
kondisi kronis yang 
menggambarkan terhambatnya 
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pertumbuhan karena malnutrisi 
jangka panjang. Stunting menurut 
WHO Child Growth Standard 
didasarkan pada indeks panjang 
badan menurut umur (PB/U) atau 
tinggi badan menurut umur (TB/U) 
dengan batas (z-score) <-2 SD 
(WHO, 2015). Indikator TB/U 
menggambarkan status gizi yang 
sifatnya kronis, artinya muncul 
sebagai akibat dari keadaan yang 
berlangsung lama seperti 
kemiskinan, perilaku pola asuh 
yang tidak tepat, sering menderita 
penyakit secara berulang karena 
higiene dan sanitasi yang kurang 
baik 

Berdasarkan pandangan 
penulis edukasi kesehatan dapat 
digunakan sebagai alternative 
untuk meningkatkan pengetahuan. 
Edukasi ini juga dapat dengan 
berbagai cara misalnya leaflet, 
brainstorming, feeding practice, 
demosntrasi dan masih banyak lagi 
cara-cara lain yang dapat 
digunakan. Artikel mengenai 
edukasi ini juga banyak sekali kita 
dapatkan di Indonesia dan sudah 
cukup kuat untuk ditampilkan atau 
di publikasikan 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelaahan 
artikel dari 5 jurnal nasional dan 
internasional yang berkaitan 
dengan pengaruh penyuluhan 
terhadap peningkatan 
pengetahuan ibu dalam 
mencegah stunting yang 
penelitiannya  dilakukan 
diberbagai tempat dengan 
variabel, desain, jumlah sampel 

yang berbeda terbukti bahwa 
penyuluhan dapat meningkatkan 
pengetahuan, sikap serta motivasi 
ibu dalam mencegah stunting 
pada anak 

SARAN 
Berdasarkan hasil 

penelaahan 5 literatur dari 5 jurnal 
yang berasal dari jurnal nasional 
dan internasional ditemukan 
beberapa penelitian bermacam- 
macam metode dan berbagai 
tempat yang mana pengetahuan 
berpengaruh terhadap upaya 
pencegahan stunting pada balita. 
Untuk kedepannya hasil penelitian 
ini, diharapkan dapat menjadi 
referensi pengembangan dalam 
ilmu kebidanan untuk 
permasalahan gizi balita 
khususnya untuk menambah 
pengetahuan tentang kejadian 
stunting pada balita serta 
diperlukan pembinaan peningkatan 
gizi guna untuk penyehatan balita 
tentang pencegahan stunting 



9  

 
 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Allen, L.H dan Gillespie.S.R. 
(2001).What Works? A 
Review of the efficacy and 
Effectiveness Of Nutrition 
Intervensions. Manila : 
ABD 

Alim S, Yunasaf U, Winaryanto S 
(2013). Implikasi 
Penerapan Kebijakan 
Otonomi Daerah Terhadap 
Kegiatan Penyuluhan 
Peternakan di Kabupaten 
Sumedang : Universitas 
Padjajaran 

Andriani, W,S, Faritrezal, 
Nurzalmariah, WD,ST. 
(2017). Perbedaan 
Pengetahuan, Sikap, Dan 
Motivasi Ibu Sesudah 
Diberikan  Program 
Mother Smart Grounding 
(MSG)   Dalam 
Pencegahan Stunting Di 
Wilayah    Kerja 
Puskesmas Puuwatu 
Kota Kendari. Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa 
Kesehatan Masyrakat. 
Vol. 2 No. 6. 

Anindita P (2012). Hubungan 
Tingkat Pendidikan Ibu, 
Pendapatan Keluarga, 
Kecukupan Protein dan 
Zinc Denga Stunting 
(Pendek) pada Balita 

Usia 6-35 Bulan di 
Kecamatan Tembalang 
Kota Semarang. 
Kesehatan Masyarakat 

Aridiyah, Rohmawati, Ririanty 
(2015).        Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Kejadian Stunting pada 
Anak Balita di Wilayah 
Pedesaan Dan 
Perkotaan. Jurnal 
Pustaka Kesehatan 

Arikunto, Suharsimi, (2006) 
Prosedur Penelitian :Suatu 
Pendekatan Praktik, Edisi 
Revisi VI, Jakarta : Rineka 
Cipta,. 

Azwar, S. (2009), sikap manusia 
edisi II. Yogyakarta :pustaka 
pelajar. 

Badan  Penelitian  dan 
Pengembangan 
Kemenkes RI. (2018). 
Riset Kesehatan Dasar. 
Jakarta : kemenkes RI 

Ban, Vanden AW, H.S Hawkins 
(2014). Penyuluh Pertanian : 
Yogyakarta 
Belli (2011).  Penyuluhan 

Pertanian, Metode 
Penyuluhan Dan 
Pembinaan Kelompok 
Tani. Fakultas Petanian : 
Universitas Padjajaran 

 

Bishwakarma, R. (2011). Spatial 
Inequality in Children 
Nutrition in Nepal: 
Implications of Regional 
Context and 



10  

Individual/Household 
Composition. (Disertasi, 
University  of  Maryland, 
College Park, United 
States). Diakses  dari 
http:// 
hdl.handle.net/1903/1168 
3 

Dewey, K.G dan Begum, K. (2016). 
Long-term Consequences 
of Stunting In Early Life. 
Blackwell Publishing Ltd 
Maternal and Child 
Nutrition. 7(3) : 5-18. 

Depkes, RI. (2017). Program Gizi 
Makro, Jakarta. 
1999/2000. Pedoman 
pemantauan tinggi badan 
anak baru masuk sekolah 
(TBABS). 

Fikawati, Sandra (2017) Gizi Anak 

Remaja. Depok : Rajawali Pers 

Hanafi, Mahmud M (2017). 
Manajemen Keuangan 
Cetakan Kedelapan. 
Yogyakarta : BPFE – 
Yogyakarta 

Henningham, HB dan McGregor, 
SG. (2009). Public Health 
Nutrition. Blackwell 
Publishing Ltd, Oxford. 
Dialih bahasakan oleh 
Gibney, MJ., Margetts, 
BM., Kearney, JM., Arab, 
L. Gizi Kesehatan 
Masyarakat, Gizi dan 
Pengembangan Anak. 
Buku Kedokteran EGC. 
Jakarta. 

Husaeni, M.A (2002). Peranan Gizi 
Dalam Meningkatkan 
Prestasi  Olahraga. 
Makalalah Disampaikan 
Pada Pertemuan 
Penyusunan Gizi Atlet 
Tanggal 25-28 November 
Di Bogor 

Izka, Sofiyya, Wahyurin (2019). 
Pengaruh edukasi 
stunting menggunakan 
metode brainstorming 
dan audiovisual terhadap 
peningkatan pengetahuan 
ibu dengan anak stunting. 
Ilmu Gizi Indonesia vol.2, 
No.2, 141-146 

Kementerian Kesehatan Republic 
Indonesia.  (2018), 
Penilaian Status Gizi 
(PSG). Jakarta : 
Direktorat Jenderal Bina 
Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan RI, (2015). 
Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan 

Khoirun, Nadiroh (2015). Faktor 
Yang Berhubungan 
Dengan  Kejadian 
Stunting Pada Balita. 
Jurnal Media Gizi 
Indonesia. Vol.10 

Mardikanto, Totok. Soebianto, 
Poerwoko.  (2001). 
Pemberdayaan 
Masyarakat   Dalam 
Perspektif Kebijakan 
Publik. Bandung 

:CvAlfabeta 



11  

Maryati Dewi, Mimin Aminah 
(2016) Pengaruh Edukasi 
Stunting Terhadap 
Feeding Practice 
IbuBalita Stunting Usia 6- 
24 Bulan. Indonesia 
Jurnal Of Human Nutition. 
Vol.3 No.1 

MC Gregor SG (2005). Review Of 
The Evidence Linking 
Protein Energy to Mental 
Development. Public 
Health Nutr 8 

Narshikah, R (2012). Faktor Resiko 
Kejadian Stunting Pada 
Balita 24-36 Bulan di 
Kecamatan Semarang 
Timur. Journal UNDIP 

 

Notoatmojo, S. (2007), Promosi 
Kesehatan Dan Ilmu 
Perilaku.Jakarta :Rineka 
Cipta. 

Nugrahaeni, Deni Era (2018). 
Pencegahan Balita Gizi 
Kurang Melalui 

Penyuluhan  Media 
Lembar Balik Gizi. 
Fakultas Kesehatan 
Masyrarakat Univeristas 
Erlangga 

Nursalim, (2013). Konsep Dan 
Penerapan Metodologi 
Penelitian Ilmu 
Keperawatan. Jakarta : 
Salemba Medika. 

Picauly, Toy SM (2013) Analisis 
Determinan dan 
Pengaruh Stunting 
Terhadap Prestasi Belajar 

Anak Sekolah di Kupang 
Dan Sumba Timur, NTT. 
Jurnal Gizi dan Pangan. 

 

Putri Ds, Sukandar D (2012). 
Keadaan Rumah, 
Kebiasaan Makan, Status 
Gizi, Dan Status 
Kesehatan Balita di 
Kecamatan Tamansari 
Kabupaten Bogor. Jurnal 
Gizi dan Pangan 

 

Rahayu A, Khairiyati L (2014). 
Risiko Pendidikan Ibu Terhadap 
Kejadian Stunting Pada 
Anak 6-23 Bulan. Panel Gizi 
Makan 
Rista Sewa, Marjes Tumurang, 

Harvany Boky. (2019) 
Pengaruh Promosi 
Kesehatan Terhadap 
Pengetahuan Dan Sikap 
Dengan Tindakan 
Pencegahan Stunting 
Oleh Kader Posyandu Di 
Wilayah  Kerja 
Puskesmas Bailnag Kota 
Manado. Jurnal Kesmas. 
Vol. 8 no. 4 

Samsudin (2017). Dasar-Dasar 

Penyuluhan. Jakarta :Bina Cipta 

Slamet, Suyatna (2016). 
Paradigma Penyuluhan 
Pertanian Dalam Era 
Otonomi Daerah. 
Makalah Pelatihan 
Penyuluhan Pertanian : 
Universitas Andalas 



12  

Sugiyono (2017). Metode 
Penelitian Kuantitatif dan 
Kualitatif Dan R%D. 
Bandung : Alfabeta 

Suhardiyono (2014). Penyuluhan 
Pertanian Terjemahan 
Dari Agriculture Extention 
(Edisi 2) : Jakarta 

Sukiman. (2012). Pengembangan 
Media Pembelajaran. 
Yogyakarta :Pustaka 
Insan Madina 

Sulastri, Delmi (2012). Faktor 
Determinan Kejadian 
Stunting Pada Anak Usia 
Sekolah di Kecamatan 
Lubuk Kilangan Kota 
Padang. Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Andalas : Padang 

Tim Nasional Percepatan 
Penanggulan Kemiskinan 
(TNPPK) (2017). 100 
Kabupaten/Kota Prioritas 
Untuk Intervensi Anak 
Kerdil (Stunting). Jakarta 

Trihono, Atmarita, Tjandrarini DH, 
Irawati A, Utami NH, 
Tjayanti T (2015). Pendek 
(Stunting) Di Indonesia, 
Masalah Dan Solusinya. 
Jakarta : Lembaga 
Penerbit Balit bangkes 

UNICEF (2016). Feeding And 
Nutritions of Infant and 
Young Children. WHO 
Regional Publication, 
European Series. 

WHO (2015). World Healt Statistic. 
Genewa : WHO Press 


