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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Stunting yaitu tinggi seorang anak yang berada di bawah -2 Standar Deviasi 

(SD) menggunakan standar World Health Organization (WHO) (TNP2K, 2017). 

Indonesia menempati peringkat ke-5 dunia dengan jumlah anak stunting 

terbanyak (Lestari, Kristiana, dan Paramita, 2018). Menurut data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2013 didapatkan anak-anak usia sekolah (6-12 tahun) di 

Indonesia sebesar 31,7% mengalami stunting (Arfines dan Puspitasari, 2017). 

Sejumlah 20,8 juta anak sekolah dasar mengalami stunting, jumlah ini lebih 

banyak dibandingkan dengan anak balita yang mengalami stunting di Indonesia 

yaitu 8,9 juta (Trihono, et al. 2015). Banyak data menampilkan anak stunting 

memiliki kecenderungan mengalami prestasi yang buruk sehingga menjadikan 

prediktor jeleknya kualitas sumber daya manusia di suatu bangsa (Latif dan 

Istiqomah, 2017). Anak stunting memiliki resiko tinggi tumbuh menjadi dewasa 

dengan penyakit tidak menular (Dewi dan Adhi, 2016). 

     Stunting erat kaitannya dengan tingkat aktivitas fisik seseorang (Bonita, 

Amalina, dan Fitranti, 2017). Stunting ini terjadi karena pertumbuhan anak yang 

kurang memadai. Hal ini diperoleh dari keterlambatan dalam pematangan tulang 

(Harahap, Sandjaja, dan Soekatri, 2015). Pertumbuhan anak dipengaruhi oleh 

berbagai hormon, salah satu hormonnya adalah Growth Hormone (GH). GH 

diproduksi oleh pituitary gland. GH distimulasi dan akan meningkat 

sekresinya seiring dengan peningkatan aktivitas fisik (Widiyanto, 

2007; Ratnayanti, 2012).  Peningkatan aktivitas fisik dapat meningkatkan
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 osteogenesis atau pembentukan tulang (Parlindungan, et al. 2016). Peningkatan 

aktivitas fisik pada seorang anak juga akan menyebabkan vasodilatasi pada 

pembuluh darah yang akan meningkatkan aliran peredaran darah, sehingga 

pasokan darah  meningkat. Hal ini membantu proses osteogenesis (pembentukan 

tulang) (Mirtz, Chandler, dan Eyers, 2011). 

     Seiring berjalannya waktu, kegiatan saat ini sangat dimudahkan oleh teknologi 

modern. Kemudahan ini bisa berasal dari komputer, film, transportasi ,televisi, 

game, dan makanan cepat saji (Ermona, dan Wirjatmadi, 2018). Hal ini memiliki 

dampak positif berupa kemudahan dalam mengakses apapun, namun hal ini 

diimbangi dengan dampak negatif yaitu berkurangnya kesempatan untuk 

melakukan aktivitas fisik. Misalnya, seseorang akan menggunakan remote untuk 

mengganti saluran televisi, penggunaan sepeda motor mengurangi aktivitas 

berjalan kaki, serta rata-rata anak-anak menonton televisi lebih dari 4  jam 

(Bonita, Amalina, dan Fitranti, 2017; Candrawati, 2011). Eksistensi permainan 

tradisional yang lebih banyak menghabiskan energi juga telah mengalami 

pemunduran dibandingkan dengan permainan di dalam mobile gadget dan Play 

Station Portable (Fajrin, 2015).  

     Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

menunjukkan Sampang termasuk ke dalam 100 kota di Indonesia yang tertinggi 

angka stuntingnya (TNP2K, 2017). Prevalensi angka kejadian stunting di 

Kabupaten Sampang sebesar 41,46% sekitar 35.371 anak stunting dari 945.000 

jiwa penduduk. Kabupaten Sampang memiliki 14 kecamatan, salah satunya yaitu 

kecamatan Tambelangan. Kecamatan Tambelangan memiliki 10 desa, salah satu 

diantaranya yaitu desa Karang Anyar. Menurut data TNP2K dan Badan 
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Perencanaan Pembangunan Nasional, Desa Karang Anyar termasuk ke dalam 

1000 desa skala prioritas penanganan stunting di Indonesia. 

     Berdasarkan prevalensi angka kejadian stunting di Kabupaten Sampang yang 

tinggi yaitu sebesar 41,46% dan Desa Karang Anyar termasuk ke dalam 1000 

desa skala prioritas penanganan stunting di Indonesia (TNP2K dan Bappenas,, 

2017). Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh aktivitas fisik sebagai salah satu 

faktor terjadinya stunting pada anak sekolah dasar di Desa Karang Anyar, 

Kecamatan Tambelangan, Sampang, Madura. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Bagaimana pengaruh tingkat aktivitas fisik terhadap angka kejadian stunting 

pada anak sekolah dasar di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, 

Sampang, Madura? 

1.3 Tujuan Penelitian  

     1.3.1 Tujuan Umum 

     Mengetahui pengaruh tingkat aktivitas fisik terhadap angka kejadian stunting 

pada anak sekolah dasar di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, 

Sampang, Madura. 

     1.3.2 Tujuan Khusus 

     a. Mengetahui angka kejadian stunting pada anak sekolah dasar di Desa 

Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Sampang, Madura. 

     b. Mengetahui tingkat aktivitas fisik yang dapat menyebabkan stunting. 
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     1.4 Manfaat Penelitian 

     1.4.1 Akademis  

     Memberi sumbangan informasi dan wawasan bahwa tingkat aktivitas fisik 

dapat mempengaruhi angka kejadian stunting pada anak sekolah dasar. 

     1.4.2 Klinis 

     Upaya preventif stunting pada anak sekolah dasar bagi tenaga kesehatan. 

     1.4.3 Masyarakat  

     1. Masyarakat mengetahui bahwa aktivitas fisik pada anak sekolah dasar 

sangat berperan dalam masa pertumbuhan anak. 

     2. Masyarakat dapat mengantisipasi stunting pada anak dengan salah satu 

caranya, memfasilitasi anak untuk melakukan aktivitas fisik. 

 

 


