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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Stunting 

     2.1.1 Definisi 

     Stunting merupakan tinggi  seorang anak yang berada di bawah  -2 SD 

menggunakan standar WHO (TNP2K, 2017). Stunting ialah suatu gangguan 

pertumbuhan linear yang disebabkan oleh multifaktor dan dapat mengganggu 

metabolisme (Rahmawati, et al. 2018). Stunting dapat dilihat berdasarkan indeks 

Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yaitu penggabungan antara hasil interpretasi 

status gizi pendek dan sangat pendek dalam Zscore (Izwardy, 2017). Secara fisik, 

anak stunting akan lebih pendek dari teman sebayanya. Stunting bukan hanya 

sekedar pendek, tetapi terdapat adanya perubahan patologis yang merupakan 

gambaran keadaan kronis, dikarenakan adanya hambatan pada pertumbuhan tinggi 

badan yang membutuhkan waktu lama, kisaran berbulan-bulan ataupun menahun 

(Lestari, Kristiana, dan Paramita, 2018). 

     2.1.2  Penyebab Stunting 

     Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami stunting yaitu 

diantaranya : 

     A. Status Pendidikan dan Ekonomi 

     Status pendidikan dan status ekonomi merupakan akar dari faktor kejadian 

stunting. Seseorang yang memiliki status pendidikan yang rendah akan cenderung 

memiliki pendapatan yang rendah. Hal ini dikarenakan kemampuan produktif dan 

daya saing yang kurang. Pada status ekonomi rendah prevalensi stunting akan 
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naik 0,19%  (Trihono, et al. 2015). Penghasilan rendah akan mempengaruhi daya 

beli konsumsi untuk pemenuhan asupan gizi (Yulni, 2013).  

     Faktor pendidikan dapat dilihat dari  jenjang pendidikan dan kemampuan 

seseorang untuk memahami informasi tentang  status gizi (Kementerian 

Kesejahteraan RI, 2013). Status pendidikan memiliki dua klasifikasi, yaitu 

kelompok yang tidak pernah sekolah sampai dengan tamat SD dan kelompok 

penduduk yang tamat SMP ke atas. Semakin tinggi jumlah penduduk (orang tua) 

yang berpendidikan tinggi di kabupaten/kota semakin rendah prevalensi stunting 

pada anak usia sekolah dasar (6-12 tahun) dan begitu sebaliknya (Trihono, et al. 

2015). Kemiskinan akan mempengaruhi asupan makanan, jika dibiarkan dalam 

jangka waktu yang lama akan mengakibatkan anak menjadi stunting (Izwardy, 

2017). 

     B. Faktor Gizi 

     Faktor gizi dapat dilihat menggunakan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan ialah rata-rata energi dan zat gizi yang 

harus terpenuhi dari makanan setiap harinya. AKG dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, umur, ukuran tubuh dan aktivitas fisik. Berdasarkan AKG 2013 

kecukupan energi untuk anak sekolah antara 1850 – 2100 kkal (Pritasari, 

Damayanti, dan Lestari, 2017). 

     Kondisi gizi anak pada usia sekolah perlu diperhatikan karena merupakan 

salah satu indikator pencetus angka stunting tinggi. Rata-rata angka kecukupan 

energi anak untuk usia sekolah sebesar 86,5% yang mencakup Angka Kecukupan 

Energi sebesar 1913 Kkal. Sedangkan sebanyak 29,7% anak tidak mencapai 70% 

dari Angka Kecukupan Energi (AKE) (InfoDATIN, 2016). Pemenuhan gizi pada 
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anak akan sangat mempegaruhi tumbuh kembang anak, terutama dalam 

mengurangi risiko terjadinya stunting. Perbaikan gizi pada usia sekolah 6-12 

tahun dapat  mencegah terjadinya stunting (Trihono, et al. 2015).  

     Ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang terutama karena kurang 

energi dan protein serta beberapa zat mikro lainnya dapat mempengaruhi masalah 

stunting (Harahap, Sandjaja, dan Soekatri, 2015). Nutrisi memiliki peranan 

penting terhadap pembentukan tulang terutama kalsium dan mineral 

(Parlindungan, et al. 2016). Defisiensi kalsium dan vitamin D pada masa 

pertumbuhan akan mengakibatkan kalsifikasi yang tidak sempurna dan 

pertumbuhan tulang terlambat (Mescher, 2012). Kekurangan vitamin A  dan zinc 

dapat mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan (Mikhail, et al. 2013). 

     C. Faktor Penyakit Infeksi 

     Kejadian Penyakit infeksi pada anak usia sekolah dapat menguras zat gizi anak 

sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan anak menjadi kurang optimal 

(stunting). Data Riskesdas 2013 menunjukkan jumlah anak usia sekolah menderita 

sakit berkisar antara 11,5% sampai 32,2% dalam satu bulan (Trihono, et al. 2015). 

     Penyakit infeksi sangat berhubungan dengan asupan gizi. Terdapat beberapa 

mekanisme patologis antara keduanya yaitu penurunan asupan gizi sehingga 

mengakibatkan nafsu makan yang berkurang, penurunan absorpsi dan kebiasaan 

mengurangi makanan saat sakit, pada penyakit infeksi berupa diare, muntah mual 

ataupun pendarahan dapat meningkatkan kehilangan cairan maupun zat gizi secara 

cepat. Selain itu, meningkatnya kebutuhan asupan gizi karena sakit maupun 

parasit yang berada dalam tubuh (Supariasa, Bakri, dan Fajar, 2017). Kategori 

memiliki penyakit infeksi yang dapat memperngaruhi status gizi yaitu bila 
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menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pneumonia, tuberkulosis 

paru, malaria, diare dan hepatitis (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan RI, 2013). Kategori kronis bila penyakit infeksi di derita 

selama 3 bulan terakhir (Dewi dan Adhi, 2016). 

     D. Faktor Aktivitas Fisik 

     Menurut World Health Organization (WHO), aktivitas fisik yaitu gerakan 

tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi 

(Welis dan Rifki, 2017). WHO menganjurkan aktivitas fisik sesuai dengan umur, 

untuk usia anak-anak sekolah dasar (6-12 tahun) minimum selama 60 menit 

aktivitas fisik dan minimum tiga kali seminggu untuk memperkuat otot dan tulang 

(World Health Organization, 2018). Aktivitas fisik pada remaja akan membantu 

untuk membentuk jaringan otot dan tulang (Parlindungan, et al. 2016). 

     Terdapat beberapa metode yang sering digunakan untuk memperkirakan 

pengeluaran energi salah satunya adalah dengan pencatatan aktivitas fisik 

(physical activity diaries) dan mengingat kembali aktivitas fisik yang sudah 

dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner (physical activities recall). 

Pencatatan dilakukan untuk seluruh jenis aktivitas fisik yang dilakukan selama 

seminggu beserta jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas fisik 

tersebut. Beberapa instrumen recall memiliki validitas yang kuat dan layak untuk 

penelitian skala besar. Kuesioner yang digunakan adalah The Physical Activity 

Questionnaire for Adolescent (PAQ-A). PAQ-A adalah Kuesioner untuk 

mengukur tingkat aktivitas fisik pada anak-anak, anak akan menjawab tipe/jenis, 

frekuensi, dan durasi aktivitas fisik yang biasa dilakukan dalam seminggu terakhir 

ini. Aktivitas fisik dalam penelitian ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 
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kategori, yaitu rendah (skor 1-3) dan tinggi (skor 4-5). Skor diperoleh dari 

penilaian berdasarkan lembar kuesioner PAQ-A yang telah diisi responden, 

setelah dihitung skor masing-masing baru kemudian dikategorikan. Kuesioner ini 

menggunakan penilaian umum dan berhasil digunakan di Universitas 

Saskatchewan. Kuesioner ini digunakan pada anak  sekolah dasar kelas 4-6 

(Kowalski, Cocker, dan Donen, 2004).  

     Hal ini didasari oleh kemampuan anak memahami hal yang benar dan salah 

serta hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, saat usia ini anak 

telah memasuki tahapan internal moralitas yaitu anak telah memahami bahwa 

peraturan adalah hasil dari kesepakatan. Anak usia ini juga lebih memiliki rasa 

ingin tahu, ingin belajar serta realistis dibandingkan anak yang berada di kelas 1-3 

SD (Izzaty, 2009). Sedangkan, Anak kelas 1-3 SD akan cenderung tidak 

menyelesaikan tugasnya, apabila tugas tersebut dirasa tidak menarik dan tidak 

penting. Sehingga, didapatkan kesimpulan bahwa anak kelas 4-6 lebih kooperatif 

untuk menjadi responden dalam pengisian kuesioner (Pritasari, Damayanti, dan 

Lestari, 2017),  

2.2 Indeks Antropometri  

     Beberapa cara melakukan penilaian status gizi pada anak usia sekolah dasar 

yaitu dengan pengukuran tubuh manusia yang dikenal dengan antropometri. 

Indeks antropometri merupakan kombinasi dari parameter-parameter yang ada. 

Indeks antropometri terdiri dari berat badan menurut umur (BB/U),  tinggi badan 

menurut umur (TB/U), Body Mass Indeks menurut umur (BMI/U) berdasarkan 

tabel WHO (World Health Organization, 2018). Berdasarkan penilaian status gizi 
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seseorang dapat diketahui apakah seseorang tersebut memiliki status gizi yang 

baik atau tidak baik (Erpridawati, 2012). 

     2.2.1 Berat Badan Menurut Umur (BB/U)   

     Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa 

jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan sangat sensitif terhadap perubahan - 

perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi maupun 

menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Dalam keadaan normal, keadaan 

kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi 

terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. 

Sebaliknya dalam keadaan abnormal, terdapat 2 kemungkinan perkembangan 

berat badan yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan normal 

(Supariasa, Bakri, dan Fajar, 2017). 

     Berat badan dinyatakan dalam indikator BB/U dinilai dengan melihat 

perubahan berat badan pada saat pengukuran dilakukan, yang dalam 

penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini (Supariasa, Bakri, dan Fajar, 

2017). 

     Parameter Berat Badan menurut umur (BB/U) hanya digunakan pada rentang 

usia 5-10 tahun. Hal ini dikarenakan usia 10 tahun merupakan cut off dari 

pertumbuhan anak-anak menjadi remaja. Sifat dari parameter ini memiliki 

ketidakmampuan untuk membedakan antara relatif tinggi dan massa tubuh. maka 

ketentuan parameter BMI menurut umur (BMI/U) dapat menentukan kelebihan 

berat badan dan obesitas pada anak usia sekolah dan remaja (Onis, et al. 2007). 
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     Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/U: 

     Obesitas : Zscore  ≥ 3 SD 

     Gizi lebih (Overweight) : Zscore 2 s/d 3 SD 

     Gizi baik : Zscore -2 s/d 2 SD 

     Gizi kurang : Zscore -2 s/d -3 SD 

     Gizi buruk : Zscore < -3 SD (World Health Organization, 2018).  

 

 

(WHO Child Growth Standards) 

Gambar 2.2.1 a 

Grafik Pertumbuhan WHO (BB/U) 
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(WHO Child Growth Standards) 

Gambar 2.2.1 b 

Grafik Pertumbuhan WHO (BB/U) 

     2.2.2 Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)   

     Tinggi badan berhubungan dengan antropometri yang menggambarkan 

keadaan pertumbuhan skeletal. Pada kondisi normal, tinggi badan tumbuh seiring 

dengan pertambahan umur. Indikator tinggi badan memberikan gambaran ukuran 

dari pertumbuhan linier yang dicapai dan dapat digunakan sebagai indeks status 

gizi atau kesehatan masa lampau. Rendahnya tinggi badan menurut umur 

didefinisikan sebagai stunting. Hal ini mencerminkan proses patologis yang 

mempengaruhi kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier (Lestari, 

Kristiana, dan Paramita, 2018). Penilaian status gizi dengan indeks Tinggi Badan 

menurut Umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang bersifat kronis 

karena akibat dari keadaan yang berlangsung lama (Izwardy, 2017). 
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     Klasifikasi status gizi berdasarkan indikator TB/U: 

     Normal : Zscore -2 s/d 2 SD 

     Pendek : Zscore -2 s/d -3 SD 

     Sangat pendek : Zscore <-3,0 

     Catatan : anak yang berada di Zscore  ≥ 3 SD  dinyatakan sangat tinggi. 

Ketinggian ini jarang menjadi masalah, kecuali jika terlalu berlebihan 

menunjukkan gangguan endokrin seperti tumor. Rujuk anak jika dicurigai adanya 

gangguan endokrin (misalkan jika orang tua dengan tinggi badan normal memiliki 

anak yang terlalu tinggi untuk usianya) (World Health Organization, 2018). 

 

(WHO Child Growth Standards) 

Gambar 2.2.2 a 

Grafik Pertumbuhan WHO (TB/U) 
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(WHO Child Growth Standards) 

Gambar 2.2.2 b 

Grafik Pertumbuhan WHO (TB/U) 

2.2.3 Body Mass Index (BMI/U) 

 Ketentuan parameter BMI menurut umur (BMI/U) dapat menentukan 

kelebihan berat badan dan obesitas pada anak usia sekolah dan remaja. Parameter 

ini digunakan untuk menghindari penggunaan indeks berat badan menurut tinggi 

yang kurang akurat.  

      Rumus Perhitungan BMI : 

      BMI =   
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝐾𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛(𝑚)
 

      Obesitas : Zscore  ≥ 3 SD 

      Gemuk : Zscore 2 s/d 3 SD 

      Normal : Zscore -2 s/d 2 SD 

      Kurus : Zscore -2 s/d -3 SD 

      Sangat Kurus : Zscore < -3 SD (World Health Organization, 2018). 
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(WHO Child Growth Standards) 

Gambar 2.2.3 a 

Grafik Pertumbuhan WHO (BMI/U)

 

(WHO Child Growth Standards) 

Gambar 2.2.3 b 

Grafik Pertumbuhan WHO (BMI/U) 
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2.3 Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Stunting 

     2.3.1 Osteogenesis 

     Tulang tersusun dari matriks protein organik yang mengandung mineral. Dua 

pertiga berat tulang dikarenakan berat mineral dan sisanya adalah jaringan 

kolagen dan air. Fungsi utama tulang adalah penyangga tubuh, melindungi organ-

organ penting, dan mempertahankan metabolisme kalsium di dalam tubuh. Dalam 

hal ini, terminologi massa tulang (bone mass) dan kepadatan tulang (bone mass 

density) perlu dibedakan. Massa tulang berarti berat tulang yang mungkin 

dipengaruhi oleh ukuran tulang. Sebaliknya kepadatan tulang berarti massa tulang 

terhadap volume tulang.  

     Peningkatan aktivitas fisik dapat meningkatkan osteogenesis atau pembentukan 

tulang. Aktivitas fisik seperti melompat tali, basket, berlari, dan tenis, akan 

membantu tumbuh kembang dan menguatkan tulang dikarenakan benturan tubuh 

dengan tanah (Parlindungan, et al. 2016).  Osteogenesis memiliki dua fase, yaitu : 

Pertama, fase pembentukan tulang secara fisik (skeletal). Pembentukan ini terjadi 

selama didalam kandungan. Posisi dan bentuk dari tulang ditentukan oleh gen-gen 

dan faktor pertumbuhan lokal. Kedua, fase mineralisasi yang dipengaruhi oleh 

faktor mekanis. Faktor mekanis ini diantaranya yaitu aktivitas fisik, asupan gizi 

serta kesehatan lingkungan. Sehubungan dengan hal ini terdapat teori bahwa 

tulang tidak hanya secara pasif menerima stimulus eksternal tetapi juga terdapat 

proses aktif di dalam tulang itu sendiri yang mempengaruhi kekuatan dan 

strukturnya (Harahap, Sandjaja, dan Soekatri, 2015). 

     Pembentukan massa tulang (osteogenesis) yang besar dapat dicapai selama 

masa pertumbuhan cepat (growth spurt) yaitu pada masa kanak-kanak dan remaja. 



17 
 

 
 

Salah satu tahap pertumbuhannya yaitu tahap mineralisasi tulang yang perlu 

dicapai pada masa ini. Kegagalan dalam mencapai massa tulang yang mencukupi 

selama masa ini  merupakan faktor risiko untuk mengalami  tumbuh tidak 

memadai atau stunting. Proses pembentukan tulang merupakan proses 

pembentukan jaringan osteoid oleh osteoblast dan mineralisasi akan terjadi 13 hari 

setelah pembentukan jaringan osteoid. Massa tulang (bone mass) yaitu berat 

tulang yang dipengaruhi oleh ukuran tulang. Aktivitas fisik memiliki korelasi 

positif terhadap peningkatan massa tulang. Secara fisiologis, hubungan positif 

antara aktivitas fisik dengan peningkatan massa tulang yaitu dengan adanya 

peningkatan massa otot (lean mass) sebagai faktor utama peningkatan massa 

mineral tulang selama pertumbuhan pre-pubertas. Otot tulang merupakan 

komponen primer massa otot, maka peningkatan massa otot akan meningkatan 

munculnya perlekatan pada tulang, secara tidak langsung akan meningkatkan 

pertumbuhan tulang (Parlindungan, et al. 2016). Dalam Penelitian lain juga 

didapatkan bahwa massa tulang pada masa pertumbuhan anak berhubungan 

dengan kejadian stunting (Harahap, Sandjaja, dan Soekatri, 2015).  

 
(Mescher, 2012) 

Gambar 2.3.1 

Osteogenesis      
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Tabel 2.1 Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Massa Tulang 
Reseptor Hormon/Sitokin Enzym Matriks Protein 

Tulang 

Vitamin D* 

Estrogen*  

LRP 5*  

Leptin*  

Androgen  

Glucocorticoid  

PTH  

TNF 

Calcium 

Calcitonin 

TSH 

IL 6* 

IGF 1* 

Leptin* 

PTH 

TNF α 

TGF β 

Osteoprotegrin 

Aromatose 

Collagenase 

BMP 4 

COLI A1* 

Osteocalcin* 

*Mengindikasikan Pengaruh terhadap Massa Tulang pada Masa Remaja. 

 Sumber : Parlindungan et al, 2016 

     Peranan vitamin D dalam pembentukan tulang merupakan proses umpan balik 

dengan metabolisme kalsium dan pengeluaran hormon parathyroid. Nutrisi 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan tulang. 

Hormon leptin pada remaja obesitas selain memiliki peran dalam regulasi lemak 

tubuh, juga memiliki peran pada masa awal pertumbuhan tulang, leptin juga 

merangsang pembentukan tulang melalui pengaruh langsung ke pembuluh darah 

dan sel-sel prekursor pembentukan tulang. Namun pada saat tulang sudah 

terbentuk dan mature, leptin dapat mempengaruhi bone remodelling dengan 

menghambat aktifitas osteoblast.  

     Asupan susu (yang mengandung kalsium) semasa anak-anak dan remaja 

berkaitan dengan meningkatnya massa tulang. Kalsium adalah mineral utama 

pada tulang. Jika kebutuhan kalsium ditubuh tidak terpenuhi oleh asupan 

makanan, maka kalsium akan dimobilisasi dari tulang. Kebutuhan kalsium akan 

meningkat pada masa pertumbuhan, dan jika terjadi kekurangan asupan kalsium 

maka kekuatan tulang pada masa pertumbuhan ataupun pada masa dewasa tidak 

akan maksimal (Parlindungan et al, 2016).  
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     Reseptor estrogen dapat ditemukan pada sel osteoklas maupun osteoblas. 

Estrogen telah lama dikenal sebagai agen antiresorptif yang bekerja terutama 

dengan menekan aktivitas osteoklastik. Namun, studi-studi terakhir membuktikan 

bahwa efek antiresorptif tersebut dapat pula dihasilkan melalui kerjanya pada 

osteoblas yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas osteoklastik. 

     Osteoklastik dapat terjadi secara tidak langsung melalui aksinya pada reseptor 

osteoblastik. Salah satu sitokin yang diproduksi oleh osteoblas, TGF-ß, ditekan 

produksinya oleh estrogen. TGF-ß berperan dalam diferensiasi osteoklas. 
 

Estrogen menstimulasi produksi OPG (osteoprotegerin) oleh osteoblas. OPG 

merupakan reseptor TNF yang penting dalam menghambat diferensiasi dan 

aktivitas osteoklas.
 
Estrogen juga mengendalikan aktivitas osteoklastik dengan 

menekan produksi interleukin-6 (IL-6) yang diproduksi osteoblas (Sihombing, 

Wangko, dan Kalangi, 2012) 

     2.3.2 Growth Hormone atau Hormon Pertumbuhan 

     Osteogenesis dipengaruhi oleh Growth Hormone (Widiyanto, 2007; 

Ratnayanti, 2012). Sekresi Growth Hormone diatur secara sentral oleh hormon 

hipotalamus, yaitu GHRH dan somatostatin. Growth Hormone Releasing 

Hormone (GHRH) berfungsi untuk merangsang produksi Growth Hormone (GH), 

sedangkan somatostatin menghambat sekresi GH (Ratnayanti, 2012). 

     Hipothalamus menstimulus hipofisis anterior dengan mengeluarkan Growth 

Hormone Releasing Hormone (GHRH). Kemudian hipofisis anterior 

(adenohypophysis) akan mensekresi Growth Hormone (GH). GH 

distimulasi dan akan meningkat sekresinya seiring dengan peningkatan 

aktivitas fisik (Widiyanto, 2007).   
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     Peningkatan jumlah sekresi GH akan mempengaruhi efek pada pertumbuhan 

tubuh seseorang. Kerja dari GH yang utama adalah pertumbuhan pada jaringan 

padat (tulang) dan lunak (otot). Hal ini terjadi melalui tahap peningkatan jumlah 

sel (hiperflasi) dengan rangsangan pembelahan sel serta peningkatan ukuran sel 

(hipertropi) (Widiyanto, 2007). GH akan menstimulasi liver dan pancreas untuk 

mensekresi Insulin Growth Factor-1 (IGF-1). Hormon ini akan bekerja pada 

lempeng epifisis tulang untuk pertumbuhan tulang (osteogenesis). Kadar hormon 

IGF-1 rendah didapatkan pada seseorang dengan aktivitas yang rendah (Mirtz, 

Chandler, dan Eyers, 2011). Hormon IGF-1 yang rendah dalam tubuh akan 

menyebabkan perubahan status gizi kronis dan menjadi anak stunting (Hawkes 

dan Grimberg, 2015). 

     2.3.3 Peran Suplai Oksigen  

     Aktivitas fisik akan membentuk kardiovaskuler yang sehat sehingga membantu 

dalam proses pembentukan otot dan 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. Peningkatan pasokan darah yang 

mengandung oksigen akan meningkatkan suplai oksigen ke sel organ salah 

satunya tulang. Hal ini membantu proses osteogenesis (pembentukan tulang) 

(Mirtz, Chandler, dan Eyers, 2011). 

     Dalam jaringan ikat terdapat dinding tulang yang disusupi oleh pembuluh 

darah. Kapiler ini yang nantinya akan menyuplai nutrisi dan oksigen untuk 

osteogenesis (pembentukan) tulang. Kadar suplai darah yang ekstensif akan 



21 
 

 
 

memudahkan tulang untuk pembentukan tulang dan remodeling tulang (Mescher, 

2012). 

2.4 Profil Umum Wilayah Kabupaten Sampang 

     2.4.1 Gambaran Umum  

     Wilayah Kabupaten Sampang dilihat secara geografis terletak antara 113°08’ - 

113°39’ Bujur Timur dan 06°05’ – 07°13’ Lintang Selatan yang mencakup 

wilayah daratan seluas 1.233,30 km² dbbengan batas wilayah meliputi :  

     Sebelah Utara : Laut Jawa;  

     Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan;  

     Sebelah Selatan : Selat Madura;  

     Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan.  

     Menurut administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Sampang terbagi ke 

dalam 14 kecamatan, 6 kelurahan, 180 desa, 949 dusun, 1.074 Rukun Warga 

(RW) dan 2.281 Rukun Tetangga (RT) (Dinas Kabupaten Sampang, 2017). 

     2.4.2 Penduduk  

     Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil 

penghitungan akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah 

sebesar 944.884 jiwa terdiri dari laki-laki 478.079 jiwa (50,60%) dan perempuan 

466.805 jiwa (49,40%). Jumlah penduduk pada Kecamatan Tambelangan sekitar 

56.874 dari Jumlah Penduduk Kota Sampang (Dinas Kabupaten Sampang, 2017). 

     2.4.3 Pendidikan 

     Berdasarkan data dari Profil Kabupaten Sampang sebagian besar penduduk di 

Kabupaten Sampang tingkat Pendidikan terakhirnya adalah Tamat SD (Dinas 

Kabupaten Sampang, 2017). 
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     2.4.4 Ekonomi 

     Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sampang pada tahun 2016 

sebesar Rp.14,91 Juta. Penduduk Kabupaten Sampang sebagian besar mata 

pencahariannya adalah sebagai petani, perkebunan, perternakan, perikanan dan 

sedikit dari perindustrian (Dinas Kabupaten Sampang, 2017). 

     2.4.5 Profil Sekolah Dasar 

     2.4.5.1 Profil SDN 1 Karanganyar 

     SDN 1 Karanganyar (NPSN : 20554506) beralamat di Ds. Karanganyar, 

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, 

Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia dengan posisi geografis -7,07 Lintang 113 

Bujur. Sekolah ini memiliki waktu penyelenggaraan setiap pagi (07.00-12.00) 

selama 6 hari (senin-sabtu). Terdapat satu halaman luas yang digunakan untuk 

beberapa olahraga, diantaranya yaitu lompat jauh, bola voli, tenis meja, kasti, dan 

sepak bola. Pelaksanaan senam dilakukan sekali seminggu setiap hari jumat. 

Tidak ada olahraga diluar jam mata pelajaran olahraga. Ekstrakurikuler hanya ada 

pramuka setiap jumat sore, dan tidak ada ekstrakurikuler yang mengarah pada 

olahraga ataupun aktivitas fisik.  

     2.4.5.2 Profil SDN 2 Karanganyar 

     SDN 2 Karanganyar (NPSN : 20554507) beralamat di Ds. Karanganyar, 

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, 

Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia dengan posisi geografis -7,07 Lintang 113 

Bujur. Sekolah ini memiliki waktu penyelenggaraan setiap pagi (07.00-12.00) 

selama 6 hari (senin-sabtu). Sekolah ini tidak memiliki halaman yang cukup luas, 

tetapi terdapat satu lapangan desa yang digunakan untuk beberapa olahraga 
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sekolah, antara lain permainan kasti, sepak bola dan voli. Peralatan olahraga yang 

dimiliki sekolah lengkap antara lain tenis meja, bola voli dan sepak bola. 

Pelaksanaan senam hanya dilakukan setiap mata pelajaran olahraga, tidak ada 

olahraga diluar jam mata pelajaran olahraga, tetapi ada kegiatan jalan-jalan sehat 

setiap 2 minggu sekali. Ekstrakurikuler hanya ada pramuka setiap jumat sore, dan 

tidak ada ekstrakurikuler yang mengarah pada olahraga ataupun aktivitas fisik. 

     2.4.5.3 Profil SDN 3 Karanganyar 

     SDN 3 Karanganyar (NPSN : 20528283) beralamat di Ds. Karanganyar, 

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, 

Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia dengan posisi geografis  : -6,9 Lintang 

113 Bujur. Sekolah ini memiliki waktu penyelenggaraan setiap pagi (07.00-12.00) 

selama 6 hari (senin-sabtu). Terdapat satu halaman luas yang digunakan untuk 

beberapa olahraga, diantaranya yaitu voli, sepak bola, bulu tangkis, dan  kasti. 

Peralatan yang dimiliki yaitu bola voli, sepak bola, bulu tangkis, tolak peluru dan 

kasti. Tidak ada olahraga diluar jam mata pelajaran olahraga serta tidak tidak ada 

pelaksanaan senam. Ekstrakurikuler hanya ada pramuka setiap jumat sore, dan 

tidak ada ekstrakurikuler yang mengarah pada olahraga ataupun aktivitas fisik.  

     2.4.5.4 Profil SDN 4 Karanganyar 

     SDN 4 Karanganyar (NPSN : 20528282) beralamat di Dusun Buker, 

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, 

Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia dengan posisi geografis  : -7,07 Lintang 

113 Bujur. Sekolah ini memiliki waktu penyelenggaraan setiap pagi (07.00-12.00) 

selama 6 hari (senin-sabtu). Sekolah ini tidak memiliki lapangan, sehingga tiap 

kali berolahraga menggunakan halaman tower telkom yang cukup luas, letaknya 
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sekitar 200m dari sekolah. Tidak ada olahraga diluar jam mata pelajaran olahraga. 

Senam dilakukan sekali dalam seminggu yaitu setiap hari sabtu. Tidak terdapat 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah. 

     2.4.5.5 Profil SDN 5 Karanganyar 

     SDN 5 Karanganyar (NPSN : 20528281) beralamat di Ds. Karanganyar, 

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, 

Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia dengan posisi geografis  : -7,07 Lintang 

113 Bujur. Sekolah ini memiliki waktu penyelenggaraan setiap pagi (07.00-12.00) 

selama 6 hari (senin-sabtu). Sekolah ini tidak memiliki lapangan, sehingga tiap 

kali berolahraga menggunakan tanah kosong milik penduduk yang cukup luas.  

Alat olahraga yang dimiliki sekolah diantaranya yaitu tenis meja, sepak bola, bola 

voli, dan bola kasti. Senam jarang dilakukan tetapi jika dilaksanakan biasanya 

setiap hari sabtu. Tidak ada olahraga diluar jam mata pelajaran olahraga. Tidak 

terdapat ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah. (Data Primer, 2019) 

 


