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ABSTRAK 

Latar Belakang: Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh untuk mencapai 

pertumbuhan normal yang diakibatkan oleh status gizi kurang dalam periode 

waktu lama. Pencegahan serta penanganan stunting dapat dilakukan dengan 

meningkatkan pengetahuan ibu yang memiliki anak stunting agar tidak berlanjut 

pada anak selanjutnya. Pemberian edukasi pada ibu dapat dilakukan menggunakan 

metode audiovisual dan booklet. 

Tujuan Penelitian: mengetahui pengaruh pemberian edukasi dengan metode 

audiovisual dan booklet terhadap pengetahuan ibu tentang stunting di Desa Jekani 

Kecamatan Mondokan Sragen.  

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan non equivalent control group design yang dilaksanakan pada bulan 

september 2020. Sampel penelitian ini adalah 60 orang ibu – ibu dengan anak 

stunting. Analisis data menggunakan Paired t-test, Independent t-test, dan Chi 

Square. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner.  

Hasil Penelitian: Terdapat peningkatan pengetahuan antara dua kelompok 

dengan p-value=0.000  

Kesimpulan: Terdapat perbedaan pengaruh edukasi terhadap pengetahuan ibu 

dengan anak stunting dengan metode audiovisual dan booklet.  

 

Kata Kunci: audiovisual, booklet, pengetahuan ibu, stunting 
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ABSTRACT 

Background: Stunting is a condition of failure to thrive in achieving healthy 

growth due to poor nutritional status for a sustained period. Stunting prevention 

and management could be performed by increasing the mother's knowledge of 

stunted children. Therefore, it does not continue to the next child. Education for 

mothers could be applied using audiovisual methods and booklets.  

Objective: The study aimed determine the effect of education with audiovisual 

methods and booklets on mother's knowledge about stunting in Jekani Village, 

Mondokan District of Sragen. 

Method: It adopted a quantitative study with a non-equivalent control group 

design in September 2020. The sample was 60 mothers with stunting children. 

The data analysis applied Paired t-test, an Independent t-test, and Chi-Square with 

a questionnaire measuring instrument. 

Result: There was a knowledge improvement between the two groups with a p-

value = 0.000 

Conclusion: There is a different effect of education on the mother's knowledge 

with stunting children using audiovisual methods and booklets. 

Keywords: Audiovisual, Booklet, Mother's Knowledge, Stunting. 

 

 



1. PENDAHULUAN 

             Stunting merupakan 

ancaman utama terhadap 

kualitas manusia, juga ancaman 

terhadap kemampuan daya saing 

bangsa (Kemenkes, 2018). 

Karena stunting akan 

mengakibatkan tingkat 

kecerdasan tidak maksimal, 

menjadikan anak menjadi lebih 

rentan terhadap penyakit dan di 

masa depan dapat beresiko pada 

menurunnya tingkat 

produktivitas. Pada akhirnya 

secara luas stunting akan dapat 

menghambat pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan 

kemiskinan dan memperlebar 

ketimpangan (Sekretariat Wakil 

Presiden RI, 2017).  

           Data WHO (2017) 

mencatat lebih dari setengah 

balita stunting di dunia berasal 

dari Asia (55%)  sedangkan 

lebih dari sepertiga (39%) tinggi 

di Afrika. Dari 83,6 juta balita 

stunting di Asia, proporsi 

terbanyak berasal dari Asia 

Selatan (58,7%) dan proporsi 

paling sedikit di Asia Tengah 

(0,9%). (Unicef, 2013). Stunting 

merupakan prediktor buruknya 

kualitas sumber daya manusia 

yang selanjutnya akan 

berpengaruh pada 

pengembangan potensi bangsa 

(Unicef, 2013; UNICEF 

Indonesia, 2013). Berdasarkan 

data Riskesdas (2017) prevalensi 

anak balita stunting di Indonesia 

mengalami peningkatan pada 

tahun 2016 sebesar 27,5% 

menjadi 29,6% pada tahun 2017. 

Menurut Riskesdas (2018) 

prevalensi stunting di Jawa 

Tengah 33,4% sedangkan di 

Kabupaten Sragen prevalensinya 

39,7% berarti saat ini prevalensi 

stunting di Kabupaten Sragen 

lebih tinggi dibandingkan 

dengan angka nasional maupun 

Jawa Tengah. Menurut data 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sragen tahun 2019 angka 

kejadian stunting yang tertinggi 

berada di Kecamatan Mondokan 

sebesar 24,2 % (Pemerintah 

Kabupaten Sragen, 2019). 

     Audio visual adalah media 

instruksional modern yang 

sesuai dengan perkembangan 

zaman (kemajuan ilmu 



pengetahuan dan tekhnologi), 

meliputi media yang dapat 

dilihat dan di dengar (Rohani, 

2015). Booklet termasuk salah 

satu jenis media grafis yaitu 

media gambar/foto. Menurut 

Roymond S. Simamora ( 2016) 

    Masalah stunting 

dipengaruhi oleh rendahnya 

akses terhadap makanan dari 

segi jumlah dan kualitas gizi, 

serta seringkali tidak beragam. 

Selanjutnya, dipengaruhi juga 

oleh pola asuh yang kurang baik 

terutama pada aspek perilaku, 

terutama pada praktek 

pemberian makan bagi bayi dan 

Balita. Selain itu, stunting juga 

dipengaruhi dengan rendahnya 

akses terhadap pelayanan 

kesehatan, termasuk di dalamnya 

adalah akses sanitasi dan air 

bersih. Pola asuh dan status gizi 

sangat dipengaruhi oleh 

pemahaman orang tua (seorang 

ibu) maka, dalam mengatur 

kesehatan dan gizi di 

keluarganya edukasi diperlukan 

agar dapat mengubah perilaku 

yang bisa mengarahkan pada 

peningkatan kesehatan gizi atau 

ibu dan anaknya (Kemenkes, 

2018). 

         Mengetahui Pengaruh 

Edukasi Stunting Menggunakan 

Metode Booklet dan 

Audiovisual Terhadap 

Pengetahuan Ibu dengan Anak 

Stunting Di Desa Jekani 

Mondokan Sragen.  

 

2. PELAKSANAAN 

a. Lokasi dan Waktu 

Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan 

di Jekani Mondokan Sragen 

pada bulan  September 2020 

– Oktober 2020  

b. Populasi dan Sampel 

Populasi target dalam 

penelitian ini adalah Ibu – 

ibu dengan anak stunting 

yang berjumlah 71 orang di 

Desa Jekani. 

Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 60 ibu – ibu di 

desa Jekani yang memiliki 

anak  stunting. 

 

 

 

 



3. METODE PENELTIAN 

Metode penelitian ini adalah 

metode kuantitatif menggunakan 

non equivalent control group 

design. Dengan menggunakan 

desain ini, kelompok eksperimen 

memiliki karakteristik yang 

sama, karena diambil secara 

purposive sampling. Dalam 

desain ini kedua kelompok 

terlebih dahulu diberi tes awal 

(pretest) dengan tes yang sama. 

Kemudian kelompok eksperimen 

diberi perlakuan khusus yaitu 

penyuluhan dengan 

menggunakan audiovisual dan 

booklet. Setelah diberikan 

perlakuan kedua di tes dengan 

tes yang sama sebagai tes akhir 

(postest) hasil kedua tes akhir 

dibandingkan, demikian juga 

antara hasil tes awal dengan tes 

akhir pada masing-masing 

kelompok. Penelitian ini 

menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov untuk 

mengukur homogenitas. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Univariat 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

Karakteristik Responden 

 

               Karakteristik   Kelompok       Kelompok       P 

                 Eksperimen  1Eksperimen2 Value 

                                          n=30                n=30 

   F      %                 F      % 

 

Usia  Responden 

   <21        4    13,3            7   23,3    0,117 

21 – 35 16   53,3            5   16,7 

   .>35 10   33,3           18  60,0     

Pekerjaan 

IRT 11    36,7           11  36,7    0,328 

Buruh  15    50,0            9   30,0  

Swasta  4      13,3           10   33,3 

Pendidikan terakhir  

SD 19     63,3           21  70,0    0,499 

SMP  7       23,3            5   16,7 

SMA  4       13,3            4   13,3 

Penghasilan keluarga 

 < 1.815,914  

                  11    36,7           11  36,7    0,122 

 > 1.815,914  

19    63,         19  63,3 

 

Berdasarkan  data diatas dapat 

dilihat bahwa presentase 

karakteristik sampel sebagai 

berikut : 

Uji homogenitas (uji 

kesetaraan) dilakukan untuk 

variabel perancu (confounding) 

yang diduga akan 

mempengaruhi masing – masing 

kelompok intervensi yang 

meliputi usia ibu, pekerjaan, 

pendidikan, penghasilan 

keluarga sebelum dilakukan 

intervensi edukasi 

menggunakian audiovisual dan 

booklet. Uji homogenitas 

dilakukan untuk melihat 

kesetaraan antara variabel, data 

kategori meliputi usia ibu, 

pekerjaan, pendidikan, dan 



penghasilan keluarga. Hasil uji 

kesetaraan menunjukan bahwa 

tidak ada perbedaan yang 

signifikan usia ibu, pekerjaan, 

pendidikan, penghasilan 

keluarga responden sebelum 

dilakukan intervensi antara 

kelompok intervensi (setara) 

dengan nilai p value > 0,05 pada 

α = 0,05. 

b. Analisis Bivariat 

Tabel 2 Uji Normalitas pada 

Kelompok Eksperimen1 dan 

Kelompok Eksperimen2 

 

        Kelompok      N      Asymp.          Asymp.Sig 

                             Sig Pretest      Posttest
 

        Audiovisual    30        0,434               0,561 

                  

         Booklet           30       0,221              0,565 

 

Hasil uji normalitas tingkat 

pengetahuan ibu dengan anak 

stunting di Desa Jekani, 

Kecamatan Mondokan Sragen 

sebelum dilakukan edukasi 

dengan Media Audiovisual 

(Video) adalah 0,434 dan sesudah 

dilakukan edukasi dengan Media 

Audiovisual (Video) adalah 0,561. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal karena 

data memiliki nilai > 0,05. 

Hasil uji normalitas tingkat 

pengetahuan ibu dengan anak 

stunting di Desa Jekani, 

Kecamatan Mondokan Sragen 

sebelum dilakukan edukasi 

dengan Media Booklet adalah 

0,221 dan sesudah dilakukan 

edukasi dengan Media Booklet 

adalah 0,565. Maka dapat 

disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal karena data 

memiliki nilai > 0,05. 

Tabel 3 Paired Sampel T-Test 

Kelompok Eksperimen1 

 

 Kelompok    N      Pre-Post      T   Low-upper    p-value 

                               Mean ± SD 

 

 Audiovisual 30   27,903±     8,774      34,418-    0,000 

                              17,126                       21,389   

                  

Tabel terserbut menunjukkan (p-

value <0,05) hal ini dapat dilihat 

dari nilai mean ± SD pada 

kelompok eksperimen1 yaitu pada 

hasil pretest dan posttest adalah 

27,903±17,126. Penggunaan 

audio visual sangat efektif untuk 

meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan individu. Audio 

visual akan melibatkan  banyak 

alat indra untuk menerima dan 

mengolah informasi sehingga 

semakin besar isi informasi maka 



semakin mudah pula informasi 

tersebut dimengerti dan 

dipertahankan dalam ingatan. 

Kelebihan lain metode ini adalah 

pesan yang disampaikan lebih 

mudah dimengerti dan dipahami 

serta akan berpengaruh nyata 

terhadap hasil pengetahuan baik 

pada ranah kognitif, afektif 

maupun psikomotorik (Wulandari, 

2014). 

 

Tabel 4 Paired Sampel T-Test 

Kelompok Eksperimen2 

 

 
  Kelompok   N   Pre-Post   T    Low-upper       p-value 

                          Mean ± SD 

 

  Booklet    30  27,644±    10,550     33,003 –      0,000 

                           14,352                     22,245 

                  

Tabel tersebut (p-value <0,05) hal 

ini dapat dilihat dari nilai 

mean±SD pada kelompok 

eksperimen2 yaitu pada hasil 

pretest dan posttest adalah 

27,644±14,352. Salah satu cara 

pemberian informasi adalah 

dengan melakukan edukasi 

dengan media booklet kepada ibu 

– ibu, edukasi dengan media 

booklet lebih efektif 

meningkatkan pengetahuan 

stunting dibandingkan dengan 

menggunakan media leaflet 

(Artini 2014) 

Tabel 5. Independent Sampel T-

Test Kelompok Eksperimen1 dan 

Kelompok Eksperimen2 

 

               Beda      Beda     t     Lower     Upper    p-value 

               Mean       SD    

 

 Selisih   0,951   3,318   0,268    5,620     7,521    0,000 

 

Berdasarkan hasil analisis uji 

Independent t-test pada tabel 

didapatkan nilai perbedaan rata-

rata selisih pengetahuan pada 

kelompok eksperimen1 dan 

kelompok eksperimen2 yaitu 

0,951± 3,318. Hasil analisis 

tersebut juga menunjukkan p-

value <α (0,000<0,05), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima yang 

artinya ada pengaruh penyuluhan 

dengan media Audiovisual dan 

booklet terhadap pengetahuan ibu 

dengan anak stunting. 

Menurut Daryanto (2011) dalam 

Kurniawati (2014) 

mengungkapkan bahwa daya 

serap manusia yang hanya 

mengandalkan indera penglihatan 

saja hanya berkisar 82%. Pada 

media booklet, hanya memperoleh 

materi dengan mengandalkan 



indera penglihatan saja. Sesuai 

dengan teori Notoatmodjo (2013) 

menyatakan bahwa terdapat faktor 

yang mempengaruhi 

ketidakberhasilan suatu proses 

pemberian penyuluhan dilihat dari 

faktor booklet kurang menarik 

perhatian, gambar yang menyertai 

tema, warna tulisan yang kurang 

mencolok, bahasa yang digunakan 

kurang dapat dimengerti oleh 

sasaran, dan penyampaian materi 

yang monoton. 

5. KESIMPULAN  

a. Responden dalam penelitian 

ini mayoritas berusia >35 

tahun, dengan pekerjaan 

buruh, pendidikan terakhir 

SD, penghasilan keluarga 

>1.815,914 

b. Hasil analisis uji normalitas 

data dilakukan dengan 

menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov data 

berdistribusi normal karena 

data memiliki nilai > 0,05. 

c. Hasil Paired Sample T-Test  

kelompok eksperimen1 dan 

kelompok eksperimen2 dapat 

disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah 

penyuluhan dengan Media 

audiovisual dan booklet(p-

value <0,05). 

d. Hasil uji Independent Sampel 

T-Test Kelompok eksperimen1 

dan eksperimen2 yaitu 0,951± 

3,318. Hasil analisis tersebut 

juga menunjukkan p-value <α 

(0,000<0,05), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima yang 

artinya ada pengaruh 

penyuluhan dengan media 

Audiovisual dan booklet 

terhadap pengetahuan ibu 

dengan anak stunting. 

6. SARAN 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya perlu 

dipertimbangkan adanya 

monitoring dan evaluasi 

selanjutnya pada jangka waktu 

tertentu untuk melihat 

kemampuan daya ingat dan 

sikap ibu yang memiliki anak 

stunting. 

b. Bagi Ibu 

Diharapkan lebih 

berpartisipasi aktif dalam 

pemanfaatan fasilitas dan 

pelayanan kesehatan yang ada 



baik di puskesmas maupun 

posyandu sehingga diharapkan 

dapat menurunkan prevalensi 

stunting pada anak balita dan 

masalah kesehatan anak dapat 

selalu terpantau dan teratasi 

dengan baik. 

c. Bagi Dinas Kabupaten Sragen 

Diharapkan untuk lebih 

meningkatkan promosi 

kesehatan berupa penyuluhan 

terkait penyebab dan 

pencegahan stunting guna 

peningkatan pengetahuan ibu 

mengenai stunting serta 

pencegahan yang terkait 

dengan penyakit infeksi dalam 

menurunkan angka morbiditas 

yang dapat berdampak 

menjadi stunting. 

d. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi tambahan 

informasi bagi peneliti 

selanjutnya untuk meneliti 

variabel yang lain kaitannya 

dengan stunting. 
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