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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1.  Kerangka Konseptual 

Penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara riwayat pemberian 

makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dengan kejadian stunting pada baduta 

usia 7-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Karubaga. Hal ini dapat dideskripsikan 

pada gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual 

Keterangan: 
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4. Tinggi badan

Faktor lain: 
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Keterangan: 

Karakteristik ibu mempengaruhi kejadian stunting secara tidak langsung. 

Karakteristik ibu yang terdiri dari tinggi badan, pendidikan, usia, dan pekerjaan ibu, 

akan berpengaruh langsung pada pola asuh dan asupan nutrisi ibu pada saat 

mengandung. Faktor lain seperti akses ke air bersih dan sanitasi, akses ke layanan 

kesehatan, geografi, konflik, budaya serta penyediaan fasilitas layanan kesehatan, 

jaminan kesehatan nasional, jaminan sosial dan ketahanan pangan dapat 

berpengaruh langsung pada nutrisi ibu saat hamil dan kesehatan anak serta nutrisi 

anak.  

 Nutrisi ibu saat hamil akan berpengaruh pada panjang badan bayi baru lahir 

yang akan menentukan apakah anak akan tumbuh menjadi anak yang normal atau 

stunting. Kejadian penyakit infeksi anak dan nutris anak dapat secara langsung 

mempengaruhi kejadian stunting. Dari semua faktor predisposisi tersebut, 

penelitian ini lebih difokuskan pada faktor predisposisi karakteristik ibu dan riwat 

pemenuhan nutrisi ibu selama hamil. 

3.2. Hipotesis Penelitian 

1. Ho : Tidak ada hubungan antara riwayat PMT pada ibu hamil dengan  

        kejadian stunting pada baduta usia 7-24 bulan. 

2. H1 : Ada hubungan antara riwayat PMT pada ibu hamil dengan  

                    kejadian stunting  pada baduta usia 7-24 bulan


