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Kebanyakan orangtua hanya melihat perkembangan 
dan pertumbuhan anaknya dari berat badan saja. 
Jika berat badan cukup atau melihat pipi anaknya 
sudah sedikit tembam, anak tersebut dianggap sudah 
sehat. Padahal, tinggi badan adalah salah satu faktor 
yang menentukan apakah pertumbuhan dan status 
gizi anak baik atau tidak.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia 
ada di urutan ke-lima jumlah anak dengan kondisi 
stunting diantara 44 negara lain. Ada batasan di 
mana anak dianggap pendek (stunting) dan memiliki 
gizi yang buruk. Sesuai dengan ketentuan (WHO), 
berikut adalah tabel tinggi bada menurut umur anak 
laki laki dan perempuan: 
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Tak banyak yang tahu, kalau pendek adalah salah 
satu bentuk dari kekurangan gizi pada anak, dalam 
medis biasanya kondisi ini disebut dengan stunting. 
Biasanya, kondisi anak yang pendek ini disebabkan 
karena asupan gizi selama 1000 hari kehidupannya 
(2 tahun pertama) tidak terpenuhi dengan baik. 
Sebenarnya, bagaimana mengetahui berapa tinggi 
badan yang ideal pada anak? Apakah anak memiliki 
pertumbuhan tinggi badan yang normal?

Stunting pada masa kecil dapat menimbulkan 
dampak jangka pendek dan jangka panjang yang 
memengaruhi kualitas hidup seseorang :

Dampak jangka pendeknya akan langsung terlihat 
pada periode awal kehidupan anak, yaitu tinggi 
badan yang berada di bawah kriteria normal 
sehingga ia tampak lebih pendek dibandingkan 
teman-teman seusianya.

Sementara itu, stunting dalam jangka panjang 
dapat meningkatkan risiko berbagai masalah 
kesehatan. Masalah yang kerap terjadi seperti 
postur tubuh yang pendek saat dewasa, massa 
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otot yang lebih kecil, kemampuan intelektual di 
bawah rata-rata, serta melahirkan bayi dengan 
berat lahir rendah.

Berikut adalah cara mencegah stunting pada anak 
yang harus kita ketahui:

Penuhi kecukupan nutrisi ibu selama kehamilan 
dan menyusui, terutama zat besi, asam folat, dan 
yodium.

Lakukan inisiasi menyusui dini dan memberikan 
ASI eksklusif selama 6 bulan.

Lengkapi pengetahuan mengenai Makanan 
Pendamping Asi (MPASI) yang baik dan 
menerapkannya.

Biasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan 
mencuci tangan menggunakan sabun dan air, 
terutama sebelum menyiapkan makanan dan 
setelah buang air besar atau buang air kecil, 
meminum air yang terjamin kebersihannya, dan 
mencuci peralatan makan dengan sabun cuci 
piring. Semua ini dilakukan untuk mencegah anak 
terkena penyakit infeksi.

Minum obat cacing 6 sesuai dengan dosis 
penggunaannya

Tubuh Pendek Tak Selalu Stunting, Lantas 
Bagaimana Mengenalinya?

Anak dikatakan memiliki pertumbuhan normal jika 
sesuai dengan grafik di kurva pertumbuhan. Dalam 
buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) termasuk kategori 
pendek normal jika anak berasal dari orangtua yang 
juga pendek. Juga grafik kurva pertumbuhan naik 
terus. Pertumbuhan secara normal dipengaruhi 
oleh faktor genetik, nutrisi dan hormonal (hormon 
pertumbuhan, tiroid, steroid seks dan glukokortiroid). 
Juga termasuk faktor psikososial. Anak dengan 
perawakan pendek normal dikategorikan sebagai 
sehat.  

Sementara dianggap gagal tumbuh jika grafik dalam 
kurva pertumbuhan (dalam buku KIA) turun atau 
konstan. Penyakit akut atau kronis diketahui dapat 
menyebabkan anak tumbuh dengan lambat.

Oleh karena itu, setiap orang harus tahu indeks 
massa tubuhnya masing-masing. Indeks massa tubuh 
adalah alat pendeteksi yang biasanya dilakukan di 
awal untuk mengetahui apakah seseorang berisiko 
terserang penyakit kronis atau tidak. Lalu, bagaimana 
cara menghitungnya?

Rata-rata IMT/U (Indeks Massa Tubuh menurut 
Umur) digunakan untuk anak usia diatas 5 tahun - 
18 tahun, karena pada usia-usia ini anak mengalami 
masa pubertas. Tapi IMT/U juga dapat digunakan 
untuk anak 0-5 tahun.

Data yang kita butuhkan selain umur adalah Jenis 
Kelamin, berat badan dan tinggi badan. Untuk lebih 
mudah memahaminya kita cobakan dengan contoh 
kasus menggunakan Indeks Antropometri IMT/U 
seperti dibawah ini:

Kategori dan Ambang batas Status Gizi Anak 
Berdasarkan Indeks 0 – 60 Bulan

Kategori dan Ambang batas Status Gizi Anak 
Berdasarkan Indeks 5 – 18 Tahun

Contoh: 

Seorang anak perempuan sekolah dasar berusia 10 
tahun berat badannya 39 kg dan tingginya 141 cm. 
Bagaimanakah status gizinya jika dinilai menggunakan 
indeks antropometri IMT/U?
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Tabel Indeks Standar IMT/U (anak perempuan)

MT:

Tinggi badan yang digunakan adalah dalam meter, 
sehingga tinggi badan pada kasus harus dibagi dahulu 
dengan 100 agar menjadi meter.

IMT = 19,6

Setelah ketemu nilai IMT-nya kita masukan sekarang 
untuk mencari z score nya. Karena IMT-nya lebih besar 
dari nilai median maka nilai simpang baku rujukannya 
adalah mengurangi nilai IMT +1 SD dengan IMT.

Z score = 1,25 (status gizi Gemuk)

Terapi untuk anak pendek

Hal utama untuk mengetahui penyebab anak 
pendek, akibat masalah genetik atau lainnya dengan 
pemeriksaan penunjang lainnya seperti, bone age dan 
evaluasi laboratories, dilakukan sesuai kebutuhan.

Anak pendek yang kurus perlu tambahan nutrisi.

Sementara pendek normal atau gemuk tidak 
membutuhkan intervensi nutrisi, karena berisiko 

membuatnya obesitas.

Sementara anak pendek akibat kekurangan 
hormon pertumbuhan umumnya mereka 
mengalami keterlambatan pertumbuhan hingga 2 
inci (5,08 cm) per tahun, dan telihat lebih gemuk 
atau lebih muda untuk usianya.

Terkait kekurangan hormon pertumbuhan, 
disebabkan oleh kelenjar pitutiari (kelenjar 
kecil di otak) tidak cukup menghasilkan hormon 
pertumbuhan. Penyebabnya bisa karena kelainan di 
kelenjar pitutiari, atau kelainan genetik.

Terapi pemberian hormon pengganti dapat 
mengoreksi tinggi anak sesuai usia. Terapi yang 
dilakukan usia remaja tetap bisa mengoreksi tinggi 
anak, tapi tidak akan sebaik jika terapi dilakukan usia 
3-4 tahun. Terapi hormon dilakukan sebelum tulang 
menutup, sekitar sebelum akhir masa remaja (usia 
16-17 tahun). 

Jika orang tua melihat Si Kecil memiliki perawakan 
yang lebih pendek dibanding anak sebayanya, 
sebaiknya bawa ia ke dokter anak untuk mendapatkan 
pemeriksaan dan penanganan yang terbaik. Jangan 
biarkan masa depan si Kecil hilang gara-gara stunting. 
Terapkan tips pencegahan yang telah disampaikan 
dengan saksama, agar anak kita bisa memiliki 
tumbuh kembang yang optimal dan masa depan yang 
gemilang.
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CARA MENINGKATKAN KECERDASAN BAYI SEJAK 
DALAM KANDUNGAN

Sumber Gambar: https://www.freepik.com

Banyak yang beranggapan bahwa kecerdasan anak 
baru bisa dibentuk setelah mereka lahir. Nyatanya, 
kebiasaan yang dilakukan oleh ibu saat hamil juga 
dapat memengaruhi kecerdasan bayi. Perkembangan 
otak bayi dimulai saat di dalam rahim. Inilah tahapan 
dimana kecerdasan dan kepribadian anak mulai 
terbentuk. Perkembangan itu akan berdampak 
pada kemampuan belajar dan kepribadian anak. 
Ada banyak faktor yang membantu meningkatkan 
perkembangan mental, perkembangan sistem saraf 
serta kecerdasan bayi sejak dalam kandungan.

Berikut beberapa cara untuk meningkatkan 
kecerdasan bayi sejak dalam kandungan

Makan yang sehat

Ketika sedang mengandung, biasanya dokter akan 
menyarankan kita untuk mengonsumsi makanan 
yang banyak mengandung vitamin D, asam folat, 
dan zat besi. Adapun beberapa makanan yang 
dimaksud ialah :

Ikan berlemak
Asam lemak Omega-3 dalam ikan berlemak 
sangat penting untuk  pertumbuhan otak 
janin. Usahakan untuk makan setidaknya dua 
porsi atau lebih ikan setiap minggu.

Sayuran berdaun hijau
Asam folat dalam sayuran berdaun hijau dapat 
membantu pertumbuhan janin. Selain itu, 
asam folat juga bisa melindungi otak janin dari 
kerusakan, mengurangi risiko cacat tabung 
saraf, menghilangkan bibir sumbing, dan cacat 
jantung pada janin. Pastikan untuk mencuci 
semua sayuran sebelum mengolah dan 
mengonsumsinya.

Kelola Stress

Stress  mengurangi motivasi anak dalam 
kandungan. Wanita hamil disarankan untuk 
menghindari faktor penyebab stress yang bisa 
mempengaruhi perkembangan emosi dan 
kecerdasan anak.

1.
2.
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Mendengarkan Musik

Musik memainkan peran penting dalam 
perkembangan otak bayi. Musik yang 
menenangkan seperti klasik membuat bayi lebih 
tenang, membantu meningkatkan kecerdasan 
anak dan belajar membedakan suara. Faktanya, 
memperdengarkan musik pada bayi akan 
membuatnya jadi lebih pintar sejak dalam 
kandungan, khususnya dalam segi berkomunikasi. 
Perlu ketahui bahwa usia yang tepat adalah sejak 
minggu ke-25 bayi ada di dalam kandungan. Bayi 
dalam kandungan seorang ibu dapat mengenali 
suara ibu mereka. Untuk itu, ibu perlu berbicara, 
menyanyi dan bermain musik yang lembut.

Sentuhan ibu

Menyentuh perut dari luar dapat membuat bayi 
merasa nyaman di dalam kandungan. Ini adalah 
cara lain untuk merangsang perkembangan otak 
bayi. Jangan memberi bayi cahaya terang langsung 
di perut karena dapat membahayakan mata bayi. 
Kita akan merasakan responsnya ketika merasakan 
ada gerakan menendang atau bergerak dari 
dalam perut. Menyentuh perut dengan lembut 
merupakan cara lain untuk merangsang si buah 
hati.

Menjawab teka-teki

Kegiatan mengisi teka-teki yang dilakukan semasa 
kehamilan akan memacu kerja otak. Seluruh syaraf 
motorik pun berfungsi baik. Kegiatan ini dilakukan 
secara tidak langsung berpengaruh pada janin 
dalam kandungan ibu.

Menjadi ibu hamil yang aktif

Saat hamil mungkin tubuh menjadi lebih mudah 
lelah sehingga harus membatasi beberapa aktivitas 
harian. Namun disarankan untuk tetap fit dan 
aktif selama kehamilan. Lakukan olahraga ringan 
seperti jalan cepat atau berenang agar tubuh 
lebih bugar. Dengan tubuh ibu tetap bergerak, 
tubuh akan mengeluarkan hormon yang baik bagi 
perkembangan otak bayi. Berolahraga selama 
kehamilan dapat meningkatkan aliran darah ke 
seluruh bagian tubuh, termasuk ke janin. Hal ini 
meningkatkan detak jantung bayi, membantu 
meningkatkan pernapasan bayi gerakan otot, dan 
merangsang pertumbuhan otaknya.

Sering terkena sinar matahari

Berjemur akan memberikan  sumber utama 
vitamin D. Ini merupakan komponen penting 
dalam pembentukan tulang sehat dan mengurangi 
dampak preeklamsia. Preeklamsia bukan hanya 
berbahaya bagi ibu, namun juga bagi bayi.

Buang kebiasaan buruk

Buang kebiasaan yang tidak sehat seperti 
merokok dan minuman keras yang berbahaya bagi 
kesehatan dan perkembangan otak bayi.

Itu dia cara yang bisa kita lakukan untuk 
mencerdaskan bayi sejak dalam kandungan. 
Selamat mencoba!
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