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ABSTRAK 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita. Pemenuhan 

tugas perkembangan anak di suatu tahapan merupakan hal yang sangat penting 

karena ini akan mempengaruhi perkembangan anak ditahap selanjutnya. Upaya 

meningkatkan kualitas hidup anak balita diantaranya adalah dengan melakukan 

pemantauan perkembangan pada anak dengan menggunakan instrumen Stimulasi 

Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).Hasil pencacatan Dinas Kesehatan 

Kota Padang pada tahun 2013 pelaksanaan SDIDTK baru mencapai angka 69,3 % 

dari target yang harus dicapai sebesar 84%. Puskesmas Pegambiran merupakan 

salah satu Puskesmas yang belum mencapai target dalam menjalankan program 

SDIDTKyaitusebesar 47,0%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang perkembangan anak usia balita. 

 

Desain penelitian adalah deskriptif yang dilakukan di Puskesmas Pegambiran 

Padang bulan Desember sampai Mei tahun 2015. Populasi ibu yang mempunyai 

anak usia balita berjumlah 220 dan sampel berjumlah 33 responden. Teknik 

pengambilan sampel adalah accidental sampling. Pengumpulan data 

menggunakan angket dengan teknik pengolahan data yaitu editing, coding, entry 

dan cleaning. Analisa data dengan menggunakan analisa univariat untuk distribusi 

frekuensi. 

 

Hasil penelitian yaitu 18,2% ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang 

baik tentang perkembangan anak usia balita. Terdiri dari 33,3% perkembangan 

motorik kasar, 27,2% motorik halus, 18,2% bahasa dan 30,3% perkembangan 

sosial anak usia balita 30,3%. 

 

Bagi puskesmas diharapkan mengadakan penyuluhan dan menyediakan 

informasi mengenai perkembangan anak usia balita, sedangkan  bagi profesi 

keperawatan dapat memberikan asuhan keperawatan dalam perkembangan anak 

usia balita, dan bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian tentang 

perkembangan anak usia balita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita. Karena pada 

masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan 

perkembangan anak selanjutnya. Pada masa balita ini perkembangan kemampuan 

berbahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, emosional dan intelegensi berjalan sangat 

cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak dimulai sejak lahir hingga mencapai dewasa. Perkembangan 

(development ), merupakan proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih 

maju yang bersifat psikis. Adapun Pertumbuhan ( growth ), merupakan tahapan 

peningkatan sesuatu dalam hal jumlah,ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan 

merupakan tahapan perkembangan ( a stage of development ) yang bersifat fisik.
1
 

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain 

atau toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun) 

hingga remaja (11-18 tahun). Perkembangan berarti bertambahnya kemampuan, 

struktur, dan fungsi yang lebih kompleks. Rentang perkembangan seorang anak 

dengan anak yang lain dapat berbeda mengingat perbedaan latar belakang setiap 

anak. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan 

yaitu rentang cepat dan lambat. Proses perkembangan anak ditandai dengan 

perkembangan kognitif, konsep diri, pola koping, dan perilaku sosial.
2 

Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak dilihat 

dari berbagai aspek, antara lain pada aspek fisik (motorik), bahasa, psikososial, 



 
 

sosialisasi, moral, dan kepercayaan. Perkembangan tubuh melalui kegiatan yang 

terkoordinasi antara susunan saraf, otot dan spinal cord.
3 

Perkembangan motorik memungkinkan anak dapat melakukan segala sesuatu 

yang terkandung dalam jiwanya dengan sewajarnya. Perkembangan motorik anak 

yang baik akan makin memperkaya tingkah laku sehingga memungkinkan anak 

memperkaya perbendaharaan mainannya bahkan memungkinkan anak 

memindahkan aktivitas bermainnya, kreativitas belajar dan bekerja 

memungkinkan anak dapat melakukan perintah, memungkinkan anak melakukan 

kewajiban, tugas-tugas bahkan keinginan - keinginannya sendiri.
4 

 

Anak dalam rentang umur 0 – 5 tahun belajar dengan melihat, mendengar dan 

merasakan apa yang terjadi disekeliling mereka. Pemenuhan tugas perkembangan 

anak di suatu tahapan merupakan hal yang sangat penting karena ini akan 

mempengaruhi perkembangan anak ditahap selanjutnya.
5 

Keberhasilan 

perkembangan anak tergantung pada dua faktor utama, yaitu: faktor genetik antara 

lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, 

suku bangsa, keluarga, umur, kelainan genetik. Faktor lingkungan diantaranya 

faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada waktu masih di dalam 

kandungan ( faktor pranatal ) dan faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh 

kembang anak setelah lahir ( Faktor postnatal ) diantara faktor postnatal, yaitu : 

lingkungan biologis, faktor fisik, faktor psikososial, faktor keluarga dan adat 

istiadat. Di dalam faktor keluarga salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan adalah pendidikan orang tua, pendidikan orang tua merupakan 

salah satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan 

pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar 



 
 

terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan 

anaknya, pendidikannya dan sebagainya.
6 

Pendidikan dan pengetahuan orang tua sangat berpengaruh terhadap 

pemberian stimulasi, dengan pendidikan dan pengetahuan yang semakin tinggi 

orang tua dapat mengarahkan anak sedini mungkin dan akan mempengaruhi daya 

pikir anak untuk berimajinasi.
2 

Dari pendidikan, ibu akan memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik 

maka akan mudah menerima segala informasi terutama semua kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh anak untuk dapat berkembang secara optimal. Informasi tersebut 

meliputi bagaimana cara pengasuhan anak yang baik, menjaga kesehatan anak, 

dan menstimulasi perkembangan anak. Pengetahuan dan pemahaman yang baik 

diperoleh dari suatu pendidikan yang baik melalui proses dan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
7
 Peranan ibu sangat bermanfaat 

bagi proses perkembangan anak secara keseluruhan karena orang tua dapat segera 

mengenali kelainan proses perkembangan anaknya dan sedini mungkin untuk 

memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Karena itu 

diperlukan pengetahuan yang benar oleh ibu tentang pemberian stimulasi agar 

perkembangan anak dapat optimal. 

Ikatan Dokter Anak Indonesia ( IDAI ) Jawa Timur melakukan pemeriksaan 

terhadap 2.634 anak dari usia 0-72 bulan. Dari hasil pemeriksaan untuk 

perkembangan ditemukan normal sesuai dengan usia 53%, meragukan 

(membutuhkan pemeriksaan lebih dalam) sebanyak 13%, penyimpangan 

perkembangan sebanyak 34%. Dari penyimpangan perkembangan, 10% 



 
 

penyimpangan berada pada motorik kasar ( seperti berjalan, duduk ), 30% motorik 

halus ( seperti menulis, memegang ), 44% bicara bahasa dan 16% sosialisasi 

kemandirian. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa angka meragukan dan 

penyimpangan perkembangan masih cukup besar di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan masih rendahnya pengetahuan orang tua terhadap tahap-tahap 

perkembangan balita serta sikap dan keterampilan orang tua yang masih kurang 

dalam hal pemantauan perkembangan balitanya.
 

Menurut ( IDAI: 2013 ) Seorang anak dapat mengalami keterlambatan 

perkembangan di hanya satu ranah perkembangan saja, atau dapat pula di lebih 

dari satu ranah perkembangan. Keterlambatan perkembangan umum atau global 

developmental delay merupakan keadaan keterlambatan perkembangan yang 

bermakna pada dua atau lebih ranah perkembangan. Secara garis besar, ranah 

perkembangan anak terdiri atas motorik kasar, motorik halus, bahasa atau bicara, 

dan personal sosial atau kemandirian. Sekitar 5 hingga 10% anak diperkirakan 

mengalami keterlambatan perkembangan. Data angka kejadian keterlambatan 

perkembangan umum belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sekitar 1 

- 3% anak di bawah usia 5 tahun mengalami keterlambatan perkembangan umum.
 

Salah satu aspek perkembangan yang sering dikeluhkan orang tua adalah 

mengenai keterlambatan bicara pada anaknya. Namun tidak jarang keluhan 

mengenai keterlambatan bicara ini disadari ketika anak sudah berada pada usia 

sekolah. Di Indonesia, anak yang berusia kurang dari lima tahun dengan gangguan 

bahasa yang tidak ditangani akan memiliki kemampuan verbal yang rendah, 

gangguan dalam membaca, dan mengeja serta gangguan perilaku.
8
 Hal ini 

menandakan bahwa gangguan bicara dan bahasa merupakan gangguan yang serius 



 
 

pada anak dan dapat mengakibatkan gangguan perkembangan lainnya, seperti 

gangguan kognitif dan gangguan psikososial.  

Menurut penelitian yang dilakukan Wangi ( 2012 ) bahwa tingkat 

pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang balita dapat dikategorikan pengetahuan 

baik sebanyak 16,7%, pengetahuan cukup sebanyak 65,4% dan pengetahuan 

kurang sebanyak 27,9%. Hasil penelitian ini menunjukkan ibu yang 

berpengetahuan kurang sebanyak 27,9%. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan, informasi, budaya, pengalaman, pekerjaan, dan umur.
9 

Menurut penelitian yang dilakukan rini ( 2012 ) bahwa dari 106 responden 

yang diteliti, terdapat 67% responden yang telah memiliki pengetahuan tinggi 

tentang perkembangan bicara dan bahasa anak dan sisanya sebesar 33% 

responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang perkembangan bicara dan 

bahasa anak . Hasil ini menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar responden 

telah memiliki pengetahuan tinggi, namun tetap diperlukan upaya peningkatan 

pengetahuan ibu mengenai perkembangan anak khususnya pada aspek 

perkembangan bicara dan bahasa anak.
8 

Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh 

tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor 

lainnya pada anak usia 12 – 59 bulan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup 

anak balita diantaranya adalah dengan melakukan pemantauan pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak dengan menggunakan instrumen Stimulasi Deteksi Dini 

Tumbuh Kembang (SDIDTK).
10 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Indonesia mencapai 70,12% 

dari target 83% pada tahun 2013. Hal ini masih jauh lebih rendah dari target, baru 



 
 

14,142 juta anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan anak balita dari 20,168 

juta target. Selain itu terjadi disparitas pencapaian yang sangat lebar, capaian 

tertinggi sebesar 93,80% yaitu provinsi DKI Jakarta dan terendah 8,43% provinsi 

Papua.
10 

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Sumatera Barat tahun 

2013 sebesar 72,33% yang berarti belum mencapai target renstra 2013 yang 

sebesar 83%. Tertinggi dicapai Kota Bukittinggi sebesar 98,06% dan terendah 

adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan cakupan 27,14%. Sebanyak 3 dari 

19 kabupaten/kota di Sumatera Barat telah mencapai target renstra tahun 2013.
11 

Program kesehatan anak di Kota Padang tahun 2009 – 2013 masih berfokus 

kepada kunjungan neonatus, pelayanan kesehatan bayi dan balita, stimulasi 

deteksi intervensi dini tumbuh kembang ( SDIDTK ) balita, pelaksanaan kelas ibu 

balita, serta meningkatkan derajat kesehatan anak usia prasekolah dan usia 

sekolah. Pembinaan tumbuh kembang anak secara komperehensif dan berkualitas 

dapat dilaksanakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini 

penyimpangan tumbuh kembang balita melalui program SDIDTK di Puskesmas, . 

Dengan memberikan stimulasi yang memadai berarti kita sudah merangsang otak 

balita sehingga perkembangan, kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi 

dan kemandirian pada balita bisa berlangsung secara optimal sesuai dengan umur 

anak.  

Hasil pencacatan Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2013 

pelaksanaan SDIDTK baru mencapai angka 69,3 %. (DKK, 2013). Sedangkan 

target DKK Kota Padang untuk cakupan pelayanan anak balita tahun 2013 adalah 

sebanyak 84%.
11 



 
 

Puskesmas di Kota Padang yang melaksanakan program SDIDTK 

berjumlah 22 unit. Dari hasil laporan Dinas Kesehatan Kota Padang yang terendah 

melaksanakan program SDIDTK adalah Puskesmas Pengambiran. Puskesmas 

Pengambiran hanya menjalankan program SDIDTK <50% dari target jumlah 

sasaran balita yaitunya sebesar 47,0% saja.
11 

Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Pengambiran, terdapat jumlah 

kunjungan bayi dan balita ke puskesmas setiap bulannya yaitu ± 251 kali 

kunjungan. Setiap bulan diadakan DDTK sebanyak 2 tahap, tahap pertama dan 

tahap kedua. Rata-rata bayi dan balita yang dilaksanakan DDTK pada tahap 

pertama dan kedua yaitu sebanyak ± 220 orang. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada ibu-ibu yang 

mempunyai anak dengan usia balita yang berkunjung di Puskesmas Pengambiran 

Kota Padang pada tanggal 12 Januari 2015 diketahui bahwa 2 dari 5 orang ibu 

belum mengetahui bahwa pada anak yang berusia 3 tahun sudah seharusnya untuk 

belajar merangkak, selain itu 1 ibu lainnya juga belum mengetahui bahwa pada 

usia anaknya 1 tahun sudah seharusnya untuk mengucapkan serangkaian suku 

kata, merangkak dan sudah mulai mampu untuk mengenali anggota keluarga dan 

hanya 2 dari 5 ibu lainnya sudah mulai mengetahui tentang perkembangan anak 

sesuai usianya seperti anak akan mulai mengangkat kepala saat tengkurap dan 

dapat duduk sebentar dengan ditopang pada usia 1 - 4 bulan, anak akan 

memahami arti dari kata-kata dan perintah sederhana pada usia 8 - 12 bulan, anak 

dapat melompat pada satu kaki usia 4 tahun, dan dapat menyebut hari-hari dalam 

seminggu pada usia 5 tahun. 



 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang 

Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Anak Usia Balita di 

Puskesmas Pengambiran Kota Padang tahun 2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian bagaimana Gambaran 

Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Anak Usia Balita di Puskesmas 

Pengambiran Kota Padang tahun  2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang 

Perkembangan Anak Usia Balita Di Puskesmas Pengambiran Kota Padang 

Tahun 2015. 

2. Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu tentang 

perkembangan motorik kasar pada anak usia balita 

2) Diketahuinya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu tentang 

perkembangan motorik halus pada anak usia balita 

3) Diketahuinya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu tentang 

perkembangan bahasa pada anak usia balita 

4) Diketahuinya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu tentang 

perkembangan sosial pada anak usia balita 

 

 



 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan kemampuan peneliti dalam menerapkan 

ilmu yang telah dipelajari kepada masyarakat. 

2. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran atau informasi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi masyarakat 

Untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para 

ibu di lingkungan puskesmas pegambiran tentang perkembangan balita 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau 

informasi tambahan untuk peneliti selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Sampel adalah 

ibu-ibu yang mempunyai balita di wilayah Puskesmas Pengambiran Kota Padang 

tahun 2015. Penelitian dilakukan untuk melihat tingkat pengetahuan ibu tentang 

perkembangan anak usia balita di Puskesmas Pengambiran Padang tahun 2015. 

Pengetahuan yang di teliti tentang perkembangan adalah tahap perkembangan 

motorik kasar, tahap perkembangan motorik halus, tahap perkembangan bahasa, 

dan tahap perkembangan sosial anak usia balita. Data pengetahuan ibu didapat 

dengan menggunakan kuesioner.  

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Konsep Perkembangan 

Setiap organisme pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. 

Perkembangan ini meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh 

organisme ini, baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Jadi arti 

peristiwa perkembangan itu, khususnya perkembangan manusia, tidak hanya 

tertuju pada aspek psikologis saja, tetapi juga aspek biologis. 

Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat 

kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi 

material, melainkan pada segi fungsional. Menurut Yusuf Syamsu (2001) dalam 

AhmadSusanto, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh 

individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya 

(maturation) yang berlangsung secara sistematis, progresif dan 

berkesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah) 

.
1 

Adapun menurut Oemar Hamalik (2004)dalam AhmadSusanto, perkembangan 

merujuk kepada perubahan yang progresif dalam organisme bukan saja perubahan 

dalam segi fisik (jasmaniah) melainkan juga dalam segi fungsi, misalnya kekuatan 

dan koordinasi.
1 

Perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap 

dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang 

lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Menurut Santrock(2007) 



 
 

dalam AhmadSusanto, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak 

pembuahan dan terus berlanjut disepanjang rentang kehidupan individu.
1 

Perkembangan bayi dan balita merupakan gejala kualitatif. Artinya, pada diri 

bayi dan balita berlangsung proses peningkatan dan pematangan (maturasi) 

”kemampuan personal” dan “kemampuan sosial”. Kemampuan personal ditandai 

pendayagunaan segenap fungsi alat-alat pengindraan dan sistem organ tubuh lain 

yang dimilikinya.
12 

 

B. Aspek Perkembangan pada anak 

Perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur kematangan dan 

pengendalian gerak tubuh, perkembangan ini erat kaitannya dengan 

perkembangan pusat motorik diotak. Perkembangan motorik memungkinkan anak 

dapat melakukan segala sesuatu yang terkandung dalam jiwanya dengan 

sewajarnya. Perkembangan motorik anak yang baik akan makin memperkaya 

tingkah laku sehingga memungkinkan anak memperkaya perbendaharaan 

mainannya bahkan memungkinkan anak memindahkan aktivitas bermainnya, 

kreativitas belajar dan bekerja memungkinkan anak dapat melakukan perintah, 

memungkinkan anak melakukan kewajiban, tugas-tugas bahkan keinginan-

keinginannya sendiri.
4 

Motorik kasar merupakan keterampilan menggerakkan bagian tubuh secara 

harmonis dan sangat berperan untuk mencapai keseimbangan yang menunjang 

motorik halus.
7 

Motorik halus  merupakan gerak yang hanya melibatkan bagian tubuh tertentu, 

otot-otot kecil dan tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar,namun 



 
 

membutuhkan koordinasi yang cermat antara panca indra dengan anggota tubuh 

yang terlibat.
7 

 

1. Aspek Perkembangan Pada Bayi ( 0 sampai 1 Tahun ) 
13

 

a. Perkembangan fisik dan Motorik pada bayi 

Bayi yang baru lahir sudah mempunyai beberapa refleks dasar yang 

merupakan mekanisme pertahanan hidupnya yang dibawa secara genetik.  

1) Babinski : mengekstensikan jari-jari kaki ketika telapak kaki diusap , 

muncul pada saat lahir dan berakhir pada usia 1 tahun 

2) Galant : melengkungkan badan kearah sisi yang distimulasi ketika 

dilakukan pengusapan disepanjang tulang belakang , muncul pada saat 

lahir dan berakhir pada periode pre natal ( 4 minggu ) 

3) Moro : ekstensi tangan tiba-tiba ke arah luar dan kembali kegaris 

tengah ketika bayi terkejut akibat bunyi keras atau perubahan posisi 

yang cepat , muncul pada saat lahir dan berakhir pada usia 4 bulan 

4) Palmar : menggenggam objek dengan jari ketika telapak tangan 

disentuh , muncul pada saat lahir dan berakhir pada usia 3 bulan 

5) Plantar : fleksi jari-jari kaki kearah dalam ketika tumit telapak kaki 

diusap, muncul pada saat lahir dan berakhir pada usia 8 bulan 

6) Rooting : memiringkan kepala kearah pipi yang diberi stimulus 

sentuhan, muncul pada saat lahir dan berakhir pada usia 6 bulan 

7) Menghisap : menghisap objek yang diletakkan didalam mulut , muncul 

pada saat lahir 



 
 

8) Berjalan : membuat gerakan melangkah ketika digendong pada posisi 

tegak dengan kaki menyentuh permukaan, muncul pada minggu-

minggu pertama dan muncul kembali pada usia 4 sampai 5 bulan serta 

berakhir pada usia 12 bulan 

b. Keterampilan motorik halus ( Fine motor Skills ) pada bayi  

Keterampilan ini melibatkan gerakan tangan yang diatur secara halus 

seperti menggenggam mainan, mengancingkan baju, menulis, atau apapun 

yang memerlukan keterampilan tangan. Saat lahir, bayi masih mengalami 

kesulitan mengendalikan keterampilan motorik halusnya, bayi hanya 

memperlihatkan gerakan bahu dan siku yang kasar tetapi kemudian 

memperlihatkan gerakan pergelangan tangan, perputaran tangan, koordinasi 

ibu jari, dan jari telunjuk tangan, serta kemampuan meraih, dan menggenggam 

yang baik.
13 

c. Perkembangan motorik kasar  

Perkembangan motorik kasar pada anak diantaranya :  

1) Usia 1 sampai 4 bulan 

a) Mengangkat kepala saat tengkurap 

b) Dapat duduk sebentar dengan ditopang 

c) Dapat duduk dengan kepala tegak 

d) Jatuh terduduk dipangkuan ketika disokong pada posisi berdiri 

e) Kontrol kepala sempurna 

f) Mengangkat kepala sambil berbaring telentang 

g) Berguling dari telentang ke miring 

h) Posisi lengan dan tungkai kurang fleksi 



 
 

i) Berusaha untuk merangkak 

2) Usia 4 sampai 8 bulan 

a) Menahan kepala tegak terus menerus 

b) Berayun kedepan dan belakang 

c) Berguling dari telantang ke tengkurap 

d) Dapat duduk dengan bantuan selama interval singkat 

3) Usia 8 sampai 12 bulan 

a) Duduk dari posisi tegak tanpa bantuan 

b) Dapat berdiri tegak dengan bantuan 

c) Menjelajah 

d) Berdiri tegak tanpa bantuan walaupun hanya sebentar 

e) Membuat posisi merangkak  

f) Merangkak 

g) Berjalan dengan bantuan 

d. Perkembangan motorik halus 

Perkembangan motorik halus diantaranya : 

1) Usia 1 sampai 4 bulan  

a) Melakukan usaha yang bertujuan untuk memegang suatu objek 

b) Mengikuti objek dari sisi ke sisi 

c) Mencoba memegang benda tap terlepas 

d) Memasukkan benda kedalam mulut 

e) Memperhatikan tangan dan kaki 

f) Memegang benda dengan kedua tangan 

g) Menahan benda ditangan walaupun hanya sebentar 



 
 

h) Menirukan tindakan sederhana 

i) Menunjukan permulaan objek permanent 

j) Antisipasi kejadian-kejadian dimasa yang akan datang 

k) Menunjukkan kesadaran bahwa diri endiri terpisah dari orang lain 

2) Usia 8 sampai 12 bulan  

a) Mengantisipasi kejadian sebagai sesuatu yang menyenangkan dan 

tidak menyenangkan 

b) Menunjukkan tingkat kegawatan pada kesengajaan perilaku 

c) Menunjukkan perilaku yang mengarah pada tujuan 

d) Membuktikan kepermanenant objek 

e) Mencari objek-objek yang hilang 

f) Dapat mengikuti sejumlah besar tindakan 

g) Memahami arti dari kata-kata dan perintah sederhana 

h) Menghubungkan sikap dan perilaku dengan simbol 

i) Menjadi lebih mandiri dari figur keibuan 

e. Perkembangan bahasa  

1) Usia 1 bulan  

a) Mendekut 

b) Membuat suara seperti huruf hidup 

c) Bersuara 

d) Berceloteh 

2) Usia 1 sampai 4 bulan 

a) Menggunakan vokalisasi yang semakin banyak 

b) Menggunakan kata-kata yang terdiri dari dua suku kata (“buu”-buu”) 



 
 

c) Dapat membuat dua bunyi vokal bersamaan ( “baa”) 

3) Usia 8 sampai 12 bulan  

a) Mengucapkan kata-kata pertama 

b) Menggunakan bunyi untuk mengidentifikasi objek , orang , dan 

aktivitas 

c) Menirukan berbagai bunyi kata 

d) Dapat mengucapkan serangkaian suku kata 

e) Memahami arti larangan seperti “jangan” 

f) Berespon terhadap panggilan dan orang-orang yang merupakan 

anggota keluarga dekat 

g) Menunjukkan inflesi kata-kata yang nyata 

h) Menggunakan tiga kosa kata 

i) Menggunakan kalimat satu kata 

f. Perilaku sosialisasi 

1) Usia 0 sampai 1 bulan 

Bayi tersenyum tanpa membeda-bedakan 

2) Usia 1 sampai 4 bulan  

a) Tersenyum pada wajah manusia 

b) Waktu tidur dalam sehari lebih sedikit dari pada waktu terjaga 

c) Membentuk siklus tidur bangun 

d) Menangis menjadi sesuatu yang berbeda 

a) Membedakan wajah-wajah yang dikenal dan tidak dikenal 

b) Senang menatap wajah-wajah yang dikenalnya 

c) Diam saja jika ada orang asing 



 
 

3) Usia 4 sampai 8 bulan 

a) Merasa terpaksa jika ada orang asing 

b) Mulai bermain dengan mainan 

c) Takut akan kehadiran orang asing 

d) Mudah frustasi 

e) Memukul-mukulkan lengan dan kaki jika sedang kesal 

4) Usia 8 sampai 12 bulan 

a) Bermain permainan yang sederhana (cilukba) 

b) Menangis jika dimarahi 

c) Membuat permintaan sederhana dengan gaya tubuh  

d) Menunjukkan peningkatan ansietas terhadap perpisahan 

e) Lebih menyukai figur pemberi asuhan dari pada orang dewasa lainnya 

f) Mengenali anggota keluarga 

2. Aspek Perkembangan Pada Toddler ( 1 sampai 3 tahun ) 

a. Perkembangan motorik kasar 

1) Usia 15 bulan  

a) Berjalan sendiri dengan jarak kedua kaki lebar 

b) Merayapi tangga 

c) Dapat melempar objek 

2) Usia 18 bulan  

a) Mulai bisa berlari ; jarang jatuh 

b) Menaiki dan menuruni tangga 

c) Menaiki perabot 

d) Bermain dengan mainan-mainan yang dapat ditarik 



 
 

e) Dapat mendorong perabot yang ringan ke sekeliling ruangan 

f) Duduk sendiri diatas bangku 

3) Usia 24 bulan  

a) Berjalan dengan gaya berjalan yang stabil 

b) Berlari dengan sikap yang lebih terkontrol 

c) Berjalan naik dan turun tangga dengan menggunakan dua kaki pada 

setiap langkah 

d) Melompat dengan kasar 

e) Membantu membuka baju sendiri 

f) Menendang bola tanpa kehilangan keseimbangan 

4) Usia 30 bulan  

a) Dapat menyeimbangkan diri sendiri sementara dengan satu kaki 

b) Menggunakan kedua kaki untuk melompat 

c) Melompat kebawah dari atas perabot 

d) Mengendarai sepeda roda tiga 

b. Perkembangan motorik halus 

1) Usia 15 bulan 

a) Membangun menara yang terdiri dari dua balok 

b) Membuka kotak 

c) Memasukkan jari ke lubang 

d) Menggunakan sendok tetapi menumpahkan isinya 

e) Membalik halaman buku 

2) Usia 18 bulan 

a) Membangun menara yang terdiri dari tiga balok 



 
 

b) Mencoret-coret sembarangan 

c) Minum dari cangkir 

3) Usia 24 bulan  

a) Minum dari cangkir yang dipegang dengan satu tangan 

b) Menggunakan sendok tanpa menumpahkkan isinya 

c) Membangun menara yang terdiri dari empat balok 

d) Mengosongkan isi botol 

e) Menggambar garis vertikal dan bentuk lingkaran 

4) Usia 30 bulan 

a) Memegang krayon dengan jari 

b) Menggambar dengan asal 

c) Mampu membangun menara yang terdiri dari tiga balok 

c. Perkembangan Bahasa 

1) Usia 15 bulan 

Mulai mengkombinasikan kata-kata ( mobil papa, mama berdiri ) 

2) Usia 16 bulan 

Menyebutkan nama sendiri 

3) Usia 18 - 24 bulan 

a) Memahami kalimat sederhana 

b) Mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata / lebih 

d. Perkembangan personal - sosial 

1) Usia 12 – 18 bulan 

a) Menunjukkan apa yang diinginkan dengan menunjuk tanpa menangis . 

merengek, anak bisa mengeluarkan atau menarik tangan ibu  



 
 

b) Memeluk orang tua 

c) Memperlihatkan rasa cemburu 

2) Usia 18 – 24 bulan 

a) Minum dari cangkir dari kedua tangan 

b) Belajar makan sendiri 

c) Meniru aktivitas dirumah 

d) Mampu mengontrol buang air besar 

e) Mencium orang tua 

f) Mulai berbagi mainan dan bekerja bersama-sama dengan anak-anak 

lain 

g) Mencari pertolongan bila ada kesukaran 

3. Pra Sekolah ( Usia 3 sampai 5 tahun) 

a. Perkembangan motorik kasar 

1) Usia 36 bulan 

a) Pakai dan ganti baju sendiri 

b) Berjalan mundur  

c) Naik turun tangga,berganti-ganti kaki 

d) Berdiri sesaat diatas satu kaki 

2) Usia 4 tahun 

a) Melompat dengan satu kaki 

b) Memanjat dan melompat 

c) Melempar bola cukup baik 

3) Usia 5 tahun 

a) Melompat melewati tai 



 
 

b) Berlari tanpa kesulitan 

c) Bermain lompat tali dengan cukup baik 

d) Main tangkap 

b. Perkembangan motorik halus  

1) Usia 36 bulan 

a) Memasang manik-manik besar 

b) Melukis tanda silang dan bulatan 

c) Membuka kancing depan dan samping 

d) Menyusun 10 balok tanpa jatuh 

2) Usia 4 tahun  

a) Menggunakan gunting 

b) Menggunting gambar sederhana 

c) Menggambar bujur sangkar 

3) Usia 5 tahun 

a) Memukul kepala paku dengan palu 

b) Mengikat tali sepatu 

c) Dapat menulis beberapa huruf alfabet 

d) Dapat menulis nama 

c. Perkembangan sensoris 

1) Usia 4 tahun  

a) Persepsi ruang sangat terbatas 

b) Dapat mengidentifikasi satu dua warna 

2) Usia 5 tahun 

a) Sedikitnya dapat mengenali 4 warna 



 
 

b) Dapat membedakan objek berdasarkan beratnya 

c) Memerankan orang tua dan orang dewasa lainya 

 

d. Perkembangan bahasa 

1) Usia 2 tahun 

a) Menggunakan kalimat dengan dua dan tiga kata 

b) Menggunakan holofrasis 

c) Lebih dari setengah pembicaraannya dapat dimengerti 

2) Usia 3 tahun  

a) Banyak bertanya 

b) Berbicara saat ada maupun tidak ada orang 

c) Menggunakan pembicaraan telegrafis ( tanpa kata preposisi,kata sifat, 

kata keterangan , dll) 

d) Mengucapkan konsonan berikut ; d , b , t , k , dan y 

e) Menghilangkan w dari pembicaraannya 

f) Mempunyai peebendaharaan kata sebanyak 900 kata 

g) Memakai kalimat tiga kata ( subyek-kata kerja –objek ) 

h) Menyatakan namanya sendiri 

i) Membuat kesalahan suara spesifik ( s , sh , ch , z , th , r , dan l ) 

j) Menjamakkan kata-kata 

k) Mengulangi ungkapan dan kata-kata dengan tanpa tujuan 

3) Usia 4 tahun 

a) Perbendaharaan katanya berjumlah 1500 kata 

b) Menghitung sampai tiga 



 
 

c) Menceritakan cerita panjang 

d) Mengerti pertanyaan sederhana 

e) Mengerti dasar hubungan sebab-akibat dari perasaan 

f) Pembicaraannya egosentris 

g) Membuat kesalahan suara spesifik ( s , sh , ch , z , th , r , dan l ) 

h) Memakai kalimat empat kata 

4) Usia 5 tahun 

a) Perbendaharaan katanya sebanyak 2100 kata 

b) Memakai kalimat lima kata 

c) Mamakai kata depan dan kata penghubung 

d) Memakai kalimat lengkap 

e) Mengerti pertanyaan yang berkaitan dengan waktu dan jumlah ( berapa 

banyak dan kapan ) 

f) Tetap membuat kesalahan suara 

g) Belajar untuk berpartisipasi dalam percakapan sosial 

h) Dapat menyebut hari-hari dalam seminggu 

e. Perkembangan sosialisasi 

1) Usia 2 sampai 4 tahun 

a) Sikat gigi dengan bantuan 

b) Mencuci dan mengeringkan tangan 

c) Mulai membentuk hubungan sosial dan bermain bersama-sama dengan 

anak lain 

d) Menggunakan bahasa untuk komunikasi dengan ditambah penggunaan 

gerakan isyarat 



 
 

e) Menyebut nama teman 

f) Memakai t-shirt 

2) Usia 5 tahun 

a) Berpakaian tanpa dibantu 

b) Bermain permainan kartu 

c) Sikat gigi tanpa bantuan 

d) Menyiapkan makanan sendiri 

e) Mengembangkan suatu rasa humor 

f) Ingin mandiri 

g) Bermain dengan beberapa anak dengan memulai nteraksi sosial dan 

memainkan peran 

h) Bereaksi tenang dan tidak rewel bila ditinggal ibu 

Depkes RI pada tahun 2005mengeluarkan revisi buku deteksi dini tumbuh 

kembang yang bertujuan identifikasi dini perkembangan anak berupa kuesioner 

praskrining perkembangan (KPSP). Metode KPSP ini bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan seorang anak apakah sesuai dengan usianya ataukah ditemukan 

kecurigaan penyimpangan, KPSP dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun 

tenaga non kesehatan yang terlatih.
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C. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

Faktor –faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara 

umum terdapat dua faktor utama yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

anak, yaitu:
14 

1. Faktor genetik 



 
 

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir 

proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang terkandung 

didalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kuantitas dan kualitas 

pertumbuhan. Faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang 

normal dan patologik, jenis kelamin, suku bangsa, keluarga, umur, kelainan 

genetik. 

2. Faktor lingkungan  

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau 

tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan 

tercapainya potensi bawaan sedangkan yang kurang baik akan 

menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan “bio-fisik-psiko-

sosial” yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai 

akhir hayatnya. 

Faktor lingkungan ini secara garis besar dibagi menjadi: 

a. Faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada waktu masih di dalam 

kandungan (faktor pranatal). 

Faktor lingkungan pranatal yang berpengaruh terhadap tumbuh 

janin mulai dari konsepsi sampai lahir, antara lain adalah: 

1) Gizi ibu pada waktu hamil 

Gizi ibu yang jelek sebelum terjadinya kehamilan maupun pada 

waktu sedang hamil, lebih sering menghasilkan bayi BBLR (berat 

badan lahir rendah) atau lahir mati jarang menyebabkan cacat bawaan. 

Disamping itu dapat pula menyebabkan hambatan pertumbuhan otak 



 
 

janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir menjadi mudah 

terkena infeksi, dan bisa terjadi abortus pada ibu hamil. 

2) Mekanis  

Trauma dan cairan ketuban yang kurang dapat menyebabkan 

kelainan bawaan pada bayi yang dilahirkan. Demikian pula dengan 

posisi janin pada uterus dapat mengakibatkan, dislokasi panggul, 

tortikolis kongenital, palsi fasialis atau kranio tabes. 

3) Toksin atau zat kimia 

Masa organogenesis adalah masa yang sangat peka terhadap 

zat-zat teratogen. Misalnya obat-obatan seperti thalidomide, pheniton, 

methadion, obat-obatan anti kanker. Demikian pula dengan ibu hamil 

perokok berat atau peminum alkohol kronis sering melahirkan bayi 

berat badan lahir rendah, lahir mati, cacat atau retardasi mental. 

Keracunan logam berat pada ibu hamil, misalnya karena makan ikan 

yang terkontaminasi merkuri dapat menyebabkan mikrosefali dan palsi 

serebralis, seperti di jepang yang dikenal dengan penyakit Minamata. 

4) Endokrin  

Hormon-hormon yang mungkin berperan pada pertumbuhan 

janin adalah somatotropin, hormon plasenta, hormon tiroid, insulin dan 

peptida-peptida lain dengan aktivitas mirip insulin. 

Cacat bawaan sering terjadi pada ibu yang diabetes yang hamil 

yang tidak mendapat pengobatan pada trimester I kehamilan, umur ibu 

kurang dari 18 bulan atau lebih dari 35 tahun, defesiensi yodium pada 

waktu hamil, PKU (phenyketonuria). 



 
 

5) Radiasi  

Radiasi pada janin sebelum kehamilan 18 minggu dapat 

menyebabkan kematian janin, kerusakan otak, mikrosefali, atau cacat 

bawaan lainnya. 

6) Infeksi  

Infeksi intrauterin yang sering menyebabkan cacat bawaan 

adalah TORCH (Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herves 

Simplex). Sedangkan infeksi lainnya yang juga dapat menyebabkan 

penyakit pada janin adalah varisela, coxsackie, echovirus, malaria, 

lues, HIV, polio, campak, listeriosisleptospira, mikoplasma, virus 

influenza dan virus hepatitis. Diduga setiap hiperpireksia pada ibu 

hamil dapat merusak janin. 

7) Stress  

Stress yang dialami ibu pada waktu hamil dapat mempengaruhi 

tumbuh kembang janin yang dapat menyebabkan, antara lain cacat 

bawaan, dan kelainan kejiwaan. 

8) Imunitas  

Rhesus atau ABO inkontabilitas sering menyebabkan abortus 

atau lahir mati. 

9) Anoksia embrio 

Menurutnya oksigenasi janin melalui gangguan pada plasenta 

atau tali pusat menyebabkan berat badan  lahir rendah. 

b. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah 

lahir (Faktor postnatal) 



 
 

Bayi baru lahir harus berhasil melewati masa transisi, dari suatu 

sistem yang teratur yang sebagian besar tergantung pada organ-organ 

ibunya, ke suatu sistem yang tergantung pada kemampuan genetik dan 

mekanisme homeostatik bayi itu sendiri. 

Lingkungan post-natal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak 

secara umum dapat digolongkan menjadi: 

1) Lingkungan Biologis 

a) Ras atau suku bangsa 

Pertumbuhan somatik juga dipengaruhi ras atau suku bangsa. 

Bangsa kulit putih atau ras Eropa mempunyai pertumbuhan somatik 

lebih tinggi dari pada bangsa Asia. 

b) Jenis kelamin  

Dikatakan anak laki-laki lebih sering sakit dibandingkan anak 

perempuan, tetapi belum diketahui secara pasti mengapa demikian. 

c) Umur  

Umur yang paling rawan adalah masa balita, oleh karena pada 

masa itu anak mudah sakit dan mudah terjadi kurang gizi. Disamping 

itu masa balita menjadi merupakan dasar pembentukan kepribadian 

anak. Sehingga diperlukan perhatian khusus. 

d) Gizi  

Makanan memegang peran penting dalam tumbuh kembang 

anak, diamana kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa, karena 

makan bagi anak dibutuhkan juga untuk pertumbuhan, dimana 

dipengaruhi oleh ketahanan makanan keluarga. Ketahanan makanan 



 
 

keluarga mencakup pada ketersediaan makanan dan pembagian 

makanan yang adil dalam keluarga, dimana acapkali kepentingan 

budaya bertabrakan dengan kepentingan biologis anggota-anggota 

keluarga. Satu aspek yang penting yang perlu ditambahkan adalah 

keamanan pangan yang mencakup pembebasan makan dari berbagai 

“racun” fisika, kimia, dan biologis yang kian mengancam kesehatan 

manusia. 

e) Perwatan kesehatan  

Perawatan kesehatan yang teratur, tidak saja kalau anak sakit, 

tetapi pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap 

bulan, akan menunjang pada tumbuh kembang anak. Oleh karena itu 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan untuk dilakukan 

secara komprehensif, yang mencakup aspek - aspek promotif, 

preventiv, kuratif, dan rehabilitatif. 

f) Kepekaan terhadap penyakit 

Dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak 

terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan cacat tau 

kematian. Dianjurkan sebelum anak berumur satu tahun sudah 

mendapat imunisasi BCG, Polio 3 kali, DPT 3 kali, Hepatitis-B 3 kali 

dan campak. 

g) Penyakit kronis 

Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu 

tumbuh kembangnya dan pendidikanny, disamping anak juga 

mengalami stress yang berkepanjangan akibat dari penyakitnya. 



 
 

h) Fungsi metabolisme 

Khusus pada anak, karena adanya perbedaan yang mendasar 

pada proses metabolisme pada berbagai umur, maka kebutuhan akan 

berbagi nutrien harus didasarkan atas perhitungan yang tepat atau 

setidak-tidaknya memadai. 

i) Hormon  

Hormon –hormon yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

antara lain : “growth hormon”, tiroid, hormon seks, insulin, IGFs ( 

insulin like growth factors) dan hormon yang dihasilkan kelenjar 

adrenal. 

3. Faktor fisik 

a. Cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah 

Musim kemarau yang panjang atau adanya bencana alam lainnya, 

dapat berdampak pada tumbuh kembang anak antara lain sebagai akibat 

gagalnya panen, sehingga banyak nak yang kekurangan gizi. Demikian 

pula gondok endemik banyak ditemukan pada daerah pengunungan, 

dimana air tanahnya kurang mengandung yodium. 

b. Sanitasi  

Sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup dominan dalam 

penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan anak dan tumbuh 

kembangnya, kebersihan baik kebersihan perorangan maupun lingkungan 

memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Akibat dari 

kebersihan yang kurang, maka anak sering sakit, misalnya diare, cacingan, 

tifus abdominalis, hepatitis, malaria, demam berdarah. Demikian pula 



 
 

dengan polusi udara baik berasal dari pabrik, asap kendaraan atau asap 

rokok, dapat berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian ISPA (infeksi 

saluran pernafasan akut). Kalau anak sering menderita sakit, maka tumbuh 

kembangnya pasti terganggu. 

c. Keadaan rumah (struktur bangunan, ventilasi, cahaya dan  kepadatan 

hunian). 

Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang 

tidak membahayakan penghuninya, serta tidak penuh sesak akan menjamin 

kesehatan penghuninya. 

d. Radiasi  

Tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat adanya radiasi yang 

tinggi. 

4. Faktor psikososial 

a. Stimulasi  

Stimulasi merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang 

anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih 

cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau tidak 

mendapat stimulasi. 

b. Motivasi belajar 

Motivasi belajar dapat ditimbulkan sejak dini, dengan memberikan 

lingkungan yang kondusif untuk belajar, misalnya adanya sekolah yang 

tidak terlalu jauh, buku-buku, suasana yang tenang serta sarana lainnya. 

c. Ganjaran ataupun hukuman yang wajar. 



 
 

Kalau anak berbuat benar, maka wajib kita memberi ganjaran, 

misalnya pujian, ciuman, belaian, tepuk tangan dan sebagainya. Ganjaran 

tersebut akan menimbulkan motivasi yang kuat bagi anak untuk 

mengulangi tingkah lakunya. Sedangkan hukuman dengan cara-cara yang 

wajar kalau anak berbuat salah, masih dibenarkan. Yang penting hukuman 

harus diberikan secara obyektif, disertai pengertian dan maksud dari 

hukuman tersebut, bukan hukuman untuk melampiaskan kebencian dan 

kejengkelan terhadap anak. Sehingga anak tahu mana yang baik dan tahu 

yang tidak baik, akibatnya akan menimbulkan rasa percaya diri pada anak 

yang penting untuk perkembangan kepribadian anak kelak kemudian hari. 

d. Kelompok sebaya 

Untuk proses sosialisasi dengan lingkungannya anak memerlukan 

teman sebaya. Tetapi perhatian dari orang tua tetap dibutuhkan untuk 

memantau dengan siapa anak tersebut bergaul. Khususnya anak remaja, 

aspek lingkungan teman sebaya menjadi sangat penting dan makin 

meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika. 

e. Stres  

Stres pada anak juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, 

misalnya anak akan menarik diri, rendah diri, terlambat bicara, nafsu 

makan menurun. 

f. Sekolah  

Dengan adanya wajib belajar 9 tahun sekarang ini, diharapkan 

setiap anak mendapat kesempatan duduk dibangku sekolah minimal 9 

tahun. Sehingga dengan mendapat pendidikan yang baik, maka diharapkan 



 
 

dapat meningkatkan taraf hidup anak-anak tersebut. Yang masih menjadi 

masalah sosial saat ini adalah masih banyaknya anak-anak yang terpaksa 

meninggalkan bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah 

untuk keluarganya. 

g. Cinta dan kasih sayang 

Salah satu hak anak adalah hak untuk dicintai dan dilindungi. Anak 

memerlukan kasih sayang dan perlakuan yang adil dari orang tuanya. Agar 

kelak kemudian hari menjadi anak yang tidak sombong dan kurang bisa 

menerima kenyataan. 

h. Kualitas interaksi anak orang tua 

Interaksi timbal balik antara anak dan orang tua, akan 

menimbulkan keakraban dalam keluarga. Anak akan terbuka kepada 

orangtuanya, sehingga komunikasi bisa dua arah dan segala permasalahan 

dapat dipecahkan bersama karena adanya kedekatan dan kepercayaan 

antara orang tua dan anak. Interaksi tidak ditentukan oleh seberapa lama 

kita bersama anak. Tetapi lebih ditentukan dari kualitas dari interaksi 

tersebut yang pemahaman terhadap kebutuhan masing-masing dan upaya 

optimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dilandasi oleh saling 

menyayangi. 

5. Faktor keluarga dan adat istiadat 

a. Pekerjaan atau pendapatan keluarga 

Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh 

kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak 

baik yang primer maupun sekunder. 



 
 

b. Pendidikan ayah atau ibu 

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik, maka 

orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara 

pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anaknya, 

pendidikannya dan sebagainya. 

c. Jumlah saudara 

Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan sosial 

ekonominya cukup, akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan 

kasih sayang yang diterima anak. Lebih-lebih kalau jarak terlalu dekat. 

Sedangkan pada keluarga dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, 

jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan selain kurangnya kasih 

sayang dan perhatian pada anak, juga kebutuhan primer seperti makanan, 

sandang dan perumahan pun tidak terpenuhi. Oleh karena itu Keluarga 

Berencana tetap diperlukan. 

d. Jenis kelamin dalam keluarga 

Pada masyarakat tradisional, wanita mempunyai status yang lebih 

rendah dibandingkan laki-laki, sehingga angka kematian bayi dan 

malnutrisi masih tinggi pada wanita. Demikian pula dengan pendidikan, 

masih banyak ditemukan wanita yang buta huruf. 

e. Stabilitas rumah tangga 

Stabilitas dan keharmonisan rumah tangga mempengaruhi tumbuh 

kembang anak. Tumbuh kembang anak akan berbeda pada keluarga yang 

harmonis, dibandingkan dengan mereka yang kurang harmonis. 



 
 

f. Kepribadian ayah atau ibu 

Kepribadian ayah dan ibu yang terbuka tentu pengaruhnya berbeda 

terhadap tumbuh kembang anak, bila dibandingkan dengan mereka yang 

kepribadiannya tertutup. 

g. Adat istiadat, norma-norma, tabu-tabu 

Adat–istiadat yang berlaku disetiap daerah akan mempengaruhi  

terhadap tumbuh kembang anak. Misalnya di Bali karena seringnya 

upacara agama yang diadakan oleh suatu keluarga, dimana harus 

disediakan oleh suatu keluarga, dimana harus disediakan berbagai 

makanan maupun buah-buahan tersebut akan dimakan bersama setelah 

selesai upacara. 

Demikian pula dengan norma-norma maupun tabu-tabu yang 

berlaku di masyarakat, berpengaruh pula terhadap tumbuh kembang anak. 

h. Agama  

Pengajaran agama harus ditanamkan pada anak-anak sedini 

mungkin, karena dengan memahami agama akan menuntun umat-Nya 

untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. 

 

D. Pengetahuan 

1. Defenisi  

Pengetahuan ( Knowledge ) juga diartikan sebagai hasil penginderaan 

manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya 

(mata, hidung dan sebagainya), dengan sendirinya pada waktu pengindraan 

sehingga menghasilkan pengetahuan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.
15 



 
 

Pendidikan dan pengetahuan orang tua sangat berpengaruh terhadap 

pemberian stimulasi, dengan pendidikan dan pengetahuan yang semakin tinggi 

orang tua dapat mengarahkan anak sedini mungkin dan akan mempengaruhi daya 

pikir anak untuk berimajinasi.
2
Dari pendidikan, ibu akan memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik 

maka akan mudah menerima segala informasi terutama semua kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh anak untuk dapat berkembang secara optimal. Informasi tersebut 

meliputi bagaimana cara pengasuhan anak yang baik, menjaga kesehatan anak, 

dan menstimulasi perkembangan anak. Pengetahuan dan pemahaman yang baik 

diperoleh dari suatu pendidikan yang baik melalui proses dan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
7 

Pengetahuan yang akan dibahas oleh penelitian ini adalah pengetahuan ibu 

tentang perkembangan anak. Pengetahuan akan hal ini sangat penting dimiliki 

orang tua terutama ibu sebagai pihak yang bertangguang jawab mengetahui 

perkembangan anak. Dalam hal ini ibu perlu memahami tugas perkembangan apa 

saja yang perlu dipenuhi anak dalam rentang usianya saat itu. Ibu perlu 

mengetahui hal tersebut agar orang tua dapat menjadi lebih peka dalam 

memahami perkembangan yang terjadi pada anaknya. Ketika ibu memahami apa 

yang seharusnya dicapai anak pada usia tertentu, orang tua akan lebih mampu 

mengenal jika terjadi keterlambatan perkembangan pada anaknya. Keterlambatan 

yang dideteksi lebih dini akan membantu ibu mengetahui penyebab keterlambatan 

tersebut dan membantu menyelesaikannya. 

 



 
 

2. Kategori Pengetahuan 

Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan, dikelompokkan menjadi dua 

kelompok jika yang diteliti masyarakat umum, yaitu sebagai berikut :
 

a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya > 50 % 

b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya ≤ 50 %.
17 

  



 
 

E. Kerangka Teori Penelitian 

Kerangka teori merupakan kerangka yang berisi prinsip – prinsip teori yang 

mempengaruhi dalam pembahasan.
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka teori penelitian 
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F. Kerangka Pikir 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah gambaran tingkat 

pengetahuan ibu tentang perkembangan anak usia balita. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat dari kerangka pikir sebagai berikut :  

 

INPUT      PROSES         OUTPUT 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka pikir penelitian 
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G. Defenisi operasional 

Defenisi operasional digunakan untuk membatasi ruang lingkup variabel 

yang akan diteliti dan mengarahkan hasil pengukuran juga dalam pengembangan 

alat ukur.
15 

Tabel 2.1 Defenisi Operasional 

No Variabel Sub 

Variabel 

Defenisi 

operasional 

Alat ukur Cara 

ukur 

Hasil Ukur Skala 

ukur 

1 Pengetahu

an yang 

dimiliki 

ibu 

tentang 

perkem 

bangan 

anak usia 

balita 

 Segala sesuatu 

yang diketahui 

ibu tentang 

perkembangan 

motorik kasar, 

motorik halus, 

bahasa dan 

sosial anak 

usia balita 

Kuisioner Angket (1)Baik 

jika 

nilainya  

> 50 % 

(0)Kurang 

Baik jika 

nilainya  

≤ 50 % 

 

Ordinal 

2  Pengetahu

an tentang 

perkem 

bangan 

motorik 

kasar 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

ibu tentang 

perkembangan 

motorik kasar 

anak usia 

balita 

Kuisioner Angket (1)Baik 

jika 

nilainya  

> 50 % 

(0)Kurang 

Baik jika 

nilainya  

≤ 50 % 

 

Ordinal 

3  Pengetahu

an tentang 

perkem 

bangan 

motorik 

halus 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

ibu tentang 

perkembangan 

motorik halus 

anak usia 

balita 

Kuesioner Angket  (1)Baik 

jika 

nilainya  

> 50 % 

(0)Kurang 

Baik jika 

nilainya  

≤ 50 % 

 

Ordinal 



 
 

4  Pengetahu

an tentang 

perkem 

bangan 

bahasa 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

ibu tentang 

perkembangan 

bahasa anak 

usia balita 

Kuesioner Angket (1)Baik 

jika 

nilainya  

> 50 % 

(0)Kurang 

Baik jika 

nilainya  

≤ 50 % 

 

Ordinal  

5  Pengetahu

an tentang 

perkem 

bangan 

sosial 

Segala sesuatu 

yang diketahui 

ibu tentang 

perkembangan 

sosial anak 

usia balita 

Kuesioner  Angket  (1)Baik 

jika 

nilainya  

> 50 % 

(0)Kurang 

Baik jika 

nilainya  

≤ 50 % 

 

Ordinal  

 

  



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dimana menghadirkan 

gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detil. Dalam penelitian ini, 

peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas.
19 

Pada penelitian ini menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang 

perkembangan anak usia balita. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilakukan di Puskesmas Pengambiran, Kelurahan 

Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Tanggal pengumpulan data 

dimulai dari bulan Desember 2014 sampai Mei 2015. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
19

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah ibu-ibu yang mempunyai balita yang datang membawa anaknya berobat 

ke Puskesmas Pengambiran. Rata-ratakunjungan ibu yang membawa balita 

setiapnya bulannya adalah 220 orang.
 

Peneliti menetapkan waktu penelitian selama satu minggu, dengan teknik 

Accidental Samplingyaitu dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau 

tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian.
16

Setelah dilakukan 

penelitian, sampel yang terkumpul dan yang memenuhi kriteria inkulsi sebanyak 



 
 

33 orang responden yaitu ibu – ibu yang mempunyai anak usia balita yang 

membawa anaknya berobat ke Puskesmas. 

Dengan kriteria sampel sebagai berikut :  

a) Kriteria Inkulsi 

Merupakan penentuan sampel yang didasarkan atas karakteristik 

umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang 

akan diteliti.
23

 Kriteria inkulsi mengarahkan peneliti untuk merujuk dan 

menentukan populasi yang akan dijadikan sebagai dasar untuk 

menentukan sampel dalam penelitian dan dijadikan sebagai pertimbangan 

ilmiah.
19

 Kriteria inklusi meliputi : 

1) Ibu-ibu yang mempunyai balita yang datang membawa anaknya 

berobat ke Puskesmas Pengambiran untuk sekali kunjungan 

2) Bersedia menjadi responden 

3) Kooperatif 

4) Bisa baca tulis, tidak mengalami gangguan berbicara dan 

pendengaran 

5) Berada di tempat saat penelitian 

b) Kriteria Eksklusi 

Adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai 

sampel, antara lain :  

1) Tidak memahami bahasa Indonesia 

2) Tidak bersedia dijadikasn sebagai responden 

 

 

 

 



 
 

D. Jenis dan Teknik pengumpulan data  

1. Jenis data 

a. Data primer 

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada peneliti. Data primer dari penelitian ini yaitu pengetahuan ibu yang 

memiliki balita yang diperoleh dari jawaban kuesioner tentang 

perkembangan anak. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan 

kepada peneliti. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai cara dan metode baik secara 

komersial maupun non komersial. Data sekunder dari penelitian ini yaitu 

data dari Puskesmas Pengambiran Kota Padang berupa data semua balita 

yang melakukan kunjungan ke Puskesmas tersebut. 

2. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah kuisioner.  

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner 

dengan penyebaran angket, yang diisi oleh responden yang telah memenuhi 

kriteria. 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Peneliti datang kebagian tata usaha Puskesmas Pegambiran dan 

menyerahkan surat izin penelitian dari institusi 



 
 

2. Peneliti meminta persetujuan penelitian dari pihak Puskesmas Pegambiran 

3. Peneliti menunggu responden di depan ruangan bagian KIA 

4. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada responden 

5. Peneliti meminta persetujuan dari responden 

6. Peneliti memberikan angket kepada responden untuk di isi 

7. Peneliti memeriksa kelengkapan jawaban dari kuesioner yang telah di isi 

oleh responden  

 

F. Teknik pengolahan dan analisis data 

1. Teknik pengolahan data 

a. Pemeriksaan data ( editing ) 

Peneliti memeriksa semua kuesioner satu persatu untuk 

memastikan data yang diperoleh adalah data yang benar-benar terisi 

lengkap dan relevan. Proses editing dilakukan ditempat pengumpulan data, 

sehingga apabila terdapat kesalahan, maka upaya pembetulan dapat segera 

dilakukan. 

b. Pengkodean data ( coding ) 

Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti memberikan kode pada 

masing-masing pertanyaan variabel peneliti. Untuk variabel pengetahuan, 

dikategorikan untuk pengetahuan baik jika persentase jawaban >50% 

diberi kode (1), dan untuk pengetahuan kurang baik jika persentase 

jawaban ≤50% diberi kode (0). Untuk memudahkan peneliti dalam master 

table untuk kode (1) yaitu baik “B” dan untuk kode (0) yaitu kurang baik 

“KB”.  

 



 
 

c. Memasukkan data ( Data Entry ) atau Processing 

Setelah data diperiksa dan diberi kategori masing-masing variabel 

kemudian dimasukkan data pada master tableyang tersedia . 

d. Membersihkan data ( cleaning ) 

Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah 

dimasukkan kedalam master table. 

 

2. Analisis data 

Analisis Univariat 

Analisis yaitu yang dilakukan pada masing-masing variabel-variabel 

penelitian. Analisis dilakukan menggunakan sistem komputerisasi dan di 

sajikan dalam distribusi frekuensi sesuai dengan sub variabel yang akan 

diteliti. 

Variabel pengetahuan 

Persentase untuk variabel pengetahuan dinilai menggunakan rumus : 

P = 
n

f
 x 100% 

Keterangan : 

P = persentase 

f  = frekuensi 

n = jumlah responden 

Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan, dikelompokkan menjadi dua 

kelompok jika yang diteliti masyarakat umum, yaitu sebagai berikut:
 



 
 

a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya > 50 % 

b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya ≤ 50 %.
17

 

 

  



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Pengambiran Kota Padang 

Tahun 2015. Puskesmas Pengambiran merupakan salah satu puskesmas dari 

22 puskesmas di kota Padang yang terletak di Kelurahan Pengambiran 

Kecamatan Lubuk Begalung Padang. 

Penelitian  ini dimulai pada tanggal 28 April 2015 sampai 4 Mei 2015, 

penelitian ini dilakukan setiap hari karena melihat kunjungan ibu yang 

membawa balitanya ke Puskesmas. 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Penelitian dilakukan untuk pengetahui tingkat pengetahuan ibu 

tentang perkembangan anak usia balita di Puskesmas Pengambiran Kota 

Padang tahun 2015, dengan jumlah responden sebanyak 33 orang. 

 

Diagram 4.1Distribusi frekuensi responden menurut pekerjaan di 

Puskesmas Pengambiran Tahun 2015 

  

94%

6% 0%0%

Pekerjaan

IRT

Bekerja



 
 

Berdasarkan kelompok pekerjaan, sebagian besar responden adalah ibu 

rumah tangga yaitu sebanyak 94% dan responden yang memiliki pekerjaan 

sebagai PNS ada 6%. 

 

Diagram 4.2 Distribusi frekuensi responden menurut pendidikandi 

Puskesmas Pengambirantahun 2015 

 

Berdasarkan kelompok pendidikan, lebih dari separohresponden 

mempunyai pendidikan SMA yaitu sebanyak 58%,  SMP sebanyak 30%, SD 

sebanyak 9% dan S1 ada 3%. 

 

Diagram 4.2 Distribusi frekuensi responden menurut jumlah anakdi 

Puskesmas Pengambiran tahun 2015 
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Berdasarkan kelompok jumlah anak responden, lebih dari separoh 

responden dengan jumlah anak 2 orang sebanyak 52%, responden dengan 

jumlah anak 1 sebanyak 24%, responden dengan jumlah anak 3 sebanyak 

15%, responden dengan jumlah anak 4 sebanyak 6% dan responden dengan 

jumlah anak 5 sebanyak 3%. 

 

C. Hasil Penelitian 

Pengetahuan ibu tentang perkembangan anak meliputi pengetahuan 

tentang perkembangan motorik kasar, pengetahuan tentang perkembangan 

motorik halus, pengetahuan tentang perkembangan bahasa dan pengetahuan 

tentang perkembangan sosial. Dapat dilihat dari masing-masing sub variabel 

yang disajikan pada tabel berikut: 

1. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Perkembangan 

Anak Usia Balita 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan ibu 

tentang Perkembangan Anak Usia Balita di Puskesmas  

Pengambiran Kota Padang Tahun 2015 

 

No 

Pengetahuan 

perkembangan 

anak usia balita 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik 27 81,8 

2 Kurang baik 6 18,2 

Jumlah 33 100 

 

Tabel 4.3 Menunjukkan sebagian kecilyaitu 18,2% ibu yang 

mempunyai pengetahuan kurang baik tentang perkembangan anak usia 

balita. 



 
 

2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Perkembangan 

Motorik Kasar Anak Usia Balita 

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang perkembangan motorik 

kasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan ibu 

tentang Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia Balita di 

Puskesmas Pengambiran Kota Padang Tahun 2015 

 

No Motorik Kasar Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik 22 66,7 

2 Kurang baik 11 33,3 

Jumlah 33 100 

 

Tabel 4.3 Menunjukkan kurang dari separohyaitu 33,3%ibu yang 

mempunyai pengetahuan kurang baik tentang perkembangan motorik 

kasar anak usia balita. 

  



 
 

3. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Perkembangan 

Motorik Halus Anak Usia Balita 

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang perkembangan motorik 

halus dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan ibu 

tentang Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Balita di 

Puskesmas Pengambiran Kota Padang Tahun 2015 

 

No Motorik Halus Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik 24 72,7 

2 Kurang baik 9 27,3 

Jumlah 33 100 

 

Tabel 4.4 Menunjukkan kurang dari separoh yaitu 27,3%ibu yang 

mempunyai pengetahuan kurang baik tentang perkembangan motorik 

halus anak usia balita. 

  



 
 

4. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Perkembangan 

Bahasa Anak Usia Balita 

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang perkembangan bahasa 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan ibu 

tentang Perkembangan Bahasa di Puskesmas Anak Usia Balita  

di Pengambiran KotaPadang Tahun 2015 

 

No Bahasa Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik 27 81,8 

2 Kurang baik 6 18,2 

Jumlah 33 100 

 

Tabel 4.5 Menunjukkan sebagian kecil yaitu 18,2% responden 

yang mempunyai pengetahuan kurang baik tentang perkembangan 

bahasaanak usia balita. 

  



 
 

5. Gambaran Pengetahuan Responden Tentang Perkembangan Sosial 

Anak Usia Balita 

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang perkembangan sosial dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan ibu tentang 

Perkembangan Sosial Anak Usia Balita di Puskesmas Pengambiran  

Kota Padang Tahun 2015 

 

No Sosial Frekuensi Persentase (%) 

1 Baik 23 69,7 

2 Kurang baik 10 30,3 

Jumlah 75 100 

  

Tabel 4.6 Menunjukkan kurang dari separoh yaitu 30,3% 

responden yang mempunyai pengetahuan kurang baik tentang 

perkembangan sosial anak usia balita. 

 

D. Pembahasan 

1. Pengetahuan ibu tentang perkembangan motorik kasar anak usia 

balita 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 33 responden yang 

diteliti, terdapat 33,3% responden yang memiliki pengetahuan kurang baik 

tentang perkembangan motorik kasar. Hasil penelitian ini hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Henny puspita sari yang hasilnya 9,68% ibu 

yang memiliki pengetahuan rendah tentang perkembangan motorik pada anak 

usia balita. 

Pengetahuan responden yang kurang baik dapat dilihat dari berbagai 

faktor diantaranya pendidikan, dengan pendidikan ibu akan memperoleh 



 
 

pengetahuan dan pemahaman. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang 

baik maka akan mudah menerima segala informasi terutama semua kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh anak untuk dapat berkembang secara optimal. Informasi 

tersebut meliputi bagaimana cara pengasuhan anak yang baik, menjaga 

kesehatan anak, dan menstimulasi perkembangan anak. Pengetahuan dan 

pemahaman yang baik diperoleh dari suatu pendidikan yang baik melalui 

proses dan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 

pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
7
 

Berdasarkan analisis yang didapat dari jawaban kuesioner, responden 

banyak menjawab salah pada pernyataan no 12 yaitu sebanyak 66,7%ibu 

menjawab bahwa anak yang belum dapat berdiri dengan satu kaki tanpa 

berpegangan pada usia 4,5 tahun adalah hal yang normal, sedangkan pada usia 

4,5 tahun anak sudah mampu untuk berdiri dengan satu kaki tanpa 

berpegangan. Pada usia 4-5 tahun ini melalui kematangan motoriknya, anak 

mulai mampu “menguasai lingkunganya”. Ia bisa berlari, meloncat dan 

menyeimbangkan diri dengan satu kaki.
24

Sehingga tidak akan terjadi 

permasalahan lanjut seperti sulit menggerakkan bagian tubuh secara harmonis. 

Misalnya: berjalan, berlari, menangkap, melempar. 

Menurut peneliti pengetahuan ibu yang kurang baik tentang 

perkembangan motorik kasar anak usia balita karena ibu tidak mengetahui 

bagaimana perkembangan motorik kasar anak usia balita sesuai tahap 

perkembangannya.Perkembangan motorik kasar anak adalah hal yang penting, 

dan peran ibu sebagai seorang pengasuh sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anaknya. Dimana pengetahuan seorang ibu akan 



 
 

perkembangan sangat berpengaruh terhadap pola dan cara ibu dalam 

memberikan asuhan terhadap anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai 

dengan tahap perkembangannya.Jadi sebaiknya ibu – ibu yang memiliki anak 

usia balita agar dapat lebih mendalami dan memahami pengetahuannya 

tentang perkembangan motorik kasar anak usia balita melalui penyuluhan dan 

konsultasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas agar ibu bisa lebih paham 

tahap perkembangan motorik kasar anak usia balita sesuai dengan usianya. 

2. Pengetahuan responden tentang perkembangan motorik halus anak 

usia balita 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 33 responden yang 

diteliti, terdapat 27,3%responden yang memiliki pengetahuan kurang baik 

tentang perkembangan motorik halus. Hasil penelitian ini hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Henny puspita sari yang hasilnya 9,68% ibu 

yang memiliki pengetahuan rendah tentang perkembangan motorik pada anak 

usia balita. 

Tingkat Pengetahuan responden dapat diidentifikasi berdasarkan 

karakteristik pendidikan responden, tingkat pendidikan merupakan salah satu 

hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang.
24 

Sehingga ibu 

dapat menerima informasi terutama semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

anak untuk dapat berkembang secara optimal. Informasi tersebut meliputi 

bagaimana cara pengasuhan anak yang baik, menjaga kesehatan anak, dan 

menstimulasi perkembangan anak. Pendidikan dan pengetahuan orang tua 

sangat berpengaruh terhadap pemberian stimulasi, dengan pendidikan dan 



 
 

pengetahuan yang semakin tinggi orang tua dapat mengarahkan anak sedini 

mungkin dan akan mempengaruhi daya pikir anak untuk berimajinasi.
2
 

Berdasarkan analisis yang didapat dari jawaban kuesioner, responden 

banyak menjawab salah pada pernyataan no 15 yaitu sebanyak63,6% ibu 

menjawab bahwa bayi usia 6 bulan yang belum mampu meraih mainan yang 

diletakkan agak jauh, tetapi masih berada dalam jangkauan tanganya adalah 

hal yang normal.Pada usia 6 bulan bayi berusaha memperluas pandangannya, 

bayi belajar untuk meraih benda yang berada di luar jangkauannya, masa ini 

merupakan perkembangan interaksi yang berpengaruh pada perkembangan 

anak untuk menjadi lebih mandiri. 

Pengetahuan ibu yang kurang baik tentang perkembangan motorik 

halus anak usia balita karena ibu tidak memahamitahap perkembangan balita 

sesuai dengan usianya.Motorik halus akan mendukung aspek lainnya seperti 

kognitif dan bahasa serta sosial karena pada hakekatnya setiap perkembangan 

tidak dapat terpisahkan satu sama lain dan peran ibu sebagai seorang pengasuh 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Oleh karena itu 

sebaiknya ibu lebih memahami tentang perkembangan motorik halus anak usia 

balita karena motorik halus anak berpengaruh terhadap kesiapan anak dalam 

menulis, kegiatan melatih koordinasi antara tangan dengan mata yang 

dianjurkan dalam jumlah waktu yang cukup meskipun penggunaan tangan 

secara utuh belum mungkin tercapai.
23 

Melalui penyuluhan dan konsultasi 

yang dilakukan oleh pihak puskesmas diharapkan ibu lebih memahami tentang 

perkembangan motorik halus balitanya. 



 
 

3. Pengetahuan responden tentang perkembangan bahasa anak usia 

balita 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 33 responden yang 

diteliti, terdapat 18,2% responden yang memiliki pengetahuan kurang baik 

tentang perkembangan bahasa. Hasil penenlitian ini hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Irma Detiana Rini tentang “ Gambaran tingkat 

pengetahuan ibu tentang perkembangan bicara dan bahasa serta stimulasinya 

pada anak usia dini di RW 09 Kelurahan Tugu Depok” yang hasilnya 33% ibu 

yang memiliki pengetahuan rendah. 

Pengetahuan ibu memegang peranan penting di dalam memberikan 

stimulasi kepada anak. Hal ini dikarenakan pada usia anak-anak sangat 

membutuhkan perhatian yang cukup untuk membantu perkembangan anak 

yang optimal.Dengan pengetahuan ibu akan memperoleh informasi meliputi 

bagaimana cara pengasuhan anak yang baik, menjaga kesehatan anak, dan 

menstimulasi perkembangan anak. Pengetahuan dan pemahaman yang baik 

diperoleh dari suatu pendidikan yang baik melalui proses dan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
7
Perkembangan bahasa adalah 

aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon 

terhadap suara,bicara,komunikasi,mengikuti perintah, dan sebagainya. 

Kemampuan bicara anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemampuan 

bicara dan bahasa anak dapat menjadi indikator seluruh perkembangan anak 

yang terdiri dari kemampuan kognitif,motorik, psikologi dan emosi dari 

lingkungan anak itu
22

. 



 
 

Berdasarkan analisis yang didapat dari hasil jawaban kuesioner, 

responden banyak menjawab salah pada pernyataan no 34 yaitu sebanyak  

60,6% ibu menjawab bahwa pada usia 5 tahun adalah hal yang normal bila 

anak belum dapat menunjukkan warna dengan benar sesuai perintah ibu. Pada 

usia balita anak seharusnya sudah dapat mengenali warna, membedakannya 

dan menyebutkannya secara verbal, karena jika terjadi keterlambatan 

mengenali warna, ini dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan kualitas 

hidup anak seperti anak akan sulit untuk mengenali warna dan hanya mampu 

membedakan beberapa warna sedangkan anak yang normal dapat 

membedakan ribuan warna.
25

 

Pengetahuan ibu yang kurang baik tentang perkembangan bahasa anak 

usia balita karena ibu tidak mengetahui bagaimana perkembangan bahasa anak 

usia balita sesuai tahap perkembangannya. Bahasa merupakan alat untuk 

mengekspresikan ide dan bertanya, bahasa juga menghasilkan konsep dan 

kategori-kategori untuk berfikir. Jadi supaya ibu lebih mendalami 

pengetahuannya tentang perkembangan bahasa anak usia balita maka 

diharapkan melalui penyuluhan dan konsultasi yang dilakukan oleh pihak 

puskesmas karenabahasa memungkinkan anak untuk menerjemahkan 

pengalaman kedalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dan berfikir, bahasa juga erat kaitannya dengan perkembangan 

kofnitif.
1 

 

 

 



 
 

4. Pengetahuan responden tentang perkembangan sosial anak usia balita 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 33 responden yang 

diteliti, terdapat 30,3% responden yang memiliki pengetahuan kurang baik 

tentang perkembangan sosial.  

Pengetahuan responden yang kurang baik dapat dilihat dari berbagai 

faktor diantaranya pendidikan, dengan pendidikan ibu akan memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang 

baik maka akan mudah menerima segala informasi terutama semua kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh anak untuk dapat berkembang secara optimal. Informasi 

tersebut meliputi bagaimana cara pengasuhan anak yang baik, menjaga 

kesehatan anak, dan menstimulasi perkembangan anak. Pengetahuan dan 

pemahaman yang baik diperoleh dari suatu pendidikan yang baik melalui 

proses dan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 

pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
7
 

Berdasarkan analisis yang didapat dari hasil jawaban kuesioner, 

responden banyak menjawab salah pada pertanyaan no 39 yaitu sebanyak 

75,8% ibu menjawab bahwa anak usia 15 bulan belum dapat bertepuk tangan 

atau melambai-lambai tanpa bantuan adalah hal yang normal, sedangkan pada 

usia anak mencapai 15 bulan anak sudah dapat untuk bertepuk tangan atau 

melambai-lambai tanpa bantuan. 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan 

atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan 

sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat.
1 

Dan begitu juga 

sebaliknya jika seorang ibu memiliki pengetahuan yang baik tentang 



 
 

perkembangan anak usia balita anak akan mencapai perkembangan sosialnya 

secara matang.Sesuatu yang baru seperti halnya bertepuk tangan sebenarnya 

adalah puncak dari perkembangan anak yang konstan dan bagian pemahaman 

tentang tubuhnya, hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki keterampilan untuk 

melihat sejauh mana kemampuan tanganya.
 

Menurut peneliti pengetahuan ibu yang kurang baik tentang 

perkembangan sosial anak usia balita karena ibu tidak mengetahui bagaimana 

perkembangan sosial anak usia balita sesuai tahap perkembangannya. 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, baik 

orang tua, keluarga ataupun orang sekitarnya, apabila lingkungan sosial ini 

memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap perkembangan anak secara 

positif, maka anak akan dapat mencapai perkembangan sosialnya secara 

matang. Namun apabila lingkungan sosial itu kurang kondusif, seperti orang 

tua yang acuh tak acuh, tidak memberikan bimbingan, dan pembiasaan 

terhadap anak dalam menerapkan norma-norma, baik agama maupun tata 

krama maka anak cenderung menampilkan perilaku maladjustmentseperti 

bersifat minder, egois dan senang mengisolasi diri.Oleh karena itu diharapkan 

agar ibu – ibu yang memiliki anak usia balita dapat lebih mendalami dan 

memahami pengetahuannya tentang perkembangan sosial anak usia balita 

melalui penyuluhan dan konsultasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas agar 

ibu dapat cepat mengetahui tahap perkembangan sosial anak dan tidak terjadi 

penyimbangan perkembangan sosial pada anak usia balita. 

 

 



 
 

5. Pengetahuan responden tentang perkembangan anak usia balita 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 

tentang  perkembangan pada anak usia balita di dapatkan sebagian kecil  yaitu 

18,2% responden yang memiliki pengetahuan kurang baik. Dimana hasil 

pengukuran perkembangan ini dengan lembar observasi Kuesioner Pra 

Skrening Perkembangan (KPSP).Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda 

dengan hasil penelitian Ni Made (2012) di Posyandu Klengkeng 1 Asrama 

Polisi Manahan surakarta di dapatkan lebih dari separoh responden 27,9% 

berpengetahuan kurang tentang tumbuh kembang balita. 

Proses perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh banyak faktor, 

dimana faktor-faktor tersebut akan saling berhubungan dengan proses 

perkembang baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi perkembangan seorang anak adalah ibu, kondisi ibu pada 

saat mengasuh anaknya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

perkembanga seorang anak. Dimana latarbelakang pendidikan ibu, 

pengetahuan, keadaaan ibu yang bekerja berakumulasi dalam membentuk 

perkembangan seorang anak.
14 

Sebagian kecil responden memiliki pengetahuan kurang baik tentang 

perkembangan anak usia balita di Puskesmas Pegambiran, salah satunya 

disebabkan oleh tingkat pendidikan responden. Terdapat responden dengan 

latarbelakang pendidikan SMA yaitu sebanyak 19 orang (57,6%),  SMP 

sebanyak 10 orang (30,3%), SD sebanyak 3 orang (9,1%) dan S1 ada 1 orang 

(3%). Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Ni Made (2012) di 

Posyandu Klengkeng 1 Asrama Polisi Manahan Surakarta di dapatkan 



 
 

responden dengan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 58 orang 

(74,4%),  pendidikan Sarjana sebanyak 13 orang (16,6%), dan pendidikan 

SMP sebanyak 7 orang (0,9%). Pendidikan orang tua merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan 

yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar 

terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga 

kesehatan anaknya, pendidikannya dan sebagainya.
6 

Dari pendidikan, ibu 

akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Dengan pengetahuan dan 

pemahaman yang baik maka akan mudah menerima segala informasi 

terutama semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak untuk dapat 

berkembang secara optimal. Informasi tersebut meliputi bagaimana cara 

pengasuhan anak yang baik, menjaga kesehatan anak, dan menstimulasi 

perkembangan anak. Pengetahuan dan pemahaman yang baik diperoleh dari 

suatu pendidikan yang baik melalui proses dan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah 

laku yang sesuai dengan kebutuhan.
7 

Tingkat pengetahuan responden tentang perkembangan anak usia balita 

juga di pengaruhi oleh pekerjaan responden. Hasil penelitian menunjukkan 

sebagian besar pekerjaan responden adalah ibu rumah tangga yaitu sebanyak 

31 orang (93,3%) dan responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS ada 2 

orang (3,1%). Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Irma (2012) di RW 09 Kelurahan Tugu Depok, didapatkan pekerjaan 

responden sebagian besar adalah ibu rumah tangga yaitu sebanyak (87,7%), 

sisanya merupakan karyawati sebanyak (5,7%), wiraswasta sebanyak (4,7%), 



 
 

dan guru (1,9%). Pekerjaan atau pendapatan keluarga yang memadai akan 

menunjang tumbuh kembang anak karena orang tua dapat menyediakan semua 

kebutuhan anak baik yang primer maupun sekunder.Status pekerjaan orang tua 

juga memberikan dampak terhadap perkembangan balita, hal ini berhubungan 

dengan kesempatan ibu dalam memberikan stimulasi terhadap perkembangan 

dan memenuhi kebutuhan dasar balita, dimana ibu yang bekerja mengurangi 

kesempatan untuk memberikan stimulasi terhadap perkembangan balita karena 

ibu yang bekerja maka waktu bersama anak akan kurang. Sehingga anak-anak 

kurang mendapatkan perhatian terhadap kognitif dan emosional. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar responden telah 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik, namun tetap diperlukan upaya 

peningkatan pengetahuan ibu. Sehingga tidak terjadi permasalahan lanjut yang 

dapat menghambat proses perkembangan pada anak untuk tahap selanjutnya. 

Jumlah anak juga mempengaruhi pengetahuan responden tentang 

perkembangan pada anak usia balita. Hasil penelitian ini di dapatkan lebih dari 

separoh responden dengan jumlah anak 2 orang sebanyak 52%, responden 

dengan jumlah anak 1 sebanyak 24%, responden dengan jumlah anak 3 

sebanyak 15%, responden dengan jumlah anak 4 sebanyak 6% dan responden 

dengan jumlah anak 5 sebanyak 3%.Pengalaman adalah suatu sumber 

pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan.Hal 

ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.
17

 

Semakin banyak jumlah anak responden maka semakin banyak pengalaman 

responden dalam hal menstimulasi perkembangan anak. 



 
 

Agar orang tua mampu melakukan fungsinya dengan baik maka orang 

tua perlu memahami tingkat perkembangan anak dan mempunyai motivasi 

yang kuat untuk memajukan perkembangan anak. Perkembangan seorang anak 

dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor tersebut merupakan suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dimana saling terkait antara satu 

dengan yang lainnya. Peran orangtua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak, terutama ibu. Keadaan ibu dalam memberikan asuhan 

terkadang mengalami hambatan, keterbatasan ibu dalam memberikan asuhan 

ini karena kondisinya dalam pemahaman mengenai perkembangan anak 

kurang, yang menyebabkan ibu tidak bisa memberikan kebutuhan yang sesuai 

dengan tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh anaknya. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan ibu tentang 

perkembangan anak maka ibu akan mendidik anaknya sesuai dengan usia dari 

tugas perkembangan anak, sehingga anak dapat memenuhi perkembangannya 

sesuai dengan tahap usia perkembangan yang harus dicapainya. Jadi sebaiknya 

ibu–ibu yang memiliki anak usia balita agar dapat lebih mendalami dan 

memahami pengetahuannya tentang perkembangan anak usia balita melalui 

penyuluhan dan konseling yang dilakukan oleh pihak puskesmas agar anak 

dapat mencapai perkembanganya sesuai dengan tahapan perkembangannya. 

  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan tentang gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang 

perkembangan anak usia balita di Puskesmas Pengambiran Kota Padang 

Tahun 2015, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagian kecil dari ibu-ibu memiliki tingkat pengetahuan kurang baik 

tentang perkembangan anak usia balita 

2. Kurang dari separoh dari ibu-ibu memiliki tingkat pengetahuan 

kurang baik tentang perkembangan motorik kasar anak usia balita 

3. Kurang dari separoh dari ibu-ibu memiliki tingkat pengetahuan 

kurang baik tentang perkembangan motorik halus anak usia balita 

4. Sebagian kecil dari ibu-ibu memiliki tingkat pengetahuan kurang baik 

tentang perkembangan bahasa anak usia balita 

5. Kurang dari separoh dari ibu-ibu memiliki tingkat pengetahuan 

kurang baik tentang perkembangan sosial anak usia balita 

B. Saran 

1. Bagi pelayanan kesehatan  

Diharapkan kepada petugas kesehatan di Puskesmas Pengambiran, 

terutama yang memegang bidang perkembangan anak, untuk dapat 

meningkatkan pemberian informasi ataupun meningkatkan pengetahuan 

ibu mengenai perkembangan anak usia balita melalui penyuluhandan 

konsultasi kepadaibu–ibu tentang perkembangan anak usia balita 

diantaranya perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus, 



 
 

perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial, agar ibu-ibu dapat 

mengetahui perkembangan anak usia balita sesuai umur dan tahap 

perkembangannya. 

2. Bagi masyarakat  

Diharapkan bagi masyarakat terutama kepada ibu – ibu yang memiliki 

anak usia balita agar dapat lebih mendalami dan memahami informasinya 

tentang perkembangan anak usia balita melaluipenyuluhan dan konsultasi 

yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan dapat secara rutin membawa 

balitanya untuk dilakukan SDIDTK atau stimulasi deteksi intervensi dini 

tumbuh kembang yang dilakukan oleh puskesmas/posyandu agar ibu 

mengetahui apakah anaknya berkembang sesuai tahap perkembangannya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya 

dengan metode yang berbeda dan dapat diterima secara ilmiah 
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LAMPIRAN 2 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth : 

Ibu  responden 

Di tempat  

 

 Dengan hormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Politeknik 

Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Padang Program Studi Keperawatan 

Semester VI( enam) yang bermaksud akan melaksanakan penelitian. 

 Nama  : Kuntum Khairayeni 

 NIM  : 123110235 

 Akan mengadakan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Anak Usia Balita di Puskesmas 

PengambiranKota Padang Tahun 2015.” 

 Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi Ibu sebagai 

responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan 

digunakan untuk kepentingan penelitian. 

 Apabila Ibumenyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan Ibuuntuk 

menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan- pertanyaan yang 

diajaukan. 

Atas perhatian Ibusebagai responden saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

 

       Kuntum Khairayeni 

  



 
 

LAMPIRAN 3 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(Informed Concent) 

 

 Setelah dijelaskan maksud penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuann ibu tentang perkembangan anak usia balita, saya bersedia 

menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Kuntum 

Khairayeni, mahasiswa Politeknik Kesehan Kemenkes Padang Program Studi DIII 

Keperawatan Padang dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu 

Tentang Perkembangan Anak Usia Balita di Puskesmas Pengambiran Kota 

Padang Tahun 2015”. 

 Persetujuan ini saya tanda tangani dengan sukarela tanpa paksaan dari 

siapapun. 

  

 

       Padang,       April 2015 

         

 

 

        Responden  

 

 

  



 
 

LAMPIRAN 4 

KISI – KISI KUESIONER 

VARIABEL 

SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR 

NOMOR 

ITEM 

JMLH 

Tingkat 

pengetahuan 

a.Perkembangan 

motorik kasar 

a.Tahap 

perkembangan 

motorik kasar pada 

anak usia balita 

1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11,12,13 

13 

b.Perkembangan 

motorik halus 

b.Tahap 

perkembangan 

motorik halus anak 

usia balita 

14,15,16,17,1

8,19,20,21,22,

23 

10 

c.Perkembangan 

bahasa 

c.Tahap 

perkembangan 

bahasa anak usia  

balita 

24,25,26,27,2

8,29,30,31,32,

33,34 

11 

d.Perkembangan 

sosial 

d.Tahap 

perkembangan 

sosial anak usia  

balita 

35,36,37,38,3

9,40,41,42,43,

44,45,46,47 

13 

 

  



 
 

KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN  TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG 

PERKEMBANGAN  ANAK USIA BALITA DI PUSKESMAS  

PENGAMBIRAN KOTA PADANG TAHUN 2015 

Data diri responden 

No. Kuesioner  :        (diisi oleh peneliti) 

Nama    :  

Usia   : 

Pekerjaan   : 

Pendidikan terakhir : 

 SD  SMP         SMA       PT  

Usia anak saat ini  :   

Anak ke   : 

Petunjuk pengisian :  

1. Isilah data terlebih dahulu 

2. Berilah tanda √ pada salah satu kolom yang ibu anggap benar 

3. Jika ada pertanyaan yang meragukan atau kurang di mengerti mohon 

ditanyakan kepada peneliti 

 

 

 



 
 

A. Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 

Balita 

No Pernyataan Benar Salah  

1 Pada waktu bayi ibu telentang, Masing – masing lengan 

dan tungkai akan bergerak dengan mudah pada usia 3 

bulan  

1 0 

2 Bayi usia 6 bulan sudah dapat berbalik paling sedikit 2 

kali dari telentang ke telungkup atau sebaliknya 

1 0 

3 Bayi usia 9 bulan belum mampu duduk sendiri selama 

60 detik tanpa di sangga oleh bantal, kursi atau dinding 

adalah hal yang normal 

0 1 

4 Anak usia 1 tahun sudah dapat berdiri selama 30 detik 

atau lebih dengan berpegangan pada kursi / meja 

1 0 

5 Anak belum dapat berjalan sendiri atau jalan dengan 

berpegangan pada usia 15 bulan 

0 1 

6 Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, anak dapat 

membungkuk untuk memungut mainan dilantai dan 

kemudian berdiri kembali pada usia 18 bulan adalah hal 

yang normal 

1 0 

7 Anak usia 21 bulan sudah dapat berjalan sepanjang 

ruangan tanpa jatuh 

1 0 

8 Anak belum dapat berjalan naik tangga sendiri. Dengan 

posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau 

pegangan tangga pada usia 2 tahun adalah hal yang 

normal 

0 1 

9 Anak dapat menendang bola kecil (sebesar bola tenis) 

ke depan tanpa berpegangan pada apapun pada usia 2,5 

tahun 

1 0 

10 Anak usia 3 tahun belum mampu berjalan mundur  0 1 

11 Anak sudah mampu mempertahankan keseimbangannya 

dalam waktu dua detik atau lebih saat berdiri satu kaki 

1 0 



 
 

pada usia 3,5 tahun 

12 Anak belum dapat berdiri dengan satu kaki tanpa 

berpegangan pada usia 4,5 tahun adalah hal yang 

normal 

0 1 

13 Anak dapat melompat dengan satu kaki beberapa kali 

tanpa pegangan pada usia 5 tahun 

1 0 

 

B. Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 

Balita 

No Pernyataan Benar  Salah  

14 Di usia 3 bulan, pada waktu bayi ibu telentang, ia akan 

mengikuti gerakan ibu dengan menggerakkan kepalanya 

dari kanan / kiri ke tengah 

1 0 

15 Bayi usia 6 bulan belum mampu meraih mainan yang 

diletakkan agak jauh, tetapi masih berada dalam 

jangkauan tangannya adalah hal yang normal 

0 1 

16 Bayi usia 9 bulan sudah mampu memindahkan mainan 

atau kue kering dari satu tangan ke tangan yang lain 

1 0 

17 Anak ibu dapat mempertemukan dua kubus kecil yang 

ia pegang tanpa bantuan pada usia 15 bulan 

1 0 

18 Anak sudah dapat memegang sendiri cangkir / gelas dan 

minum dari tempat tersebut tanpa tertumpah pada usia 

21 bulan 

1 0 

19 Anak yang belum dapat berjalan naik tangga sendiri. 

Dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding 

atau pegangan tangga pada usia 2 tahun adalah hal yang 

normal 

0 1 

20 Bila diberi pensil, anak usia 2,5 tahun sudah mulai 

mencoret-coret kertas tanpa bantuan / petunjuk 

1 0 

21 Anak usia 4 tahun belum mampu menggambar 

lingkaran dengan baik 

0 1 



 
 

22 Anak usia 4,5 tahun sudah mampu membedakan mana 

garis yang panjang dan pendek 

1 0 

23 Anak sudah mampu menggambar seperti yang di 

contohkan pada usia 5 tahun, seperti  

 

 

1 0 

 

C. Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Bahasa Anak Usia Balita 

No Pernyataan Benar  Salah 

24 Bayi ibu usia 3 bulan sudah dapat mengeluarkan suara-

suara lain (ngoceh) 

1 0 

25 Bayi usia 6 bulan sudah mampu mengeluarkan suara 

gembira bernada tinggi atau memekik tetapi bukan 

menangis 

1 0 

26 Bayi usia 9 bulan belum mampu menyadari kedatangan 

ibu pada waktu bermain sendiri dan ibu diam-diam 

datang berdiri dibelakang seperti mendengar 

kedatangan ibu 

0 1 

27 Anak sudah mampu untuk mengatakan 2 suku kata yang 

sama, misalnya, “ ma-ma”, “da-da”, atau “ pa-pa” pada 

usia 1 tahun 

1 0 

28 Anak dapat mengatakan “papa” ketika ia memanggil/ 

melihat ayahnya, atau mengatakan “mama” jika 

memanggil/ melihat ibunya pada usia 18 bulan 

1 0 

29 Anak belum dapat mengucapkan paling sedikit tiga kata 

yang mempunyai arti selain “papa” dan “mama” pada 

usia 21 bulan adalah hal yang normal 

0 1 

30 Anak belum mampu menunjuk dengan benar paling 

sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, hidung, 

atau bagian badan lain) pada usia 2 tahun 

0 1 

31 Anak usia 2,5 tahun menggunakan dua kata pada saat 1 0 



 
 

bicara, seperti “ minta minum” 

32 Anak sudah dapat menyebutkan dua diantara gambar 

yang ditunjuk tanpa bantuan, pada usia 3 tahun 

1  

33 Anak usia 4 tahun sudah dapat menyebutkan nama 

lengkapnya tanpa dibantu 

1  

34 Pada usia 5 tahun adalah hal yang normal bila anak 

belum dapat menunjuk warna dengan benar sesuai 

perintah ibu  

0 1 

 

D. Pengetahuan Ibu Tentang Perkembangan Sosial Anak Usia Balita 

No Pernyataan Benar  Salah  

35 Di usia 3 bulan, Pada waktu bayi ibu telentang, ia akan 

melihat atau menatap wajah ibu 

1 0 

36 Ibu melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang 

lucu, gambar, atau binatang peliharaan pada saat ia 

bermain sendiri pada usia 6 bulan 

1 0 

37 Bayi usia 9 bulan sudah dapat makan kue kering sendiri 1 0 

38 Anak ibu dapat membedakan ibu dengan orang yang 

belum ia kenal pada usia 1 tahun 

1 0 

39 Anak ibu belum dapat bertepuk tangan atau melambai-

lambai tanpa bantuan ibu pada usia 15 bulan, adalah hal 

yang normal 

0 1 

40 Anak usia 18 bulan belum dapat menunjukkan apa yang 

diinginkan tanpa menangis atau merengek 

0 1 

41 Anak sudah dapat memegang sendiri cangkir / gelas dan 

minum dari tempat tersebut tanpa tertumpah pada usia 

21 bulan 

1 0 

42 Anak di usia 2 tahun sudah dapat makan nasi sendiri 

tanpa banyak tumpah 

1 0 

43 Anak dapat mengenakan sepatunya sendiri pada usia 2,5 

tahun 

1 0 



 
 

44 Anak usia 3 tahun belum mampu untuk mengenakan 

celana panjang, kemeja, baju atau kaus kaki tanpa 

dibantu 

0 1 

45 Anak usia 4 tahun sudah dapat mengikuti aturan 

permainan saat bermain petak umpet, atau permainan 

lainya 

1 0 

46 Anak sudah dapat mengancingkan bajunya pada saat 

usia sudah mencapai 4,5 tahun 

1 0 

47 Anak usia 5 tahun mampu bereaksi dengan tenang atau 

tidak rewel ( tanpa menangis pada ibu ) pada saat ibu 

meniggalkannya 

1 0 

 

 

  



 
 

LAMPIRAN 7 

 

Output Hasil Penelitian 

 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bekerja 2 6.1 6.1 6.1 

IRT 31 93.9 93.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan terakhir 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 3 9.1 9.1 9.1 

SMP 10 30.3 30.3 39.4 

SMA 19 57.6 57.6 97.0 

PT 1 3.0 3.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

Pengetahuan ibu tentang perkembangan Motorik Kasar 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Kurang 

Baik 
11 33.3 33.3 33.3 

Baik 22 66.7 66.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

Pengetahuan ibu tentang perkembangan Motorik Halus 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Kurang 

Baik 
9 27.3 27.3 27.3 

Baik 24 72.7 72.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

Pengetahuan ibu tentang perkembangan bahasa  

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 

baik 
6 18.2 18.2 18.2 

Baik 27 81.8 81.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

Pengetahuan ibu tentang perkembangan Sosial 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Kurang 

baik 
10 30.3 30.3 30.3 

Baik 23 69.7 69.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

Pernyataan 1 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 21.2 21.2 21.2 

1 26 78.8 78.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 2 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 12.1 12.1 12.1 

1 29 87.9 87.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 3 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 60.6 60.6 60.6 

1 13 39.4 39.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 4 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 12.1 12.1 12.1 

1 29 87.9 87.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 5 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 11 33.3 33.3 33.3 

1 22 66.7 66.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

  



 
 

Pernyataan 6 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 9.1 9.1 9.1 

1 30 90.9 90.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 7 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 30.3 30.3 30.3 

1 23 69.7 69.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 8 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 13 39.4 39.4 39.4 

1 20 60.6 60.6 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 9 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 24.2 24.2 24.2 

1 25 75.8 75.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

Pernyataan 10 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 21.2 21.2 21.2 

1 26 78.8 78.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 11 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 24.2 24.2 24.2 

1 25 75.8 75.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 12 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 22 66.7 66.7 66.7 

1 11 33.3 33.3 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 13 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 36.4 36.4 36.4 

1 21 63.6 63.6 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

Pernyataan 14 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 6.1 6.1 6.1 

1 31 93.9 93.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 15 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 21 63.6 63.6 63.6 

1 12 36.4 36.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 16 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 15.2 15.2 15.2 

1 28 84.8 84.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

Pernyataan 17 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 21.2 21.2 21.2 

1 26 78.8 78.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

Pernyataan 18 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 36.4 36.4 36.4 

1 21 63.6 63.6 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 19 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 21.2 21.2 21.2 

1 26 78.8 78.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 20 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 33 100.0 100.0 100.0 

 

Pernyataan 21 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 60.6 60.6 60.6 

1 13 39.4 39.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 22 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 24.2 24.2 24.2 

1 25 75.8 75.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

 

Pernyataan 23 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 21 63.6 63.6 63.6 

1 12 36.4 36.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 24 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 3.0 3.0 3.0 

1 32 97.0 97.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 25 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 6 18.2 18.2 18.2 

1 27 81.8 81.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 26 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 30.3 30.3 30.3 

1 23 69.7 69.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

Pernyataan 27 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 6.1 6.1 6.1 

1 31 93.9 93.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 28 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 6.1 6.1 6.1 

1 31 93.9 93.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 29 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 45.5 45.5 45.5 

1 18 54.5 54.5 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 30 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 36.4 36.4 36.4 

1 21 63.6 63.6 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

  



 
 

Pernyataan 31 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 12.1 12.1 12.1 

1 29 87.9 87.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 32 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 3.0 3.0 3.0 

1 32 97.0 97.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 33 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 19 57.6 57.6 57.6 

1 14 42.4 42.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 34 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 60.6 60.6 60.6 

1 13 39.4 39.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

 

Pernyataan 35 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 3.0 3.0 3.0 

1 32 97.0 97.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 36 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 3.0 3.0 3.0 

1 32 97.0 97.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 37 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 17 51.5 51.5 51.5 

1 16 48.5 48.5 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 38 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 33 100.0 100.0 100.0 

 

  



 
 

 

Pernyataan 39 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 25 75.8 75.8 75.8 

1 8 24.2 24.2 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 40 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 27.3 27.3 27.3 

1 24 72.7 72.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 41 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 27.3 27.3 27.3 

1 24 72.7 72.7 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 42 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 45.5 45.5 45.5 

1 18 54.5 54.5 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

 

Pernyataan 43 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 45.5 45.5 45.5 

1 18 54.5 54.5 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 44 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 15.2 15.2 15.2 

1 28 84.8 84.8 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 45 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 6.1 6.1 6.1 

1 31 93.9 93.9 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

Pernyataan 46 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 13 39.4 39.4 39.4 

1 20 60.6 60.6 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

  



 
 

 

Pernyataan 47 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 60.6 60.6 60.6 

1 13 39.4 39.4 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

 

 

 


