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ABSTRACT 

CORRELATION BETWEEN PARENTS AWARENESS OF CHILD 

STIMULATION WITH GROSS MOTORIC DEVELOPMENT AT 

AGE 0 – 5 YEARS IN BUMI AJI VILLAGE ANAK TUHA DISTRICT 

CENTRAL LAMPUNG REGENCY 

 

By 

 

SILVIA MARISCHA 

 

 

“BALITA” (0-5 years old) is a period of self-supporting activity accomplishment 

child with its movement that supported by gross motor development. One of the 

factor that influence the gross motor development of child is stimulation. 

Stimulation is a very important requirement for a review of growth and child 

development. Stimulation is done by a mother and father who was the closest to 

the child, other family members and community groups in the environment in 

everyday life. Therefore, parents as caregivers nearest child should know more the 

process of child development and the factors that can influence it. The purpose of 

this study was to determine the correlation between parents awareness of child 

stimulation with gross motoric development at age 0 – 5 years in Bumi Aji village 

Anak Tuha district Central Lampung regency. This study was an observational 

study with cross sectional method. Its respondents consisted of 214 parents and 

214 children. Sample was taken by Slovin formula with Proportionate Stratified 

Random Sampling method. Data analysis is conducted using Chi Square. The 

result shows that 121 parents (56,5%) are having good and 160 children (74,8%) 

have a normal gross motor development. There is correlation between parent 

awareness of child stimulation with gross motoric development at age 0-5 years in 

Bumi Aji Village, Anak Tuha District, Centra Lampung Regency. 

 

Keywords : knowledge, stimulation, gross motor development. 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG 

STIMULASI DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR 

ANAK USIA 0-5 TAHUN DI BUMI AJI KECAMATAN ANAK TUHA 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

Oleh 

SILVIA MARISCHA 

Balita (usia 0-5 tahun), adalah suatu masa pada anak dengan pencapaian 

aktivitasnya yang mandiri. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan motorik 

kasar, dan salah satu yang mempengaruhinya adalah stimulasi. Stimulasi sangat 

penting untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Stimulasi 

perkembangan anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang paling dekat dengan anak, 

anggota keluarga lainnya, dan lingkungan di masyarakat sehari-hari. Oleh karena 

itu, orangtua sebagai pengasuh terdekat anak seharusnya mengetahui lebih banyak 

tentang proses perkembangan anak dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara tingkat pengetahuan orang tua tentang stimulasi dengan perkembangan 

motorik kasar anak berusia 0-5 tahun di desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha 

kabupaten Lampung Tengah. Penelitian observasional dengan metode cross 

sectional. Responden terdiri dari 214 orang tua dan 214 balita. Sampel didapatkan 

dari rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan metode Proporsional Stratified 

Random Sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Chi Square. 121 

orang tua (56,5 %) memiliki pengetahuan yang baik  dan 160 anak (74,8 %) 

memiliki perkembangan motorik kasar yang normal. Terdapat hubungan 

pengetahuan orang tua tentang stimulasi dengan perkembangan motorik kasar 

anak usia 0-5 tahun di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

Kata kunci : pengetahuan, stimulasi, motorik kasar 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa balita adalah masa keemasan (golden periode) dalam rentang 

perkembangan seorang individu. Masa ini merupakan masa kritis yang 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan anak dalam proses tumbuh kembang 

selanjutnya dan sangat menentukan kualitas hidup manusia, namun 

pemenuhan aktivitas hariannya masih tergantung penuh terhadap orang 

dewasa (Notoatmodjo,2010; Departemen kesehatan RI, 2009 ).  Pada masa 

ini, seorang anak selain mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, didapatkan 

pula tingginya tingkat kemampuan otak  penting untuk proses pembelajaran 

dan pengayaan perkembangan kecerdasan, keterampilan motorik dan sosial 

emosi (Departemen Kesehatan RI, 2009). 

   

Penyimpangan sekecil apapun pada masa ini apabila tidak terdeteksi akan  

mengurangi kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. Angka kejadian 

gangguan perkembangan anak di seluruh dunia masih tergolong tinggi yaitu di 

Amerika Serikat bekisar 12-16%, Thailand 24%,  Argentina 22%, dan 

Indonesia 13-18% (Hidayat, 2010). Prevalensi Gangguan perkembangan anak 

di Indonesia cenderung meningkat dalam 6 tahun terakhir. 
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Pada tahun 2005 di Rumah Sakit Umum Dr.Soetomo di Surabaya, dijumpai 

sebanyak 205 anak dan remaja yang mengalami gangguan perkembangan 

yaitu gangguan berbahasa terdapat 190 kasus, gangguan perkembangan 

motorik kasar maupun halus didapati 133 kasus, ada 45 kasus Sindrom Down, 

sedangkan anak yang menderita Cerebral Palsy ada 33 kasus. Sedangkan hasil 

survey yang dilakukan oleh suryawan di Bandung  ditemukan kasus 

mikrosefali ada 22 anak, autisme maupun ADHD (attention defisit 

hiperactivity disorder) terdapat 20 anak, 14 kasus anak dengan epilepsi, 13 

kasus hidrosefalus dan 12 kasus mengalami retardasi mental (Suryawan & 

Narendra, 2006). 

 

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Lampung tahun 2012 

sebesar 74,18%, dimana angka ini masih dibawah target yang diharapkan 

yaitu 90%. Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, maka hanya ada 5 (lima) 

Kabupaten Kota yaitu Metro, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus dan 

Lampung Timur yang telah mencapai target yang diharapkan. Untuk cakupan 

Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Provinsi lampung tahun 2011 sebesar 

2,63% dimana angka ini sudah cukup baik, dimana BGM maksimal adalah 

kurang dari 15% (Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2012). 

 

Adapun sebuah penelitian di Jakarta Barat yang dilakukan tahun 2009 

menggunakan tapis Denver II menemukan 25% populasi anak berusia enam 

bulan tiga tahun termasuk dalam kategori tersangka menderita gangguan 

perkembangan. Data ini didukung oleh hasil studi lain di Bandung yang 

menyatakan  22,4% bayi berusia 12-14 bulan dengan riwayat berat badan lahir 
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rendah (BBLR) mengalami tersangka gangguan perkembangan (Hertanto et 

al, 2009). 

 

Salah satu  perkembangan pada masa balita adalah pada aspek motorik kasar. 

Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motor yang melibatkan otot-otot 

besar dan salah satunya dipengaruhi oleh interaksi orangtua terhadap anak 

utamanya dalam bentuk stimulasi. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah 

akan lebih cepat berkembang jika dibandingkan dengan anak yang kurang 

atau tidak mendapatkan stimulasi (IDAI, 2012). 

 

Pengetahuan merupakan domain penting untuk terbentuknya perilaku 

seseorang (Notoadmojo, 2003). Pengetahuan orangtua mengenai tumbuh 

kembang anak dapat meningkatkan persepsi mengenai pentingnya stimulasi 

dan dalam menstimulasi perkembangan anak sesuai tahapan (IDAI, 2012). 

 

Sampai saat ini di Indonesia belum ada survei yang menggali pengetahuan dan 

pentingnya stimulasi orangtua pada tahapan tumbuh kembang anak. Survey 

awal yang dilakukan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, 

didapatkan data balita yang mengalami perkembangan dibawah normal 

sebesar 20% dari jumlah  balita yang berkunjung. Selain itu di Desa ini belum 

adanya studi mengenai eksplorasi perkembangan motorik kasar anak, 

sehingga menggerakkan kami untuk melakukan kajian penelitian ini sekaligus 

menggali pengetahuan orangtua mengenai tumbuh kembang dan stimulasi 

pada anak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan pengetahuan orang tua tentang stimulasi dengan 

perkembangan motorik kasar anak usia 0-5 tahun Di Desa Bumi Aji 

kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan orang tua tentang 

stimulasi dengan perkembangan motorik kasar anak usia 0-5 tahun Di 

Desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan orang tua tentang stimulasi Di Desa Bumi 

Aji kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

b. Mengetahui perkembangan motorik kasar anak usia 0-5tahun Di Desa 

Bumi Aji kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

c. Menganalisis hubungan pengetahuan orang tua tentang stimulasi 

dengan perkembangan motorik kasar anak usia 0-5 tahun Di Desa 

Bumi Aji kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Pengetahuan 

Menambah keragaman ilmu pengetahuan dan penelitian bagi dunia 

kedokteran pada umumnya, khususnya ilmu kedokteran anak mengenai 

perkembangan anak dan faktor yang mempengaruhinya. 

1.4.2 Manfaat Pendidikan 

Memberikan referensi tentang peran stimulasi orang tua terhadap 

perkembangan motorik kasar anak usia 0-5 tahun dalam perkembangan 

anak. 

1.4.3 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti selanjutnya 

Merupakan referensi mengenai stimulasi yang berperan dalam 

menunjang perkembangan motorik kasar anak usia 0-5tahun. 

b. Bagi Subyek 

Memberikan masukan kepada orang tua khususnya dalam 

menerapkan stimulasi yang baik untuk perkembangan motorik kasar 

anak. 

c. Bagi Posyandu Dan Dinas Kesehatan Setempat  

Sebagai referensi dalam memberikan penyuluhan kepada orang tua 

mengenai pentingnya stimulasi sebagai usaha pengoptimalan 

perkembangan motorik kasar usia 0-5 tahun.  

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan setempat sebagai sumber 

rujukan data mengenai perkembangan motorik kasar dan tingkat 

pengetahuan orang tua di Desa Bumi Aji. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tumbuh Kembang Anak 

2.1.1 Pengertian Tumbuh Kembang Anak 

Anak memiliki suatu ciri yang khas yaitu selalu tumbuh dan 

berkembang sejak saat konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Hal 

inilah yang membedakan dari orang dewasa. Meskipun pertumbuhan 

dan perkembangan merupakan proses yang berbeda, keduanya tidak 

berdiri sendiri, saling berkaitan satu sama lain (IDAI, 2012). 

Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yaitu perubahan 

dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun 

individu yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pon, kilogram) 

dan ukuran panjang (cm, meter) (Harlimsyah, 2007). 

 

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan 

fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, sebagai 

hasil dari proses pematangan. Disini menyangkut adanya proses 

diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ 

yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat 

memenuhi fungsinya. Perkembangan merupakan suatu proses yang 

bersifat kualitatif yang pengukurannya jauh lebih sulit daripada 
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pengukuran pertumbuhan. Termasuk juga perkembangan emosi, 

intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan 

berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu (Adriana, 

2011). 

 

2.1.2 Tahapan Tumbuh Kembang 

Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan, 

dan berkesinambungan dimulai sejak konsepsi sampai dewasa. Menurut 

(IDAI, 2012) walaupun terdapat beberapa variasi akan tetapi setiap 

anak akan melewati suatu pola tertentu yang merupakan tahap-tahap 

pertumbuhan dan perkembangan sebagai berikut: 

2.1.2.1 Masa prenatal atau masa intrauterin (masa janin dalam 

kandungan). Masa ini dapat dibagi menjadi dua periode: 

a. Masa embrio ialah sejak konsepsi sampai umur kehamilan 

delapan minggu. Ovum yang telah dibuahi dengan cepat 

menjadi suatu organisme, terjadi diferensiasi yang 

berlangsung cepat, terbentuk sistem organ dalam tubuh. 

b. Masa fetus ialah sejak umur sembilan minggu sampai 

kelahiran. Masa ini terdiri dari dua periode : 

1) Masa fetus dini, sejak usia sembilan minggu sampai 

dengan trimester kedua kehidupan intra uterin, terjadi 

percepatan pertumbuhan pembentukan jasad manusia 
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sempurna dan alat tubuh telah terbentuk dan mulai 

berfungsi. 

2) Masa fetus lanjut, pada trimester akhir pertumbuhan 

berlangsung pesat dan adanya perkembangan fungsi-

fungsi 

c. Masa postnatal atau masa setelah lahir terdiri dari beberapa 

periode: 

1) Masa neonatal (0-28 hari), terjadi adaptasi terhadap 

lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah, serta 

mulai berfungsinya organ-organ tubuh lainnya. 

2) Masa bayi, dibagi menjadi dua bagian: 

a. Masa bayi dini (1-12 bulan), pertumbuhan yang pesat 

dan proses pematangan berlangsung secara kontinu 

terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. 

b. Masa bayi akhir (1-2 tahun), kecepatan pertumbuhan 

mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam 

perkembangan motorik dan fungsi eksresi. 

3) Masa prasekolah ( 2-6 tahun) 

Pada saat ini pertmbuhan berlangsung dengan stabil , 

terjadi perkembangan dengan aktifitas jasmani yang 

bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses 

berfikir. 

4) Masa sekolah atau masa pubertas (wanita : 6-10 tahun, 

laki-laki : 8-12 tahun). 
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Pertumbuhan berlangsung lebih cepat dibandingkan  

dengan masa prasekolah, keterampilan dan intelektual 

makin berkembang, senang bernain berkelompok dengan 

jenis kelamin yang sama. 

5) Masa adolesensi atau masa remaja (wanita: 10-18 tahun, 

laki-laki:12-20 tahun). 

Anak wanita 2 tahun lebih cepat memasuki masa 

adolesensi dibanding anak laki-laki. Masa ini merupakan 

transisi dari periode anak ke dewasa. Pada masa ini 

terjadi percepatan pertumbuhan berat badan dan tinggi 

badan yang sangat pesat yang disebut Adolescent Growth 

Spurt. Pada masa ini terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan pesat dari alat kelamin dan timbulnya 

tanda-tanda kelamin sekunder (IDAI, 2012). 

 

2.1.3 Ciri-ciri Perkembangan 

Menurut IDAI 2012, perkembangan anak memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Perekembangan melibatkan perubahan 

Karena perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan maka 

setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. 

2. Perkembangan awal menetukan pertumbuhan selanjutnya 

Seseorang tidak akan bisa melewati suatu tahap perkembangan 

sebelum ia melewati tahap sebelumnya. 

3. Perkembangan mempunyai pola yang tepat  
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Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang 

tetap, yaitu: 

1) Perkembangan terjadi lebih dahulu didaerah kepala, kemudian 

menuju kearah kaudal. Pola ini disebut pola sefalokaudal. 

2) Perkembangan terjadi lebih dulu didaerah proksimal (gerakan 

kasar) lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang 

mempunyai kemampuan dalam gerakan halus. Pola ini disebut 

proksimosdial. 

4. Perkembangan memiliki kecepatan yang berbeda 

Seperti halnya pertumbuhan, perkembangan berlangsung dalam 

kecepatan yang berbeda-beda. Kaki dan tangan berkembang pesat 

pada awal masa remaja, sedangkan bagian tubuh yang lain mungkin 

berkembang pesat pada masa lainnya. 

5. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan 

Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun 

demikian, terjadi peningkatan mental, ingatan, daya nalar, assosiasi 

dan lain-lain. 

 

2.1.4 Perkembangan motorik kasar anak usia 0-5 tahun 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita, 

karena pada masa ini pertumbuhan dasar akan mempengaruhi dan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa balita, 

perkembangan kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, 

emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan 

landasan perkembangan selanjutnya. Perkembangan moral dan dasar-
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dasar kepribadian juga dibentuk pada masa ini, sehingga setiap kelainan 

atau penyimpangan sekecil apapun bila tidak terdeteksi, apalagi tidak 

ditangani dengan baik akan mengurangi kualitas sumber daya manusia 

dikemudian hari (Departemen Kesehatan RI, 2007). 

 

Perkembangan motorik kasar adalah perkembangan dari unsur 

kematangan, pengendalian gerak tubuh dan erat kaitannya dengan 

perkembangan pusat motorik diotak yakni korteks frontalis yaitu area 4 

Broadmann yang merupakan area motorik primer (Price, 2005). 

Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan oto-totot besar 

atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh 

kematangan anak itu sendiri. Perkembangan motorik kasar meliputi 

penggunaan otot-otot kasar seperti tangan, kaki dan badan (Irmawati, 

2007). 

Pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak berbeda, ada 

yang cepat dan ada yang lambat, tergantung faktor bakat (genetik), 

lingkungan (gizi dan cara perawatan kesehatan), dan konvergensi 

(perpaduan antara bakat dan lingkungan). Oleh karena itu perlakukan 

terhadap anak tidak dapat disamaratakan, sebaiknya dengan 

mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak 

(Diteknis Diklusepa, 2003: 8) 

Pada prinsipnya, motorik kasar merupakan gerakan otot-otot besar. 

Yakni gerakan yang dihasilkan otot-otot besar seperti otot tungkai dan 

lengan. Misalnya gerakan menendang, menjejak, meraih dan melempar. 
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Tujuan pendidikan fisik motorik atau disebut motorik kasar ini agar 

anak-anak yang masih kecil adalah untuk mengembangkan 

keterampilan dan ketertarikan fisik jangka panjang. Seperti halnya teori 

Karl Groos dalam Izzaty (2005: 27), yang teorinya bermana teori 

biologis mengatakan: “Anak-anak bermain oleh karena anak-anak harus 

mempersiapkan diri dengan anak-anak binatang, yang bermain sebagai 

latihan mencari nafkah, maka anak manusiapun bermain untuk melatih 

organ-organ jasmani dan rohaninya untuk menghadapi masa depannya”. 

Hakekatnya, perkembangan motorik anak berkaitan erat dengan faktor 

lainnya. Selain berkaitan erat dengan fisik dan intelektual anak, 

kemampuan motorikpun berhubungan dengan aspek psikologis anak. 

Damon & Hart menyatakan bahwa kemampuan fisik berkaitan dengan 

self imager anak. Anak yang memiliki kemampuan fisik yang lebih baik 

di bidang olah raga akan menyebabkan dia dihargai teman-temannya. 

Hal ini juga seiring dengan hasil penelitian yang dilakukan Ellerman 

bahwa kemampuan motorik yang baik berhubungan erat dengan self-

esteem (Sumantri, 2005: 25). Anak-anak menyenangi latihan 

keterampilan. Anak akan berdiri pada papan keseimbangan atau 

menendang bola, mencoba beberapa teknik berbeda sampai menentukan 

suatu pekerjaan yang benar. Hal ini memberikan rasa percaya diri untuk 

mengembangkan keterampilan selanjutnya seperti aktif berinisiatif 

ketika anak bermain sendiri. Banyak aktivitas permainan yang 

melibatkan motorik kasar anak pada usia 0 – 6 tahun yang dilakukan di 

lembaga Pendidikan Usia Dini antara lain bermain ayunan, memanjat, 
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menggali terowongan di pasir, melempar dan menangkap bola, 

melompat tali, berjalan lambat pada papan keseimbangan, mengendarai 

sepeda roda tiga, meluncur diperosotan, menarik gerobak mainan, 

mendorong kereta dorong, melukis dengan cat air, berlari di atas 

rumput, mengetuk palu, menggergaji, menanam, bermain pasir dan lain 

sebagainya (Price, 2005). 

Motorik kasar mempunyai gerakan-gerakan dasar seperti, berjalan 

meliputi jalan cepat, jalan lambat, jalan mundur, jalan dengan ujung 

jari, jalan dengan tangan di pinggang dan lain-lain. Berdiri, meliputi 

berdiri dengan ujung kaki dan dihitung sampai 5, berdiri dengan satu 

kaki dan menghitung sampai 5, bediri dengan cara sebelumnya dengan 

mata tertutup (Sumantri, 2005: 26). 

Keseimbangan, aktivitas ini dapat dilakukan pada papan titian. Pertama 

berdiri di atas papan titian, berjalan dengan satu kaki pada papan titian 

dan satu kaki lainnya di lantai, berjalan pada papan titian dengan dua 

kaki, berjalan perlahan (ke depan), berjalan menyamping (dimulai 

dengan kaki yang dominan), berjalandengan tas (benda lain) di atas 

kepala, berjalan perlahan (mundur) dan berjalan mundur dengan tas 

(sesuatu) di atas kepala. Berlari, meliputi berlari cepat, berlari perlahan, 

berlari dengan ujung jari, berlari dengan tangan ke belakang, berlari 

dengan langkah pendek dan langkah panjang, berlari ke arah tertentu 

yang disebutkan guru dan seterusnya. Melompat, meliputi, melompat di 

tempat ke atas dan ke bawah, melompat dengan satu kaki (engklek), 

melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke udara dan 
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melompat dengan membuat putaran (memutar), melompat dengan mata 

tertutup dan seterusnya. Melompat dengan ketinggian tertentu (mulai 

dari melompat rendah), melompat seperti binatang (katak, belalang atau 

kanguru). Mencongklang, yaitu gerakan dengan langkah maju pada satu 

kaki dan satu kaki lainnya mengikuti namun dengan posisi tetap di 

belakang. Gerakan ini dilakukan seperti gerakan kuda atau rusa berlari. 

Sebaiknya anak-anak dibantu melakukan gerakan dengan prosedur/cara 

yang benar. Meloncat. Meloncat mungkin merupakan gerakan tubuh 

yang cukup sulit bagi anak usia dini. Sebelum melakukan, pendidik 

harus menjelaskan cara melakukan gerakan meloncat. Gerakan ini 

dilakukan dengan cara melangkahkan satu kaki, ketika kaki tersebut 

berada di udara, kaki lainnya melangkah maju. Bermain bola, seperti 

melempar, menangkap, menendang, menyepak, menggiring, 

menggelinding, melambung, memukul bola yang dilambungkan dan 

menyebak bola (Sumantri, 2005: 26). 

A. Jenis-Jenis Motorik Kasar 

Motorik kasar mencakup gerakan otot-otot besar seperti otot tungkai 

dan lengan. Adapun jenis perkembangan motorik kasar menurut 

Sumantri (2005: 26) pada anak adalah: 

a. Menangkap sesuatu 

b. Meraih sebuah benda 

c. Berjalan 

d. Melompat 

e. Memainkan jari-jari 
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f. Melempar benda 

g. Meremas-remas kertas 

h. Menirukan sesuatu berjalan 

i. Duduk 

j. Berdiri 

k. Menendang sesuatu 

l. Naik dan turun tangga 

m. Merangkak 

n. Memukul 

o. Mengayunkan tangan 

p. Berguling ke kanan dan ke kiri 

 

2.1.5 Kebutuhan Dasar Anak  

Memahami perkembangan anak diperlukan suatu kepekaan terhadap 

kebutuhan anak. Menurut Hidayat (2008), kebutuhan dasar anak untuk 

perkembangan digolongkan menjadi tiga, yaitu:  

a. Asuh (kebutuhan fisik-biomedis) 

Kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan fisik yang harus dipenuhi 

dalam proses tumbuh kembang anak. Kebutuhan ini meliputi 

kebutuhan akan gizi atau nutrisi, perawatan kesehatan dasar, 

kebutuhan akan tempat atau perlindungan yang layak, kebutuhan 

hygiene perseorangan dan sanitasi lingkungan yang sehat, kebutuhan 

akan pakaian, kebutuhan kesehatan jasmani dan rekreasi.  
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b. Asih (kebutuhan emosi dan kasih sayang)  

Kebutuhan ini berdasarkan adanya pemberian kasih sayang pada anak 

atau memperbaiki psikologi anak. Perkembangan anak dalam 

kehidupan banyak ditentukan perkembangan psikologis yang 

termasuk di dalamnya adanya perasaan kasih sayang atau hubungan 

anak dengan dengan orang tua atau orang di sekelilingnya karena 

akan memperbaiki perkembangan psikososialnya. Terpenuhinya 

kebutuhan ini akan meningkatkan ikatan kasih sayang yang erat 

(bonding) dan terciptanya rasa percaya yang kuat (basic trust).  

c. Asah (kebutuhan stimulasi mental)  

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak, 

untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan 

sesuai dengan usia tumbuh kembang. Pemenuhan kebutuhan asah 

(stimulasi mental) akan memperbaiki perkembangan anak sejak dini 

sehingga perkembangan psikososial, kecerdasan, kemandirian, dan 

kreativitas pada anak akan sesuai dengan harapan atau usia tumbuh 

kembang.  

 

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

Menurut IDAI (2012), pada umumnya anak memiliki pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal, dan ini merupakan hasil interaksi banyak faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor-faktor 

tersebut dibagi dalam dua golongan, yaitu faktor internal dan eksternal. 
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2.2.1  Faktor internal  

a. Perbedaan ras/etnik atau suku bangsa 

Ras atau suku bangsa mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Beberapa suku bangsa menunjukkan 

karakteristik yang khas, misalnya suku Asmat di Irian Jaya secara 

turun temurun berkulit hitam. Demikian juga kebangsaan tertentu 

menunjukkan karakteristik tertentu seperti bangsa Asia cenderung 

pendek dan kecil, sedangkan bangsa Eropa dan Amerika cenderung 

tinggi dan besar (Supartini, 2004) 

b. Keluarga 

Ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh tinggi 

pendek, gemuk atau kurus. 

c. Umur 

Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun 

pertama kehidupan dan masa remaja. 

d. Jenis kelamin 

Fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat 

daripada laki-laki. Tetapi setelah melewati masa pubertas, 

pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat. 

e. Genetik  

Genetik adalah bawaan anak yaitu potensi yang akan menjadi ciri 

khasnya. Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada 

tumnbuh kembang anak seperti dwarfisme (kerdil) 
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f. Kelainan kromosom 

Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan 

pertumbuhan seperti pada Sindroma Down’s dan Sindroma Turner’s.  

 

2.2.2 Faktor ekternal / Lingkungan 

a. Faktor pranatal : 

1) Gizi  

Nutrisi ibu hamil terutama dalam trimester akhir kehamilan akan 

mempengaruhi pertumbuhan janin. 

2)   Mekanis 

Posisi fetus yang abnormal bisa menyebabkan kelainan 

kongenital seperti club foot. 

3)   Toksin/zat kimia 

Beberapa obat-obatan seperti Aminopterin, Thailidomid dapat 

menyebabkan kelainan kongenital seperti palatoskisis. 

4)   Endokrin 

Diabetes mellitus dapat menyebabkan makrosomia, kardiomegali, 

hiperplasia adrenal. 

5)   Radiasi 

Paparan radium dan sinar rontgen dapat mengakibatkan kelainan 

pada janin seperti mikrosefali, spina bifida , retardasi mental, dan 

deformitas anggota gerak, kelainan kongenital mata, kelainan 

jantung. 
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6)   Infeksi 

Infeksi pada trimester pertama dan kedua oleh TORCH 

(Toksoplasma, Rubella, Sitomegalo virus, Herpes Simpleks) dapat 

menyebabkan kelainan pada janin: katarak, bisu, tuli, mikrosefali, 

retardasi mental dan kelainan jantung kongenital. 

7)   Kelainan imunologi 

Eritroblastosis fetalis timbul atas dasar perbedaan golongan darah 

antara janin dan ibu sehingga membentuk antibodi terhdap sel 

darah merah janin, kemudian melalui plasenta masuk dalam 

peredaran darah yang selanjutnya mengakibatkan  

hiperlbilirubininemia dan Lern icterus yang akan menyebabkan 

kerusakan jaringan otak.  

8)   Anoksia embrio 

Anoksia embrio yang disebabkan oleh gangguan fungsi plasenta 

menyebabkan pertumbuhan tergamggu. 

9)   Psikologi ibu 

Kehamilan persalinan pada bayi seperti trauma kepala dan 

asfiksia dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. 

 

2.2.3 Faktor persalinan  

Komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala dan asfiksia dapat 

menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. 

a. Pasca natal : 

1)   Gizi 
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Untuk tumbuh kembang bayi, dibutuhkan zat makanan yang 

adekuat 

2)   Penyakit kronis / kelainan kongenital 

Tuberkulosis, anemia, kelainan jantung bawaan mengakibatkan 

retardasi pertumbuhan jasmani. 

3)   Lingkungan fisik dan kimia 

Lingkungan adalah tempat anak tersebut hidup yang berfungsi 

sebagai penyedia kebutuhan dasar anak (provider). Sanitasi 

lingkungan yang kurang baik, kurangnya sinar matahari, paparan 

sinar radioaktif, zat kimia tertentu (Pb, mercuri, rokok dll) 

mempunyai dampak yang negatif terhdap pertumbuhan anak. 

4)   Psikologi 

Hubungan anak dengan orang sekitarnya. Seseorang anak tidak 

dikehendaki oleh orang tuanya atau anak yang selalu merasa 

tertekan, akan mengalami hambatan didalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

5)   Endokrin 

Gangguan hormon, misalnyapada penyakit hipotiroid akan 

menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan. 

Defisiensi hormon pertumbuhan akan menyebabkan anak menjadi 

kerdil. 

6)   Sosio-ekonomi 

Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, 

kesehatan lingkungan yang jelek dan ketidaktahuan akan 

menghambat pertumbuhan anak. 
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7)   Lingkungan pengasuhan 

Pada lingkungan, interaksi ibuanak sangat mempengaruhi tumbuh 

kembang anak. 

8)   Stimulasi 

Perkembangan memerlukan rangsangan stimulasi khususnya 

dalam keluarga, misalnya penyediaam alat mainan, sosialisasi 

anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain terhadap kegiatan 

anak.  

9)   Obat-obatan 

Pemakaian kortikosteroid jangka lama akan menghambat 

pertumbuhan, demikian halnya dengan pemakaian obat 

perangsang terhadap susunan saraf yang menyebabkan 

terhambatnya produksi hormon pertumbuhan (DEPKES, 2010). 

 

2.3 Alat untuk mengukur perkembangan 

Untuk menilai perkembangan anak, banyak instrumen yang dapat digunakan. 

Salah satu instrumen skrining yang dipakai secara international untuk 

menilai perkembangan anak adalah DDST (Denver Development Screening 

Test) dan KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan).   

 

2.3.1 Denver II 

DDST (Denver Development Screening Test) adalah sebuah metode 

pengkajian yang digunakan secara luas untuk menilai kemajuan 

perkembanagn anak usia 0-6 tahun. Nama Denver menunjukkan bahawa 
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uji skrining ini dibuat di University of Colorado Medical Center di 

Denver. 

 

Menurut Frankernburg dan Borowitz (1986) DST tidak hanya 

mengidentifikasi lebih dari separo dengan kelainan bicara. Dan 

Frankernburg melakukan revisi dan standarisasi kembali DDST dan juga 

perkembangan pada sector bahasa ditambah, yang kemudian hasil revisi 

dari DDST dinamakan Denver II. 

 

2.3.2 Manfaat Denver II 

Penyimpangan perkembangan pada bayi dan anak usia dini seringkali 

dideteksi dengan pemeriksaan fisik rutin, denver II dikembangkan untuk 

membantu petugas kesehatan dalam mendeteksi masalah perkembangan 

anak usia dini. Menurut studi yang dilakukan oleh “The Public Health 

Agency of Canada”, Denver II adalah metode tes yang paling banyak 

digunakan untuk skrining masalah perkembangan anak. Tujuan pokok dari 

Denver II bukan untuk menetapkan diagnosis akhir, melainkan sebagai 

metode cepat untuk mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan 

evaluasi lebih lanjut. Manfaat pengkajian perkembangan dengan 

menggunakan Denver II tergantung pada usia anak. Pada bayi baru lahir, 

tes ini dapat mendeteksi berbagai masalah neurologis, salah satunya 

serebral palsi. 

Denver II ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain: 

1. Menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan usianya. 

2. Menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat. 
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3. Menilai tingkat perkembnagan anak yang tidak menunjukan gejala 

kemungkinan adanya kelainan perkembnagan. 

4. Memastikan anak yamg diduga mengalami kelainan perkembangan.  

5. Memantau anak yamg beresiko mengalami kelainan perkembangan. 

 

Sebelum menerapkan Denver II, terlebih dahulu kita harus memahami apa 

yang hendak diukur melalui tes tersebut. Agar tidak terjadi 

kesalahpahaman beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait tes Denver 

II, yaitu: 

1. Denver II bukan merupakan tes IQ dan bukan alat peramal 

kemampuan adaptif atau intelektual (perkembangan ) pada masa yang 

akan datang. 

2. Denver II tidak digunakan untuk menetapkan diagnosis seperti 

kesukaran belajar , gangguan bahasa, gangguan emosiomal, dsb. 

3. Denver II diarahkan untuk membandingkan kemampuan 

perkembangan anak dengan anak lain seusia, bukan sebagai pegganti 

evaluasi diagnostik atau pemeriksaan fisik (Anonim, 2010). 

 

2.3.3 Isi Denver II 

Denver II terdiri atas 125 item perkembangan yang sesuai dengan usia 

anak, mulai dari 0-6 tahun. Item-item tersebut tersusun dalam formulir 

khusus dan terbagi menjadi 4 sektor, yaitu: 

1. Sektor personal sosial, yaitu penyesuaian diri di masyarakat dan 

kebutuhan pribadi. 
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2. Sektor motorik halus-adaptif, yaitu koordinasi mata-tangan, 

kemampuan memainkan , dan menggunakan benda-benda kecil, serta 

pemecahan masalah. 

3. Sektor bahasa , yaitu mendengar, mengerti dan menggunakan bahasa. 

Didalam Denver II perkembangan dites sesuai dengan penilaian yang 

diberikan pada balok P (lulus), F (gagal), R (menolak) dan No (tidak 

mendapat lesempatan untuk melaksanakan tugas). 

Interpretasi : 

1. Lebih / Advance 

Bila anak lulus melakukan tugas yang terletak disebelah kanan 

garis umur, perkembnagan anak dinyatakan lebih pada tugas 

tersebut. 

2. Berhasil / O.k 

Bila anak gagal melakukan tugas yang terletak disebelah kanan 

garis umur dinilai normal, demikian juga bila anak lulus (P), gagal 

(F) atau menolak (R) pada tugas perkembangan dimana garis umur 

terletak antara persentil 25 dan 75, maka dikategorikan normal. 

3. Peringatan / caution 

Bila seorang anak gagal (F) atau menolak (R) tugas perkembangan, 

dimana garis umur terletak lengkap disebelah kiri garis umur. 

4. Keterlambatan / Delay 

Bila anak gagal atau menolak melakukan tugas yang terletak 

lengkap disebelah kiri garis umur. 
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5. Tidak ada kesempatan / No opportunity 

Bila orang tua melaporkan anaknya tidak mempunyai kesempatan 

mencoba suatu tugas dinilai nol. Namun tidak dimasukkan dalam 

interpretasi tes secara keseluruhan. 

Setelah dilakukan interpretasi penilaian individual, maka dapat 

ditarik sebagi berikut: 

1. Normal  

Bila didapatkan ada keterlambatan atau paling banyak satu 

caution 

2. Suspect  

Bila didapatkan >2 caution dan atau >1 keterlambatan. 

3. Tidak dapat diuji 

Bila ada skor menolak pada 1 atau lebih uji coba terletak 

disebelah kiri garis umur atau menolak pada >1 uji coba yang 

ditembus garis umur pada daerah 75-90% (Anonim, 2010) 

 

2.4 KPSP 

2.4.1 Pengertian 

KPSP (Kuesioner Pra Skrening Perkembangan) merupakan tes 

pemeriksaan perkembangan anak dengan menggunakan kuesioner 

(Depkes RI, 2010).  

2.4.2 Tujuan 

Tujuan skrining/pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP 

adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada 

penyimpangan. 
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2.4.3 Jadwal Skrining 

Jadwal skrining/pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3, 6, 9, 12, 

15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66  dan 72 bulan. Jika anak belum 

mencapai umur skrining tersebut, minta ibu datang kembali pada umur  

skrining yang terdekat untuk pemeriksaan rutin. Misalnya bayi umur 7 

bulan, diminta datang kembali untuk skrining pada umur 9 bulan. 

Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah 

tumbuh kembang sedangkan umur anak bukan umur skrining maka 

pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur skrining terdekat yang 

lebih muda. 

 

2.4.4 Alat / instrument 

1. Formulir KPSP menurut umur, berisi 9-10 pertanyaan tentang 

kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP 

anak umur 0-72 bulan. 

2. Alat Bantu pemeriksaan berupa : pensil, kertas, bola sebesar bola 

tennis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, 

kismis, kacang tanah, potongan biscuit kecil berukuran 0,5-1 cm. 

 

2.4.5 Cara menggunakan KPSP 

1. Pada waktu pemeriksaan / skrining, anak harus dibawa. 

2. Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan dan tahun 

anak lahir. Bila umur anak lebih dari 16 hari dibulatkan menjadi 

satu bulan, contoh pada bayi umur 3 bulan 16 hari, dibulatkan 
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menjadi 4 bulan dan bila umur bayi 3 bulan 15 hari dibulatkan 

menjadi 3 bulan. 

3. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan 

umur anak. 

4. KPSP terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu: 

a. Pertanyaan yang dijawab oleh ibu/pengasuh anak, contoh: 

“Dapatkah bayi makan kue sendiri?” 

b. Perintahkan kepada ibu/pengasuh anak atau petugas untuk 

melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Contoh: “Pada 

posisi bayi anda telentang, tariklah bayi anda pada pergelangan 

tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk.” 

5. Jelaskan kepada orangtua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab, 

oleh karena itu pastikan ibu/pengasuh anak mengerti apa yang 

ditanyakan kepadanya. 

6. Tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan, satu persatu. Setiap 

pertanyaan hanya ada 1 jawaban, Ya atau Tidak. Catat jawaban 

tersebut pada formulir. 

7. Ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu/pengasuh anak 

menjawab pertanyaan. 

8. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. 
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2.4.6 Interpretasi hasil KPSP  

1. Hitunglah berapa jawaban Ya. 

a. Jawaban Ya: Bila ibu/pengasuh anak menjawab: anak bisa atau 

pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. 

b. Jawaban Tidak: Bila ibu/pengasuh anak menjawab: anak belum 

pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu/pengasuh anak tidak 

tahu. 

2. Jumlah jawaban „Ya‟ = 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya (S). 

3. Jumlah jawaban „Ya‟ = 7 atau 8, perkembangan anak meragukan (M) 

4. Jumlah jawaban „Ya‟ = 6 atau kurang, kemungkinan ada 

penyimpangan (P) 

5. Untuk jawaban “Tidak”, perlu dirinci jumlah jawaban tidak menurut 

jenis keterlambatan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, 

sosialisasi dan kemandirian) 

 

2.4.7 Intervensi 

1. Bila perkembangan anak sesuai umur (S), lakukan tindakan berikut: 

a. Beri pujian kepada ibu karena telah mengasuh anaknya dengan 

baik. 

b. Teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

c. Beri stimulasi perkembangan anak setiap saat, sesering mungkin, 

sesuai dengan umur dan kesiapan anak. 

d. Ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan 

di posyandu secara teratur sebulan 1 kali dan setiap ada kegiatan 
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BKB. Jika anak sudah memasuki usia pra-sekolah (36-72 bulan), 

anak dapat diikutkan pada kegiatan di Pusat PADU, Kelompok 

Bermain dan Taman Kanak-Kanak. 

e. Lakukan pemeriksaan/skrining rutin menggunakan KPSP setiap 

bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan 

pada anak umur 24 sampai 72 bulan 

2.  Bila perkembangan anak meragukan (M), lakukan tindakan berikut : 

a. Beri petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi perkembangan 

pada anak lebih sering lagi, setiap saat dan sesering mungkin. 

b. Ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan 

anak untuk mengatasi penyimpangan / mengejar ketertinggalannya. 

c. Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan 

adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan 

perkembangannya. 

d. Lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan 

menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak. 

e. Jika hasil KPSP ulang jawaban “Ya” tetap 7 atau 8 maka 

kemungkinan ada penyimpangan (P). 

3.  Bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan (P), lakukan 

tindakan berikut:  

Rujukan ke Rumah Sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah 

penyimpangan perkembangan (gerak kasar, gerak halus, bicara dan 

bahasa, sosialisasi dan kemandirian) (Depkes RI, 2012). 
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2.5 Stimulasi  

2.5.1 Pengertian Stimulasi 

Kebutuhan ASAH meliputi: stimulasi (rangsangan) dini pada semua indera 

(pendengaran, penglihatan, sentuhan, membau, mengecap), sistem gerak 

kasar dan halus, komunikasi, emosi-sosial dan rangsangan untuk berpikir. 

Stimulasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi yang 

terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang 

mendapatkan stimulasi. Pemberian stimulasi ini sudah dapat dilakukan 

sejak masa pranatal, dan setelah lahir dengan cara menetekan bayi pada 

ibunya sedini mungkin.Asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan 

mental psikososial anak yang didapat melalui pendidikan dan latihan 

(Soetjiningsih, 2010). 

 

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mandapat 

stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. 

Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang 

merupakan orang terdekat dengan anak, anggota keluarga lain dan 

kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing – masing dan 

dalam kehidupan sehari – hari. Kemampuan dasar anak yang dirangsang 

dengan stimulasi adalah kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, 

kemampuan bicara, kemampuan bicara, dan kemampuan sosialisasi 

(Depkes RI, 2010).  
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Menstimulasi perkembangan keterampilan anak sangat penting, terutama 

dalam mengasah aspek psikomotorik anak. Aspek psikomotorik anak 

sangat berperan dalam aspek kognitif dan afektif anak, sebab dengan 

melatih keterampilan gerak anak, anak akan menjadi lebih aktif, pola 

pikirnya berkembang dan tubuhnya akan menjadi sehat (Zaviera, 2008).  

 

Stimulasi dari orang terdekat seperti orang tua sangatlah dibutuhkan anak 

untuk mancapai perkembangan yang optimal di usianya. Anak yang 

mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang 

dibandingkan dengan anak yang kurang mendapat stimulasi (Soetjiningsih 

et al, 2002).  

 

Dalam buku Depkes RI (2010) terdapat prinsip dasar dalam memberikan 

stimulasi, yaitu: 

1. Stimulasi dilakukan dengan landasan rasa cinta dan kasih saying. 

2. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan 

meniru tingkah laku orang – orang terdekat dengannya.  

3. Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. 

4. Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, 

menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. 

5. Lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak, 

terhadap ke 4 aspek kemampuan dasar anak. 

6. Gunakan alat bantu / permainan yang sederhana, aman dan ada disekitar 

anak. 

7. Beri kesempatan yang sama pada anak laki – laki dan perempuan. 
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8. Anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya  

Aktivitas sensori motor merupakan bagian yang berkembang paling 

dominan pada masa toddler, perkembangan ini didukung oleh 

stimulasi/rangsangan yang berasal dari luar diri anak tersebut. Menurut 

Nursalam et al (2005). macam-macam stimulasi yang dapat diberikan 

orang tua pada anaknya adalah:  

1. Stimulasi Visual  

Merupakan stimulasi awal yang penting pada tahap permulaan 

perkembangan anak karena anak akan meningkatkan perhatiannya pada 

lingkungan sekitar melalui penglihatannya.  

2. Stimulasi Auditif 

Merupakan stimulasi yang diberikan dengan suara-suara untuk melatih 

pendengaran dan perilaku anak sehingga anak akan terbiasa dengan 

yang mereka dengar dari sekitar mereka, disini orang tua berperan  

penting dalam stimulasi ini karena semua yang diucapkan orang di 

sekitar anak seperti orang tua akan di rekam oleh otak anak. 

3. Stimulasi verbal 

Merupakan stimulasi suara yang diberikan oleh orang disekitar anak. 

Stimulasi ini merupakan kelanjutan dari stimulasi auditif karena setelah 

anak mendengar ucapan-ucapan dari orang sekitar, maka anak akan 

meniru ucapan tersebut dan tidak jarang anak juga akan melakukan 

perintah yang sesuai dengan yang di ucapkan.  
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4. Stimulasi Taktil 

Adalah stimulasi yang yang mencakup tentang perhatian dan kasih 

sayang yang diperlukan oleh anak. Stimulus ini akan menimbulkan rasa 

aman dan percaya diri pada anak sehingga anak akan lebih responsif 

dan berkembang 

 

2.5.2 Cara melakukan stimulasi  

Stimulasi sebaiknya dilakukan setiap kali ada kesempatan berinteraksi 

dengan bayi/balita. misalnya ketika memandikan, mengganti popok, 

menyusui, menyuapi makanan, menggendong, mengajak berjalan-jalan, 

bermain, menonton TV, di dalam kendaraan, menjelang tidur.  

Stimulasi untuk bayi 0 – 3 bulan dengan cara: mengusahakan rasa nyaman, 

aman dan menyenangkan, memeluk, menggendong, menatap mata bayi, 

mengajak tersenyum, berbicara, membunyikan berbagai suara atau musik 

bergantian, menggantung dan menggerakkan benda berwarna mencolok 

(lingkaran atau kotak-kotak hitam-putih), benda-benda berbunyi, 

mengulingkan bayi kekanan-kekiri, tengkurap-telentang, dirangsang untuk 

meraih dan memegang mainan. 

Umur 3 – 6 bulan ditambah dengan bermain 'cilukba', melihat wajah bayi 

dan ibu di cermin, dirangsang untuk tengkurap, telentang bolak-balik, 

duduk. 

Umur 6 – 9 bulan ditambah dengan memanggil namanya, mengajak 

bersalaman, tepuk tangan, membacakan dongeng, merangsang duduk, 

dilatih berdiri berpegangan. Umur 9 – 12 bulan ditambah dengan 

mengulang-ulang menyebutkan mama-papa, kakak, memasukkan mainan ke 
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dalam wadah, minum dari gelas, menggelindingkan bola, dilatih berdiri, 

berjalan dengan berpegangan. 

 

2.6 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini 

terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagaian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 

lain sebagainya) (Anonim, 2008). 

 

2.6.1 Tingkatan Pengetahuan  

Ada 6 (enam) tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif, 

yaitu:  

a. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari keseluruhan 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab 

itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata 

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari 
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antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan 

dan sebagainya.  

b. Memahami (comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari.  

c. Aplikasi (application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan 

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks 

atau situasi yang lain.  

d. Analisis (analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, 

seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.  
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e. Sintesis (synthesis)  

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun 

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat 

menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat 

menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-

rumusan yang telah ada.  

f. Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini 

didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2003) 
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2.7 Kerangka Penelitian 

2.7.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber : Silawati, 2008 

Pertumbuhan : 

Berat Badan  

Tinggi Badan  

Lingkar Kepala  

Gizi  

Jaringan Lemak  

Organ-organ Tubuh 

Perkembangan: 

Personal Sosial 

Motorik Halus 

Bahasa 

Motorik Kasar 

Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Ekternal Internal : 

- Ras 

- Keluarga 

- Umur 

- Jenis kelamin 

- Keturunan/herediter 

 

 

 

Faktor  

Prenatal 

Faktor  

Antenatal 

Faktor 

Pascanatal 

Pengetahuan Orang Tua 

Stimulasi Anak 
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Dari kerangka teori tersebut, ada beberapa faktor yang juga turut terlibat dalam 

perkembangan motorik kasar anak. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor 

eksternal dan faktor internal, dimana slaah satu faktor eksternal yang diperlukan 

adalah stimulasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Pengetahuan orang tua 

dalam hal kebutuhan dasar anak khususnya asah (stimulasi)n, sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan 

motorik kasar. 

2.6.2 Kerangka Konsep 

Variabel Bebas     Variabel terikat 

 

 

  

 

Bagan : 2.2 Kerangka Konsep 

 

2.8 Hipotesis  

Terdapat  hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang stimulasi dengan 

perkembangan motorik kasar anak usia 0-5 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Pengetahuan Orang 

Tua terhadap stimulasi 

 

Perkembangan motorik kasar 

anak usia 0-5 tahun 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross 

sectional, dimana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat 

diambil dalam waktu yang bersamaan, dengan tujuan untuk mencari hubungan 

antara dua variabel (Satroasmoro, 2008). Adapun variabel bebas dari 

penelitian ini adalah pengetahuan orang tua tentang stimulasi, sementara 

variabel terikat dari penelitian ini adalah perkembangan motorik kasar anak 

usia 0-5 tahun. 

 

3.2 Waktu dan Tempat 

Adapun waktu dan tempat dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

Waktu : September – Oktober 2015 

Tempat: Di Desa Bumi Aji kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian dan objek yang 

diteliti (Notoatmodjo, 2010). Populasi dari penelitian ini adalah anak 
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usia 0-5 tahun yang diambil dari sembilan Dusun yang berada di Desa 

Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.  

 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian populasi yang akan diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Dalam ini yang 

menjadi sampel adalah anak usia 0-5 tahun beserta orang tua Di Desa 

Bumi Aji kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, yang 

memenuhi kriteri inklusi dan eklusi sebagai berikut : 

Inklusi ibu : 

1.  Ibu bersedia balitanya dilakukan tes Denver II 

Inklusi balita : 

1.  Balita dalam keadaan yang kooperatif untuk dilakukan tes Denver II 

 Eklusi balita: 

1. Balita yang memiliki riwayat penyakit ,sepperti : Hidrosefalus, 

Epilepsi 

2.  Balita yang berkunjung sedang sakit. 

 

Cara pemilihan sampel pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik Proportionate stratified random sampling  yaitu 

pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata 

secara proporsional atau tekhnik pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan proporsi populasi yang berada di beberapa wilayah 

(Notoatmodjo,2010).  
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Berikut hasil populasi yang didapatkan dari sembilan dusun tersebut : 

Dusun Jumlah 

1 30 

2 20 

3 39 

4 124 

5 89 

6 86 

7 37 

8 9 

9 36 

Jumlah Populasi =460 

 

Besar sampel diperoleh dengan rumus, Slovin: 

 

Keterangan :  

N = ukuran populasi 

n = ukuran sampel 

d
2 

= sampling eror 

Perhitungan besar sampel 

²)05,0(4601

460


n        
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Jadi, jumlah sampel : 9 dusun = 

214 : 9 =23,7 = 24 orang 

Masing-masing ibu dan anak balita diperlukan tiap satu dusun sebesar 

= 24 orang 

 

3.4 Definisi Operasional 

Tabel 1 Defenisi Operasional 

Variabel Definisi Cara ukur Alat  Hasil  Skala  

Variabel 

bebas : 

pengetahuan 

orang tua 

tentang 

stimulasi  

Pengetahuan 

tentang stimulasi 

adalah orang tua 

tahu mengenai 

rangsangan yang 

berguna untuk 

perkembangan 

motorik kasar 

anak 

 

Wawancara 

terpimpin 

Kuesioner  0=  Baik : Jika 

skor yang 

diperoleh > mean 

 

1= Buruk : Jika 

skor yang 

diperoleh < 

Mean 

(dahlan, 2005) 

Nominal 

Variabel 

Terikat : 

perkemban-

an motorik 

kasar anak 

usia 0-5 

tahun. 

Perkembangan 

gerakan 

(motorik) kasar 

adalah semua 

gerakan yang 

mungkin 

dilakukan oleh 

seluruh tubuh, 

diantaranya : 

kepala , duduk, 

berdiri, berjalan, 

melompat , dan 

berlari. 

Tugas 

perkembang

an Denver II 

pada sektor 

motorik 

kasar anak  

Formulir 

Denver II 

0 = Normal : 

Bila tidak ada 

keterlambatan 

dan atau paling 

banyak satu 

caution. 

 

1= Suspek : Bila 

didapatkan ≥ 2 

caution atau ≥ 1 

keterlambatan 

 

(Soetjiningsih,19

98) 

 

 

Nominal  
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3.5 Pelaksanaan 

Dalam melaksanakn penelitian ini, peneliti akan melalui penelitian seperti 

yang tertera pada bagan 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

 

 

 

1.Populasi : anak usia 0-5 tahun Di 

Desa Bumi Aji kecamatan Anak 

Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

2. Sampel : anak usia 0-5 tahun 

yang memenuhi kriteria inklusi, 

beserta orang tua 

3. Meminta kesedian orang tua 

dari anak sebagai sampel 

4. pengumpulan data dengan 

menggunkan kuesioner untuk 

orang tua dan melakukan tes 

Denver II  kepada anak 

5. Pengolahan data (editing , 

coding, data entry, dan cleaning) 

dengan bantuan program SPSS 

for windows 

6. Analisis data dengan 

menggunakan Chi square 
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3.6 Identifikasi Variabel  

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Variabel bebas adalah variabel yang bila ia berubah akan 

mengakibatkan perubahan variabel lain (Sastroasmoro, 2008). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan orang tua tentang 

stimulasi 

b.  Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan 

variabel bebas (Sastroasmoro, 2008). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah perkembangan motorik kasar anak usia 0-5 tahun di Desa 

Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. 

 

3.7 Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Pengolahan Data 

Pengolohan data dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain : 

a)  Editing yaitu melakukan pengecekan jawaban kuesioner, apakah 

jawaban yang diberikan sudah lengkap. Editing dilakukan ditempat 

pengumpulan data sehingga jika ada kekurangan dan dapat segera 

dilengkapi.  

b)  Coding yaitu merubah data dalam bentuk huruf menjadi angka untuk 

mempermudah dalam analisis data. Setelah data terkumpul , masing-

masing jawaban diberi kode untuk  memudahkan dalam analisis data. 

c) Data entry yaitu proses memasukkan data kedalam komputer untuk 

dilakukan pengolahan data sesuai kriteria dengan menggunakan SPSS 

for Windows. 



45 

 

d) Cleaning yaitu pengecekan kembali data untuk melihat kemungkinan 

adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, 

kemungkinan dilakukan pembetulan atau koreksi (Notoatmodjo, 2008). 

 

3.7.2 Analisis Data  

Data diolah dengan alat bantu perangkat komputer software SPSS for 

windows. Untuk analisis data digunakan analisis data univariat dan analisis 

data bivariat. 

a) Analisis Univariat 

Analisis data univariat adalah dimana variabel-variabel yang ada 

dianalisis untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana tingkat 

pengetahuan orang tua tentang stimulasi dan bagaimana perkembangan 

motorik kasar anak usia 0-5 tahun. Hasil penelitian akan 

dideskripsikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan 

analisa presentase (Dahlan , 2013) 

b) Analisis bivariat 

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan uji statististik. Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji Chi-Squaredengan tingkat kepercayaan 95% 

dengan  5% sehingga jika nilai p  (p-value) ≤0,05 maka hasil 

perhitungan statistik bermakna (signifikan) atau menunjukkan adanya 

hubungan antara variabel dependen dan independen, dan apabila nilai 

p  value >0,05 maka hasil perhitungan uji statistik tidak bermakna atau 
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tidak ada hubungan antara variabel dependen dan independen (Dahlan, 

2014). 

 

3.7.3 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah disetujui oleh komite ethical clearance 

no.2695/UN26/8/DT/2015 dan  dalam  pelaksanaannya  di lapangan  telah 

melewati informed  concent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan simpulan sebagai berikut : 

1. Dari 214 responden di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha kabupaten 

Lampung Tengah didapatkan 121 orangtua memiliki pengetahuan yang 

tergolong baik mengenai stimulasi pada anak.  

2.  Dari 214  responden di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha kabupaten 

Lampung Tengah didapatkan 54 anak memiliki keterlambatan pada motorik 

kasar. 

3. Terdapat hubungan positif yang bermakna antara pengetahuan orang tua 

terhadap stimulasi dengan perkembangan motorik kasar anak. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi pendidikan dapat ditambahkan referensi tentang tumbuh kembang anak 

dan perkembangan motorik kasar anak.  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat ditambahkan variabel lainnya seperti dari faktor 

gizi, lingkungan yang turut meunjang dalam tumbuh kembang anak dan 

perkembangan motorik kasar anak. 



62 

 

3. Bagi masyarakat khususnya pada orang tua perlu mengetahui dan menerapkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak salah 

satunya mengenai stimulasi untuk anak. 

4. Bagi Puskesmas dapat memberikan penyuluhan dan pengetahuan serta 

pemantauan yang baik tentang stimulasi dan perkembangan motorik kasar anak 

dapat melalui posyandu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adriana, Dian. 2011. Tumbuh Kembang & Terapi Bermain pada anak. Salemba 

Medika, Jakarta. 

 

Anonim.2010. Denver II Pelatihan. FK UWKS. Surabaya. Di download pada 29 

Maret 2015 dari http://ebookbrowse.com/denver-ii-pelatihan-pdf-

d18478531/ 

 

Dahlan, Sopiyudin. 2008. Statistika untuk Kedokteran dan Kesehatan. Arkans, 

Jakarta.  

 

Dahlan, Sopiyudin 2008. Langkah-langkah Membuat Proposal Penelitian Bidang 

Kedokteran dan Kesehatan. Seri 3. Sagung Seto, Jakarta. 

 

Dariyo, Agoes. Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama. 2007. Refika 

Aditama, Bandung. 

 

Departemen Kesehatan RI, 2012. Pedoman Deteksi  Dini tumbuh Kembah Balita. 

Jakarta. 

 

Departemen Kesehatan RI, 2006. Pedoman Pelaksanaan Stimulasi. Deteksi dan 

Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan 

Dasar. Didownload pada tanggal 29 Maret 2015 dari 

http://www.infodokterku.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=69/ 

 

Dhamayanti M. Kuesioner praskrining perkembangan (kpsp) anak. Sari Pediatri 

2006;8:9–15 

 

Frankerburg WK, Doddss JB. The Denver II: a major revision and 

restandardization of the Denver developmental screening test Denver II 

technical manual. Pediatrics. 1992;89:91-7 

 

Gunarsa. 2002. Psikologi Perkembangan Anak & Remaja . Gunung Mulia, 

Jakarta. 

 

 

 

http://ebookbrowse.com/denver-ii-pelatihan-pdf-d18478531/
http://ebookbrowse.com/denver-ii-pelatihan-pdf-d18478531/
http://www.infodokterku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69/
http://www.infodokterku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69/


64 

 

Glascoe FP, Dworkin PH. Surveillance and screening for development and 

behaviour. Dalam: Wolraich ML, Drotar D, Dworkin PH, Perrin EC, 

penyunting. Developmental –behavioral pediatrics: evidence and practice. 

Philadelphia: Mosby Elsevier; 2008.h.130- 44. 

 

Harlimsyah. 2007. Aspekaspek pertumbuhan dan perkembangan. Jakarta: EGC. 

 

Harlock. 1998. Perkembangan Anak. Erlangga, Jakarta. 

 

Hertanto M. Shihab N, Ririmasse MP, Ihsan N, Rachmasari M, Wijaya MT,dkk. 

Penilian perkembangan anak usia 0-36 bulan menggunakan metode 

Capute Scales. Sari Pedatric 2009. 

 

Hidayat, 2008. Pengantar Ilmu Keserhatan Anak Untuk Pendidikan Dini dan 

Kebidanan. Jakarta : Salemba Medika 

 

IDAI. 2005. Pedoman Pelaksanaan Stimulasi deteksi Dini dan Intervensi Tumbuh 

Kembang Anak. Jakarta: DEPKES RI 

 

IDAI. 2012. Tumbuh Kembang Anak dan Remaja. Sagung Seto, Jakarta. 

 

Irmawati. 2007. Analisis hubungan fungsi manajemen pelaksana kegiatan 

stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) dengan 

cakupan SDIDTK balita dan anak pra sekolah di puskesmas kota 

Semarang [Tesis]. Semarang: Universitas Dipenegoro Semarang. 

 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian dan Kesehatan. Rieneka 

Cipta, Jakarta. 

 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta, 

Jakarta 

 

Novak, J.C., and Brom, B.L., 1995. Maternal and Child Health Nursing. 9
th

 

Edition. Mosby, St.Louis, Missouri. 

 

Price, Sylvia. 2005. Patofisiologi.Volume 2. Edisi 6. EGC, Jakarta. 

 

Profil Kesehatan Provinsi Lampung. 2012. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita. 

Retrieved August 27 ,2015, from 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROV

INSI_2012/08_Profil_Kes_Prov.Lampung_2012.pdf 

 

Sastroasmoro, sudigdo, Sofyan Ismael. 2008. Dasar-dasar Metodologi Penelitian 

Klinis. Edisi 3, Sagung Seto, Jakarta. 

 

Silawati, Endah. 2008. Kecerdasan Motorik Anak. Didownload pada tanggal 

10Maret 2012 dari http://parentingislami.wordpress.com/lag/kesehatan-

anak/ 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2012/08_Profil_Kes_Prov.Lampung_2012.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2012/08_Profil_Kes_Prov.Lampung_2012.pdf
http://parentingislami.wordpress.com/lag/kesehatan-anak/
http://parentingislami.wordpress.com/lag/kesehatan-anak/


65 

 

Soetjiningsih. 1998. Tumbuh Kembang Anak. EGC, Jakarta. 

 

Soetjiningsih. 2010. Bahan ajar: ilmu tumbuh kembang remaja dan 

permasalahannya. Jakarta: Sagung Seto 

 

Supartini. 2004. Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak. EGC 

 

 

Suryawan, Narendra M.B, 2006. Kuliah penyimpangan tumbuh kembang anak. 

Fakulas kedokteran Universitas Air Langga RSU Dr. Soetomo Surabaya. 

Indonesia, Surabaya 1-15 Available from : 

http://www.pediatrik.com/pkb/061022022956-57x6138.pdf. 

 

Taufik , M. 2007. Prinsip-prinsip Promosi Kesehatan. CV. Infomedika: Jakarta 

 

Zaviera, Ferdinand. 2008. Mengenali Dan Memahami Tumbuh Kembang Anak. 

Yogyakarta: KATAHATI 

 

 

 

 

 

http://www.pediatrik.com/pkb/061022022956-57x6138.pdf

	1 COVER LUAR.pdf
	2 ABSTRACT.pdf
	3 ABSTRAK.pdf
	4 COVER DALAM.pdf
	5 PERSETUJUAN.pdf
	NPSCN_001.pdf

	6 PENGESAHAN.pdf
	NPSCN_001.pdf

	7 PERNYATAAN.pdf
	NPSCN_001.pdf

	8 RIWAYAT HIDUP.pdf
	9 SANWACANA.pdf
	10 DAFTAR ISI.pdf
	11 DAFTAR TABEL.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

