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ABSTRACT 

 

 

 

RELATION BETWEEN MATERNAL STIMULATION AND GROSS 

MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN UNDER THREE YEARS OLD 

AT POSYANDU IN KELURAHAN PENENGAHAN RAYA KECAMATAN 

KEDATON BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

By: 

 

 

 

ANUGERAH INDAH SARI 

 

 

 

Background: Gross motor development is one of children development which 

must detect in young age for minimize developmental delayed. Age 0-3 is a 

Golden Period which children brain is rapidly develop. Stimulation is a method 

that can increase children development. Stimulation in age 0-3 need for 

optimizing children development. 

Goals: To know the relation between maternal stimulation and gross motor 

development in children under three years old at posyandu in Kelurahan 

Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung 

Methods: design of this study is kuantitatif observasional with cross sectional 

approach to 80 kids and mother at posyandu in Kelurahan Penengahan Raya 

Kecamatan Kedaton Bandar lampung. The data were taken in the from primary 

data from denver II test and questionnaire to skor maternal stimulation 

Result: 39 from 44 (88,6%) children who get good stimulation have normal gross 

motor development and 5 from 44 (11,4%) children are suspect grossmotor 

development delay. In lack stimulation only 22 from 36 (61,1%) children which 

have normal grossmotor development and 14 from 36 (38,9%) children are 

suspect grossmotor development delay . Chi Square result get p=0,004 (p<0,05)  

Conclusion:There is relation between maternal stimulation and children under 3 

years old gross motor development. 

 

Keywords: children under 3 years old, gross motor development, maternal 

stimulation. 
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Latar Belakang: Motorik Kasar merupakan salah satu aspek perkembangan anak 

yang harus dideteksi sedini mungkin untuk meminimalisir keterlambatan 

perkembangan anak. Usia 0-3 tahun merupakan Golden Age Period dimana otak 

anak berkembang dengan pesat. Stimulasi merupakan salah satu metode yang 

dapat melatih perkembangan anak. Stimulasi pada usia 0-3 tahun sangat 

diperlukan guna mengoptimalkan perkembangan anak. 

Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan stimulasi ibu 

dengan perkembangan motorik kasar batita di posyandu di kelurahan Penengahan 

raya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung 

Metode:Desain penelitian ini adalah kuantitatif observasional dengan pendekatan 

cross sectional terhadap 80 batita dan ibunya di posyandu kelurahan Penengahan 

Raya kecamatan Kedaton. Data yang diambil berupa data primer yaitu hasil 

Denver II dan kuisioner untuk menilai stimulasi ibu 

Hasil Penelitian: 39 dari 44 (88,6%) anak yang mendapat stimulasi kategori baik 

memiliki perkembangan motorik kasar yang sesuai dan 5 dari 44 (11,4%) anak 

memiliki suspek keterlambatan perkembangan motorik kasar. Untuk stimulasi 

kurang,  hanya 22 dari 36 (61,1%) anak yang memiliki perkembangan motorik 

kasar yang sesuai/normal dan 14 dari 36 anak (38,9%) memiliki suspek 

keterlambatan perkembangan motorik kasar . Hasil Uji Chi-Square didapatkan 

nilai p=0,004 (p<0,05) 

Simpulan: Terdapat hubungan antara stimulasi ibu dengan perkembangan 

motorik kasar batita 

 

Kata kunci: batita, motorik kasar, stimulasi ibu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan merupakan perubahan psiko-fisik sebagai hasil dari proses 

pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor 

lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan 

perubahan kualitatif dan kuantitatif (Wiyono, 2009). Perkembangan adalah 

bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih 

kompleks dalam pola yang teratur yang dapat diprediksi dan merupakan hasil 

dari proses pematangan (Soetjiningsih, 2012). 

 

Anak memiliki masa keemasan (Golden Periode) atau Window of Opportunity 

yang merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan otak anak yang paling 

pesat yaitu pada usia 0-2 tahun dan pematangan masih berlangsung hingga usia 

3 tahun. Pada masa ini, otak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

paling cepat dan kritis sehingga kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan dan 

stimulus motorik dan psikis untuk perkembangan anak harus dipenuhi. Jika 

tidak, tumbuh kembang otak anak tidak akan optimal. Masa emas pertumbuhan 

dan perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fase dalam 
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kandungan yaitu sejak mulainya konsepsi sampai kelahiran dan fase setelah 

kelahiran (Hariyanto, 2012). 

 

Terdapat empat aspek perkembangan anak yang dapat dipantau yaitu motorik 

kasar, motorik halus, personal sosial dan bahasa. Motorik kasar adalah 

kemampuan anak menggerakan otot-otot besar. Motorik halus adalah 

kemampuan anak menggerakkan otot-otot kecil. Personal sosial adalah 

kemampuan anak berinteraksi dengan lingkungannya. Bicara dan bahasa 

adalah kemampuan anak berespon dan mengikuti suara (Depkes RI, 2013). 

Kemampuan motorik kasar merupakan kemampuan dasar anak yang penting 

sebab menunjang aspek perkembangan anak lainnya. 

 

Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan 

kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot 

otot besar seperti duduk, berdiri, berjalan dan melompat (Depkes RI, 2013). 

Pelatihan atau stimulasi motorik kasar pada batita (bayi dibawah tiga tahun)  

penting untuk mengembangkan keterampilan anak. 

 

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan anak dan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak serta menjadi penguat dalam proses 

perkembangan anak. Stimulasi juga merupakan kebutuhan dasar anak yaitu 

asah yang akan menunjang perkembangan anak menjadi lebih optimal. 

(Depkes RI ,2013). Stimulasi penting dilakukan pada masa keemasan (usia 0-3) 

sangat penting dilakukan. 
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Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal anak dan juga 

menjadi sarana pembelajaran pertama di kehidupan anak (Susetyo, 2012). 

Orang tua, baik ayah maupun ibu memiliki keterlibatan masing-masing dalam 

menunjang perkembangan anak. Namun, pada praktiknya, ibu memiliki peran 

yang lebih besar dari ayah sebab ibu adalah individu pertama yang berinteraksi 

dengan anak saat kelahiran dan memiliki waktu yang lebih untuk berinteraksi 

dan memberikan stimulasi sebab saat menyusui anak, ibu juga dapat 

menstimulasi anaknya untuk menunjang perkembangan anak menjadi lebih 

optimal serta menurunkan angka keterlambatan perkembangan anak (Kholifah, 

2014).  

 

Penelitian yang dilakukan Noritz dan Murphy di Amerika Serikat pada tahun 

2013 menunjukkan bahwa keterlambatan motorik kasar menempati angka 

kejadian yang tinggi yaitu dengan prevalensi 3.3 per 1000 orang yang 

dilakukan dengan cara skrining pada usia 9, 18, 30 dan 48 bulan. Penelitian 

yang dilakukan Muhoozi et al di Uganda tahun 2016 menyatakan bahwa 

keterlambatan perkembangan terutama pada sektor motorik kasar menempati 

angka yang tinggi yaitu 18,1% anak membutuhkan perhatian lebih dan 7,1% 

anak (Muhoozi et al, 2016). Hal ini menunjukkan angka keterlambatan 

tumbuh-kembang anak di negara maju termasuk tergolong tinggi terutama pada 

sektor motorik kasar. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tjandrajani pada RSAB Harapan 

Kita di Jakarta pada tahun 2012, keterlambatan perkembangan anak paling 
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banyak adalah pada bagian motorik yaitu 85,1%. Kemudian disusul oleh 

keterlambatan bicara sebanyak 78,7%, keterlambatan sosialisasi sebanyak 

75,5% dan terakhir keterlambatan kognitif sebanyak 73,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterlambatan tumbuh-kembang anak terutama pada 

sektor motorik memiliki angka yang cukup tinggi baik di dunia maupun di 

Indonesia. 

 

Di Surabaya pada tahun 2014, Kholifah dkk telah melakukan studi mengenai 

perkembangan motorik kasar bayi melalui stimulasi ibu dan menyatakan 

bahwa stimulasi ibu mempengaruhi perkembangan motorik kasar bayi Di 

Provinsi Lampung telah dilakukan penelitian yang serupa yaitu pada tahun 

2012 di Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa telah dilakukan 

penelitian mengenai hubungan pengetahuan orangtua dengan stimulasi 

perkembang bahasa anak yang mendapatkan hasil 91,3% anak dikategorikan 

normal dan 8,7% anak dikatakan suspek keterlambatan perkembangan bahasa 

serta pada tahun 2015 di Desa Anak Tuha, Kecamatan Lampung Tengah 

dilakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan orangtua dengan 

stimulasi perkembang motorik kasar anak didapatkan hasil 74,8 anak 

dikategorikan normal dan 25,2% anak dikatakan suspek keterlambatan 

perkembangan motorik kasar. Namun, penelitian mengenai hubungan stimulasi 

ibu dengan perkembangan motorik kasar batita belum dilakukan baik di 

kabupaten maupun kota di provinsi Lampung. 
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Kelurahan Penengahan Raya merupakan kelurahan yang baru di kecamatan 

kedaton dan merupakan perpecahan dari kelurahan Penengahan. Kelurahan ini 

memiliki 3 posyandu dan terdapat 84 batita yang terdaftar pada posyandu di 

kelurahan Penengahan Raya. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

kelurahan penengahan yang merupakan pecahan dari Kelurahan Penengahan 

Raya. Pada tahun 2016, di puskesmas kedaton tercatat 11 batita mengalami 

keterlambatan tumbuh kembang, antara lain 3 batita mengalami keterlambatan 

perkembangan motorik dan 8 batita mengalami keterlambatan perkembangan 

bahasa. Belum ada data mengenai keterlambatan perkembangan batita pada 

2017 baik di puskesmas kedaton maupun posyandu di kelurahan Penengahan 

Raya (Puskesmas Kedaton, 2016). Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan stimulasi 

ibu dengan perkembangan motorik kasar batita di posyandu di Kelurahan 

Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang diatas, penulis menetapkan rumusan masalah 

“Apakah terdapat hubungan stimulasi ibu dengan perkembangan motorik kasar 

batita di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara stimulasi ibu dengan 

perkembangan motorik kasar batita Kelurahan Penengahan Raya, 

Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran stimulasi ibu di Kelurahan Penengahan Raya, 

Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung 

b. Mengetahui gambaran perkembangan motorik kasar batita di 

Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam hal menulis 

karya ilmiah terutama mengenai perkembangan motorik kasar batita 

1.4.2 Manfaat bagi masyarakat 

Sebagai tambahan informasi dan memotivasi orang tua terkhusus ibu 

untuk lebih intens dalam menstimulasi anak untuk mengurangi risiko 

keterlambatan perkembangan motorik kasar batita 

1.4.3 Manfaat bagi tenaga kesehatan 

Sebagai tambahan informasi bagi tenaga kesehatan mengenai 

perkembangan motorik kasar batita dan cara penilaian perkembangan 

anak 

1.4.4 Manfaat bagi peneliti lain 

Sebagai acuan atau informasi tambahan bagi penelitian dengan tema 

serupa



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

2.1 Tumbuh Kembang Anak 

2.1.1 Pengertian Tumbuh Kembang Anak 

Dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang berjalan sinergis  

yakni pertumbuhan dan perkembangan, kedua proses ini berlangsung 

sinergis dan bergantung satu sama lainya (Ikalor, 2013). Pertumbuhan 

adalah bertambahnya jumlah sel dan bertambahnya ukuran sel alat 

tubuh yang menyebabkan bertambah besarnya tubuh secara 

keseluruhan (Sastroasmoro, 2007). 

 

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan 

fungsi organ tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang benar, 

sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat 

menjalankan fungsinya. Perkembangan merupakan suatu proses yang 

bersifat kualitatif yang pengukuranya jauh lebih sulit daripada 

pengukuran pertumbuhan (Andriana, 2011). 
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2.1.2 Tahapan Tumbuh Kembang Anak 

Tumbuh kembang anak adalah suatu proses yang saling berkaitan dan 

berkesinambungan. Namun, anak akan melalui “Milestone” atau 

tahapan tumbuh kembang yang memiliki ciri tersendiri. Terdapat 

beberapa literatur mengenai tahapan perkembangan anak dan 

disimpulkan sebagai berikut: (Depkes RI, 2013) 

 

a. Masa prenatal atau masa intrauterin yang dibagi menjadi 3 periode: 

1) Masa zigot atau mudigah, sejak saat konsepsi sampai umur 

kehamilan 2 minggu 

2) Masa embrio, sejak umur kehamilan 2 minggu sampai 8 atau 

12 minggu.  

3) Masa janin atau fetus sejak umur kehamilan 9 atau 12 

minggu sampai akhir kehamilan. Dibagi menjadi masa fetus 

dini (minggu ke-9 hingga trimester ke-2) dan masa fetus 

lanjut (trimester ke-2 hingga akhir kehamilan) 

 

b. Masa Bayi (infancy) umur 0 sampai 11 bulan 

 Masa ini dibagi menjadi 2 periode  

1) Masa neonatal 

 Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan karena 

merupakan masa janin pertama kali berada diluar rahim ibu. 

Masa neonatal dibagi 2 yaitu masa neonatal dini (usia 0-7 

hari) dan masa neoatal lanjut (usia 8-28 hari) 
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2) Masa pasca neonatal: 29 hari – 11 bulan 

Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan melaju 

sangat pesat. Karena itu diperlukan perhatian ekstra dalam 

merawat anak pada masa ini, misalnya ASI eksklusif selama 

6 bulan, diperkenalkan MPASI (makan pendamping ASI), 

diberikan imunisasi sesuai jadwal, pendekatan dengan orang 

tua yang harus intens karena berkaitan dengan psiko-sosial 

anak. Pada masa ini kontak antara orang tua-anak harus erat, 

karena itu peran ibu dalam mendidik anak sangat besar. 

3) Masa Balita (Bayi dibawah Lima Tahun) 

Pada masa ini, kecepatan pertumbuhan mulai menurun 

namun perkembangan motorik semakin cepat. Setelah lahir, 

terutama 3 tahun pertama kehidupan, pertumbuhan dan 

perkembangan otak masih berlangsung dan membentuk 

cabang saraf yang makin kompleks yang mempengaruhi 

segala kinerja otak mulai dari kemampuan belajar, mengenal 

huruf dan bersosialisasi. Pada masa balita, perkembangan 

kemampuan berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial, 

emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan 

merupakan landasan perkembangan berikutnya. Sehingga 

deteksi penyimpangan sangat diperlukan pada usia ini 

4) Masa Pra Sekolah: usia 5-6 tahun 

Pada masa ini, pertumbuhan berlangsung stabil dan terjadi 

perkembangan aktivitas jasmani dan kemampuan berpikir. 
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Pada fase ini  anak mulai dikenalkan dengan lingkungan luar 

rumah dan bersosialisasi dengan anak anak lain yang 

sebayanya. Pada masa ini anak dipersiapkan untuk sekolah, 

karena itu panca indra, sistem reseptor rangsang dan memori 

anak harus sudah baik. Orang tua diharapakan dapat 

memantau perkembangan anak dan melakukan intervensi dini 

bila terdapat kelainan atau gangguan. 

5) Masa sekolah: usia 6-18/20 tahun 

a.  Masa pra remaja: 

b. Masa remaja 

- Masa remaja dini: wanita usia 8-13 tahun dan pria usia 

10-15 tahun 

- Masa remaja lanjut: wanita usia 13-18 tahun dan pria 15-

20 tahun 

 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 

Perkembangan dipengaruhi banyak faktor antara lain:  

a. Faktor Internal 

1) Umur 

Perkembangan paling pesat terjadi pada usia 0-3 tahun 

kehidupan, sedangkan usia kurang dari lima tahun merupakan 

masa perkembangan motorik paling pesat (Depkes RI, 2013). 
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2) Jenis Kelamin 

Perkembangan anak perempuan terjadi lebih cepat 

dibandingkan anak laki-laki sebelum usia lima tahun. Namun, 

setelah usia lima tahun, perkembangan anak laki-laki 

cenderung lebih cepat daripada anak perempuan (Hull, 2008). 

3) Keluarga 

Beberapa penyakit yang menyebabkan keterlambatan 

perkembangan seperti retardasi mental dan autisme dapat 

diturunkan dalam keluarga (Soetjiningsih, 2012). 

4) Genetik 

Beberapa penyakit misalnya Duschene Muskular Distorfi 

diturunkan melalui gen X resesif akibat mutasi gen pada 

distropin sehingga terjadi kelemahan progresif dan pengecilan 

otot tungkai sehingga akan mempengaruhi perkembang 

motorik anak baik motorik kasar maupun motorik halus (Betz, 

2009). 

b. Faktor Eksternal 

1) Nutrisi 

 Anak membutuhkan nutrisi yang adekuat dari segi kuantitas 

dan kualitas untuk menunjang perkembangan anak 

2) Penyakit kronis atau kongenital 

 Beberapa penyakit kronis atau kongenital seperti down 

Syndrom, Cerebral Palsy, penyakit jantung bawaan 
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3) Lingkungan fisik atau kimia 

 Lingkungan seperti sinar matahari, sanitasi dan paparan 

radioaktif dapat memberikan dampak negatif bagi 

perkembangan anak 

4) Psikologi 

 Hubungan anak dengan orang tuanya atau dengan orang lain 

mempengaruhi perkembangan anak. Psikologi anak penting 

karena dapat mempengaruhi keinginan anak belajar atau 

bermain serta personal sosial anak 

5) Stimulasi 

 Stimulasi merupakan kebutuhan dasar anak dan sangat 

mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang mendapatkan 

stimulasi yang terarah dan teratur cenderung berkembang lebih 

optimal (IDAI, 2008). 

 

2.1.4 Ciri Perkembangan 

Perkembangan anak yang sudah dimulai sejak konsepsi sampai 

dewasa itu memiliki ciri ciri antara lain: (Depkes RI, 2013) 

 

a. Perkembangan yang terjadi karena maturitas organ akan 

menyebabkan perubahan fungsi organ 

b.  Terjadi bertahap sehingga bila terjadi keterlambatan atau gangguan 

pada satu tahap anakn mempengaruhi tahap lainnya 

c. Kecepatan perkembangan tiap anak berbeda beda` 
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d. Perkembangan mempunyai pola yang tetap, yaitu sefalocaudal (dari 

kepala-ekor) dan proksimodistal (gerak motorik kasar, lalu ke jari-

jari di distal) 

e. Perkembangan terjadi berurutan dengan mengikuti pola yang 

teratur, misalnya anak harus bisa berdiri terlebih dahulu untuk bisa 

berjalan 

 

2.2 Perkembangan Motorik Kasar 

2.2.1Tahapan perkembangan motorik kasar 

Terdapat beberapa kemampuan motorik kasar yang harus dikuasai batita 

antara lain: (Depkes RI, 2013) 

 

a. Umur 0-3 bulan 

1) Mengangkat kepala setinggi 450 

2) Menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah 

b. Umur 4-6 bulan 

1) Berbalik dari telungkup ke telentang 

2) Mengangkat kepala setinggi 900 

3) Mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil 

c. Umur 7-9 bulan 

1) Duduk (sikap tripod-sendiri) 

2) Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan 

3) Merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang 
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d. Umur 10-12 bulan 

1) Mengangkat badanya ke posisi berdiri 

2) Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan pada kursi 

3) Dapat berjalan dengan dituntun 

e. Umur 13-18 bulan 

1) Berdiri sendiri tanpa berpegangan 

2) Membungkuk memungut mainan kemudian berdiri kembali 

3) Berjalan mundur 5 langkah 

f. Umur 19-24 bulan 

1) Berdiri sendiri tanpa berpegangan 30 detik 

2) Berjalan tanpa terhuyung-huyung 

3) Bertepuk tangan, melambai-lambai 

g. Umur 24-36 bulan 

1) Jalan naik tangga sendiri 

2) Dapat bermain dan menendang bola kecil (Depkes RI, 2013) 

 

2.2.2 Tanda Bahaya Perkembangan Motorik Kasar 

a. Gerakan yang asimetris atau tidak seimbang misalnya antara anggota 

tubuh bagian kiri dan kanan 

b. Menetapnya refleks primitif (refleks yang muncul saat bayi) hingga 

lebih dari usia 6 bulan 

c. Hiper/hipotonus 

d. Hiper/hiporefleksia 

e. Adanya gerakan tidak terkontrol (IDAI, 2008) 



15 
 

2.3 Stimulasi 

2.3.1 Pengertian Stimulasi 

Stimulasi merupakan rangsang yang datang dari lingkungan luar anak 

dan kebutuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak dan juga termasuk satu dari 3 kebutuhan dasar 

anak yaitu asah (Soetjiningsih, 2012). Stimulasi juga dapat berfungsi 

sebagai penguat yang penting dalam proses perkembangan anak serta 

mengoptimalkan perkembangan anak. Stimulasi ada beberapa jenis 

antara lain visual (penglihatan), verbal (bicara), auditif (pendengaran) 

dan taktil (sentuhan) (Kania, 2006). Stimulasi yang diberikan pada anak 

dimasa Golden Period (usia 0-3 tahun) yang sesuai dengan aspek 

tumbuh kembang akan mengoptimalkan perkembangan anak (Susanto, 

2011). 

 

Stimulasi dari orang terdekat seperti orang tua sangatlah dibutuhkan 

anak untuk mencapai perkembangan yang optimal di usianya. Anak 

yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat 

berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapat 

stimulasi (Soetjiningsih, 2012).  

 

2.3.2 Prinsip dasar stimulasi 

a. Stimulasi dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang 

b. Pemberi stimulasi menunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena 

anak cenderung meniru 
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c. Memberikan stimulasi kepada anak sesuai usianya 

d. Memberikan stimulasi dengan cara yang menyenangkan (bermain, 

menyanyi) tanpa paksaan dan hukuman 

e. Stimulasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur 

anak 

f. Dapat menggunakan alat bantu peraga yang aman dan sederhana 

g. Memberikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan 

perempuan 

h. Selalu berikan pujian atas keberhasilan anak (Depkes RI, 2013) 

 

2.3.3 Stimulasi Ibu 

 Keluarga merupakan lingkungan primer yang menjadi media 

pembelajaran pertama anak pada usia awal kehidupan. Keluarga primer 

terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ibu merupakan orang yang melahirkan, 

merawat serta membesarkan anak sedangkan ayah merupakan kepala 

dari suatu keluarga yang mempunyai tugas utama untuk mencari nafkah 

untuk keluarga. Baik ayah maupun ibu memiliki peran penting dalam 

tumbuh-kembang anak. Anak yang usia kurang dari satu tahun dapat 

mengenali orang yang dekat dengannya sehingga akan merasa nyaman 

bila orang terdekat seperti ayah atau ibunya berada di dekat dan 

bermain dengan anak (Soetjiningsih, 2012). 

 

 Anak membutuhkan orang terdekat yaitu orang tua dalam 

perkembangannya untuk mencapai perkembangan yang optimal 
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(Yuniarti, 2009). Walau ayah memiliki peran dalam perkembangan 

anak, ibu cenderung memiliki peran lebih. Hal ini dikarenakan ayah 

menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah untuk bekerja 

sedangkan ibu cenderung lebih sering di rumah dan memiliki waktu 

berinteraksi yang lebih lama dengan anak. 

 

 Berdasarkan data di Surabaya 2014, tenaga kesehatan yang melakukan 

promosi langsung ke ibu di Surabaya dapat menekan angka 

keterlambatan perkembangan anak. Hal ini diduga karena stimulasi dari 

ibu sebagai orang terdekat anak memenuhi prinsip stimulasi sehingga 

stimulasi yang diberikan pada anak bersifat terarah dan dapat 

menunjang perkembangan anak secara optimal (Kholifah, 2014). 

 

2.3.4 Stimulasi perkembangan motorik kasar 

Stimulasi motorik kasar yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Stimulasi anak usia 0-1 tahun 

1) Memposisikan anak ketika berbaring atau tengkurap agar anak 

dapat mengangkat kepalanya 

2) Mencoba mendudukan anak dengan bantuan 

3) Mencoba memposisikan anak untuk berdiri dengan bantuan 

b. Stimulasi anak usia 1-2 tahun 

1) Mendorong anak untuk menaiki tangga dengan bantuan 

2) Mengajarkan anak melangkah dan berjalan 

3) Mengajarkan anak menendang bola 
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4) Mengajarkan anak melompat 

c. Stimulasi anak usia 2-3 tahun 

1) Mendorong anak untuk naik tangga tanpa bantuan 

2) Mengajarkan anak mengendarai sepeda roda tiga 

3) Mengajak anak bermain lempar-tangkap bola (Depkes RI, 2013). 

 

2.4 Alat untuk Mengukur Perkembangan 

2.4.1 Denver II 

DDST (Denver Developmental Screening Test) adalah salah satu metode 

skrining terhadap kelainan perkembangan anak. DDST memenuhi semua 

persyaratan yang diperlukan untuk metode skrining anak yang 

menggunakan waktu singkat (15-20 menit) dengan tingkat validitas yang 

tinggi (Depkes RI, 2013). Beberapa penelitian membuktikan bahwa 

DDST secara efektif dapat mengidentifiksi antara 85-100% bayi dan 

anak anak prasekolah yang mengalami keterlambatan perkembangan, dan 

pada bayi yang “di-follow up” selanjutnya terdapat 89% dari kelompok 

DDST abnormal mengalami kegagalan di sekolah 5 tahun kemudian. 

(Soetjiningsih, 2012). Pada tahun 1986, terjadi perubahan DDST menjadi 

Denver II oleh Frankernburg dan penilaian perkembangan ditambah satu 

aspek yaitu bahasa. 
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Tujuan pokok dari Denver II adalah untuk mendeteksi cepat anak usia 0-

6 tahun yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.. Denver II ini dapat 

digunakan untuk berbagai tujuan antara lain: 

1. Menilai tingkat perkembangan anak pada usianya 

2. Menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat 

3. Menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala 

kemungkinan adanya kelainan perkembangan 

4. Memastikan anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan 

5. Memantau anak yang beresiko mengalami kelainan perkembangan 

 

Denver II terdiri atas 125 item perkembangan yang sesuai dengan usia 

anak 0-6 tahun. Item itu terbagi atas beberapa sektor antara lain: 

1. Sektor personal sosial yaitu kemampuan anak berinteraksi dengan 

lingkungan 

2. Sektor motorik halus yaitu kemampuan anak untuk melibatkan 

gerakan tertentu yang dilakukan otot-otot kecil namun membutuhkan 

koordinasi yang cermat 

3. Sektor bahasa yaitu kemampuan anak untuk memberikan reflek 

terhadap suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan 

4. Sektor motorik kasar yaitu kemampuan anak untuk mempertahankan 

sikap dan menggerakkan otot-otot besar yang biasanya memerlukan 

tenaga 
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Dalam Denver II, perkembangan dites sesuai dengan penilaian yang 

diberikan pada balok dengan hasil P (lulus), F (gagal), R (menolak) dan 

No opportunity (tidak bisa melakukan). 

 

Interpretasinya antara lain: 

1. Lebih / advance 

Bila anak lulus melakukan tugas yang terletak disebelah kanan garis 

umur, perkembangan anak dinyatakan lebih pada tugas tersebut 

2. Berhasil / ok 

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 anak gagal (F) atau menolak (R) tugas perkembanganya dimana 

garis umur terletak lengkap di sebelah kiri garis umur atau antara 

persentil 75 dan 90. 

4. Keterlambatan / delay 

Bila anak gagal (F) atau menolak (R) melakukan tugas yang terletak 

di sebelah kiri garis umur 

5. Tidak ada kesempatan / No Opportunity 

Bila orangtua melaporkan anaknya tidak mempunyai kesempatan 

mencoba suatu tugas, namun tidak dimasukkan ke interpretasi tes 

secara keseluruhan 
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Setelah dilakukan interpretasi penilaian individual, maka dapat ditarik 

sebagai berikut: 

 

1. Normal 

Bila didapatkan tidak terdapat delay atau minimal 1 caution 

2. Suspect/ diduga 

Bila >2 caution dan / >1 delay 

3. Untestable / Tidak dapat diuji 

Bila ada skor menolak pada ≥1 uji yang terletak di sebelah kiri garis 

umur atau menolak pada >1 uji coba yang ditembus garis umur pada 

daerah 75-90%. Dilakukan uji ulang dalam 1-2 minggu 

 

2.4.2 KPSP (Kuisioner Pra Skrining Perkembangan) 

KPSP (Kuesioner Pra-skrining Perkembangan) adalah instrumen 

yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau 

ada penyimpangan. Tujuan skrining ini untuk mengetahui 

apakah perkembangan anak normal atau tidak. Jadwal skrining 

KPSP rutin dilakukan pada saat umur anak mencapai 3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 dan 72 bulan. Bila orang tua 

datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah tumbuh 

kembang pada usia anak diluar jadwal skrining,  maka gunakan 

KPSP untuk usia skrining terdekat yang lebih muda (Depkes RI, 

2013).   
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Cara menggunakan KPSP menurut Departemen Kesehatan RI tahun 

2012: 

1. Pada waktu skrining anak harus dibawa. 

2. Tentukan umur anak dengan menjadikannya dalam bulan. Bila 

umur anak lebih dari 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. 

 Contoh : bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan 

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 atau pengasuh anak. Contoh: 

“dapatkah bayi makan kue sendiri?” 

b. Perintah kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas untuk 

melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Contoh: “pada 

posisi bayi anda terlentang, tariklah bayi pada pergelangan 

tangannya secara perlaham – lahan ke posisi duduk” 

5. Baca dulu dengan baik pertanyaan – pertanyaan yang ada. Bila 

tidak jelas atau ragu tanyakan lebih lanjut agar mengerti sebelum 

melaksanakan. 

6. Pertanyaan dijawab berurutan satu persatu. 

7. Setiap pertanyaan hanya mempunyai satu jawaban YA atau 

TIDAK. 

8. Teliti kembali semua pertanyaan dan jawaban. 
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Interpretasi Hasil KPSP: 

1. Hitung jawaban Ya (bila dijawab bisa atau sering atau kadang – 

kadang). 

2. Hitung jawaban Tidak (bila jawaban belum pernah atau tidak 

pernah). 

3. Bila jawaban YA = 9-10, perkembangan anak sesuai dengan 

tahapan perkembangan (S). 

4. Bila jawaban YA = 7 atau 8, perkembangan anak meragukan (M). 

5. Bila jawaban YA = 6 atau kurang, kemungkinan ada 

penyimpangan (P). 

6. Rincilah jawaban TIDAK pada nomer berapa saja. 

 

Untuk Anak dengan Perkembangan SESUAI (S) 

1. Orang tua atau pengasuh anak sudah mengasuh anak dengan baik. 

2. Pola asuh anak selanjutnya terus lakukan sesuai dengan bagan 

stimulasi sesuaikan dengan umur dan kesiapan anak. 

3. Keterlibatan orang tua sangat baik dalam tiap kesempatan 

stimulasi. Tidak usah mengambil moment khusus. Laksanakan 

stimulasi sebagai kegiatan sehari–hari yang terarah. 

4. Ikutkan anak setiap ada kegiatan Posyandu. 

 

Untuk Anak dengan Perkembangan MERAGUKAN (M) 

1. Konsultasikan nomor jawaban tidak, mintalah jenis stimulasi apa 

yang diberikan lebih sering. 
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2. Lakukan stimulasi intensif selama 2 minggu untuk mengejar 

ketertinggalan anak. 

3. Bila anak sakit lakukan pemeriksaan kesehatan pada dokter atau 

dokter spesialis anak. Tanyakan adakah penyakit pada anak 

tersebut yang menghambat perkembangannya. 

4. Lakukan KPSP  ulang setelah dua minggu menggunakan daftar 

KPSP yang sama pada saat anak pertama dinilai. 

5. Bila usia anak sudah berpindah golongan dan KPSP yang pertama 

sudah bisa semua dilakukan. Lakukan lagi untuk KPSP yang 

sesuai umur anak. Misalnya umur anak sekarang adalah 8 bulan 

dua minggu dan ia hanya bisa 78 YA. Lakukan stimulasi selama 

dua minggu. Pada saat menilai KPSP  kembali gunakan dulu 

KPSP 6 bulan. Bila semua bisa, karena anak sudah berusia 9 

bulan, bisa dilaksanakan KPSP 9 bulan. 

6. Lakukan skrining rutin, pastikan anak tidak mengalami 

ketertinggalan lagi. 

7. Bila setelah dua minggu intensif stimulasi, jawaban masih (M) = 

78 jawaban YA. Konsultasikan dengan dokter spesialis anak 

atau ke rumah sakit dengan fasilitas klinik tumbuh kembang 

(Depkes RI, 2012). 
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2.5 Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Tulisan yang tebal merupakan variabel yang akan diteliti. 

 

Dari kerangka teori tersebut, terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan anak yaitu faktor internal berupa umur, 

jenis kelamin, genetik serta keluarga dan faktor eksternal berupa nutrisi, 

penyakit kronis, lingkungan fisik atau kimia, psikologi serta stimulasi. 

Perkembangan anak terdiri dari motorik kasar, motorik halus, bahasa dan 

personal-sosial Kurangnya stimulasi ibu merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak  

Gambar 1. Kerangka Teori 

(Depkes RI, 2013; IDAI, 2008; Soetjiningsih, 2012) 

Perkembangan Anak: 

1. Motorik Kasar 

2. Motorik halus 

3. Bahasa 

4. Personal Sosial 

 
Faktor Postnatal 

1. Nutrisi 

2. Penyakit 

kronis/kongenital 

3. Lingkungan fisik 

dan kimia 

4. Psikologi 

5. Stimulasi 

 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Keluarga 

4. Genetik 

Faktor Internal: 

5. Umur 

6. Jenis 

Kelamin 

7. Keluarga 

8. Genetik 

Faktor Eksternal: 

1. Umur 

2. Jenis 

Kelamin 

3. Keluarga 

4. Genetik 

Faktor Antenatal: 

1. Trauma kepala 

2. Asfiksi 

 

Faktor Prenatal 

1. Gizi 

2. Endokrin 

3. Infeksi 

4. Kelainan imunologis 

5. Anoksia embrio 

6. Psikologi ibu 



26 
 

2.6 Kerangka Konsep 

 

Variabel Bebas     Variabel Terikat 

                          

Gambar 2. Kerangka Konsep 
 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain: 

a. Ho: Tidak terdapat hubungan stimulasi ibu dengan perkembangan 

motorik kasar batita di Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan 

Kedaton, Bandar Lampung 

b. Ha: Terdapat hubungan stimulasi ibu dengan perkembangan 

motorik kasar batita di Kelurahan Penengahan Raya, Kecamatan 

Kedaton, Bandar Lampung. 

 

Perkembangan motorik 

kasar batita 

 

 

Stimulasi ibu 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis kuantitatif observasional dengan pendekatan cross 

sectional, dimana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat 

diambil dalam waktu yang bersamaan, dengan tujuan mencari hubungan 

antara dua variabel (Notoatmojo, 2010). Variabel bebas dari penelitian ini 

adalah stimulasi ibu, sementara variabel terikat dari penelitian ini adalah 

perkembangan motorik kasar batita. 

 

3.2 Waktu dan Tempat 

Adapun waktu pelaksanaan peneltian ini dari November -Desember 2017 dan 

tempat dalam pelaksanaan penelitian ini adalah di posyandu yang berada di 

Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung 

 

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang diteliti (Notoatmodjo, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah batita (bayi berusia 0-3 tahun) 
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yang datang ke posyandu di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung. 

 

3.3.1.1 Kriteria Inklusi 

a. Batita (anak usia 0-3 tahun) dalam keadaan sehat 

b. Batita yang kooperatif untuk dilakukan tes Denver II 

c. Batita yang mempunyai status gizi normal atau mempunyai 

nilai -2<SD<2 dalam standar pengukuran BB/PB 

 

3.3.1.2  Kriteria Eksklusi 

a. Ibu tidak bersedia anaknya dilakukan tes Denver II 

b. Batita yang memiliki riwayat penyakit: hidrosefalus, 

Cerebral palsy 

c. Batita yang berkunjung sedang sakit (rewel/gelisah, TTV 

tidak normal, ibu mengatakan bahwa anak sedang sakit, anak 

mengidap autis, retardasi mental, Down Syndrom, ) 

 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian populasi yang akan diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik Consecutive sampling. Sampel penelitian 

ini adalah batita yang datang ke posyandu di Kelurahan Penengahan 

Raya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung pada bulan November-

Desember 2017 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi tersebut. 

Besar sampel diperoleh dengan rumus Slovin adalah sebagai berikut: 
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n = 69,4 = 70 ibu dan batita 

Keterangan :N = ukuran populasi 

n = ukuran sampel 

d2= sampling eror 

Dengan ditambah 10% sampel drop out, maka diperoleh  

 70+7= 77 ibu dan batita 

 

3.4 Indentifikasi Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas adalah variabel yang dapat merubah variabel lain jika 

variabel bebas tersebut berubah (Notoatmodjo, 2010). Dalam penelitian 

ini variabel bebasnya adalah stimulasi ibu 

b. Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat pengaruh variabel 

bebas (Notoatmodjo, 2010). Dalam penelitian ini, variabel terikatnya 

adalah perkembangan motorik kasar batita di Posyandu Kelurahan 

Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang dibagikan 

kepada ibu batita, timbangan bayi dan anak, mikrotoise dan alat ukur panjang 

badan bayi, bola, serta lembar kerja Denver II 

 

3.6 Metode Pengambilan Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari 

jawaban kuisioner ibu dan hasil tes Denver II batita 
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3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 1.Definisi Operasional 
Varibel Definisi Cara ukur Alat Hasil Skala 

Variabel 

bebas: 

stimulasi 

ibu 

Stimulasi ibu 

adalah kegiatan 

merangsang 

kemampuan dasar 

batita agar dapat 

tumbuh dan 

berkembang 

secara optimal 

Pengisian 

kuesioner 

Kuesioner Bobot kuisioner 

1. Tidak pernah 

2. 1-3hari/ 

minggu 

3. 4-6 hari/ 

minggu 

4. 7hari/minggu 

 

0=Baik 

:jika skor yang 

diperoleh > 

median 

 

1=kurang baik 

:jika skor yang 

diperoleh ≤ 

median 

 

Nominal 

Variabel 

terikat: 

perkemba

ngan 

motorik 

kasar 

batita 

Perkembangan 

motorik kasar 

adalah semua 

gerakan yang 

menggunakan 

otot-otot besar 

tubuh, misalnya 

duduk, berdiri dan 

berjalan 

Tugas 

perkemban

gan 

Denver II 

pada sektor 

motorik 

kasar 

Formulir 

Denver II 

0=Normal 

:jika tidak ada 

delay dan atau 

paling banyak 

satu caution. 

 

1=suspek 

keterlambatan 

perkembangan 

motorik kasar 

:jika didapatkan 

≥ 2 caution atau 

≥ 1 delay atau 

interpretasi 

normal pada  tes 

yang kedua bagi 

anak untestable 

pada 

pemeriksaan 

sebelumnya 

Nominal 
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3.8 Prosedur Penelitian 

 

Adapun cara kerja dari penelitian ini dijelaskan pada gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Alur Penelitian 

 

 

 

1. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner 

di posyandu kelurahan pada Kecamatan 

Kedaton pada 25 ibu yang memiliki 

batita untuk tiap golongan usia kuisioner 

2. Melakukan izin dengan Lurah 

setempat serta koordinasi dengan kader 

posyandu di Kelurahan Penengahan raya 

 

3. Pengambilan sampel anak usia 0-3 

tahun beserta ibunya yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi pada 

posyandu di Kelurahan Penengahan 

Raya 

 

4. Informed consent: meminta kesediaan 

ibu mengisi kuesioner dan anaknya 

untuk dijadikan sebagai sampel dan 

menjelaskan isi kuesioner yang akan 

diisi oleh ibu 

 

5. Pengumpulan data: pengisian 

kuesioner oleh ibu yang didampingi 

oleh peneliti,, mengukur berat badan 

serta panjang/tinggi badan anak untuk 

menilai status gizinya dan melakukan 

tes Denver II pada anak 

 

 

6. Melakukan input dan pengolahan 

data: editing, coding, data entry, dan 

cleaning dengan bantuan program 

software statistika pada komputer 

 

7. Analis data dengan menggunakan chi-

square dan menyajikan data 
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3.9 Pengolahan dan Analisis Data 

3.9.1 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap, antar lain: 

a. Editing yaitu melakukan pengecekan jawaban kuisioner, apakah 

jawaban yang diberikan sudah lengkap. Editing dilakukan ditempat 

pengumpulan data sehingga jika ada kekurangan dapat langsung 

dilengkapi 

b. Coding yaitu merubah data dari bentuk huruf menjadi angka untuk 

mempermudah analisis data. Setelah data terkumpul, masing masing 

jawaban diberi kode untuk memudahkan analisis data 

c. Data Entry yaitu proses memasukkan data kedalam komputer untuk 

dilakukan pengolahan data sesuai kriteria dengan menggunakan 

software statistika pada komputer 

d. Cleaning yaitu pengecekan kembali data untuk melihat 

kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan 

dan sebagainya. Kemungkinan dilakukan pembetulan atau koreksi 

(Notoadmojo, 2010) 

 

3.9.2 Analisis Data 

Data diolah dengan alat bantu perangkat komputer software statistika. 

Untuk analisis data digunakan analisis data univariat dan analisis data 

bivariat 
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a. Analisis Univariat 

Analisis data univariat adalah ketika variabel-variabel yang ada baik 

variabel bebas maupun variabel terikat dianalisis untuk mengetahui 

hubungan stimulasi ibu dengan perkembangan motorik kasar batita 

di Posyandu Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung. Hasil analisis telah dideskripsikan menggunakan 

tabel distribusi frekuensi dan analisis persentase (Dahlan, 2013). 

 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan uji statistik. Uji statistik yang digunkaan dalam 

penelitian ini adalah uji Chi Square  dengan tingkat kepercayaan 

95% dan =0.05%. Nilai p (p-value) ≤0,05 (0,004) maka hasil 

perhitungan statistik bermakna (signifikan) atau menunjukkan 

adanya hubungan antara variabel dependen dan independen 

(Dahlan, 2013). 

 

3.10  Etika Penelitian 

Penelitian ini telah disetujui oleh komisi etik Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung dengan nomor 191/UN26.8/DL/2018 dan dalam pelaksanaan di 

lapangan telah melalui informed consent. 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat 44 (55%) ibu memberikan stimulasi baik dan 36 (45%) ibu 

memberikan stimulasi kurang 

2. Terdapat 61 (76,2%) batita memiliki perkembangan sesuai dan 19 

(23,8%) batita memiliki suspek keterlambatan perkembangan motorik 

kasar 

3. Terdapat hubungan antara stimulasi ibu dengan perkembangan motorik 

kasar batita di posyandu di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung 

 

5.2 Saran 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti lain untuk dapat mempertimbangkan faktor lain seperti usia 

kehamilan, berat dan panjang badan saat lahir, frekuensi ibu membawa 

anaknya ke fasilitas layanan kesehatan (posyandu) serta pengalaman ibu 

dalam mengasuh anak. 
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2. Bagi Masyarakat terkhusus ibu untuk lebih menstimulasi anaknya sesuai 

pada tahap perkembangan agar motorik kasar anak dapat berkembangan 

dengan optimal 

3. Bagi tenaga kesehatan agar mengedukasi ibu untuk lebih intens 

menstimulasi motorik kasar anak dengan baik dan benar serta sesuai usia 

anak 
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