
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun manusia 

seutuhnya antara lain diselenggarakan melalui upaya kesehatan anak yang dilakukan 

sedini mungkin sejak anak masih di dalam kandungan. Kualitas anak masa kini 

merupakan penentu kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Untuk 

mempersiapkan SDM yang berkualitas dimasa yang akan datang, maka anak perlu 

dipersiapkan agar dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan 

kemampuannya (Narendra, 2008). 

Tumbuh kembang dikatakan terlambat jika seorang anak tidak mencapai tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan pada umur yang semestinya, 

dengan ketertinggalan dalam populasi yang normal (Sacker, 2011). Prevalensi 

keterlambatan di suatu populasi sangat bervariasi, studi yang dilakukan Dudley 

mencatat 3,3%-17% anak mengalami keterlambatan (Dudley, 2010). Penelitian 

tentang tumbuh kembang anak yang telah dilakukan di Institut Sistem Neuro-Motor 

Mesir dari tahun 2001-2002 mengemukakan bahwa, 31% pasien mengalami 

keterlambatan tumbuh kembang yang ringan, 34% pasien mengalami keterlambatan 

tumbuh kembang yang sedang, dan 29% mengalami keterlambatan yang sudah berat 

(Meliegy, 2004). 

Kemampuan motorik merupakan salah satu proses tumbuh kembang yang 

harus dilalui dalam kehidupan anak, baik motorik halus maupun motorik kasar. 

Kemampuan tersebut berkembang sejalan dengan pertambahan usia dan kematangan 

saraf serta otot-otot anak (Kartika, 2002). Seringkali orang tua lebih terfokus pada 

perkembangan motorik kasar saja, padahal perkembangan motorik kasar merupakan 

indikator yang tidak sensitif dalam hal kemampuan mental keseluruhan (Alpers, 

2006).  



Penelitian yang dilakukan di Equador pada anak 48-61 bulan tahun 2003-

2004, tercatat 28,1% anak mengalami keterlambatan motorik halus (Handal, 2007). 

Sedangkan dari jurnal penelitian Indonesia yang diambil dari dua rumah sakit di 

Jakarta menyebutkan bahwa 11,3% anak mengalami keterlambatan perkembangan 

motorik halus (Widyastuti, 2005).  

Masa lima tahun pertama kehidupan merupakan masa yang sangat peka 

terhadap lingkungan dan masa ini berlangsung sangat pendek serta tidak dapat 

diulangi lagi, maka masa balita disebut sebagai “masa keemasan” (golden period), 

“jendela kesempatan” (window of opportunity) dan “masa kritis” (critical period) 

(Departemen Kesehatan RI, 2006).  

Perkembangan yang pesat dari susunan saraf, pengerasan tulang, dan 

penguatan otot, memungkinkan anak menguasai tahapan perkembangan. Tetapi 

keberhasilan anak dalam hal ini banyak bergantung pada kesempatan yang diberikan 

untuk menguasai tahapan tersebut dan juga bantuan serta bimbingan yang diperoleh. 

Bayi yang terlambat dalam penguasaan perkembangannya akan mengalami kesulitan 

pada saat ia mencapai awal masa kanak-kanak (Hurlock, 2001). 

Kebutuhan-kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak terutama dicukupi 

oleh ibu, ayah, anggota keluarga serta lingkungan sekitar. Upaya mencukupi 

kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut dilakukan melalui interaksi yang adekuat, terus 

menerus, sesuai dengan tahapan umur. Semakin erat dan semakin sering faktor di 

lingkungan tersebut berinteraksi dengan anak, maka faktor tersebut semakin besar 

peranannya dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak (Widyastuti, 2005). 

Sebagian besar pertumbuhan otak bayi terjadi setelah lahir dan dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan termasuk stimulasi, serta pengasuhan orang tua. Pengasuhan 

yang baik merupakan pengasuhan yang bertanggung jawab, dalam hal ini 

memerlukan pengetahuan yang baik dari orang tua khususnya ibu (Narendra, 2008). 

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya suatu 

tindakan. Latar belakang pendidikan seseorang berhubungan dengan tingkat 

pengetahuan (Wawan, 2010). Dari data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan kota 



Surakarta, di Kecamatan Laweyan tahun 2009 terdapat sebanyak 24.450 orang yang 

menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA. Untuk  penduduk yang menamatkan tingkat 

SLTP adalah sebanyak 15.985 orang, sedangkan untuk tamatan SD adalah 15.494 

orang (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2009). 

Di Indonesia seperti juga kemungkinan besar di negara-negara yang sedang 

berkembang lainnya masih banyak ditemukan praktik pengasuhan balita yang kurang 

kaya stimulasi mental dini.  Dari hasil penelitian di daerah kumuh di Kelurahan 

Pulogadung Jakarta ditemukan bahwa pengetahuan ibu tentang stimulasi bagi 

perkembangan anak masih sangat kurang. sekitar 64,3% berpengetahuan rendah 

(Hariweni, 2003). 

Puskesmas Penumping merupakan salah satu puskesmas yang memiliki 

posyandu mandiri terbanyak di Surakarta yaitu sejumlah 27 posyandu. Selain itu, 

berdasarkan laporan puskesmas tahun 2009, puskesmas yang sudah melakukan 

deteksi dini tumbuh kembang salah satunya adalah Puskesmas Penumping yaitu 

sebesar 82,65% (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2009). 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang tumbuh 

kembang anak dan perkembangan motorik halus balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Penumping Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang 

tumbuh kembang anak dan perkembangan motorik halus balita. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya 

dibidang kesehatan ibu dan anak 



b. Pengembangan ilmu pengetahuan antara lain kualitas pengetahuan ibu tentang 

tumbuh kembang anak dan perkembangan motorik halus balita 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi ibu agar selalu memperhatikan kualitas tumbuh 

kembang anaknya 

b. Sebagai masukan bagi puskesmas untuk selalu memantau perkembangan anak 

serta memberi perhatian lebih jika terdapat keterlambatan 

c. Sebagai masukan bagi pihak yang akan melanjutkan penelitian ini ataupun 

melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini 

 


