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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Perkembangan merupakan proses seseorang dalam bersikap, beradaptasi 

dan merupakan suatu kebiasaan dalam memperbaiki tingkah laku untuk 

meningkatkan kompetensi hidup (Kemenkes RI, 2012). American Academy of 

Pediatrics (APP) mencatat sebesar 12%-16% bayi dan anak mempunyai 

masalah dalam keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan di Amerika 

Serikat (Dhamayanti, 2009). Anak yang mengalami keterlambatan 

perkembangan masih ada 45,12% dari 30 provinsi di Indonesia menurut 

peneitian DEPKES RI (Christiari et.al, 2013). 

      Data Riset Kesehatan Dasar 2010 mencatat terdapat pola persentase 

menyusui pada bayi umur 0 bulan 39,8%, menyusui eksklusif semakin 

menurun dengan meningkatnya kelompok umur bayi. Pada bayi yang 

berumur 5 bulan terdapat persentase sebesar 15,3% menyusui eksklusif, 

kemudian predominan 1,5% dan menyusui parsial 83,2% (Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2010). Laporan dari 32 provinsi 

di Indonesia terdapat penurunan capaian untuk pemberian ASI eksklusif 

sebesar 48,6% dari target 70% (Kemenkes RI, 2012). Pada tahun 2013 

capaian pemerian ASI eksklusif sebesar 54,3% sedikit meningkat dari pada 

tahun 2012 sebesar 48,6%. 

      Pertumbuhan dan perkembangan bayi terus berlangsung sampai dewasa. 

Proses tumbuh kembang ini dipengaruhi oleh makanan yang diberikan pada 

anak. Makanan yang paling sesuai untuk bayi adalah air susu ibu (ASI). 

Karena ASI diperuntukkan bagi bayi sebagai makanan pokok bayi (Marimbi, 

2010). 

      Stimulasi juga diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan pada 

anak yang berupa ASUH, ASIH dan ASAH. Stimulasi tersebut harus 

diberikan sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. Karena 
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kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan perkembangan anak 

bahkan dapat terjadi gangguan yang menetap (Kemenkes RI, 2012). Untuk 

menunjang perkembangan anak secara optimal selain stimulasi juga perlu 

diberikan nutrisi yang cukup. Dalam hal ini dapat diberikan ASI eksklusif 

selama 0 sampai 6 bulan untuk mencukupi kebutuhan perkembangan otak 

yang berpengaruh terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Dimana 

DHA dan AA merupakan nutrisi yang ada dalam ASI yag berfungsi untuk 

mengoptimalkan perkembangan (Roesli, 2000). 

      Data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2010 menunjukkan 

angka kejadian balita dengan gizi buruk sebesar 916 balita dan peningkatan 

angka kejadian menjadi 1.893 balita pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 

2012 mengalami penurunan menjadi 1.131 balita. Dari data tersebut kejadian 

gizi buruk pada balita yang meningkat hingga dua kali lipat di Kabupaten 

Boyolali pada tahun 2012 dari 13 anak menjadi 30 anak (Dinkes Jateng, 

2011, 2012). 

    Berdasarkan data tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti “Hubungan 

Pemberian ASI Eksklusif dengan Tidak ASI Eksklusif terhadap 

Perkembangan Anak Usia 3-12 Bulan.” 

B. Rumusan Masalah 

      Adakah hubungan pemberian ASI eksklusif dengan tidak ASI eksklusif 

terhadap perkembangan anak usia 3-12 bulan? 

C. Tujuan 

      Mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan tidak ASI 

eksklusif terhadap perkembangan anak usia 3-12 bulan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapat informasi hubungan pemberian ASI eksklusif dengan 

perkembangan anak usia 3-12 bulan. 
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b. Mendapat informasi bahwa ada pengaruh pemberian ASI eksklusif 

dengan perkembangan anak usia 3-12 bulan dibanding dengan tidak 

ASI eksklusif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi yang berguna bagi petugas kesehatan 

mengenai hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan 

anak usia 3-12 bulan. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tenang pentingnya ASI 

eksklusif. 

c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

perkembangan anak yang diberi ASI eksklusif. 

d. Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam 

bidang kesehatan. 

e. Dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran penelitian 

selanjutnya. 


