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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kontrol 

pergerakan tubuh yang mengintegrasikan beberapa komponen, yaitu aktivitas 

saraf pusat, saraf tepi dan melibatkan otot-otot besar untuk perkembangan 

gerakan (lokomosi) dan postur (posisi tubuh). Perkembangan motorik kasar ini 

terjadi dimulai sejak dalam kandungan dan terus berkembang secara bertahap 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2012). Ropper dan Robert (2005) menyatakan 

bahwa rentang usia perkembangan motorik kasar sangatlah panjang yaitu usia 

0 sampai 6 tahun, sehingga ketika direntang usia tersebut diberikan stimulasi 

motorik akan berpengaruh pada perkembangan kognitif. Menurut Soetjiningsih 

dan Ranuh (2012) perkembangan motorik kasar anak terjadi secara bertahap 

yang dimulai dari berguling, tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, 

sampai berlari. 

Penelitian (Kuperus dkk., 1992) menemukan bahwa anak dengan resiko 

biologis tinggi dapat mengejar ketertinggalan kognitif dengan pemberian 

stimulasi dari lingkungan rumahnya. Melihat penelitian tersebut, perlu menjadi 

bahan pertimbangan dalam memberikan stimulasi, terspesifik untuk 

perkembangan motorik kasar anak, karena pada rentang usia tersebut 

perkembangan motorik kasar berkembangan dengan pesat sehingga 

berpengaruh pada kematangan perkembangan saraf di otak (kognitif) dan bisa 
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menjadi salah satu faktor anak mengalami keterlambatan perkembangan ketika 

kurang dalam memberikan stimulasi (Yusuf, 2011, Department of Health 

HKSAR, 2008). Stimulasi yang datangnya dari luar atau lingkungan sekitar 

anak akan lebih efektif jika memperhatikan kebutuhan anak sesuai tahapan 

perkembangan usianya. Misalnya, di usia 7,5 hingga 8 bulan anak sudah 

memiliki reflek menapak dan dengan adanya reflek tersebut membuat anak 

berkeinginan untuk menapakkan kakinya ke tanah. Dari sinilah awal anak 

mulai belajar berjalan sehingga orang tua bisa langsung memberikan stimulasi 

motorik kasar untuk kemampuan berjalan anak (Riyadi dan Intarti, 2012). 

Penelitian  Clearfield (2010) hasilnya menunjukan bahwa dengan kemampuan 

berjalan maka akan mengembangkan perilaku sosial anak (interaksi sosial). 

Ketika anak belum mencapai kemampuan berjalan di usia yang semestinya, 

maka akan mempengaruhi perkembangan sosial anak terhadap lingkungan. 

Peran orang tua disini sebagai pemberi stimulasi adalah bentuk perilaku 

pengasuhan sebagai lingkungan pertama yang anak kenal, sehingga orang tua 

dituntut pemahaman yang benar dalam mengasuh. Faktor yang mempengaruhi 

perilaku pengasuhan orang tua dalam memberikan stimulasi adalah 

pengetahuan (knowledge) tentang pemberian stimulasi, sikap (attitude) 

terhadap stimulasi yang akan diberikan dan tindakan (practice) stimulasi yang 

orang tua berikan kepada anak dalam bentuk praktik berupa latihan tiap 

harinya (Fitriyani dkk., 2013). 

Dari hasil observasi peneliti pada bulan Desember di Posyandu Menur X 

(Sepuluh) Desa Makam Haji, peneliti melakukan wawancara kepada orang tua 
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yang mendampingi anak saat melakukan pemeriksaan di Posyandu. Tujuan 

wawancara ini untuk mengetahui usia dan perkembangan motorik kasar yang 

sudah dicapai disesuaikan dengan milestone motorik kasar (dalam 

Soetjiningsih dan Ranuh, 2012). Dari 37 anak yang datang di hari itu, 

didapatkan 17 anak yang mencapai kemampuan motorik kasar belum sesuai 

milestone dan 20 anak mencapai kemampuan motorik kasar sesuai milestone. 

Ini yang menarik perhatian peneliti, karena hasil observasi menunjukkan 

jumlah anak yang perkembangannya belum sesuai usia di milestone motorik 

kasar hampir menyamai jumlah anak dengan perkembangan yang sesuai.  

Sebuah penelitian yang dilakukan Hotmaria (2010) tentang hubungan antara 

pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian stimulasi perkembangan dengan 

perkembangan motorik kasar anak usia 3-5 tahun, hasilnya tidak terdapat 

hubungan. Sari dkk., (2011) melakukan penelitian yang hampir sama yakni 

tentang hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan perkembangan motorik 

kasar anak usia 3 – 5 tahun, hasilnya ada hubungan antara pengetahuan dan 

sikap ibu dengan perkembangan motorik kasar anak usia 3 – 5 tahun. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan 

pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian, yaitu apakah ada hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan orang 

tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap kemampuan berjalan 

anak?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan 

orang tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap 

kemampuan berjalan anak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang pemberian 

stimulasi motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

b. Untuk mengetahui hubungan sikap tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

c. Untuk mengetahui hubungan tindakan tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Teoritis 

Untuk menambah wawasan tentang bagaimana hubungan 

pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 
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2. Praktis 

a. Bagi Penulis 

Melatih kreatifitas penulis dalam menuangkan gagasan pemikiran 

tentang suatu kajian atau topik dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. 

b. Bagi Pembaca 

1) Profesi Fisioterapi, sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan 

tumbuh kembang dalam pelayanan fisioterapi khususnya fisioterapi 

pediatri. 

2) Orang tua anak, sebagai tambahan pengetahuan agar orang tua tahu dan 

dapat memberikan yang terbaik untuk perkembangan anaknya. 

3) Peneliti, sebagai bahan kajian lanjutan bagi peneliti yang akan meneliti 

secara mendalam untuk aspek yang sama. 


