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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Stimulasi motorik kasar seperti berjalan menjadi hal yang 

penting diberikan oleh orang tua karena akan mempengaruhi perilaku sosial anak 

(interaksi sosial) kedepannya. Stimulasi diberikan sebagai bentuk perilaku 

pengasuhan orang tua, dan dipengaruhi oleh pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), tindakan (practice) tentang pemberian stimulasi motorik kasar. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan 

tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap 

kemampuan berjalan anak. 

Manfaat Penelitian: Dapat mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan 

tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap 

kemampuan berjalan anak. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Metode pengambilan 

sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah total populasi, sehingga sampelnya 

adalah seluruh orang tua (ayah, ibu atau nenek) yang mempunyai anak sedang 

dalam fase berjalan atau telah melewati fase berjalan dengan batasan usia 

maksimal 2 tahun dan dipilih berdasarkan kriteria insklusi dan eksklusi. Teknik 

uji statistik menggunakan uji Chi-Square dengan degree of confident sebesar 

95%. 

Hasil Penelitian: Analisis statistik didapatkan hasil tidak ada hubungan 

pengetahuan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap 

kemampuan berjalan anak (p= 0,865), tidak ada hubungan sikap orang tua tentang 

pemberian stimulasi motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak (p= 0,747), 

dan tidak ada hubungan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik 

kasar terhadap kemampuan berjalan anak (p= 0,106).  

Kesimpulan: Secara statistik disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik 

kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Orang Tua, Stimulasi, Kemampuan 

Berjalan. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: Stimulation of gross motor skills such as walking becomes 

important given by the parents because it will affect the child's social behavior 

(social interaction) in the future. Stimulation is given as a form of parenting 

behavior, and influenced by knowledge, attitude, action about gross motor 

stimulation. 

The Purpose of Research: To find out the relationship of knowledge, attitudes 

and actions of parents about gross motor stimulation to the ability walk of 

children. 

The Benefit of Research: It could know about relationship of knowledge, 

attitudes and actions of parents about gross motor stimulation to the ability walk 

of children. 

The Method of Research: This research is an observational study with cross 

sectional design. The method taking of the sample is  total population, so the 

sample is all parents (father, mother or grandmother) who have children are in a 

phase of walking or passed of walk phase with 2 years the maximum age and 

selected based with criterian insklusion and eksklusion. Techniques of statistical 

tests using Chi-Square with degree of confident of 95%. 

Result of the Research: The results showed that there is a no relationship of 

knowledge of parents about gross motor stimulation to the ability walk of children 

(p= 0.865), no relationship of attitudes of parents about gross motor stimulation 

to the ability walk of children (p=0.747), and no relationship of actions of parents 

about gross motor stimulation to the ability walk of children (p=0.106). 

Conclution: Statistically concluded that there is a no relationship of knowledge, 

attitudes and actions of parents about gross motor stimulation to the ability walk 

of children. 

Keyword: knowledge, attitude, action, parent, stimulation, skill of walking 
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PENDAHULUAN 

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 yang dimulai dari 

berguling, tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, sampai berlari 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2012). 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 (Yusuf, 2011). 

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). 

Peran orang tua disini sebagai pemberi stimulasi adalah bentuk perilaku 

pengasuhan sebagai lingkungan pertama yang anak kenal, sehingga orang tua 
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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). 

Hasil observasi 37 anak pada posyandu Desa Makam Haji, Menur 10 

didapatkan 17 anak yang mencapai kemampuan motorik kasar belum sesuai 

milestone dan 20 anak sesuai milestone. Ini yang menarik perhatian peneliti, 

jumlah anak yang perkembangannya belum sesuai usia di milestone motorik kasar 

hampir menyamai jumlah anak dengan perkembangan yang sesuai. Apakah ada 

hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

 

LANDASAN TEORI 

Berjalan merupakan salah satu aspek dari keterampilan motorik kasar. 

Keterampilan motorik kasar ini meliputi aktivitas otot-otot besar dan berkaitan 

erat dengan kontrol postur tubuh. Saat berjalan, diperlukan kontrol postur tubuh 

dinamis yang melibatkan kerja dari informasi sensorik dan sinyal propeoseptif 

dalam kulit, persendian dan otot yang menginformasikan dimana posisi tubuh 

berada (Santrock, 2007). Rata-rata usia anak bisa berjalan tanpa pegangan 

menurut Soetjiningsih dan Ranuh (2012) adalah 11,7 bulan, sehingga stimulasi 

bisa diberikan oleh orang tua lebih awal yakni sebelum usia anak 11,7 bulan. 

Penelitian yang dilakukan di Inggris tentang usia berjalan anak yakni 97% anak 
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mencapai kemampuan berjalan direntang usia 12 – 14 bulan dengan mampu 

berjalan 6 langkah tanpa bantuan. 

Stimulasi berjalan dapat diberikan sebagai bentuk latihan penguatan otot 

saat melakukan aktivitas dalam berjalan, karena kekuatan otot menjadi faktor 

penting. Selain kekuatan otot yang diperlukan, keseimbang juga menjadi faktor 

kedua yang mendukung terjadinya aktivitas berjalan (Zukunft, 1989). Anak harus 

mampu menyeimbangkan diri di atas satu kaki saat kaki yang satunya diayunkan 

ke depan dan juga memindahkan tumpuan berat badan dari satu kaki ke kaki yang 

lain (Santrock, 2007). 

Stimulasi yang diberikan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah 

faktor lingkungan atau orang tua (Purwandari, 2008). Dalam memberikan 

stimulasi kepada anak juga orang tua dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan 

tindakan tentang pemberian stimulasi motorik kasar (Notoatmodjo, 2014). 

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau perbuatan manusia 

untuk memahami suatu objek atau informasi. Informasi tersebut misalnya saja 

tentang pemberian stimulasi motorik kasar (Surajio, 2013). Sikap merupakan 

pandangan dan perasaan yang telah terpengaruh oleh sebuah ingatan dimasa lalu 

tentang apa yang telah diketahui dan kesan terhadap informasi yang telah 

diketahui (Azwar, 2013). Pada orang tua yang telah mendapatkan pengetahuan 

tentang pemberian stimulasi motorik kasar maka akan melahirkan bentuk persepsi 

terhadap informasi tersebut (Wawan dan Dewi 2011). Tindakan merupakan 

bentuk perwujudan dari proses pengetahuan dan sikap yang telah didapat 

(Hariweni, 2003). Pada tahap ini, orang tua memberikan stimulasi kepada anak 
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dapat diamati oleh orang lain. Stimulasi yang diberikan yakni dalam bentuk 

latihan kepada anaknya (Notoatmodjo, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

       Jenis penelitian merupakan penelitian observasional dengan rancangan 

penelitian Cross Sectional. Lokasi dilakukan di Desa Makam Haji, dimana 

terdapat 10 posyandu (Menur 1 sampai Menur 10). Waktu penelitian dilakukan 

pada 10 – 26 Februari 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang 

tua (ayah, ibu atau nenek) yang mempunyai anak sedang dalam fase berjalan atau 

telah melewati fase berjalan dan rutin tiap bulan mengikuti kegiatan di Posyandu 

Makam Haji dengan batasan usia anak maksimal 2 tahun dan didapatkan 66 orang 

tua. 

       Metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah total 

populasi dengan kriteria insklusi dan eksklusi sehingga didapatkan 60 sampel. 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu 

pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi motorik 

kasar terhadap variabel terikat yaitu kemampuan berjalan anak menggunakan uji 

Chi-Square dan uji alternatif Fisher’s Exact. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Responden yang menemani anak ke posyandu Desa makam haji memiliki 

rentang usia dari 19 – 60 tahun, dengan rata-rata usia 34,33 tahun. Responden 
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didominasi oleh range usia 25-30 tahun sebanyak 16 responden, dimana diusia 

tersebut individu berada pada kematangan berpikir yang semakin baik. 

Pendidikan terakhir yang ditempuh responden tertinggi adalah perguruan 

tinggi atau tamatan akademi, sedangkah terendah tamatan sekolah dasar. 

Terbanyak, responden tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) (40%) dengan 24 

responden, sehingga tingkat kematangan berpikir yang baik akan menunjukan 

semakin baiknya pengetahuan tentang pemberian stimulasi motorik kasar. 

Namun, faktor pengetahuan saja tidak cukup karena dipengaruhi juga oleh 

pengalaman yang didapatkan di keluarga (Hotmaria, 2010). Pada karakteristik 

pekerjaan orang tua terbanyak adalah ibu rumah tangga (73,3%) dengan 

banyak responden 44 orang. 

B. Analisa Hubungan 

Hasil analisa hubungan pengetahuan orang tua tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak 

 Kemampuan Berjalan Anak Total  

 Lambat Normal Cepat   

Kategori 

Pengetahuan 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n)   (%) 
p Value 

Baik 4 11,4 22   62,9 9 25,7 35   100 
0,865 

Kurang 4 16 15   60 6 24 25   100 

Total  8 13,3 37   61,7 15 25 60   100  

Kategori 

Sikap  

       
 

Baik 4 16,7 15   62,5 5 20,8 24   100 
0,747 

Kurang 4 11,1 22   61,1 10 27,8 36   100 

Total  8 13,3 37   61,7 15 25 60   100  

Kategori 

Tindakan 

       
 

Baik 7 20 18   51,4 10 28,6 35   100 
0,106 

Kurang 1 4 19   76 5 20 25   100 

Total  8 13,3 37   61,7 15 25 60   100  
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Berdasarkan hasil uji Chi-Square diketahui bahwa nilai p-value untuk 

variabel pengetahuan, sikap dan tindakan berturut-turut adalah 0,865, 0,747, 

dan 0,106. Didapat p-value > 0,05 sehingga Ho diterima. Kesimpulannya 

adalah tidak terdapat hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua 

tentang pemberian stimulasi motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

Secara statistik memang tidak terdapat hubungan antara pengetahuan 

tentang stimulasi dengan kemampuan berjalan anak, karena pengetahuan yang 

baik jika tidak diikuti dengan perilaku kesadaran, maka tidak akan tercapai 

(Hotmaria, 2010). Menurut Notoatmodjo (2014) menyatakan bahwa perilaku 

“tahu” memiliki proses panjang yang berurutan yakni kesadaran, merasa 

tertarik, menimbang-nimbang, uji coba, dan adopsi. Pada tahapan adopsi ini 

proses perilaku individu disesuaikan dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikap 

terhadap suatu objek, sehingga terbentuklah sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu 

sendiri terbentuk ketika pengetahuan dibarengi dengan kesadaran positif pada 

suatu objek, sehingga akan mengahasilkan perilaku yang langgeng namun 

sebaliknya jika pengetahuan tidak diikuti kesadaran, maka perilaku yang 

dihasilkan pun akan bersifat sementara. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, kesadaran yang masih kurang ini 

terlihat dari respon orang tua saat dimintai pendapat melalui kuesioner sikap, 

yakni masih terdapat keragu-raguan dalam memberikan stimulasi sesuai 

gambar. Respon keragu-raguan ini mewakili pendapat kurang setuju untuk 

memberikan stimulasi kepada anak, sehingga persepsi yang terbentuk dapat 

mempengaruhi kepercayaan untuk selanjutnya ke proses tindakan pemberian 
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stimulasi. Purwandari (2008) menyatakan bahwa terdapat faktor yang 

berpengaruh dalam memberikan stimulasi, yakni intensitas. Ini yang menjadi 

faktor tidak adanaya hubungan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

Namun dari sekian banyak responden, peneliti menemukan dua 

responden (satu responden dari posyandu 6, dan satu responden dari posyandu 

10) yang memiliki hubungan pengetahuan sikap dan tindakan orang tua tentang 

pemberian stimulasi motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 

Dimana pengetahuan sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi 

baik dan kemampuan berjalan anak cepat. Hanya saja persentasenya sedikit, 

yakni 3,33%. 

Banyak faktor yang menjadi landasan tidak adanya hubungan dari 

penelitian ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengingat bahwa 

perkembangan motorik kasar merupakan salah satu investasi jangka panjang 

sehingga tidak terlihat sepenuhnya dalam kurun waktu dekat, karena 

perkembangan ini terus berjalan untuk kematangan kognitif dan perkembangan 

interaksi anak dengan orang lain (Lindawati, 2013 dan Beaty, 2013). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan 

pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua tentang pemberian stimulasi 

motorik kasar terhadap kemampuan berjalan anak. 
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B. Saran  

C. Bagi Orang Tua 

Orang tua sebaiknya menambah pengayaan pengetahuan tentang stimulasi 

untuk perkembangan anak dan tidak terlalu mengedepankan pengalaman 

turun temurun dalam mengasuh anak, karena ilmu selalu diperbaharui 

sehingga orang tua pun dituntut untuk tahu. 

1. Bagi Posyandu Balita 

Selain melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan anak, 

posyandu juga perlu mengadakan pemeriksaan perkembangan motorik 

anak lebih spesifik, karena akan mempengaruhi perkembangan anak 

kedepannya. 

2. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Memberika penyuluhan atau bentuk sosialisasi lainnya tentang pentingnya 

pemberian stimulasi motorik kasar untuk perkembangn anak kedepnnya 

oleh Puskesmas dibawah naungan Dinas Kesehatan di posyandu-posyandu 

balita.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai acuan penelitian selanjutnya untuk lebih spesifik dalam 

memaparkan aspek tindakan orang tua, yakni kesediaan waktu yang 

berkualitas dari orang tua untuk memberikan tindakan (praktik) pemberian 

stimulasi. Selain itu, variasi responden juga ditambah karena akan 

berpengaruh untuk tingkat kepercayaan dan keberhasilan penelitian.. 
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