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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Air susu ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan 

dan minuman tambahan lain pada bayi berumur nol sampai enam bulan dan 

air putih tidak diberikan dalam tahap ASI eksklusif (Depkes RI, 2004). 

Pemberian ASI sangat penting bagi tumbuh kembang yang optimal baik fisik 

maupun mental dan kecerdasan bayi. Persoalan muncul dengan adanya ibu 

yang tidak menyusui bayinya, baik disengaja maupun tidak. Pilihan untuk 

menyusui anak atau tidak bagi ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

internal maupun eksternal. Mengingat pentingnya pemberian ASI bagi 

generasi yang berkualitas, hal ini harus diperhatikan sehingga tidak 

mengambil langkah yang kontraproduktif dari cita-cita kehidupan yang sehat  

dan indah. Faktor-faktor penghambat suksesnya pemberian ASI eksklusif 

haruslah diminimalisir.  

Pemberian ASI khususnya ASI eksklusif, prevalensinya masih 

terbilang rendah di Indonesia. SDKI tahun 2007 menyebutkan  hanya 32,3% 

ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 di Indonesia 

pemberian ASI eksklusif baru mencapai 30,2 persen, sedangkan pemberian 

ASI eksklusif untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar tahun 

2013 masing-masing sebesar 37,5% dan 15,3%.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif antara lain 

pengetahuan tentang ASI eksklusif (dukungan informasi), sikap terhadap ASI 
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eksklusif (dukungan emosional dan dukungan perhatian), pekerjaan, 

pendidikan, budaya, status sosial ekonomi. Air susu ibu (ASI) eksklusif 

sangat diperlukan bagi semua bayi, apabila bayi tidak mendapatkan ASI 

eksklusif maka risikonya sangat berpengaruh pada kesehatan (kekebalan 

tubuh) dan tumbuh kembang bayi baik fisik maupun psikis yang tidak optimal 

seperti perkembangan motorik (Depkes, 2011).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah 

faktor nutrisi. Air susu ibu (ASI)  mengandung semua zat gizi yang diperlukan 

untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Air susu ibu (ASI) mengandung 

taurin suatu  bentuk  zat  putih  telur  yang  hanya  terdapat  pada  ASI. 

Taurin berfungsi sebagai neuro transmitter dan berperan penting untuk 

proses maturasi sel otak. Selain taurin ASI mengandung asam lemak yang 

sangat diperlukan oleh bayi. Pertumbuhan otak bayi terbesar terjadi selama 

kehamilan dan berlanjut sampai dua tahun pertama dalam kehidupannya 

didunia. Selama masa ini, bayi memiliki kebutuhan paling besar nutrisi 

penting seperti asam docosahexaenoic (DHA), asam lemak omega-3, asam 

arakidonat (AA), dan asam lemak omega-6. Semua nutrisi tersebut secara 

alami ditemukan pada ASI. Kandungan ASI yang kaya zat gizi ini membuat 

ASI dapat mempengaruhi pertumbuhan otak anak. Perkembangan 

kecerdasan anak sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan otak. Faktor 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan otak anak adalah nutrisi yang 

diterima saat pertumbuhan otak, terutama saat pertumbuhan otak cepat. 

Lompatan pertumbuhan pertama atau growth sport sangat penting pada 

periode inilah pertumbuhan otak sangat pesat. Perkembangan otak yang baik 
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membuat kemampuan sistem motorik anak dapat berkembang dengan 

sangat baik (Prasetyono, 2009). 

Salah satu perkembangan bayi yang dapat dioptimalkan  adalah 

perkembangan motorik. Perkembangan  motorik  kasar  merupakan  

perkembangan pengendalian. Gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat 

syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Keterampilan motorik kasar 

mencakup gerakan dan penguasaan anggota badan dan kelompok utama 

seperti menegakkan kepala, duduk tanpa bantuan, berdiri dan berjalan 

(Dowshen, 2002). Kartu Kembang Anak (KKA) merupakan kartu yang 

digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua dan tumbuh kembang 

anak. Kartu Kembang Anak (KKA) sangat bermanfaat bagi orang tua karena  

dapat digunakan untuk memantau tumbuh kembang, membimbing, membina 

anaknya secara asih,asah,asuh sesuai dengan tingkat perkembangan umur 

anaknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Memantau 

perkembangan anak dengan menggunakan KKA sangat bermanfaat untuk 

dapat mendeteksi secara dini  kelainan-kelainan yang mungkin terjadi  pada 

balita (Endah, 2008). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Remley (2003) menyatakan 

bahwa perbedaan anak usia 6 sampai 23 bulan yang diberi ASI dengan susu 

formula dilihat dari perkembangan kognitif anak adalah sangat signifikan. 

Tingkat signifikan perkembangan kognitif yang normal terlihat pada anak 

yang di beri ASI dibandingkan dengan anak yang diberi susu formula. 

Penelitian yang dilakukan Angelsen dan Jacobsen (2001), menyatakan 

bahwa pemberian ASI terbukti bermanfaat pada semua aspek perkembangan 

kognitif dan berperan penting dalam perkembangan motorik kasar. 
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Perkembangan motorik (Gross Motor Skill) kasar sangat penting bagi 

perkembangan ketrampilan anak secara keseluruhan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Arifah (2013) menyatakan ada hubungan pemberian ASI 

eksklusif dengan perkembangan motorik kasar anak usia 6 Sampai 12 Bulan 

di Kelurahan Sangkrah Surakarta.  

Data cakupan pemberian ASI eksklusif Kabupaten Karanganyar 

tergolong sudah mencukupi yaitu sebesar 57,4% sedangkan data dari 

Puskesmas Colomadu tentang cakupan pemberian ASI eksklusif tergolong 

masih kurang yaitu sebesar 25,76%. Berdasarkan penelitian pendahuluan, 

desa yang paling rendah untuk pemberian ASI eksklusif di Wilayah kerja 

Puskesmas Colomadu adalah Desa Tohudan dengan prevalensi sebesar 

10,93%. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan 

motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan di Desa Tohudan Kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif 

dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan di Desa 

Tohudan Kecamatan  Colomadu Kabupaten Karanganyar”? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara status pemberian ASI dengan 

perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan di Desa Tohudan 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan status pemberian ASI pada bayi usia 7-12 bulan. 

b. Mendeskripsikan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 

bulan. 

c. Menginternalisasi nilai islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ibu Bayi 

Memberikan informasi pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI 

eksklusif pada bayi yang berhubungan dengan perkembangan motorik 

kasar pada bayi. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

Memberikan tambahan masukan mengenai pemberian ASI dengan 

perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan sehingga dapat 

dijadikan bahan evaluasi untuk program kesehatan khususnya untuk ibu 

dan bayi. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya dan menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman 

tentang hubungan status pemberian ASI terhadap perkembangan motorik 

kasar bayi usia 7-12 bulan 

 


