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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah status gizi pada anak di Indonesia masih menjadi fokus 

utama dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. Global Nutrition Report 

(GNR) tahun 2014 menunjukkan Indonesia termasuk dalam 17 negara, di 

antara 117 negara, yang mempunyai tiga masalah gizi yaitu stunting, wasting 

dan overweight pada bayi atau balita. Menurut hasil Pemantauan Status Gizi 

(PSG) 2015, sebesar 29% balita di Indonesia termasuk kategori pendek 

(Anuraga, 2016). Fakta lain menyatakan Indonesia menduduki peringkat lima 

besar masalah stunting di dunia. Upaya intervensi untuk mencegah bayi atau 

balita dari stunting dapat dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK) (Kemenkes, 2016). 

Tumbuh kembang bayi penting untuk diperhatikan pada 1000 Hari 

Pertama Kelahiran (HPK). Selama 1000 hari pertama  ini, bayi sedang berada 

dalam masa emas pertumbuhannya. Terhambatnya tumbuh kembang bayi 

disebabkan oleh asupan gizi yaitu ASI eksklusif, serta pola asuh dan stimulasi  

(Lisa, 2012, Fauziyah, 2015, Kholifah dkk, 2014). Apabila pertumbuhan dan 

perkembangan ini terhambat, maka bayi dimungkinkan mengalami dampak 

buruk, baik jangka pendek ataupun jangka panjang (Depkes RI, 2014).  

Menurut Dimiati (2012), apabila bayi terlahir dengan  BBLR, maka akan 
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memiliki risiko lebih besar terkena (Cardiovaskuler Disease) CVD pada usia 

dewasa.  

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif menjadi asupan 

penting untuk tumbuh kembang bayi (Fikawati dkk, 2015). Asupan gizi bagi 

bayi harus diperhatikan, terutama pemberian ASI pada bayi baru lahir hingga 

usia 6 bulan untuk mendukung perkembangan motorik bayi secara optimal. 

Novita dkk (2008) menyatakan pemberian ASI noneksklusif mempunyai 

dampak panjang yaitu berpeluang terjadinya IQ di bawah rata-rata 1,68 kali 

lebih besar dibandingkan anak yang diberi ASI eksklusif.  

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 

dan World Health Organization (WHO) melaporkan pengenalan dini 

makanan yang rendah energi dan gizi yang disiapkan dalam kondisi tidak 

higienis, dapat menyebabkan bayi mengalami kurang gizi dan terinfeksi 

organisme asing. Hal ini menyebabkan bayi mempunyai daya tahan tubuh 

yang rendah terhadap infeksi penyakit sehingga tumbuh kembangya dapat 

terhambat (Kemenkes, 2014). Sugihartono dan Nurjazuli (2012) juga 

menyatakan riwayat pemberian ASI berkaitan erat dengan kejadian 

pneumonia pada bayi. Lisa (2012) melaporkan bayi yang tidak diberi ASI 

secara eksklusif berisiko  5,6  kali  terjadi  perkembangan  motorik  kasar  

yang  tidak  sesuai dengan umur dibandingkan dengan bayi yang diberi ASI 

eksklusif.  

Peran pemerintah mengurangi dampak buruk tersebut dapat dilihat 

dari kebijakan dan strategi yang dibuat dalam Program Indonesia Sehat  
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berbasis pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 yaitu Akselerasi 

Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia 

yang Berkualitas, mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat serta Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2014 tentang Pemberian 

ASI secara eksklusif di Indonesia dari segi perbaikan gizi (Kemenkes, 2014). 

Pola asuh menjadi faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi 

tumbuh kembang anak. Kusparlina (2016) menyatakan  pola asuh dan sikap 

orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak usia 1–3 tahun. 

Perkembangan motorik kasar pada bayi juga dipengaruhi oleh stimulasi yang 

ia peroleh. Kholifah dkk (2014) menyatakan pemberian stimulus khususnya 

dari ibu atau pola asuh orangtua bermanfaat bagi perkembangan motorik 

kasar pada bayi, sehingga perkembangan motorik kasar bayi 22 dari 30 bayi 

di Kelurahan Kemayoran, Surabaya menjadi normal. Penelitian lain 

menyebutkan stimulasi prone kneeling dapat membantu bayi untuk 

merangkak lebih cepat dibanding biasanya (Rosita, 2013). 

Praktik pemberian ASI Eksklusif di Indonesia masih rendah sehingga 

perlu mendapat perhatian khusus. Persentase ASI eksklusif di angka nasional 

tahun 2015 sebesar 55,7%. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah berada pada 

angka 56,1%  tahun 2015. Capaian tersebut masih jauh dari target MDG’s 

yang telah ditetapkan yaitu 80%. Data profil kesehatan dari Provinsi Jawa 

Tengah diketahui cakupan ASI eksklusif 0-6 bulan di Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2015 mencapai 60,4%. Terdapat  3 kecamatan dengan angka cakupan 

ASI eksklusif paling rendah di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kecamatan Gatak 
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32,9%, Kecamatan Baki 50,6%, dan Kecamatan Mojolaban 52,6% tahun 

2015. Hasil pengacakan, Kecamatan Baki terpilih menjadi tempat penelitian 

ini.  

Peneliti telah melakukan survei pendahuluan pada Rabu 5 April 2017 

di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. Hasil survei 

menunjukkan dari 10 responden menyatakan 8 bayi diasuh oleh ibu dan 2 

bayi diasuh oleh pengasuh lain (saudara). Pemberian stimulasi bagi bayi 

dengan menggunakan benda berwarna, berbunyi atau benda yang menarik 

dilakukan oleh 7 responden, sedangkan 3 responden menyatakan tidak 

melakukan stimulasi untuk merangsang bayi dikarenakan tempat bayi diasuh 

tidak mempunyai benda-benda untuk memberi stimulasi bayi. Penggunaan 

alat bantu berjalan bagi bayi dilakukan oleh 8 responden dan 2 responden 

menyatakan tidak memberi alat bantu karena tidak memiliki alat bantu 

tersebut, sehingga cara responden mendukung perkembangan bayi untuk 

berjalan dengan membiarkan bayi berpegangan benda-benda disekelilingnya 

atau merambat. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 3 dari 10 bayi (30%) 

belum dapat melakukan gerakan yang sesuai dengan umurnya yaitu bayi usia 

10 bulan belum dapat mengucapkan kata sederhana, bayi usia 8 bulan belum 

dapat menirukan bunyi yang didengar, dan bayi usia 8 bulan lainnya belum 

dapat memegang benda sebesar kacang.  

Kegiatan posyandu sebagai pemantau tumbuh kembang bayi  masih 

belum bisa diindahkan pengasuh. Hal ini bisa dilihat 2 dari 10 responden 

menyatakan tidak mengantar bayi ke Posyandu, karena pengasuh tidak 
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memiliki waktu yang sesuai dengan jadwal Posyandu. Ketidakmampuan ibu 

mengasuh bayi secara mandiri dikarenakan perkerjaan yang tidak dapat 

ditinggalkan. Pengasuh lain dari bayi  tidak diberi batasan tertentu dalam 

mengasuh bayi dari orang tua, sehingga cara mengasuh bayi hanya 

berdasarkan cara asuh oranglain tanpa didasarkan anjuran dari Posyandu yang 

pernah diikuti. Salah satu contohnya yakni penerapan ASI eksklusif yang 

dapat menunjang perkembangan bayi yang kurang sesuai dengan anjuran. 

Hasil survei pendahuluan didapatkan bahwa responden merasa belum adanya 

pemantauan perkembangan motorik kasar pada bayi. Selama mengikuti 

posyandu bayi hanya di timbang, diberi MPASI (sesuai usia), serta 

pengukuran tinggi/ panjang badan. Sehingga ibu juga merasa tidak begitu 

penting pemberian stimulasi fisik bagi bayi. 

Pola Asuh dan status pemberian ASI eksklusif dimungkinkan dapat 

menjadi faktor risiko terjadinya pekembangan motorik kasar yang tidak 

optimal. Apabila perkembangan motorik kasar anak tidak didukung, akan 

mengakibatkan  pada umur tertentu anak tidak bisa menguasai tugas 

perkembangan yang diharapkan kelompok sosialnya. Dampak buruk lain 

yang dapat ditimbulkan yaitu dapat mengakibatkan anak mengalami 

gangguan dalam melakukan gerak dan dapat menghambat perkembangan 

anak dari segi emosi dan kecerdasannya. 

Begitu pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola asuh orangtua 

untuk mendukung perkembangan motorik kasar bayi usia 7-12 bulan agar 

optimal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tema tersebut. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status pemberian ASI 

eksklusif dan pola asuh dengan perkembangan motorik kasar bayi usia 7-12 

bulan di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

B. Rumusan masalah 

Apakah ada hubungan antara status pemberian ASI eksklusif dan 

pola asuh dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan 

di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum  

Menganalisis hubungan antara status pemberian ASI eksklusif 

dan pola asuh dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-

12 bulan di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik ibu/ pengasuh/ keluarga dan bayi 

usia 7-12 bulan di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

b. Mendeskripsikan status pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 

7-12 bulan di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

c. Mendeskripsikan pola asuh pada bayi usia 7-12 bulan di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

d. Mendeskripsikan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-

12 bulan di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 



7 

 

e. Menganalisis hubungan status pemberian ASI eksklusif dengan 

perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

f. Menganalisis hubungan pola asuh dengan perkembangan motorik 

kasar pada bayi usia 7-12 bulan di Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Ibu 

Memberikan pengetahuan atau informasi pada ibu tentang 

status pemberian ASI eksklusif dan pola asuh pada bayi usia 7-12 

bulan yang berhubungan dengan perkembangan motorik kasar bayi 

2. Bagi Instansi Kesehatan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan 

referensi untuk mempermudah para pembuat kebijakan Dinas 

Kesehatan setempat dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif serta 

dapat menjadi tambahan masukan mengenai status pemberian ASI 

eksklusif dan pola asuh dengan perkembangan motorik kasar pada bayi 

usia 7-12 bulan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi program 

kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan, 

pengetahuan serta pengalaman tentang hubungan status pemberian ASI 
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eksklusif dan pola asuh terhadap perkembangan motorik kasar pada 

bayi usia 7-12 bulan. 


