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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pertumbuhan dan perkembangan pada anak terdiri dari beberapa periode, 

yaitu periode prenatal (mulai konsepsi sampai usia kehamilan 40 minggu atau 

kelahiran), periode bayi (sejak lahir sampai usia 12 bulan), periode kanak-kanak 

awal (usia 1 tahun sampai 6 tahun), periode kanak-kanak pertengahan (usia 6 

tahun sampai 11-12 tahun), dan periode kanak-kanak akhir (usia 11-12 tahun 

sampai 18 tahun), dimana periode kanak-kanak awal terdiri dari masa toddler 

yaitu usia 1 – 3 tahun dan masa prasekolah yaitu antara usia 3 sampai 6 tahun 

(Hockenberry & Wilson, 2015). 

Pada masa toddler (usia 12 sampai 36 bulan) perkembangan motorik anak 

berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Anak akan mulai belajar berjalan, belari 

dan menaiki tangga (Susilawati, 2013). Kemampuan mobilitas dan kognitif pada 

anak yang meningkat akan menyebabkan anak menjadi lebih mandiri dari 

sebelumnya, anak akan merasa puas saat mendapatkan hasil berdasarkan hal-hal 

baru yang dilakukannya, keberhasilan yang dilakukan oleh anak akan 

menyebabkan anak terus melakukan usaha-usaha lain untuk mengendalikan 

lingkungan mereka, namun usaha yang gagal akan mudah merangsang 

tempramen anak dan menimbulkan kebiasaan dan perilaku yang negatif (Potter & 

Perry, 2009). Peran orang tua pada usia ini sangat dibutuhkan, ketidaktahuan dan 

kurangnya informasi seringkali membuat orang tua keliru dalam mengasuh anak, 

hal ini apabila berlanjut akan menyebabkan terjadinya trauma pada anak dan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya (Susilawati, 2013). 
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Pemahaman tentang tingkat perkembangan anak perlu diikuti dengan 

pemahaman pentingnya antisipasi terhadap sesuatu apapun yang dapat terjadi 

pada anak usia toddler (Kusbiantoro, 2014). Bimbingan antisipasi atau 

anticipatory guidance merupakan sebuah petunjuk bimbingan yang penting dan 

perlu diberikan kepada orang tua untuk membantu dalam mengatasi masalah-

masalah yang mungkin terjadi pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Anticipatory guidance dapat dijadikan pedoman bagi orang tua dalam 

mendidik dan mengasuh anak yang sesuai dengan masa pertumbuhan dan 

perkembangannya, sehingga anak dapat melewati tahapan tumbuh kembang 

secara optimal (Susilawati, 2013). 

Menurut penelitian Wibawa (2015) di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo, menyebutkan bahwa pengetahuan Ibu tentang anticipatory 

guidance anak usia 1–3 tahun masih banyak yang kurang dan berdampak buruk 

menjadi kebiasaan sering mengompol dan cemburu terhadap adik barunya. 

Menurut Muntarina (2013), pengetahuan Ibu tentang kebutuhaan gizi pada anak 

usia toddler di Kelompok Bermain Sekar Melati Papahan Tasikmadu masih 

kurang dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh Ibu tentang pemenuhan 

gizi untuk anak usia toddler. Menurut penelitian Indarwati (2013), Orang tua di 

Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 

memiliki pengetahuan yang  rendah terhadap pencegahan cedera pada anak usia 

toddler sehingga menyebabkan praktik pencegahan cedera pada anak menjadi 

kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang belum 

mengetahui dan memahami tentang anticipatory guidance yang diperlukan pada 

anak usia toddler. 
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Berdasarkan Hasil Proyeksi Sensus Penduduk pada tahun 2014 dalam data 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indonesia, 

didapatkan data jumlah anak usia 0-17 tahun mencapai 82,848 juta jiwa atau 

39,2% dari total seluruh jumlah penduduk, dimana diantaranya 24.087 juta jiwa 

berusia 0-4 tahun (KemenPPPA, 2015). Di provinsi Jawa Tengah, jumlah anak 

usia 0-14 tahun sebanyak 24,97% dari jumlah total seluruh penduduk (Dinkes 

Jateng, 2015). Secara administrasi Kecamatan Kartasura terbagi menjadi 2 

Kelurahan dan 10 Desa. Jumlah puskesmas di kecamatan kartasura terdapat 1 

puskesmas dan 94 posyandu. Jumlah anak usia balita di Kecamatan Kartasura 

tercatat sebanyak 3.827 anak, dimana diantaranya di Desa Ngemplak, Kartasura 

pada bulan November 2017 jumlah anak usia 12 sampai 36 bulan terdapat 

sebanyak 108 anak (Dinkes Kab.Sukoharjo, 2016). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis lakukan pada tanggal 17 

Mei 2017 di Posyandu Mawar, Desa Ngemplak, Kartasura, dengan 5 responden, 

kelimanya mengatakan belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan atau 

informasi apapun tentang anticipatory guidance atau bimbingan antisipasi dan 

masalah-masalah yang dapat timbul pada anak usia toddler, empat Ibu 

mengatakan belum mengajari anak latihan penggunaan toilet, anak masih sering 

menggunakan diapers dan mengompol, satu diantaranya sedang mengajarkan 

namun masih belum berhasil. Tiga Ibu juga mengatakan anak sulit makan, dan 

seringkali membiarkan anak yang menolak untuk makan. Kelima Ibu mengatakan 

anak masih meminum susu menggunakan botol setiap sebelum tidur. Dua ibu 

mengatakan sudah mengajarkan anak kebiasaan menyikat gigi setiap sebelum 

mandi, dua Ibu mengatakan belum mengajarkan anak menyikat gigi, dan satu Ibu 

mengatakan kadang-kadang. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Anticipatory Guidance Anak Toddler 

terhadap Pengetahuan Ibu di Desa Ngemplak Kartasura”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Apakah pendidikan kesehatan Anticipatory Guidance Anak 

Toddler berpengaruh terhadap pengetahuan Ibu di Desa Ngemplak Kartasura?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan Anticipatory 

Guidance Anak Toddler terhadap pengetahuan Ibu di Desa Ngemplak 

Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan Ibu tentang anticipatory 

guidance anak toddler sebelum dilakukan pendidikan kesehatan di 

Desa Ngemplak Kartasura. 

b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan Ibu tentang anticipatory 

guidance anak toddler sesudah dilakukan pendidikan kesehatan di 

Desa Ngemplak Kartasura. 

c. Menganalisa perbedaan tingkat pengetahuan ibu tentang 

anticipatory guidance anak toddler sebelum dilakukan dan 
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sesudah dilakukan pendidikan kesehatan di Desa Ngemplak 

Kartasura. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai bahan kajian 

tentang pengaruh pendidikan kesehatan anticipatory guidance anak 

toddler terhadap pengetahuan Ibu. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan anticipatory guidance anak toddler terhadap 

pengetahuan Ibu. 

b.  Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi dan bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian 

selanjutnya. 

c.  Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

perawat untuk menjalankan fungsinya sebagai health educator dan 

helath conselor. 

d.  Manfaat Bagi Ibu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi Ibu dalam hal merawat anak pada usia toddler, 

agar anak dapat melalui tahapan tumbuh kembang secara optimal. 
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E. KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Anticipatory Guidance 

Anak Toddler terhadap Pengetahuan Ibu di Desa Ngemplak Kartasura, belum 

pernah diteliti sebelumnya, tetapi ada yang hampir sama, antara lain: 

1. Hidayati (2015) Meneliti tentang Pengaruh Anticipatory Guidance terhadap 

Praktik Orang Tua dalam Toilet Training pada Anak Usia Toddler. Penelitian 

ini berbentuk penelitian pre-eksperimen design yang mana menggunakan 

rancangan pret test dan post test group design. Sampel dengan teknik 

porposive sampling. Analisa data menggunakan uji paired t-test. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa adaanya peningkatan praktik toilet 

training setelah diberikan anticipatory guidance tentang toilet training, dan 

adanya pengaruh signifikan anticipatory guidance terhadap praktik toilet 

training pada orang tua dengan anak usia toddler. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian saya terletak pada variabel bebas dan variabel terikat, 

dimana variabel dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh Anticipatory 

Guidance terhadap praktik orang tua dalam toilet training pada anak usia 

toddler sedangkan pada penelitian saya meneliti tentang Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Anticipatory Guidance Anak Toddler terhadap pengetahuan Ibu di 

Desa Ngemplak Kartasura. 

2. Wibawa (2015) meneliti tentang Pengetahuan Ibu Tentang Anticipatory 

Guidance pada Anak Usia 1 – 3 Tahun di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif dengan 

populasi Ibu yang mempunyai anak usia 1-3 tahun di Desa Prajegan, 

Kecamatan Sukorejo. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan analisa 
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data menggunakan prosentase. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 

berdasarkan 33 responden (73%) pengetahuan ibu tentang anticipatory 

guidance pada anak usia 1 – 3 tahun di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo berpengetahuan kurang dan sebagian kecil 9 responden 

(27%) berpengetahuan baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya 

terletak pada variabel dan rancangan penelitian, dimana pada penelitian ini 

meneliti tentang Pengetahuan Ibu Tentang Anticipatory Guidance pada Anak 

Usia 1 – 3 Tahun di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo dan menggunakan rancangan penelitian deskriptif, sedangkan pada 

penelitian saya meneliti tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Anticipatory 

Guidance Anak Toddler terhadap pengetahuan Ibu di Desa Ngemplak 

Kartasura dan menggunakan rancangan penelitian pra-eksperimen. 

3. Wati (2013) Meneliti tentang Pengaruh Anticipatory Guidance terhadap 

Praktik Toilet Training pada Orang Tua dengan Anak Usia 24-30 Bulan di 

Desa Pandowoharjo Sleman Yogyakarta. Penelitian ini berbentuk penelitian 

pre-eksperimen dengan desain one group pretest-posttest. Sampel dengan 

menggunakan teknik total sampling. Analisa data menggunakan uji paired t-

test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

praktik toilet training setelah diberikan anticipatory guidance tentang toilet 

training, dan terdapat pengaruh signifikan anticipatory guidance terhadap 

praktik toilet training pada orang tua dengan anak usia 24-30 bulan di Desa 

Pandowoharjo Sleman Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian saya terletak pada variabel bebas dan variabel terikat, dimana 

variabel dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh Anticipatory 

Guidance terhadap Praktik Toilet Training pada Orang Tua Anak Usia 24-30 
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Bulan di Desa Pandowoharjo Sleman Yogyakarta sedangkan pada penelitian 

saya meneliti tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Anticipatory Guidance 

Anak Toddler terhadap pengetahuan Ibu di Desa Ngemplak Kartasura. 

 


