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GAMBARAN PERILAKU ANTICIPATORY GUIDANCE IBU PADA ANAK 

USIA TODDLER DI DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

ABSTRAK 

Periode toddler merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak 

dan menjadi landasan bagi perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak salah satunya dipengaruhi dukungan orang tua. Namun di era 

modern ini, tidak sedikit orang tua yang belum memahami dan meneladani praktik 

kesehatan bagi anaknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran perilaku 

anticipatory guidance ibu pada anak usia toddler di desa Wonorejo kecamatan 

Polokarto kabupaten Sukoharjo. Desain penelitian menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan metode survey deskriptif. Responden dalam penelitian ini 

sebanyak 63 responden yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel secara 

proporsional random sampling. Hasil penelitian perilaku anticipatory guidance 

ibu pada anak usia toddler, 60,3% kategori baik dalam pemberian nutrisi, 55,6% 

kategori baik dalam meningkatkan keamanan dirumah, 52,4% kategori baik dalam 

mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologi untuk toilet training,  58,7% kategori 

kurang baik dalam negativism, 50,8% kategori kurang baik dalam pencegahan 

gigi berlubang. Kesimpulan penelitian, sebagian besar perilaku anticipatory 

guidance ibu dalam pemberian nutrisi, meningkatkan keamanan dirumah, dan 

mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologis untuk toilet training pada anak 

toddler baik, tetapi dalam pencegahan gigi berlubang dan negativisme perilaku 

anticipatory guidance ibu kurang baik. 

 

Kata kunci: Anticipatory guidance, perilaku ibu, usia toddler. 

 

ABSTRACT 

 Toddler periode is a key periode in child growth and become foundation 

for further development. Growth and development of children one of them 

influenced the support of parents. But, in this modern era, not the least of parents 

who does not understand and emulate health practices for her child. The study aims  to 

know the description about mother’s behavior of anticipatory guidance for toddler in the 

village of wonorejo sub district polokarto district sukoharjo. The study design use 

quantitative research type with descriptive survey method. The study sample was 

63 respondents who obtained using proporsional random sampling method. 

Results of the study mother’s behavior of anticipatory guidance for toddler, 60,3% 

respondents behave well in giving nutrition, 55,6% respondents behave well in 

improving home security, 52,4% respondents behave well in discussing physical 

and psychological readiness for toilet training, 58,7% respondents behave 

deficient in negativism, 50,8% respondent behave deficient in  preventing 

cavities. Conclusion the study is most of the mother’s behavior of anticipatory 

guidance in the provision of nutrient, improve home security, and discuss physical 

and psychological readiness for toilet training for toddler is nice, but mother’s 

behavior of anticipatory guidance on cavity prevention and negativism is a 

deficient. 
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1. PENDAHULUAN 

Usia toddler merupakan periode terpenting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Masa balita merupakan landasan bagi perkembangan 

anak dalam tahap selanjutnya yang ditandai dengan perkembangan bahasa, 

kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan intelegensi berjalan sangat cepat 

(Andriana, 2011). 

Indonesia memiliki jumlah balita sekitar10% berdasarkan Data 

Sasaran Program Kementrian Kesehatan (DSPKK) pada tahun 2010 dalam 

diktum kesatu secara nasional bahwa Indonesia populasi balita yang berumur 

0-3 tahun adalah 21.571.500 jiwa. Keseluruhan jumlah balita dibagi dalam 2 

kelompok yaitu bayi usia 0-11 bulan sebesar 4.484.998 jiwa dan usia toddler 

1-3 tahun sebesar 17.086.502 jiwa, angka tersebut setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, maka dari itu masih banyak anak usia toddler yang berisiko 

terjadi cidera atau kecelakaan dan perlu perhatian yang serius dari orang tua 

(Kementrian Kesehatan RI, 2010). 

Departemen Kesehatan Daerah Sukoharjo menyatakan bahwa jumlah 

balita setiap tahunnya memiliki kenaikan. Tahun 2016 tercatat jumlah balita 

mengalami kenaikan sejumlah 60.183 balita (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo, 2016). Naiknya angka natalitas pada balita di Sukoharjo dapat 

menyebabkan terjadinya risiko dan gangguan pada anak (Marcdante, 2014). 

Desa Wonorejo merupakan desa yang berada di kecamatan Polokarto 

kabupaten Sukoharjo. Jumlah balita di Kecamatan Polokarto pada tahun 2015 

sebanyak 5624 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 5424. Berdasarkan data 

dari puskesmas Polokarto, di desa Wonorejo jumlah anak balita usia 1-5 tahun 

sebanyak 452 pada bulan Februari 2017. Menurut data dari Pemerintah desa 

Wonorejo, pada bulan Febriari 2016 terjadi kecelakaan yang melibatkan 

seorang anak toddler terlindas truk oleh ayahnya sendiri. Kejadian tersebut 

bermula ketika anak bermain sendirian di luar rumah tanpa adanya 

pengawasan dari orang tua. 



 

 

3 
 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2017 kepada 

6 ibu di desa Wonorejo, mengatakan belum mengetahui bagaimana cara 

mencegah agar tidak terjadi kecelakaan pada anaknya, belum mengetahui 

bagaimana memberikan keamanan pada anaknya dan cara untuk mengajarkan 

dan meneladani praktik kesehatan pada anaknya. Ibu tersebut juga 

mengatakan bahwa sangat kesulitan ketika mengajarkan anak untuk 

menggosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan uraian 

tersebut peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana perilaku 

anticipatory guidance ibu pada anak usia toddler. 

2. METODE PENELITIAN 

Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 

survei diskriptif yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat gambaran 

fenomena dalam suatu populasi, sehingga dapat mendefinisikan suatu 

gambaran yang terjadi didalam masyarakat (Notoatmodjo,2010). 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah keluarga 

yang memiliki anak usia toodler sebanyak 169 orang. Teknik pengambilan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional random 

sampling. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakterstik Responden  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Oktober–16 November 

2017 di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

dengan 63 sampel ibu yang mempunyai anak usia toddler (12-36 bulan) 

yang telah memenuhi kriteria inklusi dengan cara membagikan kuesioner 

kepada responden. 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Variabel Karakteristik Responden Frekuensi Presentase % 

Usia Ibu 

(dalam 

tahun) 

41-45 2 3,2 

36-40 6 9,5 

31-35 16 25,4 

26-30 28 44,4 

21-25 11 17,5 

Total  63 100 

Usia 

Balita 

(dalam 

bulan) 

28,1 – 36 30 47,6 

20,1 – 28 21 33,3 

12,1 – 20 12 19,0 

Total  63 100 

Jenis 

Kelamin 
Laki – laki 32 50,8 

Perempuan 31 49,2 

Total  63 100 

Pekerjaan 

Ibu 
IRT 35 55,6 

Wiraswasta 22 34,9 

Guru 3 4,8 

Perawat 1 1,6 

Bidan 2 3,2 

Total  63 100 

Pendidik

an 

Terakhir 

SMP 4 6,3 

SMA/SMK 47 74,6 

Diploma 4 6,3 

Sarjana 8 12,7 

Total  63 100 

 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Ibu 

Responden di desa Wonorejo, sebagian besar berumur antara 

26-30 tahun. Banyaknya ibu yang berumur 26-30 tahun berdasarkan 

hasil wawancara kepada ibu bahwa setelah lulus SMA responden 

memilih untuk menikah. Umur ibu sangat menentukan kesehatan dari 

ibu dan bagaimana cara ibu mengasuh anaknya. Depkes RI (2014) 

menyatakan bahwa ibu dengan usia 20-35 tahun di sebut sebagai 

“masa dewasa”, sehingga mampu menghadapi masalah – masalah 

dengan tenang secara emosional terutama dalam merawat anak-

anaknya, setelah orang tua mempelajari bahwa anak usia toddler 
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mampu mempercayai mereka maka tantangan selanjutnya yaitu 

mendukung kemandirian dan otonomi serta menjaga keamanan anak 

usia toddler yang memiliki rasa ingin tahu tinggi (Kyle & Carman, 

2014). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Anak 

Sebagian besar responden di desa Wonorejo memiliki anak 

usia 28 sampai 36 bulan sebanyak 30 anak toddler (40,6%). Menurut 

Kyle & Carman (2014) pada periode ini, waktu pencapaian tumbuh 

kembang sangat signifikan, selain itu juga merupakan periode yang 

sulit bagi orang tua. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil penelitian dengan 63 responden didapatkan balita laki 

laki dan perempuan cukup seimbang, laki- laki sebanyak 32 toddler 

(50,8%) dan perempuan 31 toddler (40,2%). 

Anak toddler laki- laki dan perempuan mempunyai perilaku 

yang berbeda, perilaku tersebut dipengaruhi androgen prenatal pada 

laki- laki lebih tinggi dari pada perempuan, perbedaan jenis kelamin 

ini menunjukkan bayi perempuan dengan visual yang lebih kuat 

prioritasnya untuk boneka daripada mainan, tetapi bayi laki- laki 

menunjukkan prioritas visual pada ponsel daripada wajah, dan ketika 

berusia lebih tua, anak laki- laki lebih memprioritaskan visual pada 

bola dan kendaraan (Alexander & Teresa, 2012). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Sebagian besar ibu di desa Wonorejo sebagai ibu rumah 

tangga. Ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga memilki lebih 

banyak waktu untuk anaknya, mereka dapat mengatur pola makan 

anak sehingga anak anak mereka makan makanan yang sehat dan 

bergizi (limilia & Prasanti, 2016). Aktivitas dan pekerjaan ibu 

terkadang melupakan peran ibu bahkan tidak dapat meluangkan 
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sedikit waktu untuk memperhatikan anak (Munafiah, Irdawati, & 

Zulaicha, 2013) 

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Di desa Wonorejo sebagian besar ibu mempunyai tingkat 

pendidikan SMA. Responden dengan pendidikan SMA di anggap 

mampu menerima informasi kesehatan sesuai dengan Notoatmodjo 

(2010) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka 

akan semakin mudah dalam menerima informasi dan semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki sehingga mempengaruhi perilaku 

seseorang. Tingkat pendidikan orang tua turut menentukan mudah 

tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang 

mereka peroleh. 

3.2 Perilaku Anticipatory guidance Ibu dalam Pemberian Nutrisi pada Anak 

Toddler 

Tabel 2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan Perilaku anticipatory 

guidance ibu dalam pemberian nutrisi 

 

 

 

 

Hasil kuesioner terkait anticipatory guidance ibu dalam pemberian 

nutrisi pada anak toddler di desa Wonorejo yaitu sebagian besar ibu sudah 

sudah mulai menyapih anaknya minum dengan botol dan mengajarinya 

minum dengan menggunakan gelas, tetapi ibu di desa tersebut masih 

membebaskan anaknya minum susu lebih dari 3 kali dalam sehari sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Hockenberry & Wilson (2009) bahwa 

petunjuk anticipatory guidance orang tua untuk pemenuhan nutrisi pada 

anak toddler yaitu dengan menganjurkan orang tua menyapih dengan botol 

secara bertahap dan menggantinya dengan makanan padat, ibu juga 

seharusnya mengurangi asupan susu untuk anaknya 2-3 cangkir sehari, 

Pemberian Nutrisi Frekuensi Prosentase % 

Baik 38 60,3 

Kurang Baik 25 39,7 

Total 63 100,0 
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karena jika anak mengonsumsi susu lebih dari 1 liter dalam sehari maka 

akan mengurangi selera makan pada anak terhadap makanan padat 

sehingga dapat menyebabkan menurunnya asupan gizi pada anak. 

3.3 Perilaku Anticipatory guidance Ibu dalam Meningkatkan Keamanan pada 

Anak Toddler 

Tabel 3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan perilaku anticipatory 

guidance ibu dalam meningkatkan keamanan 

Meningkatkan Keamanan Frekuensi Prosentase  

Baik 35 55,6 

Kurang Baik 28 44,4 

Total 63 100,0 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di desa 

Wonorejo sudah berperilaku baik. Ibu di desa tersebut mampu melindungi 

anaknya dari asap rokok. Ibu di desa Wonorejo memperhatikan  anaknya 

ketika bermain sendirian di luar rumah, kabel listrik di rumah rumah di 

tingginya >1 meter dan sudah ada yang tertutup tetapi juga ada yang 

belum tertutup. Sabun mandi, sabun cuci, shampoo, dan zat- zat yang 

berbahaya lainnya juga diletakkan di tempat yang tidak terjangkau oleh 

anak sehingga anak tidak mampu untuk mengambilnya. 

Perilaku anticipatory guidance  ibu dalam meningkatkan 

keamanan terutama pada usia toddler sangat penting, hal ini disebabkan 

karena pada usia toddler anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

mobilitas dan kuangnya impuls control, yang berakibat terjadinya cidera 

baik disengaja maupun tidak, mereka membutuhkan observasi secara 

langsung dan tidak dapat dipercaya jika ditinggalkan sendiri tanpa 

pengawasan bahkan orang tua yang memiliki anak usia toddler sangat 

waspada ketika anaknya lari ke jalanan atau menghilang dari orang tua 

(Hockenberry & Wilson, 2015). 
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3.4 Perilaku Anticipatory guidance Ibu dalam Pencegahan Gigi Berlubang 

pada Anak Toddler 

Tabel 4 Distribusi frekuensi perilaku anticipatory guidance ibu dalam 

pencegahan gigi berlubang 

Pencegahan Gigi 

Berlubang 
Freku-ensi Prosentase 

Baik 31 49,2 

Kurang Baik 32 50,8 

Total 63 100,0 

Perilaku ibu dalam pencegahan gigi berlubang masih kurang baik, 

hal tersebut dibuktikan ketika peneliti melakukan penelitian dengan 

kuesioner, banyak dari ibu tidak melatih anaknya untuk menggosok gigi, 

terutama ketika malam hari sebelum tidur, sebagian besar dari responden 

juga membiarkan anaknya makan makanan yang lengket seperti coklat, 

permen dan es krim setiap hari. Kebiasaan makan anak mengonsumsi 

makanan yang lengket dapat menyebabkan kerusakan pada gigi (Arifah, 

Zulaicha, & Widodo, 2012). Upaya yang dilakukan ibu dalam 

membimbing anak untuk melakukan perawatan gigi masih kurang, hal hal 

yang perlu diperhatikan ibu dalam membimbing anak yaitu manajemen 

komunikatif pada anak (Guidelines, 2015). 

Perilaku ibu yang kurang baik juga dibuktikan dengan kebiasaan 

ibu tidak mengajarkan anaknya untuk menggosok gigi secara rutin karena 

merasa sudah cukup (Kusumaningrum, 2014). Menurut Mechfoedz (2008) 

dalam perawatan gigi dengan menggosok gigi minimal dilakukan 2 kali 

dlaam sehari setiap pagi dan sebelum tidur malam karena akan 

mengurangi risiko terkena karies gigi. Hal ini di dukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ningsih, Hutomo, & Rahaswanti (2013) 

bahwa waktu yang dianjurkan untuk menggosok gigi adalah pada pagi hari 

setelah makan dan malam hari sebelum tidur, semakin lama makanan 

menempel di gigi akan semakin besar peluang terjadinya kerusakan pada 

gigi. 

 



 

 

9 
 

3.5 Perilaku Anticipatory guidance Ibu dalam Mendiskusikan Kesiapan Fisik 

dan Psikologis untuk Toilet Training pada Anak Toddler 

Tabel 5 Distribusi frekuensi perilaku anticipatory guidance ibu dalam 

mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologi untuk toilet training 

Toilet training Frekuensi Prosentase 

Baik 33 52,4 

Kurang Baik 30 47,6 

Total 63 100,0 

Perilaku anticipatory guidance ibu dalam mendiskusikan kesiapan 

fisik dan psikologi untuk toilet training di desa Wonorejo baik. Perilaku 

anticipatory guidance ibu dalam mendiskusikan kesiapan fisik dan toilet 

training ini meliputi tindakan yang dilakukan ibu dalam mengajarkan 

anak untuk BAB dan BAK di toilet , memberikan istilah dan mengamati 

tanda- tanda khusus untuk BAB dan BAK, selain itu ibu juga 

mengingatkan anak dan meminta anak jika terasa ingin BAB dan BAK 

maka hendaknya di minta ke toilet. Sebagian besar ibu sudah melakukan 

bimbingan kepada anaknya dengan baik dan berhasil. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Kusumaningrum (2014), orang tua 

yang selalu mengajarkan toilet training kepada anak tingkat 

keberhasilannya semakin tinggi dibandingkan dengan orang tua yang tak 

pernah menemani atau mengajarkannya dan disebabklan oleh beberapa 

faktor yaitu pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman orang tua ataupun 

informasi yang didapatkan. 

3.6 Perilaku Anticipatory guidance Ibu dalam hal negativisme pada anak 

toddler 

Tabel .6 Distribusi frekuensi perilaku anticipatory guidance ibu dalam 

negativisme 

Negativisme Frekuensi Prosentase  

Baik 26 41,3 

Kurang Baik 37 58,7 

Total 63 100,0 

Hasil kuesioner menyatakan bahwa sebagian besar ibu di desa 

wonorejo belum memahami dengan jelas bagaimana cara membimbing 
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anak dalam hal negativisme, sebagian ibu sudah membiasakan anak untuk 

bedialog sejak kecil, menyuruh anak menggunakan pilihan dan 

memberikan kesempatan anak melakukan apa yang di inginkan, tetapi 

sebagian besar ibu juga sering mengancam dan memaksa anak jika anak 

menolak perintah. 

Petunjuk bagi orang tua untuk membimbing anak dalam hal 

memahami negatisme pada anak yaitu dengan memberikan pertanyaan 

kepada anak berupa pilihan,ibu memberikan kesempatan bagi anaknya 

melakukan apa yang di inginkan oleh anak, selain itu juga ibu sebaiknya 

membiasakan mengajak anak berdialog sejak anak masih kecil dan tidak 

pernah mengancam ataupun memaksa ketika ana menolak perintah. 

Apabila hal ini dilakukan oleh orang tua terutama ibu maka anak akan 

mampu mengontrol sensasi (Hockenberry &Wilson,2015). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Mayoritas pendidikan responden adalah SMA yaitu sebanyak 47 

ibu (74,6%). 

4.1.2 Mayoritas ibu tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga) yaitu sebanyak 

35 ibu (55,6%). 

4.1.3 Mayoritas perilaku anticipatory guidance ibu dalam pemberian 

nutrisi pada anak toddler adalah perilaku baik sebanyak 38 ibu 

(60,3%). 

4.1.4 Mayoritas perilaku anticipatory guidance ibu dalam meningkatkan 

keamanan pada anak toddler adalah perilaku baik sebanyak 35 ibu 

(55,6%). 

4.1.5 Mayoritas perilaku anticipatory guidance ibu dalam pencegahan 

gigi berlubang pada anak toddler adalah perilaku kurang baik, 

sebanyak 32 ibu (50,8%). 

4.1.6 Mayoritas perilaku anticipatory guidance ibu dalam 

mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologi untuk toilet training 

pada anak toddler adalah perilaku baik sebanyak 33 ibu (52,4%). 
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4.1.7 Mayoritas perilaku anticipatory guidance ibu dalam negativisme 

pada anak toddler adalah perilaku kurang baik sebanyak 37 ibu 

(58,7%). 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi ibu balita, penelitian ini dapat menjadi informasi bagi ibu-ibu 

dalam mendidik dan mengasuh anak sesuai usia dan 

perkembangannya. 

4.2.2 Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi informasi dan 

mengetahui lebih jelas penelitian yang berkaitan dengan 

anticipatory guidance pada ibu yang memiliki anak usia toddler. 

4.2.3 Bagi instansi pendidikan, penelitian ini dapat berfungsi sebagai 

referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa , terutama mahasiswa 

ilmu keperawatan dalam memahami gembaran perilaku 

anticipatory guidance ibu yang memiliki anak toddler. 
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