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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang masalah 

Kelangsungan hidup sebuah bangsa ditentukan oleh generasi penerusnya. 

Apabila generasi penerus sehat jasmani dan rokhani serta mempunyai potensi 

yang berkualitas maka kehidupan berbangsa selanjutnya juga akan berkualitas dan 

membuat sebuah bangsa menjadi negara yang maju. Oleh karena itu penting 

sekali untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak generasi 

penerus. Demi memantau pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya pada 

awal-awal kehidupannya yakni usia balita, maka pemerintah menggalakkan 

program posyandu, yang mana bertujuan untuk memantau berat badan, tinggi 

badan anak serta perkembangan motoriknya.   

Pertumbuhan itu sendiri mencakup pertumbuhan ukuran fisik tubuh, dan 

perkembangan lebih mengarah pada diferensiasi dan pematangan sel (Khomsan, 

2003). Tercapainya tumbuh kembang yang optimal tergantung pada potensi 

biologiknya, tingkat tercapainya potensi biologik seseorang, merupakan hasil 

intraksi berbagai faktor yang berkaitan, yaitu faktor genetik, lingkungan biofisiko-

siko-sosial dan perilaku. Proses yang unik dan hasil yang berbeda-beda yang 

memberikan ciri tersendiri pada setiap anak (Soetjiningsih, 2005). Perkembangan 

biologis anak ditandai juga dengan berkembangnya kemampuan atau ketrampilan 

motorik, baik yang kasar maupun yang halus. Pada lima tahun pertama kehidupan 

anak, motorik kasar inilah yang lebih dominan berkembang (Yusuf, 2002). 
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Unsur pokok dalam perkembangan motorik adalah ketrampilan dan fungsi 

gerakan dasar (Reeves dalam Zadeh, dkk, 2014). Ketrampilan-ketrampilan 

tersebut menunjuk pada pola gerakan bertujuan termasuk lokomotorik dan 

gerakan mengontrol objek. Pola gerakan lokomotor termasuk ketrampilan yang 

berguna untuk tujuan memindahkan tubuh melalui ruangan, seperti berlari dan 

melompat. Namun begitu, pola gerakan mengontrol objek merupakan ketrampilan 

yang melibatkan kekuatan untuk memberi atau menerima kekuatan dari objek, 

seperti menendang maupun menangkap bola. Ketrampilan-ketrampilan ini 

berkembang pada awal masa kanak-kanak sebagai suatu fungsi dari kematangan 

dan latihan fisik dan merupakan prasyarat untuk gerakan permainan dan gerakan 

khusus lainnya (Gallahue dan Ozmun, dalam Zadeh, 2014). 

Penguasaan ketrampilan gerakan dasar tertentu merupakan sebuah 

prasyarat untuk keberfungsian dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari dalam 

aktivitas fisik maupaun olah raga khususnya. Pada awal umur, ketrampilan 

gerakan kasar adalah perlu untuk bergerak, menstabilisasi dan mengontrol tubuh 

serta objek, sementara individu juga menjelajah lingkungan sekitar. Dalam 

kehidupan selanjutnya ketrampilan gerakan kasar yang berkembang akan 

membantu individu untuk berfungsi lebih halus (Cools, dkk, dalam Zadeh, 2014).  

Apabila perkembangan motorik kasar tidak sesuai dengan tahap 

perkembangan, maka hal itu akan berdampak negatif.  Dampak yang dtimbulkan 

apabila perkembangan motorik kasar tidak sesuai perkembangan yaitu gangguan 

kemandirian, gangguan aktivitas sosial, dan gangguan kemampuan konsentrasi, 

serta motor planning (Irwan, 2008) 
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Adapun definisi dari tahapan perkembangan motorik kasar menurut 

Sharma dan Kaur (2015) adalah menunjuk pada kontrol anak atas tubuhnya 

dengan meningkatkan mobilitas, yang mana termasuk penggunaan sejumlah otot 

besar untuk duduk, berdiri, berjalan, berlari, mengontrol kepala, naik tangga. 

Motorik kasar menurut Yudha, dkk (2005) adalah kemampuan anak 

beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besarnya. Selanjutnya motorik kasar 

tersebut terbentuk saat anak-anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan 

hampir seperti orang dewasa, motorik kasar melibatkan otot-otot tangan, kaki, dan 

seluruh tubuh anak (Harun dkk, 2012) 

Perkembangan awal motorik anak sangat penting untuk diperhatikan 

karena ada akibat tersendiri dari kurang berkembangnya motorik anak. Seperti 

studi yang telah dilakukan oleh Vira dan Ruadsepp (dalam Zadeh, 2014) bahwa  

bila ketrampilan motorik ini kurang adekuat maka menyebabkan hilangnya 

keberhasilan dan munculnya perasaan tidak mampu dalam permainan, yang mana 

juga akan mengarah pada penyingkiran bertahap akan aktivitas fisik selama hidup 

(Deflandre dalam Zadeh, 2014), dan tingkat penyesuaian fisik yang tidak tepat 

(Reeves dalam Zadeh, 2014). Selain itu anak yang lemah ketrampilan motoriknya 

tidak akan mudah melakukan hubungan sosial dengan orang lain dan mempunyai 

tingkat kecemasan lebih tinggi dan tingkat harga diri lebih rendah dibanding 

teman sebaya yang ketrampilan motoriknya lebih bagus (Piek dalam Zadeh, 

2014).  

Demikian gambaran pentingnya perkembangan motorik anak, karena 

perkembangan motorik yang baik mengindikasikan bahwa anak tidak bermasalah 
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pada kesehatan fisik maupun mentalnya, sehingga diharapkan semua anak 

Indonesia tidak mengalami gangguan perkembangan motorik baik halus maupun 

kasar. Selain itu, penguasaan terhadap ketrampilan motorik kasar pada anak 

merupakan hal sangat penting bagi keberhasilan dalam kegiatan olah raga, 

permainan, dan  rekreasi (Okely, dalam Khalaj, 2013). 

Hanya saja, pada kenyataannya tidak semua anak secara normal 

berkembang motoriknya, seperti dilaporkan oleh Depkes RI (2006) bahwa 16% 

balita Indonesia mengalami gangguan perkembangan, baik perkembangan 

motorik halus dan kasar, gangguan pendengaran, kecerdasan kurang dan 

keterlambatan bicara. Pada tahun 2010 di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo di 

Surabaya, dijumpai 133 kasus pada anak dan remaja dengan gangguan 

perkembangan motorik kasar maupun halus (Suryawan A, Narendra M.B, 2010). 

Melihat kenyataan di atas maka perlu dicari faktor-faktor yang dapat 

menghambat perkembangan motorik kasar anak. Salah satu faktor yang 

digambarkan dapat mempengaruhi motorik kasar menurut Santoso (2004) adalah 

rangsangan atau stimulus yang tepat dari orang tua. Diterangkan lebih lanjut 

bahwa anak pada usia 0-2 tahun sedang dalam masa perkembangan untuk mandiri 

dalam berperilaku dengan lingkungan, sehingga peningkatan berbagai 

kemampuan dan berbagai perkembangan lain yang terjadi pada anak 

membutuhkan rangsangan atau stimulus yang tepat dari orang tua. Oleh karena itu 

rangsangan yang tepat pada anak merupakan hal yang utama untuk merangsang 

perkembangan motorik kasar seorang anak. 
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Fakto lainnya adalah faktor genetik, lingkungan, kesulitan dalam 

kelahiran, status gizi, cacat fisik, kelahiran sebelum waktunya, perlindungan 

berlebihan, pendidikan ayah dan ibu (Soetjiningsih, 2005).. 

Pendapat lain mengenai penyebab lambatnya perkembangan dan 

ketrampilan menggunakan motorik kasar oleh Graf (dalam Khalaj, 2013) yakni 

karena adanya masalah-masalah medis dan psikososial. Faktor psikososial dapat 

digambarkan dari interaksi orang tua terhadap anak, misalnya anak terlalu 

dibantu.  

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 januari 

2016 di Posyandu Kenanga V, salah satu orang tua yang berinisial N.Y 

menyatakan bahwa anaknya yang berusia 16 bulan belum bisa berjalan, namun 

pada dasarnya sang anak sudah pernah bisa berjalan, namun karena banyaknya 

mainan yang dimiliki sang anak yang bisa di naiki oleh anak dan di stir oleh anak 

hal tersebut membuat anak malas untuk berjalan.  

Kurangnya stimulasi dikarenakan masih banyak ibu yang belum mengerti 

tentang perannya dalam memberikan tindakan stimulasi untuk perkembangan 

motorik kasar anak bayinya dikarenakan faktor lingkungan dan budayanya. 

Budaya tersebut diantaranya seperti ibu melahirkan bayinya tidak rutin membawa 

bayinya ke pelayanan kesehatan/posyandu di wilayah tersebut. 

Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara sinkron pada setiap 

individu dan tergantung pada tindakan stimulasi ibu yang sangat berpengaruh 

besar untuk pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada perkembangan 

motorik kasar anak. Dampak jika stimulasi kurang bisa mengakibatkan gangguan 
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tumbuh kembang, khususnya perkembangan motorik kasar seperti saat bayi 

berusia antara 8-12 bulan, bayi belum mampu duduk tanpa pegangan, berdiri 

dengan pegangan, bangkit terus berdiri, berdiri dua detik dan belum mampu 

berdiri sendiri (Soetjiningsih, 2005). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah tentang  “ Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik 

kasar anak usia 0-2 tahun di posyandu Kenanga V, Surakarta”. 

 

B. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak batita di 

Posyandu Kenanga V, Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Bagi informan, diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak batita. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak batita di 

posyandu kenanga surakarta. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memperdalam dan mengembangkan khasanah teoritis mengenai faktor-faktor 
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yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak batita di posyandu 

Kenanga V Surakarta, serta dapat dijadikan referensi penelitian yang akan 

datang dengan tema yang sama. 

 


