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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tumbuh kembang merupakan manifestasi yang kompleks dari 

perubahan morfologi, biokimia, dan fisiologi yang terjadi sejak konsepsi 

sampai maturasi atau dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak 

atau biasanya disebut tumbuh kembang yang menjadi perhatian bagi setiap 

orang tua. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup 2 peristiwa yang 

sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan (Ranuh, 2014). Pertumbuhan lebih melihat 

pada perubahan bentuk dalam hal besar meliputi fisik, proses bertambahnya 

ukuran tubuh atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu (Latubessy and 

Wijayanti, 2018). Perkembangan itu sendiri merupakan peningkatan 

kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan pola yang 

teratur serta sebagai hasil dari proses pematangan (Fitri et al., 2014).  

Dalam perkembangan terdiri atas beberapa aspek perkembangan, 

salah satunya yaitu perkembangan motorik yang terbagi menjadi dua yaitu 

motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus memerlukan koordinasi yaitu 

tangan dan mata seperti menggambar, menulis, menggunting dan lain-lain. 

Motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot tertentu yang membuat 

mereka dapat melompat, memanjat, berlari, menaiki sepeda dan aktivitas 

lainnya (Indraswari, 2012).  

Tingginya angka kejadian gangguan pertumbuhan dan perkembangan 

pada anak usia balita khususnya gangguan perkembangan motorik didapatkan 



2 

 

 
 

(27,5%) atau 3 juta anak. Balita di Indonesia sekitar 16% di laporkan 

mengalami gangguan perkembangan berupa gangguan kecerdasan akibat 

gangguan perkembangan otak, gangguan pendengaran dan gangguan motorik 

(UNICEF, 2011). Gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak di 

Indonesia mencapai 35,7% dan tergolong dalam masalah kesehatan 

masyarakat yang tinggi menurut acuan WHO karena masih diatas 30% 

(Riskesdas, 2010). 

Bayi mengalami proses tumbuh kembang yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah gizi. Unsur gizi pada bayi dapat 

dipenuhi dengan pemberian ASI. ASI memiliki manfaat secara nyata pada 

tumbuh kembang anak melalui nutrisi, terutama melalui asam lemak esensial. 

WHO merekomendasikan bahwa anak-anak seharusnya diberikan ASI secara 

eksklusif sampai usia 6 bulan (Wieland and Santesso, 2016). Bayi yang 

berumur 0-6 bulan sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) 

hanya memerlukan  ASI saja tanpa cairan atau makanan padat apapun yang 

disebut dengan ASI eksklusif (Lissauer, 2009). 

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 233 dibahas mengenai 

perintah memberikan ASI eksklusif yang memberikan banyak manfaat untuk 

bayi. Yang Artinya: 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 
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keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan” (Al-Baqarah [2]: 233). 

ASI eksklusif adalah pemberian ASI secara penuh selama 6 bulan 

pertama tanpa pemberian makanan atau minuman lain kepada bayi. 

Kandungan ASI diantaranya AA dan DHA berguna dalam mempercepat 

myelinisasi. Myelinisasi terjadi di substansia alba (white matter) dan 

bergantung pada nutrisi yang diberikan. Komponen yang terdapat dari 

substansia alba adalah oligodendrosit. Selain itu, ASI mengandung Taurin 

yaitu sejenis asam amino yang hanya ada ditemukan di ASI. Taurin berfungsi 

sebagai neurotransmitter dan berperan penting untuk proses maturasi sel otak. 

Kemampuan perkembangan mental dan motorik khususnya motorik kasar 

anak berkorelasi dengan konsentrasi taurin pada masa bayi (Hartono et al., 

2015). ASI mempunyai efek yang menguntungkan terhadap perkembangan 

motorik kasar (Kasar and Bulan, 2017). Sebelum bayi mencapai usia 6 bulan 

sistem pencernaan bayi belum mampu berfungsi dengan sempurna, sehingga  

bayi belum mampu mencerna makanan selain ASI. ASI memberikan manfaat 

bagi individu, bayi yang tidak pernah disusui akan mencapai tahap 

perkembangan lebih sedikit dibanding mereka yang diberikan ASI sebagian 

atau non eksklusif  (McCrory and Murray, 2013).  

Pemberian ASI eksklusif untuk bayi yang berusia <6 bulan secara 

global dilaporkan kurang dari 40%. Secara angka nasional cakupan ASI untuk 
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bayi sampai umur 6 bulan mengalami fluktuasi yaitu 24,3% pada tahun 2008, 

kemudian meningkat pada tahun 2009 menjadi 34,3% dan menurun pada 

tahun 2010 menjadi 33,6% (Fitri et al., 2014). Persentase pemberian ASI 

eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 54,2 

persen, menurun jika dibandingkan persentase pemberian ASI eksklusif tahun 

2015 yaitu 61,6 persen (Dinkes, 2016) . 

Berdasarkan hasil penelitian Belfield (2010), bahwa menyusui ASI 

ekslusif dan tidak diberikan susu formula dapat meningkatkan kemungkinan 

anak menjadi lebih sehat dan dapat mencegah terjadinya obesitas. Selain itu, 

menyusui selama 6 bulan atau lebih dapat meningkatkan perkembangan 

motorik kasar pada anak saat usia 9 bulan. Berdasarkan hasil penelitian Ali  

dan Goudar (2014), pada perkembangan anak usia 3 tahun yang mendapatkan 

ASI eksklusif selama 6 bulan atau lebih memiliki nilai ASQ (Ages and Stages 

Questionnaire) signifikan lebih tinggi dengan nilai p (0,004) pada sektor 

motorik kasar dan nilai p (0,007) pada sector motorik halus,  dibandingkan 

dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dengan nilai p 

(0,091) pada sektor motorik kasar dan nilai p (0,044) pada sektor motorik 

halus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ASI eksklusif memiliki peran 

dalam tumbuh kembang anak, khususnya pada sektor perkembangan motorik 

kasar dan halus . 

Melihat latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara pemberian ASI 

eksklusif dan non eksklusif dengan perkembangan motorik kasar pada bayi 

usia 6-12 bulan di posyandu wilayah kerja puskesmas Makam Haji”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan non 

eksklusif dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 6-12 bulan di 

posyandu wilayah kerja puskesmas Makam Haji ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan non 

eksklusif dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 6-12 bulan di 

posyandu wilayah kerja puskesmas Makam Haji. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dan manfaat dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang hubungan anatar 

pemberian ASI eksklusif dan non eksklusif dengan perkembangan motorik 

kasar bayi usia 6-12 bulan. 

2. Manfaat praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai macam 

manfaat, antara lain : 

a. Manfaat orang tua bayi 

Untuk menambah wawasan tentang ASI eksklusif sangatlah penting. 

b. Bagi penelitian lain  

Sebagai bahan kajian lanjutan bagi peneliti yang akan meneliti secara 

mendalam untuk aspek yang sama. 


