
GAMBARAN PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG AKTIVITAS 

BERMAIN SEBAGAI STIMULASI PERKEMBANGAN PADA ANAK 

USIA TODDLER 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

 

Oleh: 

Alfin Dwi Cahyaningrum 

J210 170 072 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021 



 

i 



ii 
 



 

iii 



 

1 

 

 

GAMBARAN PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG 

AKTIVITAS BERMAIN SEBAGAI STIMULASI 

PERKEMBANGAN PADA ANAK USAI TODDLER 

Abstrak 

Anak usia toddler adalah anak yang berusia 1 sampai 3 tahun, dimana pada masa 

ini anak memiliki kemampuan aktivitas yang lebih banyak bergerak yang 

menunjukkan perkembangan motorik lanjut dan memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi serta mampu mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekelilingnya. 

Melalui bermain anak mendapatkan  stimulasi  perkembangan,  bermain  

memungkinkan  anak  lebih mengeluarkan energi dan melepaskan ketegangan 

yang tertahan. Anak-anak dapat merasa aman dan anak juga dapat 

mengekspresikan perasaannya saat bermain. Jenis permainan yang disukai oleh 

anak usia toddler adalah bermain parallel play. Tujuan penelitian 

mengidentifikasi gambaran pengetahuan orang tua tentang aktivitas bermain 

sebagai stimulasi perkembangan pada anak usia toddler. Jenis penelitian ini 

adalah kuantitatif deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan orang tua 

tentang aktivitas bermain sebagai stimulasi perkembangan pada anak usia toddler 

dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 

86 responden dengan kriteria yang di telah tentukan. Hasil penelitian ini adalah 

Karasteristik orang tua pada penelitian ini sebagian besar berusia 26-35 tahun, 

bekerja sebagai IRT, dan pendidikan terakhir SMA. Karakteristik anak pada 

penelitian ini sebagian besar berusia 2 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan 

jumlah saudara 2 orang. Pengetahuan responden dalam  kategori baik sebanyak  

76  responden, Pengetahuan responden  dalam kategori cukup sebanyak 10 

responden, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang tidak ada. 

Saran untuk penelitian berikutnya adalah untuk melakukan penelitian dengan 

sampel yang lebih banyak dan dalam lingkup yang lebih luas serta menggunakan 

variabel lebih dari satu, dan diharapkan juga pada penelitian berikutnya terdapat 

perlakuan misalnya diakannya pre-test dan post-test. 

Kata kunci: toddler, perkembangan, bermain 

 

Abstract 

 

Toddlers  are children aged 1 to 3 years, where at this time the child has more 

moving activity skills  that show advanced motor development and have a high 

curiosity and able to explore objects around him. Through the play the child gets 

developmental stimulation, bermain allows the child to expend more energy and 

release the tension that is held back. Children can feel  safe and children can also 

express their feelings while playing. The type of game that is favored by toddlers   

is to play parallel play. The purposeof the studyidentified an overview of parents' 

knowledge about play activities as developmental stimulation in toddlers.   This 

type of research is descriptive quantitative, which describes parents' knowledge of 
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play activities as developmental stimulation in toddlers   with a cross sectional 

approach.  The number of samples in this study as man as 86 respondents with 

criteria that have been determined. The result of this study is the majority of 26-

35 year olds as many as 61 respondents (70.9%), the work of parents is IRT as 

many as 62 respondents (72.1%), parental education is high school as many as 54 

respondents (62.8%), while for the knowledge of respondents as many as 76 

respondents (88,4%) have good knowledge in providing developmental 

stimulation and as many as 10 respondents (11,6%) have sufficient knowledge in 

providing developmental stimulation. The advice for the next study is to conduct 

research with more samples and in a wider scope and use more than one variable, 

and it is expected that in the next study there will be treatments such as  pre-test  

and  post-test. 

Keywords: toddler,  development, play 

1. PENDAHULUAN 

Anak usia toddler adalah anak yang berusia 1 sampai 3 tahun, dimana pada 

masa ini anak memiliki kemampuan aktivitas yang lebih banyak bergerak yang 

menunjukkan perkembangan motorik lanjut dan memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi serta mampu mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekelilingnya.  Pada 

tahun 2017 terdapat 14.423.800 jiwa anak diseluruh Indonesia dan terdapat 

2.870.423 jiwa anak di di Provinsi Jawa Timur dan di Kabupaten Pacitan 33.696 

jiwa anak usia toddler (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018). Kondisi 

tumbuh kembang anak perlu di perhatikan karena anak merupakan aset bangsa 

Indonesia dikemudian hari. Usia toddler termasuk pada masa golden age, sehingga 

sebisa mungkin stimulasi yang diberikan harus optimal. 

Proses perkembangan anak sangat memerlukan peran orang tua. 

Perkembangan anak dapat di lakukan secara optimal dengan stimulasi. Pengetahuan 

orang tua tentang stimulasi untuk perkembangan dapat mempengaruhi keberhasilan 

stimulasi perkembangan. Stimulasi dapat dilakukan melalui kegiatan bermain yang 

mencakup semua aspek perkembangan yaitu motorik kasar, motorik halus, sosial 

personal, dan bahasa. 

Mengajak anak bermain terbukti meningkatkan perkembangan kognitif dan 

mental anak. Anak-anak akan terus bermain sepanjang hari karena mereka merasa 

senang dan terhibur, jika anak merasa bosan anak akan berhenti bermain. Anak 

akan menggunakan seluruh menggunakan emosi, perasaan dan pikiraannya dalam 

bermain (Andriana, 2017). 
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Menurut Suryani & Ba’diah, (2017) Bermain membuat anak – anak 

mempraktikkan kompetensi serta meningkatkan keterampilan melalui cara yang 

menyenangkan. Menurut Pieget, struktur kognitif perlu dilatih dan bermain 

merupakan salah satu media untuk latihan tersebut. Sementara itu, Frued Ericson 

berpendapat bermain membantu mengatasi kecemasan dan konflik. Bermain 

memungkinkan anak lebih mengeluarkan energi dan melepaskan ketegangan 

yang tertahan. Jenis permainan yang disukai oleh anak usia toddler adalah 

bermain parallel play yaitu anak menggunakan alat permainan yang sama akan 

tetapi tidak ada interaksi antara anak satu dengan lainnya. Secara umum peran 

orang tua yaitu orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan 

dengan baik untuk menumbuhkan kemandirian terhadap anaknya. 

Menurut penelitian Ramadia et al.,(2021) pengetahuan orang tua tentang 

stimulasi perkembangan anak dapat mempengaruhi tahap tumbuh kembang anak 

usia 1-3 tahun di Posyandu Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur 

Kota Dumai. Stimulasi anak dapat diberikan bersamaan dengan mengajak anak 

bermain, Hal itu didukung dengan hasil penelitian (A. M. Handayani et al., 2017) 

yang mengatakan Pengetahuan tentang manfaat APE (Alat Permainan Edukatif) 

sangat diperlukan bagi ibu, mengingat manfaat Alat Permainan Edukati (APE) 

adalah sebagai salah satu faktor penting pendukung tumbuh kembang anak yang 

optimal. 

Selain penelitian diatas, ada juga penelitian (Meilawati, 2017) mengatakan 

bahwa semakin baik pengetahuan orang tua tentang stimulasi maka akan semakin 

baik tingkat perkembangan anaknya. Stimulasi atau rangsangan sangat 

dibutuhkan guna memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak sejak 

masih dalam kandungan, ketika anak lahir rangsangan harus dilakukan terus-

menerus, bervariasi, serta dengan suasana bermain dan kasih sayang sebab, 

rangsangan yang diberikan oleh orang tua dengan banyak cara dapat 

menstimulasi seluruh potensi yang dimiliki oleh anak, ketika orang tua berusaha 

untuk memberikan stimulasi secara optimal, penting bagi orang tua untuk 

mengetahui kapan dan bagaimana cara memberikan stimulasi kepada anak. 
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Saat di lakukan studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara kepada 

10 orang tua yang memiliki anak usia toddler, 4 dari 10 orang tua lebih memilih 

memberikan gawai  agar  anak  diam  di  rumah  daripada mengajak anaknya 

bermain,  dan  sisanya mengajak anaknya bermain tanpa menggunakan gadget. 

Saat dilakukan wawancara peneliti juga menanyakan beberapa hal terkait dengan 

stimulasi perkembangan mulai dari seberapa sering orang tua memberikan 

stimulasi, jenis permainan yang dapat di jadikan sebagai alat untuk mengasah 

kemampuan tumbuh kembang dan beberapa hal lainnya, dari jawaban yang 

didapatkan pengetahuan orang tua yang berada di Desa Kembang sebanyak 7 dari 

10 orang tua memiliki pengetahuan kurang dan 3 dari 10 orang tua yang sudah 

paham tentang stimulasi perkembang serta jenis permainan untuk anak sesuai 

dengan usia anak. Sejauh ini belum ada penelitian yang dilakukan di Desa 

Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang meneliti tentang 

pengetahuan orang tua tentang aktivitas bermain sebagai stimulasi perkembangan 

anak usai toddler. tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi gambaran 

pengetahuan orang tua tentang aktivitas bermain sebagai stimulasi perkembangan 

pada anak usia toddler. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan studi 

survey deskriptif melalui pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Februari sampai Maret 2021. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian 

ini sebanyak 86 responden, dengan teknik sampling yang digunakan adalah simple 

random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner modifikasi dari 

penelitian (Meilawati, 2017) dan (Listihana, 2019), dengan hasil uji validitas 

melalui uji Pearson product moment didapat nilai r 0,950 > r 0,514 dan uji 

reliabilitas hasil pengujian dengan menggunakan Alpha Cronbach dengan alat ukur 

kuesioner adalah 0,781 dinyatakan reliabel. Pengambilan data dilakukan di 

Posyandu kemudian peneliti memberikan kuesioner yang di bantu oleh kader 

Posyandu. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan pemeriksaan 
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kelengkapan identitas dan jawaban responden. Analisa data yang digunakan adalah 

Analisa Univariat.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan 

untuk menggambarkan pengetahuan orang tua tentang aktivitas bermain sebagai 

stimulasi perkembangan pada anak usia toddler di 4 Posyandu yang berada di Desa 

Kembang Kecamatan Pacitan. Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan dari 

penelitian tersebut: 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sumber data : primer

Karakteristik Frekuensi Persentase  

umur responden 

17-25 tahun 

26-35 tahun 

 36-45 tahun 

 

6 

61 

19 

 

7 

70.9 

22.1 

Total  86 100 

Pekerjaan 

IRT 

Buruh 

Pegawai Swasta 

PNS 

Wirausaha 

 

62 

6 

12 

2 

4 

 

72.1 

7.0 

14.0 

2.3 

4.7 

Total 86 100 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA/SMK 

Perguruan Tinggi 

 

2 

10 

54 

20 

 

2.3 

11.6 

62.8 

23.3 

Total 86 100 

umur Anak 

1 tahun 

2 tahun 

3 tahun 

 

21 

47 

18 

 

24.4 

54.7 

20.9 

Total 86 100 

Jenis Kelamin Anak 

Laki-laki 

Perempuan 

37 

49 

43.0 

57.0 

Total 86 100 

Jumlah Anak 

1  

2 

≥ 3 

 

35 

37 

14 

 

40.7 

43.0 

16,3 

Total 86 100 
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Berdasarkan tabel 4.1 distribusi frekuensi karakteristik responden, 

didapatkan hasil umur responden tertinggi adalah usia 26-35 tahun sebanyak 61 

responden (70,9%), sedangkan hasil umur responden terendah adalah usia 17-

25 tahun sebanyak 6 responden (7%). Pada penelitian ini umur responden 

termuda adalah usia 20 tahun dan umur responden tertua adalah usia 45 tahun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki usia yang matang yaitu pada usia 26-35 tahun, pada usia tersebut 

orang tua mampu mencari informasi tentang stimulasi perkembangan dengan 

mudah melalui internet maupun buku. 

Menurut Hurlock (2017) bahwa pengetahuan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh usia, semakin bertambahnya usia seseorang maka akan 

bertambah juga pengetahuan dan pengalaman yangdimilikinya. Selain itu, pada 

usia tersebut ibu masih aktif dalam mencari informasi dan mudah menerima 

materi yang diberikan kepadanya. 

Selanjutnya, hasil penelitian pekerjaan responden tertinggi adalah Ibu 

Rumah Tangga sebanyak 62 responden (72,1%), sedangkan terendah adalah 

PNS sebanyak 2 responden (2.3%). 

Menurut Helmi (2013) dalam (Semet et al., 2017) pekerjaan ibu dan 

lamanya ibu bermain dengan anak dapat berpengaruh pada perkembangan anak. 

Karena ibu yang bekerja akan memiliki waktu yang kurang bersama anaknya 

di bandingkan dengan ibu rumah tangga yang mengasuh anak dan mengetahui 

tumbuh kembang anak. 

Pendidikan responden hasil dari pendidikan responden tertinggi adalah 

SMA sebanyak 54 responden (62,8%) dan pendidikan responden terendah 

adalah SD sebanyak 2 responden (2,3%). 

Hasil penelitian menunjukan sebagian besar Pendidikan responden adalah 

SMA yang artinya kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan 

menengah. Di daerah tersebut dapat dengan mudah di jumpai tempat pendidikan 

formal sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan. 

Distribusi frekuensi dari usia anak tertinggi adalah usia 2 tahun sebanyak 47 
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responden (54,7%).  Pada usia ini stimulasi tumbuh kembang sangat diperlukan 

anak, dengan pemberian stimulasi secara optimal. Anak usia toddler adalah masa 

dimana anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan gemar mengeksplorasi 

yang ada disekitarnya. Melalui bermain diharapkan stimulasi perkembangan anak 

dapat diberikan secara optimal. 

Menurut Marmi (2012) dalam Pratiwi & Irdawati, (2017) Usia anak toddler 

1-3 tahun memiliki kemampuan cepat untuk menangkap hal-hal baru. Anak 

belajar dari bagaimana orang dewasa memperlakukannya. Anak juga belajar dari 

apa yang mereka melihat, mendengar dan pengalaman kejadian yang dialami. 

Anak belajar dari pengamatan yang mereka lihat dari ibu, ayah ataupun orang. 

Menurut Marmi (2012) dalam Pratiwi & Irdawati, (2017) Usia anak toddler 

1-3 tahun memiliki kemampuan cepat untuk menangkap hal-hal baru. Anak 

belajar dari bagaimana orang dewasa memperlakukannya. Anak juga belajar dari 

apa yang mereka melihat, mendengar dan pengalaman kejadian yang dialami. 

Anak belajar dari pengamatan yang mereka lihat dari ibu, ayah ataupun orang. 

Distribusi frekuensi dari jenis kelamin anak tertinggi adalah jenis kelamin 

perempuan sebanyak 49 responden (57%) sedangkan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 37 responden (43%). 

Distribusi frekuensi dari jumlah anak,mayoritas responden memiliki jumlah 

anak 2 sebanyak 38 responden (44,2%). Sebagian besar orang tua memiliki anak 

lebih dari 1, hal ini juga dapat mempengaruhi orang tua dalam memberikan 

stimulasi, karena orang tua sudah berpengalaman merawat anak. Sesuai dengan 

teori Bloom pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah di alami oleh 

seseorang, sehingga orang tua yang memiliki anak lebih dari 1 sudah tahu mana 

stimulasi yang baik dan tidak baik diberikan untuk 

anak. 

Usia toddler merupakan periode emas sehingga sebisa mungkin stimulasi bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak dapat di optimalkan. Apabila di masa 

toddler anak mendapatkan stimulasi dengan baik maka pertumbuhan dan 

perkembangan di masa-masa selanjutnya akan baik pula.  
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3.3 Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukanauntuk mengetahui pengentahuan orang 

tua tentang aktivitas bermain sebagai stimulasi perkembangan pada anak usia 

toddler.  

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Dengan Pengetahuan 

Karakteristik 

Tingkat pengetahuan 
total 

Cukup Baik  

n % N % n % 

Umur 

17-25 tahun  

26-35 tahun  

36-45 tahun 

 

2  

5 

3 

 

28,6 

8,3 

15,7 

 

5 

55 

16 

 

71,4 

91,7 

84,3 

 

7 

60 

19 

 

100 

100 

100 

 

Pekerjaan 

IRT 

Buruh 

Pegawai swasta 

PNS 

Wirausaha 

 

5 

2 

2 

0 

1 

 

8,1 

25,0 

16,7 

0 

25,0 

 

57 

33,3 

10 

2 

3 

 

91,9 

66,7 

83,3 

100,0 

75,0 

 

62 

6 

12 

2 

4 

 

100 

100 

100 

100 

100 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA/SMK 

Perguruan 

Tinggi 

 

0 

2 

4 

4 

 

 

0 

20,0 

7,4 

20,0 

 

2 

8 

50 

16 

 

 

100,0 

80,0 

92,6 

80,0 

 

2 

10 

54 

20 

 

100 

100 

100 

100 

 

Jumlah Anak 

1 

2 

≥3 

 

2 

5 

3 

 

5,7 

13,5 

21,4 

 

33 

32 

11 

 

94,3 

86,5 

78,6 

 

35 

37 

14 

 

100 

100 

100 

*sumber data primer 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 60 responden yang memiliki 

usia 26-35 tahun memiliki pengetahuan baik sebanyak 55 responden (91,9%) 

sedangkan responden yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 5 responden 

(8,1%). 

Pada usia 26-35 tahun merupakan usia produktif dan orang tua memiliki 

pemahaman yang baik tentang penggunaan gadget untuk mencari sumber 

informasi tentang stimulasi yang baik untuk anaknya. 
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Menurut Kharisma & Efni, (2017) Pengalaman ini akan meningkatkan 

pemahaman ibu tentang simulasi tumbuh kembang sehingga pengetahuan akan 

bertambah. Pengalaman tentang stimulasi tumbuh kembang ini dapat diperoleh 

dengan membaca buku/majalah/media massa yang lain, menonton televisi dan 

melalui penyuluhan dari tenaga kesehatan dan para kader kesehatan saat 

pelaksanaan posyandu maupun pertemuan lainnya. 

Selanjutnya, pada karakteristik pekerjaan responden IRT sebanyak 62 

responden memiliki pengetahuan baik sebanyak 57 responden (91,7%) dan 

pengetahuan cukup sebanyak 5 responden (8,3%). 

Status pekerjaan orang tua terutama ibu dapat mempengaruhi pemberian 

stimulasi pada anak karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk 

berinteraksi dengan anak. Hal ini didukung dengan hasil yang mengungkapkan 

bahwa kedekatan hubungan ibu-anak lebih tinggi pada ibu yang tidak bekerja 

dibandingkan dengan ibu yang bekerja 

Hasil penelitian untuk Pendidikan mayoritas SMA 54 responden memiliki 

pengetahuan baik sebanyak 50 responden (92,6%) dan pengetahuan cukup 

sebanyak 4 responden (7,4%). 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Notoatmodjo (2010), pendidikan 

tidak lepas proses belajar dan pengajaran, pendidikan diperlukan untuk 

memperoleh keterampilan yang dibutuhkan manusia dalam hidup bermasyarakat. 

Maka semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang maka akan semakin mudah 

memahami suatu informasi sehingga tingkat pengetahuannya semakin baik. 

Hasil penelitian untk responden yang memiliki anak tertinggi adalah orang 

tua yang memiliki jumlah anak 2 sebanyak 37 responden dengan pengetahuan baik 

sebanyak 

32 responden dan pengentahuan cukup sebanyak 5 responden. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Fatnamartiana et al., (2019) yang 

menyatakan bahwa jumlah anak dan pengalaman dalam mengurus anak adalah 

suatu keterkaitan, begitu pula pemahaman yang baik akan mempengaruhi 

pengetahuan orang tua. 
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Pengetahuan orang tua di kategorikan menjadi 3 yaitu baik apabila skor 

76-100% jawaban benar, cukup apabila skor 56-75% jawaban benar, dan 

kurang apabila skor <55% jawaban benar. 

 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

Orang Tua 

Kategori Frekuensi persentase 

Cukup 10 11.6 

Baik 76 88.4 

Total 86 100 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi tertinggi 

adalah responden yang memiliki pengetahuan baik dengan jumlah 76 responden 

(88,4%), sedangkan yang terendah adalah pengetahuan cukup sebanyak 10 

responden (11,6%). 

Berdasarkan table 4.3 diatas, mayoritas orang tua memiliki pengetahuan 

dalam kategori baik. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu 

berupa usia, 

pekerjaan, Pendidikan, usia anak, dan jumlah anak. Dilihat dari usia 

responden paling banyak adalah usia 26-35 tahun dengan usia produktif dan 

kisaran usia yang masih muda membuat orang tua mudah memahami dan 

mempelajari hal-hal baru seperti mempelajari stimulasi yang baik untuk anak. 

Hal ini juga sesuai dengan teori (Wawan & Dewi, 2010) bahwa umur dapat 

mempengaruhi kedewasaan seseorang dimana jika seseorang yang lebih dewasa 

lebih dipercayai di lingkungan masyarakat daripada orang yang belum tinggi 

kedewasaannya. 

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian Sukadana & Noviyanto (2020) 

bahwa usia  merupakan  salah satu  faktor  pengetahuan,  semakin  bertambah 

usia  maka juga bertambah pula daya tangkap terhadap suatu hal dan pola pikirnya 

semakin berkembang. 
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Faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah pekerjaan orang tua. Pada 

penelitian ini mayoritas pekerjaan responden adalah Ibu Rumah Tangga sebanyak 

62 responden (72,1%), menurut (D. S. Handayani et al., 2017) Ibu Rumah Tangga 

banyak menghabiskan waktunya dirumah untuk mengurus rumah dan anak. Akan 

tetapi bukan berarti anak yang memiliki orang tua yang bekerja akan mengalami 

penyimpangan tumbuh kembang. 

Menurut peneliti, sesuai dengan hasil penelitian pekerjaan orang tua tidak 

mempengaruhi perkembangan anak, karena orang tua tetap memberikan fasilitas 

kepada anak dan memantau perkembangan anak, dengan menitipkan anak di 

taman bermain saat ibu bekerja, sehingga anak masih mendapat stimulasi dari 

gurunya. 

Distribusi      frekuensi      pendidikan      tertinggi adalah SMA sebanyak      

54 responden (62,8%) sedangkan terendah adalah SD sebanyak 2 responden 

(2,3%). Dari hasil tersebut mayoritas orang tua memiliki Pendidikan yang baik. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Zukhra & Amin, (2017) semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin bagus pemahamannya terhadap suatu hal. 

Sehingga Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

pada stimulasi yang di berikan kepada anak. 

Pengetahuan dalam kategori cukup dapat dipengaruhi dari karakteristik 

responden seperti pekerjaan orang tua, usia orang tua, dan jumlah anak. Mayoritas 

pekerjaan orang tua adalah IRT, menurut (Mubarak et.al 2007) dalam jurnal 

(Zukhra & Amin, 2017) mengatakan  bahwa pengetahuan  dapat  dipengaruhi  

juga  oleh  lingkungan  pekerjaan baik  secara langsung maupun tidak  langsung. 

Selain  itu, juga dipengaruhi oleh jumlah anak 35 responden (40,7%) baru 

memiliki anak 1 sehingga pengalaman dalam memberikan stimulasi dengan baik 

masih sedikit.  
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Menurut asumsi peneliti, pengetahuan dalam kategori cukup terjadi karena 

orang tua tidak mendapatkan sumber informasi yang cukup. Sehingga orang tua 

memberikan stimulasi tidak optimal. Semakin banyak informasi yang didapatkan 

maka semakin baik pula stimulasi perkembangan yang diberikan. Diharapkan dari 

Puskesmas setempat dapat memberikan penyuluhan secara rutin tentang stimulasi 

perkembangan yang baik dan benar untuk anak usia toddler.  

Pengetahuan dalam kategori baik juga berkaitan dengan karakteristik 

responden yang mana mayoritas responden memiliki Pendidikan SMA sebanyak 

54 responden (62,8%) dengan persetase 88,4%. Hal ini sesuai dengan teori Bloom 

dalam jurnal (Zukhra 

& Amin, 2017) bahwa Pendidikan mempengaruhi pengetahuan seseorang, semakin 

tinggi Pendidikan seseorang maka semakin baik pula pengetahuannya. 

Menurut peneliti, pengetahuan dalam kategori baik ini menunjukkan 

bahwa responden mendapat informasi tentang stimulasi perkembangan yang baik 

pula. Informasi-informasi tersebut didapatkan dari internet, penyuluhan, buku KIA, 

leaflet dan media massa yang dapat dijangkau dengan mudah. 

4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Karasteristik orang tua pada penelitian ini sebagian besar berusia 26-35 

tahun, bekerja sebagai IRT, dan pendidikan terakhir SMA. Karakteristik anak pada 

penelitian ini sebagian besar berusia 2 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan 

jumlah saudara 2 orang. Pengetahuan responden dalam kategori baik sebanyak 76 

responden, Pengetahuan responden  dalam kategori cukup sebanyak 10 

responden, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang tidak ada. 

4.2 SARAN 

4.2.1    Untuk Puskesmas 

Diharapkan puskesmas memberikan fasilitas untuk kader dan orang tua anak 

dengan memberikan penyuluhan secara rutin tentang cara memberikan stimulasi 

yang baik untuk anak. 
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4.2.2    Untuk Orang Tua 

Diharapkan orangntua lebih sadar akan pentingnya stimulasi perkembangan 

untuk anak, sehingga dapat menekan nilai penyimpangan pada tumbuh 

kembang anak.  

4.2.3    Untuk penelitian selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dengan jumlah sampel yang lebih besar dan lingkup yang 

lebih luas serta dengan variabel lebih dari satu. 
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