
9 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perkembangan batita (bawah tiga tahun) 

2.1.1 Definisi perkembangan 

Banyak ahli yang memberikan definisi yang berbeda tentang perkembangan 

namun intinya sama. Ikatan dokter Anak Indonesia memberikan pengertian 

perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan struktur/ fungsi tubuh yang 

lebih kompleks dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai 

hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ dan sistemnya 

terorganisasi (IDAI, 2002).5, 24   

Perkembangan menurut Wong (2000) adalah perubahan yang berangsur-

angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya 

kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan 

(maturation) dan Pembelajaran (Learning).24 

Perkembangan menurut Harlimsyah (2007) adalah segala bentuk perubahan 

yang terjadi pada diri anak meliputi sektor fisik (motorik), emosi kognitif dan 

psikososial (interaksi dengan lingkungan).24 

Perkembangan menurut Montessori memiliki periode sensitif merupakan 

periode dimana anak dapat mudah menguasai tugas-tugas tertentu. Apabila anak 

dicegah untuk melakukan tugas tersebut, maka kemampuan atau perkembangan 

yang harusnya dicapai pada periode tersebut tidak akan dimiliki dan hal ini akan 
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mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Lima periode sensitif, yaitu: (1) 

Periode sensitif terhadap keteraturan/ sensitive periods for order (0-3 tahun) (2) 

Periode sensitif untuk memusatkan perhatian terhadap objek yang detil/ sensitive 

periods for details (1-2 tahun) (3) Periode sensitif penggunaan tangan/ sensitive 

periods for using hands (1,5-3 tahun) (4) Periode sensitif terhadap gerakan/ 

sensitive periods for movements (3 bulan-6 tahun).13 

Perkembangan (development) adalah suatu proses bertambahnya struktur dan 

fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, 

bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian yang memilki pola yang tetap, 

berurutan dan berlangsung secara terus-menerus sebagai hasil dari proses menuju 

kematangan atau dewasa (maturation). Bila terjadi keterlambatan perkembangan 

maka akan mempengaruhi perkembangan di tahap selanjutnya. 

Tumbuh kembang anak memiliki prinsip umum. Adapun prinsip umum 

tumbuh kembang, yaitu:5 

1) Perkembangan menimbulkan perubahan 

2) Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan 

selanjutnya 

3) Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda 

4) Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan 

5) Perkembangan mempunyai pola yang tetap 

6) Perkembangan memiliki tahap yang berurutan 
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Perkembangan secara umum terdiri dari empat sektor perkembangan, yaitu:  

1) Perkembangan kemampuan gerak kasar 

Semua gerakan yang dilakukan oleh tubuh disebut kemampuan motorik. 

Perkembangan motorik adalah tercapainya kematangan pengendalian gerak tubuh 

yang berkaitan erat dengan perkembangan pusat motorik di otak. Gerakan motorik 

pada anak dapat lebih jelas dibedakan menjadi gerakan motorik kasar dan gerakan 

motorik halus.24 Gerakan motorik kasar adalah gerakan yang berhubungan dengan 

kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot 

besar seperti berjalan, gerakan duduk, berdiri, membalik dari telungkup menjadi 

telentang atau sebaliknya dan lain-lain.2, 5, 25 

2) Perkembangan kemampuan gerak halus 

Gerakan motorik halus adalah gerakan berhubungan dengan kemampuan anak 

melakukan gerakan yang melibatkan bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-

otot kecil serta memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, 

gerakan mengambil suatu benda dengan hanya menggunakan ibu jari dan telunjuk 

tangan, menulis, menari, dan lain-lain.2, 5, 24 

3) Perkembangan kemampuan bicara, bahasa, dan kecerdasan 

Anak sebagai makhluk sosial akan selalu berada bersama orang lain. 

Kemampuan berkomunikasi diperlukan anak untuk saling mengerti satu sama lain. 

Kemampuan berkata-kata atau komunikasi aktif pada bayi belum dapat dilakukan, 

ia hanya menyatakan perasaan dan keinginannya hanya melalui tangisan dan 

gerakan.5 Dalam berkomunikasi terdapat dua bentuk komunikasi yaitu komunikasi 
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pasif dan komunikasi aktif. Komunikasi pasif adalah kesanggupan mengerti dan 

melakukan perintah orang lain sedangkan komunikasi aktif adalah kesanggupan 

untuk merespon atau memberi tanggapan kepada orang lain.2 Komunikasi aktif dan 

komunikasi pasif perlu dikembangkan secara bertahap. Anak dilatih untuk mau dan 

mampu berkomunikasi aktif (berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat, menyanyi 

dan bentuk ungkapan lisan lainnya) dan berkomunikasi pasif (anak mampu 

mengerti orang lain).2, 5, 6, 26 

4) Perkembangan kemampuan personal sosial 

Seorang anak pada awal kehidupan masih bergantung pada orang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya (misal: makanan, pakaian, kesehatan, kasih sayang, 

pengertian, rasa aman, dan kebutuhan akan perangsangan mental, sosial, dan 

emosional).6 Kebutuhan anak berubah seiring bertambahnya usia dalam segi jumlah 

maupun derajat kualitasnya. Anak terdorong untuk melakukan sendiri berbagai hal 

dan bergaul dengan orang lain selain anggota keluarga.2, 5, 6 

2.1.2 Tahapan perkembangan 

Tahapan perkembangan khususnya tahap batita merupakan tahapan 

perkembangan penting karena pada tahap ini perkembangan mencapai kecepatan 

yang optimal.27 Berdasarkan panduan yang digunakan di Indonesia, terdapat 

tahapan perkembangan anak menurut usia dikelompokkan menjadi beberapa 

tahapan usia, yaitu6 
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Tabel 2. Tahapan perkembangan anak menurut usia6 

No Usia Tahapan Perkembangan yang dicapai 

1.   0-3 bulan  Mengangkat kepala setinggi 45 derajat 

 Menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke tengah 

 Melihat dan menatap wajah anda 

 Mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh 

 Suka tertawa keras 

 Bereaksi terkejut terhadap suara keras 

 Membalas tersenyum ketika diajak bicara/tersenyum 

 Mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, 

pendengaran, kontak 

2.  3-6 bulan  Berbalik dari telungkup ke telentang 

 Mengangkat kepala setinggi 90 derajat 

 Mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil 

 Menggenggam pensil 

 Meraih benda yang ada dalam jangkauannya 

 Memegang tangannya sendiri 

 Berusaha memperluas pandangan 

 Mengarahkan matanya pada benda-benda kecil 

 Mengeluarkan suara gembira benada tinggi atau 

memekik 

 Tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang 

menarik saat bermain sendiri 

3.  6-9 bulan  Duduk (sikap tripoid-sendiri) 

 Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian 

berat badan 

 Merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang 

 Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya 

 Memungut 2 benda, masing-masing tangan pegang 1 

benda pada saat yang bersamaan 

 Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup 

 Bersuara tanpa arti, seperti mamama, babababa, 

dadadada, tatatata 

 Mencari mainan/benda yang dijatuhkan 

 Bermain tepuk tangan/ciluk ba 

 Bergembira dengan melempar bola 

 Makan kue sendiri 
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Tabel 2. Tahapan perkembangan anak menurut usia6 

No Usia Tahapan Perkembangan yang dicapai 

4.   9-12 

bulan 

 Mengangkat badannya ke posisi tegak 

 Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan 

dengan kursi 

 Dapat berjalan dengan dituntun 

 Mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang 

diinginkan 

 Menggenggam erat pensil 

 Memasukkan benda ke mulut 

 Mengulang menirukan bunyi yang didengar 

 Menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti 

 Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh 

apa saja 

 Bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan 

 Senang diajak bermain "CILUK BA" 

 Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang 

belum dikenal 

5.  12-18 

bulan 

 Berdiri sendiri tanpa berpegangan 

 Membungkuk memungut mainan kemudian berdiri 

kembali 

 Berjalan mundur 5 langkah 

 Memanggil ayah dengan kata "papa", memanggil ibu 

dengan kata "mama" 

 Menumpuk 2 kubus 

 Memasukkan kubus ke kotak 

 Menunjuk apa yang diinginkan tanpa 

menangis/merengek, anak bisa mengeluarkan suara 

yang menyenangkan atau menarik tangan ibu 

 Memperhatikan rasa cemburu atau bersaing 

6.  18-24 

bulan 

 Berdiri sendiri tanpa berpegangan 30 detik 

 Berjalan tanpa terhuyung-huyung 

 Bertepuk tangan , melambai-lambai 

 Menumpuk 4 buah kubus 

 Memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk 

 Menggelindingakan bola ke arah sasaran 

 Menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti 

 Membantu/menirukan pekerjaan rumah tangga 
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Tabel 2. Tahapan perkembangan anak menurut usia6 

No Usia Tahapan Perkembangan yang dicapai 

 Memegang cangkir sendiri, belajar makan-minum 

sendiri 

7.  24-36 

bulan 

 Jalan naik tangga sendiri 

 Dapat bermain dengan menendang bola kecil 

 Mencoret-coret pensil pada kertas 

 Bicara dengan baik menggunakan dua kata 

 Dapat menunjuk 1 atau lebih bagian tubuhnya ketika 

diminta 

 Membantu memungut mainannya sendiri atau 

membantu 

 Melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar 

nama 2 benda atau lebih 

 Makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah 

 Melepas pakaiannya sendiri 

8.   36-48 

bulan 

 Berdiri 1 kaki selama 2 detik 

 Melompat kedua kaki diangkat 

 Mengayuh sepeda roda tiga 

 Menggambar garis lurus 

 Menumpuk 8 buah kubus 

 Mengenal 2-4 warna 

 Menyebut nama, usia dan tempat 

 Mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan 

 Mendengarkan cerita 

 Bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan 

 Mengenakan sepatu sendiri 

 Mengenakan pakaian sendiri 

9.  48-60 

bulan 

 Berdiri 1 kaki 6 detik 

 Melompat-lompat dengan kaki satu 

 Menari 

 Menggambar tanda silang 

 Menggambar lingkaran 

 Menggambar orang dengan 3 bagian tubuh 

 Mengancing baju atau pakaian boneka 

 Menyebut nama lengkap tanpa di bantu 

 Senang menyebut kata-kata baru 
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Tabel 2. Tahapan perkembangan anak menurut usia6 

No Usia Tahapan Perkembangan yang dicapai 

 Senang bertanya tentang sesuatu 

 Menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar 

 Bicaranya mudah dimengerti 

 Bisa membandingkan/membedakan sesuatu dari ukuran 

dan bentuknya 

 Menyebut angka, menghitung jari 

 Menyebut nama-nama hari 

 Berpakaian sendiri tanpa dibantu 

 Menggosok gigi tanpa dibantu 

 Bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu 

10.  60-72 

bulan 

 Berjalan lurus 

 Berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik 

 Menggambar dengan enam bagian, menggambar orang 

lengkap 

 Menangkap bola kecil dengan kedua tangan 

 Menggambar segi empat 

 Mengerti arti lawan kata 

 Menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa 

dan kegunaannya 

 Mengenal angka, bisa menghitung angka 5-10 

 Mengenal warna-warni 

 Mengikuti aturan permainan 

 Berpakaian sendiri tanpa dibantu 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan batita (bawah tiga 

tahun) 

Para ahli mengatakan bahwa periode usia batita (bawah tiga tahun) sebagai 

periode keemasan (“golden age period”).1, 2 Kecepatan tumbuh kembang batita 

pada periode ini pesat sebab terdapat plastisitas otak yang tinggi terdiri dari 

pertumbuhan otak yang cepat dan jumlah sinaps antar neuron yang banyak.  

Pertumbuhan otak telah mencapai 80% ukuran otak orang dewasa pada dua tahun 
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pertama kehidupan dan jumlah sinaps antar neuron di otak mencapai 1015 sinaps 

lebih banyak dibandingkan jumlah sinaps antar neuron di otak orang dewasa yang 

berkisar 1014 sinaps.3, 4 Adanya plastisitas otak yang tinggi membuat batita menjadi 

lebih peka terhadap stimulus dan pengalaman dari lingkungannya. Periode ini 

adalah periode kritis yang memerlukan perhatian yang serius dalam arti tidak hanya 

mendapatkan nutrisi yang memadai saja tetapi orang tua juga perlu membantu batita 

meningkatkan potensi dengan memperoleh pengalaman yang sesuai tuntutan 

perkembangannya sehingga mencapai potensi yang setinggi-tingginya di masa 

mendatang.2, 28 Jika pada periode ini terjadi gangguan pada proses tumbuh 

kembang, maka dengan memanfaatkan plastisitas otak batita yang tinggi dapat 

dilakukan intervensi dini yang lebih efektif dibandingkan dengan kelompok usia 

yang lain. Semakin cepat deteksi dan intervensi dini dilakukan maka semakin baik 

pemulihan batita dari gangguan tumbuh kembangnya.2 

Perkermbangan dan pertumbuhan saling mempengaruhi dan berjalan secara 

simultan (bersamaan). Pertumbuhan  akan diikuti dengan pertambahan kemampuan 

anak. Faktor penentu perkembangan anak secara garis besar adalah faktor dalam 

(internal) dan faktor luar (eksternal).2, 5, 6 

Faktor internal merupakan faktor genetik herediter konstitusional menentukan 

sifat bawaan anak tersebut yang berupa potensial anak yang menjadi ciri khas yang 

biasanya diturunkan dari kedua orang tuanya. Faktor internal merupakan modal 

dasar dalam mencapai hasil akhir proses perkembangan anak. Termasuk faktor 

internal antara lain faktor bawaan normal dan patologik yaitu kelainan kromosom. 

Kelainan kromosom pada anak juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak 
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sindrom down mengalami keterlambatan tumbuh dan kembang akibat retardasi 

mental, kelainan pendengaran dan penglihatan serta adanya hipotoni yang 

menyebabkan gangguan perkembangan motorik kasar dan halus serta status gizi. 

Faktor internal yang lainnya mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah ras, 

suku, jenis kelamin, dan sebagainya.2, 5, 6, 13 

Faktor eksternal/lingkungan  juga mempengaruhi tumbuh dan kembang anak. 

Salah satu faktor eksternal adalah lingkungan. Lingkungan berfungsi sebagai 

penyedian kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang. Lingkungan menentukan 

tercapai tidaknya potensial anak. Lingkungan yang cukup baik akan 

memungkinkan tercapai potensial anak, sebaliknya lingkungan yang kurang baik 

akan menghambat tercapai potensial anak. Faktor genetik menentukan potensial 

anak sedangkan faktor lingkungan menentukan tercapai tidaknya potensial 

tersebut.2, 5, 6 

Pada setiap periode tumbuh kembang terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi: 

1) Faktor-faktor prenatal 

 Nutrisi Ibu 

Kekurangan nutrisi sebelum terjadinya kehamilan maupun pada waktu hamil 

lebih sering menyebabkan bayi BBLR atau lahir mati dibandingkan cacat 

bawaan.14, 29 Efek lain dari kekurangan nutrisi pada saat kehamilan dapat 

menyebabkan hambatan pertumbuhan otak, bayi baru lahir lebih mudah terkena 

infeksi, anemia, abortus.14  

 Penyakit metabolik/hormonal ibu 
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Banyak hormon yang berperan pada pertumbuhan janin yaitu insulin, hormon 

plasenta, somatotropin peptida-peptida lainnya dan tiroid.30-33 Defisiensi hormon 

mengakibatkan pertumbuhan susunan saraf pusat terganggu sehingga dapat terjadi 

retardasi mental, cacat bawaan, dan lain-lain.14, 31, 34 Ibu hamil dengan diabetes yang 

tidak terkontrol selama trisemester I kehamilan, ketidakstabilan hormonal ibu 

berusia kurang dari 18 tahun/lebih dari 35 tahun, ibu defisiensi yodium pada waktu 

hamil dapat menyebabkan cacat bawaan pada anak.31 Penelitian Dionne, et al 

(2008) menyatakan bahwa ada hubungan bermakna gangguan bahasa pada anak 

dengan ibu dengan diabetes gestasional.30 

 Bahan kimia, mekanik dan radiasi 

Proses organogenesis pada kehamilan trisemester I yang merupakan masa yang 

sangat peka terhadap paparan zat teratogenik. Pemberian beberapa jenis obat, 

seperti thalidomide, methadion, phenitoin, obat anti kanker dapat menyebabkan 

kelainan bawaan.35 Ibu hamil yang merupakan perokok berat, peminum alkohol 

kronis lebih sering melahirkan bayi berat lahir rendah, lahir mati dan retardasi 

mental.36 Keracunan logam berat, misalnya makan ikan yang terkontaminasi 

merkuri menyebabkan mikrosefali dan palsi serebalis.37 Trauma mekanik pada 

kehamilan dapat menyebabkan perdarahan dan abortus. Radiasi pada janin sebelum 

usia 18 minggu menyebabkan mikrosefali, kerusakan otak, cacat bawaan lainnya 

dan bahkan kematian sedangkan efek radiasi pada laki-laki dapat menyebabkan 

cacat bawaan pada anaknya.6 

 Penyakit infeksi kehamilan 
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Infeksi intrauterin yang dikaitkan dengan cacat bawaan adalah Toxoplasma, 

Others, Rubella, Cytomegallo virus, Herpes Simplex (TORCH), sedangkan infeksi 

lain menyebabkan penyakit pada janin adalah malaria, influenza, polio, varisela, 

dan lain-lain.6 Hiperpireksia pada ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan 

janin.38 

 Gangguan imunitas 

Gangguan imunitas didapatkan pada sistem golongan darah, ABO atau rhesus 

inkompabilitas sering menyebabkan abortus, kern ikterus, hidrops fetalis, atau lahir 

mati.6 

 Stress/psikologi ibu 

Ibu hamil yang mengalami stress dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin, 

antara lain kelainan jiwa, cacat janin, dan lain-lain.6 

 Preeklamsia/ hipertensi kehamilan 

Preeklampsia/ hipertensi kehamilan mengakibatkan vasospasme pembuluh dan 

kerusakan sel endotel pembuluh darah plasenta. Hal tersebut mengakibatkan 

gangguan atau penurunan perfusi uteroplasenta sehingga dapat meningkatkan 

mortalitas janin. Dampak preeklampsia pada janin antara lain: Intrauterine growth 

restriction (IUGR) atau pertumbuhan janin terhambat, oligohidramnion, prematur, 

bayi berat lahir rendah, sindrom distress napas kematian janin intrauterin, sepsis 

dan cerebral palsy.6, 39 

2) Faktor-faktor periode persalinan (natal) 

 Usia kehamilan 
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Usia kehamilan adalah panjangnya waktu kehamilan yang dihitung setelah hari 

pertama haid terakhir (HPHT) dinyatakan dalam minggu atau hari.40 Bayi prematur 

lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, bayi matur lahir pada usia 

kehamilan 37-42 minggu dan bayi lebih bulan/ serotinus lahir pada usia kehamilan 

>42 minggu.40, 41 Usia kehamilan berhubungan dengan maturitas otak janin. 

Kelahiran prematur menyebabkan perubahan perkembangan substansia alba pada 

otak secara mikroskopis yang merupakan faktor risiko terjadinya gangguan perilaku 

di masa yang akan datang, seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) dan autisme.41 Penelitian Santoso AB (2003) menyatakan bahwa bayi 

prematur cenderung lebih banyak mengalami gangguan perkembangan 

dibandingkan bayi aterm.40  

 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Berat badan lahir rendah bila berat lahir kurang dari 2500 gram. Bayi dengan 

Berat badan lahir rendah memiliki kemungkinan dapat mengalami kelainan pada 

penglihatan.42  Penelitian Sutiari, et al (2011) di Denpasar menyatakan berat badan 

lahir rendah (BBLR) merupakan faktor risiko gangguan perkembangan pada anak 

usia pra sekolah.43 Penelitian Schendel DE, et al (1997) di Amerika menunjukkan 

bahwa berat badan lahir rendah mempunyai risiko 1,4-2,7 kali lebih besar 

mengalami gangguan perkembangan dibandingkan anak dengan berat lahir 

normal.44 Penelitian Hediger ML, et al (2002) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan bermakna berat badan lahir rendah dengan penurunan skor 

perkembangan motorik dan sosial anak/ Motor and social development score (-1,1 

points, P< 0,00001).45 Penelitian Agustines, et al (2000) menunjukkan bahwa 68% 
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bayi dengan berat lahir berkisar 500-750 g  mengalami keterlambatan 

perkembangan mental dan 58% mengalami keterlambatan perkembangan 

psikomotor yang diukur menggunakan Bayley Scales of Infant Development.46 

Penelitian Wulandari ME menunjukkan bahwa anak usia balita dengan riwayat 

Berat badan lahir rendah / BBLR memiliki risiko gangguan perkembangan motorik 

halus 27,6 kali dibandingkan anak normal dan risiko gangguan perkembangan 

motorik kasar 8,18 kali lebih besar dibandingkan anak yang nomal.47 

 Asfiksia neonatorum 

Kejadian asfiksia neonatorum dapat menyebabkan terjadinya neonatal 

encephalopathy yang berdampak pada perkembangan anak di masa yang akan 

datang. Penelitian Pin TW, et al (2009) menunjukkan 47% Bayi dengan riwayat 

post asphyxia neonatal encephalopathy mengalami gangguan perkembangan 

kognitif dan sensori-motor.48 Penelitian Mulidah S, et al (2006) di Semarang 

menyatakan terdapat hubungan bermakna antara kelahiran asfiksia dengan 

perkembangan balita (p=0,02; OR=3,5; Cl 95 percent=1,96-31,68).49 

 Hiperbilirubinemia 

Hiperbilirubinemia adalah masalah yang sering terjadi pada masa neonatus, 

karena mempunyai risiko patologis pada otak bayi yang dapat mengakibatkan 

gangguan perkembangan.50 Penelitan Irwanto, et al (2009) menyatakan gangguan 

perkembangan lebih tinggi pada bayi dengan riwayat hiperbilirubinemia yang 

secara statistik bermakna pada sektor motorik halus (p=0,047; RP 2,33; 95% CL 

1,592-3,421) dan bicara dan bahasa (p=0,003; RP 2,667; Cl 95% 1,705-4,171).51 

3) Faktor-faktor setelah persalinan (pascanatal) 



23 
 

 Adanya kelainan genetik/kongenital anak 

Kelainan genetik/ kongenital anak merupakan salah satu fakor yang 

mempengaruhi perkembangan anak. Anak dengan Sindrom Down mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami keterlambatan disebabkan oleh 

hipotonia otot, perkembangan otak yang terhambat dan secara tidak langsung 

mempengaruhi proses tumbuh kembang anak Sindrom Down, yaitu penyakit 

jantung kongenital.2, 6 

 Kelainan hormonal anak 

Tumbuh dan berkembang anak memerlukan suatu homeostasis fungsi 

hormonal tumbuh. Anak dengan hipotiroid biasanya tumbuh kembang menjadi 

lebih lambat akibat kecepatan metabolisme dalam tubuh yang lambat.31 

 Status gizi anak 

Status gizi menurut Almatsier S (2011) adalah keadaan keseimbangan antara 

asupan dan kebutuhan zat gizi.52 Kebutuhan nutrisi pada anak berbeda dengan 

orang dewasa. Nutrisi pada orang dewasa hanya digunakan sebagai sumber energi 

sedangkan nutrisi pada anak bukan hanya digunakan sebagai sumber energi tetapi 

juga untuk bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dapat 

dicapai secara optimal bila anak mendapatkan nutrisi yang baik.  Nutrisi baik 

makronutrien maupun mikronutrien diperlukan anak untuk pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh organ tubuh khususnya otak pada 2 tahun pertama 

kehidupan.3 Status gizi buruk yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan otak yang sifatnya permanen dan irreversibel 

sehingga akan memberikan dampak pada perkembangan anak di masa depan.2, 6 
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Status gizi anak dapat ditingkatkan dengan pemberian makanan yang sesuai 

dengan usianya. Makanan yang pertama dan terbaik untuk anak adalah ASI yang 

diberikan secara ekslusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai usia 2 tahun 

sesuai anjuran WHO. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai diberikan setelah 

6 bulan pertama dan anak diharapkan mulai dapat mencerna makanan keluarga 

setelah berusia 1 tahun.53 Penelitian Giri MKW, et al (2013) menunjukkan bahwa 

pemberian ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI berpengaruh pada 

peningkatan status gizi anak usia 6-24 bulan.54, 55 Ada beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan perkembangan anak. 

Penelitian Nasriyah, et al (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna 

antara status gizi dengan perkembangan motorik kasar anak usia 1-3 tahun di desa 

Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2007.56 Penelitian Ati 

CA, et al (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara status 

gizi dengan perkembangan motorik kasar anak di RSUD Tugurejo Semarang tahun 

2013.57 Penelitian Sambuari LE, et al (2013) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan status gizi dengan perkembangan sosial anak usia 5 tahun di TK Tunas 

Bhakti Manado.58  

Pengukuran status gizi anak usia balita dapat dilakukan dengan menggunakan 

Grafik Pertumbuhan yang terdapat pada Kartu Menuju Sehat (KMS) Berat badan 

(BB)/Usia (U) atau dengan mengukur Berat Badan (BB)/ Tinggi badan (TB) yang 

lebih sensitif/peka mengukur status gizi berdasarkan baku World Health 

Organization- National Center for Health Statistics (WHO-NCHS).54 Hasil dari 

pengukuran BB/TB dinyatakan dalam bentuk Weight for Height Z-score (WHZ) 



25 
 

,yaitu dalam bentuk standar deviasi (SD) yang diinterpretasikan menjadi obese bila 

nilai WHZ >+3 SD, gizi lebih bila nilai WHZ > +2 SD s/d +3 SD, risiko gizi lebih 

bila nilai WHZ > +1 SD s/d +2 SD, normal bila nilai WHZ -2 SD s/d +1 SD, kurus 

bila nilai WHZ < -2SD s/d -3 SD dan sangat kurus bila nilai WHZ < -3 SD.56, 57  

 Lingkar kepala 

Penelitian Gunn CA, et al (2013) menunjukkan bahwa lingkar kepala dapat 

digunakan untuk menilai pertumbuhan massa otak59 dan penelitian Cheong JLY, et 

al (2008) menunjukkan bahwa lingkar kepala dapat berhubungan dengan kognitif 

anak.60 Lingkar kepala yang terlalu besar sering dikaitkan dengan kejadian autisme 

pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa penurunan kecepatan pembesaran 

lingkar kepala berhubungan dengan gangguan perkembangan pada usia 1-24 

bulan.61 Pengukuran lingkar kepala berdasarkan kurva pertumbuhan lingkar kepala 

dari WHO yang dikeluarkan tahun 2006 yang dapat menilai pertumbuhan kepala 0-

59 bulan.27  

 ASI eksklusif 

Pemberian ASI eksklusif dianjurkan oleh WHO selama 6 bulan pertama. 

Terdapat beberapa keuntungan pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama 

kehidupan anak, yaitu terbangunnya hubungan emosional antar ibu dan anak, 

pemberian ASI eksklusif pada anak dapat meningkatkan perkembangan fisik dan 

mental anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi ASI eksklusif 

menunjukkan perkembangan yang lebih baik dengan IQ yang lebih tinggi 

dibandingkan anak yang tidak diberi ASI eksklusif.62 Beberapa penelitian, 

menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif berpengaruh terhadap 
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perkembangan motorik anak.62, 63 Penelitian Lisa UF menunjukkan terdapat 

hubungan bermakna antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan 

motorik kasar balita, pemberian ASI tidak eksklusif beresiko 5,6 kali terjadi 

gangguan perkembangan motorik kasar balita.63 

 Riwayat Sakit Berat/ Infeksi 

Anak yang mengalami sakit berat dan kronis akan mempengaruhi baik 

pertumbuhan maupun perkembangan anak. Penelitian Schurgers J, et al (2010) di 

Zambia menunjukkan anak dengan infeksi Human Immunodefficiency Virus (HIV) 

mengalami gangguan pada otak sehingga menyebabkan keterlambatan 

perkembangan baik dari sektor kognitif,motorik, bicara dan bahasa dan personal 

sosial.64 Infeksi Polio yang menyerang cornu anterior medulla spinalis dapat 

menyebabkan kelumpuhan motorik pada anak.65 Riwayat infeksi susunan saraf 

pusat, seperti meningitis juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif 

penderita.66, 67  

 Psikososial anak 

Stress pada anak juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Stress pada 

anak dapat muncul akibat masalah dalam keluarga, seperti tindak kekerasan pada 

anak, perceraian orang tua. Ada empat kategori tindak kekerasan terhadap anak 

yaitu penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan emosional/psikologis, dan pelecehan 

seksual anak.68 Penelantaran anak oleh orang tua menyebabkan anak gagal 

mendapatkan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang baik kebutuhan fisik 

(makanan, pakaian, hygienitas), emosional(kasih sayang orang tua), pendidikan, 

ataupun medis.68 Penelantaran anak menyebabkan keterlambatan perkembangan 
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fisik dan psikososial, menganggu fungsi neuropsikologis anak termasuk fungsi 

perintah, perhatian, kecepatan memproses pemikiran, bahasa, ingatan, dan 

kemampuan untuk bersosialisasi.69 Kekerasan fisik pada anak (meninju, memukul, 

menarik telinga, menendang, membakar), pelecehan seksual dan kekerasan 

emosional/psikologis orang tua kepada anak (mengejek, menghina dan memarahi 

anak) dapat menimbulkan stress pada anak.70 Perceraian orang tua secara tidak 

langsung berdampak pada psikis anak. Anak dapat mengalami stress dan merasa 

kehilangan sosok ayah atau ibu dalam kehidupannya.71 Dampak stress yaitu anak 

akan menarik diri, rendah diri, terlambat bicara, nafsu makan menurun, dan 

kerusakan serta gangguan perkembangan otak.6, 70 

 Sosial ekonomi (pekerjaan, pendapatan, tingkat pengetahuan orang tua, 

pengetahuan, jumlah saudara dan lain-lain) 

Pekerjaan, pendapatan orang tua yang mencukupi dapat menunjang tumbuh 

kembang melalui penyediaan kebutuhan primer maupun sekunder anak.6 Jumlah 

saudara juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Keluarga yang memiliki 

jumlah anak yang banyak menyebabkan orang tua harus membagi waktu untuk 

mengurus anak sehingga waktu orang tua menstimulasi anak menjadi lebih sedikit 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga 

yang memiliki anak lebih dari 4 orang merupakan faktor resiko terhadap 

perkembangan kognitif anak.72 Penelitian Christiari, et al (2013) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan ibu dengan perkembangan 

anak usia 6-24 bulan.12 Tingkat Sosial ekonomi keluarga dapat dinilai dengan skor 

Bistok Saing dibedakan menjadi tingkat sosial ekonomi keluarga tinggi (skor  18-
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27), tingkat sosial ekonomi keluarga sedang (skor 13-17), dan tingkat sosial 

ekonomi keluarga rendah (skor 9-12).73 

 Stimulasi keluarga 

Ibu (atau pengganti ibu), ayah, dan anggota keluarga lain mempunyai peran 

penting untuk perkembangan anak yaitu dalam memenuhi kebutuhan dasar yang 

dibutuhkan oleh anak agar tumbuh kembang menjadi optimal.21 Adapun kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi agar tumbuh kembang menjadi optimal adalah6 

1) Kebutuhan fisik biomedis (ASUH) berupa pangan/gizi, perawatan kesehatan 

dasar, misalnya: imunisasi, pemberian ASI, pengobatan kalau sakit, hiegene 

perorangan, sanitasi lingkungan, kesegaran jasmani, rekreasi, dan sebagainya. 

2) Kebutuhan emosi/kasih sayang (ASIH) berupa ikatan erat, mesra, serta selaras 

antara ibu/orangtua dan anak 

3) Kebutuhan akan stimulus mental (ASAH) merupakan cikal bakal proses 

pembelajaran (pendidikan dan pelatihan) 

Ismael mengungkapkan kerangka konseptual dalam tumbuh kembang anak. 

Pada kerangka konseptual tersebut, model ekosistem dibagi menjadi lingkungan 

mikro, mini, meso, dan makro yang mengacu pada keterdekatan dan kelangsungan 

pengaruh masing-masing terhadap tumbuh kembang anak. Keluarga mencakup 

lingkungan mikro dan mini. Pada model tersebut juga dijabarkan kebutuhan anak 

yaitu ASUH, ASIH, ASAH.6 
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Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual tumbuh kembang anak6 

2.1.4 Alat skrining perkembangan anak 

Menurut WHO, skrining adalah prosedur yang dilakukan pada populasi yang 

asimtomatik namun mempunyai faktor risiko atau dicurigai bermasalah dengan 

prinsip relatif cepat, sederhana, dan murah.74 Dengan adanya skrining/deteksi dini 

diharapkan dapat memberikan arahan bagi penanganan yang lebih baik untuk 

mengurangi insidensi gangguan perkembangan.2, 5 

Adapun alat skrining perkembangan anak yang sering dipakai adalah Capute 

Scales, Early Language Milestone Scale-2 (ELM Scale-2), Denver Developmental 

Screening Test II, dan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).  Capute 

Scales digunakan untuk menilai secara akurat sektor perkembangan bahasa dan 

visual motor.75 ELM Scale-2 yang digunakan untuk menilai sektor perkembangan 

bahasa ekspresif, pendengaran reseptif, dan penglihatan.76 Denver Developmental 
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Screening Test II dan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) digunakan 

untuk menilai perkembangan anak dari 4 sektor yaitu motorik kasar, motorik halus, 

bicara dan bahasa, dan personal sosial.77 

Skrining digunakan untuk mengurangi pengeluaran biaya dan waktu yang tidak 

perlu. Skrining tahap awal dapat dilakukan oleh perawat atau tenaga medis terlatih 

dengan menggunakan kuesioner praskrining bagi orang tua, kemudian ditentukan 

anak yang membutuhkan evaluasi formal. Terdapat beberapa kuesioner yang telah 

terstandarisasi. Glascoe mengembangkan metode Parents’ Evaluation of 

Development Status (PEDS) yaitu kuesioner yang dapat diselesaikan dalam waktu 

5 menit, mempunyai sensitivitas dan spesifitas tinggi. Frankenburg, et al 

mengembangkan Prescreening Developmental Questionnaire (PDQ) yang 

dikembangkan dari Denver Developmental Screening Test (DDST). Formulir PDQ 

ini telah diterjemahkan dan dimodifikasi oleh tim Depkes RI pada tahun 1996 dan 

direvisi pada tahun 2005, dikenal sebagai Kuesioner Praskrining Perkembangan 

(KPSP).77, 78 

Kuesioner Praskrining Perkembangan merupakan kuesioner untuk skrining 

pendahuluan anak usia 3 bulan sampai 6 tahun.  Kuesioner ini direkomendasikan 

oleh Depkes RI untuk digunakan di tingkat pelayanan kesehatan primer dan dapat 

juga dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga non medis terlatih seperti guru 

Taman Kanak-Kanak terlatih dan petugas Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) 

terlatih serta juga dapat dilakukan mandiri oleh orang tua.5, 77, 78 Penelitian Kadi FA, 

et al (2008) menunjukkan bahwa Kuesioner Praskrining Perkembangan (KPSP) 

setara moderate dengan Denver Developmental Scale Test II dan dapat menjadi alat 
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deteksi dini di tingkat posyandu dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas yang 

tinggi yaitu 95% dan 63%, dengan nilai kappa 0,552 dan p<0,0001.78 Kuesioner 

Praskrining Perkembangan (KPSP) terdiri dari 9-10 pertanyaan mengenai 

kemampuan perkembangan yang tediri dari perkembangan motorik halus, motorik 

kasar, bicara dan bahasa serta personal sosial anak dan harus diisi (atau dijawab) 

oleh orangtua dengan jawaban ya atau tidak, sehingga waktu yang diperlukan tidak 

begitu banyak yaitu sekitar 10-15 menit. Jika jawaban ya sebanyak 9 atau 10 berarti 

perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (S). Jika jawaban ya 

sebanyak 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan/mencurigakan (M) dan 

perlu diberikan edukasi pada orangtua agar melakukan stimulasi perkembangan 

anak lebih sering serta melakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian 

dengan menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan usia anak. Jika jawaban ya 

sebanyak 6 atau kurang, maka  ada penyimpangan (P) perkembangan anak dan anak 

perlu dirujuk ke rumah sakit atau dilakukan skrining Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP). Untuk jawaban tidak, perlu dirinci jumlah jawaban tidak 

menurut jenis keterlambatan (motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa ,dan 

personal sosial).5, 77, 78 

 

2.2 Keluarga dan stimulasi keluarga 

2.2.1 Definisi keluarga 

Keluarga menurut Depkes (1988) adalah unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu 

atap dalam keadaan saling bergantungan.79  
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Keluarga menurut Friedman (1998) adalah dua atau lebih individu yang 

tergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan 

pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari 

keluarga.79 

Keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) (1999) adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil 

yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang 

antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.79 

Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak untuk belajar. Anak perlu 

memperoleh stimulasi dari keluarga agar kebutuhan ASUH, ASIH, ASAH anak 

terpenuhi dan diharapkan anak yang mendapatkan stimulasi yang terarah dan 

teratur akan lebih cepat berkembang dibanding dengan anak yang kurang atau tidak 

mendapatkan stimulasi.20 Segala bentuk interaksi keluarga yang mempengaruhi 

anak dapat diartikan sebagai bentuk stimulasi keluarga.  

2.2.2 Stimulasi keluarga 

Stimulasi keluarga merupakan semua keadaan dalam keluarga baik secara 

langsung maupun tidak langsung berperan dalam proses belajar anak sehingga 

tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.21 Unsur-unsur stimulasi 

keluarga menurut Caldwell terdiri dari 6 komponen yaitu17, 20-23 

1) Tanggap rasa dan kata orang tua 
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Tanggap rasa dan kata diwujudkan dalam bentuk kasih sayang orang tua 

kepada anak dimana orang tua mengizinkan anak melakukan hal yang dia suka, 

merespon perkataan anak, memuji anak, membelai, mencium anak.17, 21, 23 

Penelitian Fatimah L (2012) menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang baik 

dengan selalu mengekspresikan kasih sayang (memeluk ,mencium, memberi 

pujian), melatih emosi dan melakukan pengontrolan pada anak memberikan hasil 

positif yaitu anak merasa diperhatikan dan akan lebih percaya diri, sehingga hal ini 

akan membentuk pribadi anak yang baik.80 

2) Penerimaan perilaku anak oleh orang tua 

Penelitian Smith M, Segal J (2014) menunjukkan bahwa penerimaan perilaku 

anak dengan kekerasan fisik, berteriak marah kepada anak menyebabkan hilangnya 

kepercayaan diri anak, menimbulkan rasa benci, dan menyebabkan masalah 

perkembangan di kehidupan anak mendatang.68 Hal tersebut dapat mempengaruhi 

perkembangan emosional anak, anak menjadi pasif dan tidak mandiri. Orang tua 

dianjurkan untuk memberi hukuman yang wajar, tidak berteriak kepada anak dan 

tidak menampar atau memukul anak.17, 21, 23  

3) Pengorganisasian lingkungan anak 

Pengorganisasian lingkungan anak diperlukan agar anak mendapatkan 

rangsangan yang teratur setiap harinya. Rencana untuk mengorganisasikan kegiatan 

anak dalam hal pemeriksaan kesehatan yang rutin ke puskesmas atau klinik dokter, 

rutin berpergian keluar rumah mengikuti aktivitas orang tua seperti ke toko 

sembako, ke rumah tetangga, ataupun tempat lainnya perlu dibuat.17, 21, 23 
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Pengorganisasian aktivitas yang teratur diharapkan dapat memacu perkembangan 

anak.81 

4) Penyediaan mainan 

Mainan merupakan salah satu sarana anak untuk melanjutkan perkembangan. 

Penyediaan mainan yang mendidik dan merangsang anak sangat diperlukan untuk 

meningkatkan perkembangan baik dari sektor motorik kasar, motorik halus, bicara 

dan bahasa serta personal sosial. Penyediaan mainan yang memacu aktivitas 

motorik kasar, seperti mainan yang memacu aktivitas otot( tongkat pemukul, bola, 

kuda-kudaan, lompat tali, mengayunkan pintu, kereta bayi, walker, mobil-mobilan 

yang bisa diduduki, skutter, sepeda beroda tiga). Penyediaan mainan yang memacu 

aktivitas motorik halus, seperti mainan yang memerlukan koordinasi mata dan 

tangan ( Lego, manik-manik, puzzle, papan pasak, baut, dan mur).17, 21, 23, 82 

Penelitian Coulsin J (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan penyediaan alat 

permainan edukatif dengan perkembangan motorik anak baik dari sektor 

keakuratan, kecepatan, kekuatan, dan kestabilan.83 Penyediaan mainan yang 

memacu perkembangan bicara dan bahasa anak, seperti mainan yang mengajarkan 

angka, warna, ukuran, bentuk, huruf, musik dan sastra. Penyediaan mainan yang 

memacu perkembangan personal sosial, seperti berbicara dengan boneka, mainan 

untuk bermain peran (role play) sebagai satpam, koboi, putri, dokter, dan lain-

lain.82 

5) Keterlibatan orang tua terhadap anak 

Keterlibatan ibu terhadap anak dalam perkembangan anak sangat penting. 

Orang tua disarankann berbicara kepada anak ketika melakukan kegiatan rumah, 
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orang tua sadar untuk mendorong perkembangan anak dengan cepat, mendorong 

anak untuk berbicara, secara aktif memberitahukan nama benda atau orang yang 

baru dikenal, ikut membantu anak dalam bermain mainan baru, menjadwalkan 

waktu bermain anak, memberikan mainan yang menantang untuk pengembangan 

kemampuan anak, tetap menjaga anak dalam jangkauannya dan sering memantau 

anak.17, 21, 23 Penelitian Pradipta GA (2013) menunjukkan bahwa adanya pola 

interaksi yang baik antara orang tua dan anak juga akan menimbulkan balasan yang 

baik pula dari anak.84  

6) Variasi asuhan 

Variasi asuhan kepada anak juga mempengaruhi mempengaruhi 

perkembangan anak. Ayah (atau pengganti ayah) diharapkan ikut merawat anak, 

orang tua menceritakan cerita pada anak, anak diajak makan bersama ayah dan 

ibunya, mendapatkan kunjungan dari saudara atau tamu, orang tua mengajak pergi 

bertamasya, dan sebagainya.17, 21, 23  

2.2.3 Pengaruh stimulasi keluarga terhadap anak 

Bee (1985) menyatakan bahwa stimulasi keluarga pada anak yang ber-QI yang 

lebih tinggi adalah stimulasi keluarga yang menyediakan mainan yang cukup dan 

pola asuh yang demokratik, responsif secara emosional dan verbal. Stimulasi 

keluarga  menurut Bradley, et al (1989) berhubungan erat dengan perkembangan 

kognitif anak.85 

Penelitian Mecce, et al (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

stimulasi keluarga dengan perkembangan intelektual dan kemampuan membaca 
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anak. Englund, et al (2010) menyatakan keterlibatan orang tua untuk menstimulasi 

anak merupakan faktor prediktor pencapaian anak di masa depan. Penelitian 

Gottffried, et al (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi stimulasi keluarga 

semakin tinggi motivasi belajar anak.86 

Penelitian Hastuti, et al (2011) menunjukkan semakin tinggi kualitas stimulasi 

keluarga yang diberikan ibu, maka rata-rata persentase skor perkembangan sosial 

emosi anak juga semakin tinggi. Uji korelasi Spearman menunjukkan adanya 

hubungan yang nyata positif antara kualitas stimulasi keluarga pada anak terhadap 

perkembangan sosial emosi balita.20 Penelitian Jaennudin (2000) menunjukkan 

stimulasi keluarga yang buruk merupakan faktor resiko perkembangan bicara pada 

anak usia 6-36 bulan.21 Penelitian Hidajati (2009) menunjukkan bahwa stimulasi 

keluarga yang kurang merupakan faktor risiko disfasi perkembangan pada anak usia 

12-36 bulan.23 Penelitian stimulasi keluarga dengan perkembangan anak secara 

umum belum pernah dilakukan. 

2.2.4 Pengukuran kualitas stimulasi keluarga 

Salah satu metode untuk skrining kualitas stimulasi keluarga adalah dengan 

Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) Inventory berupa 

suatu kuesioner yang ditanyakan kepada ibu atau pengganti ibu didampingi oleh 

anak selama sekitar 45 sampai 90 menit. Kuesioner HOME Inventory dibuat dalam 

rangka standarisasi penilaian terhadap kualitas stimulasi keluarga anak dengan 

memberikan kemudahan kepada ilmuwan dan peneliti untuk menggunakan sistem 

skoring.17 Bradley dan Caldwell telah menguji validitas dan reliabitas kuesioner 

HOME Inventory dengan alpha coefficients diatas 0,90 dan nilai kappa >0,90.87  
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Metode HOME Inventory digunakan karena prinsip analisis komponennya 

yang kuat, normalitas yang distandarisasi, dan usia yang dipakai sesuai dengan yang 

diteliti.17 Kuesioner HOME Inventory terdiri dari 4 bentuk yaitu kuesioner Infant-

Toddler HOME Inventory untuk usia 0-3 tahun terdiri atas 45 pertanyaan yang 

terbagi atas 6 subskala, yaitu (1) tanggap rasa dan kata, (2) penerimaan terhadap 

perilaku anak, (3) pengorganisasian lingkungan, (4) penyediaan mainan, (5) 

keterlibatan ibu terhadap anak, dan (6) kesempatan variasi asuhan, kuesioner Early 

Childhood HOME Inventory untuk usia 3-6 tahun terdiri atas 55 pertanyaan dan 

terbagi dalam 8 subskala, yaitu (1) stimulasi belajar, (2) stimulasi bahasa, (3) 

lingkungan fisik, (4) tanggap rasa dan kata, (5) stimulasi akademik, (6) modelling, 

(7) variasi stimulasi kepada anak dan (8) hukuman, dan kuesioner Middle 

Childhood HOME Inventory untuk usia 6-10 tahun terdiri atas 59 pertanyaan dan 

terbagi dalam 8 subskala, yaitu (1) tanggap rasa dan kata (2) Dorongan untuk 

dewasa (3) Iklim Emosional (4) penyediaan materi belajar dan kesempatan (5) hal 

yang memperkaya (6) Keterlibatan orang tua (7) Integrasi dengan anggota keluarga 

(8) lingkungan fisik, dan kuesioner Early Adolescent HOME Inventory untuk usia 

10-14 tahun terdiri atas 60 pertanyaan dan terbagi dalam 7 subskala, yaitu (1) 

Lingkungan fisik (2) penyediaan materi belajar dan kesempatan (3) modelling (4) 

Aktivitas yang diperintahkan (5) Aktivitas biasa (6) Variasi asuhan (7) penerimaan 

serta tanggap rasa dan kata.88, 89 Penilaian HOME Inventory dilakukan dengan 

menggunakan jawaban ya atau tidak. Untuk jawaban ya diberi skor 1 dan jawaban 

tidak diberi skor 0. Setelah itu nilai dijumlahkan dan didapatkan penilaian kualitas 

stimulasi keluarga.17, 20 
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Total skor kualitas stimulasi keluarga didapatkan dengan menjumlahkan 

seluruh skor dari 45 pertanyaan untuk Infant-toddler HOME Inventory (0-3 tahun), 

55 pertanyaan untuk Early Childhood HOME Inventory (3-6 tahun), 59 pertanyaan 

untuk Middle Childhood HOME Inventory (6-10 tahun) dan 60 pertanyaan untuk 

Early Adolescent HOME Inventory (10-14 tahun). Kuesioner HOME dianggap 

sebagai baku emas menentukan kualitas stimulasi keluarga.17, 87 Beberapa 

penelitian tentang stimulasi keluarga menggunakan batasan total skor ≥ 60% 

artinya stimulasi keluarga baik sedangkan skor < 60% artinya stimulasi keluarga 

kurang.23 

 


