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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3. Informed Consent 
 
JUDUL PENELITIAN : Pengaruh Stimulasi Berbasis Media Interaktif  Terhadap  

   Perkembangan Bahasa Anak Usia 2 – 3 Tahun 

INSTANSI PELAKSANA    : Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Anak 

Sub    : Bagian Pediatri Sosial dan Tumbuh Kembang Anak FK UNDIP 

 
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

 
(INFORMED CONSENT) 

 
 
 
Berikut ini naskah yang akan dibacakan pada ibu responden penelitian: 

Ibu Yth ………………………………….. 

Nama saya Wida Rahmawati, saya adalah mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saya akan melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Stimulai Berbasis Media Interaktif Terhadap 

Perkembangan Bahasa Anak Usia 2-3 Tahun.  

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian 

stimulasi media interaktif terhadap perkembangan bahasa anak usia 2-3 tahun. Ibu akan 

diminta untuk mengisi kuesioner dan anak ibu akan kami ukur tingkat kemampuan 

bahasanya. Setelah itu, selama 30 menit persesi dalam 2 kali pertemuan setiap minggu 

selama 1 bulan, anak ibu akan kami berikan intervensi berupa media interaktif yang mana 

anak ibu akan bermain CD Interaktif dan DVD Edukatif yang akan didampingi oleh guru 

atau peneliti. Setelah satu bulan maka anak ibu akan kami ukur lagi kemampuan 

bahasanya dan akan kami nilai apakah ada perubahan skor bahasa sebelum dan sesudah 

pemberian intervensi.  
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 Manfaat dari penelitian ini adalah ibu dapat mengetahui apakah terdapat 

pengaruh dari penggunaan media interaktif pada anak. Saya menjamin bahwa penelitian 

ini tidak akan menimbulkan efek yang merugikan pada anak ibu. Penelitian saya ini 

bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam penelitian ini, saya menjamin 

kerahasiaan segala data yang saya peroleh, data hanya akan saya gunakan untuk 

kepentingan penelitian. Apabila ada informasi yang belum jelas, ibu bisa menghubungi 

saya,  

Wida Rahmawati 

Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Dipoenegoro  

HP: 081217867682 

 Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kerjasama ibu dan anak ibu 

dalam penelitian ini. 

 
 
 
 

Sudah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan 
 

SETUJU / TIDAK SETUJU 
 

untuk ikut sebagai subyek/sampel penelitian ini. 
 

Semarang, ……………………. 
 
 
 
 

Saksi : 
 
 
 
 
Nama Terang : Nama Terang : 
Alamat : Alamat :  
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Lampiran 4. Kuisioner Data Karakteristik Subjek 

 

DATA KARAKTERISTIK SUBJEK 
 
No Urut  : _________ (diisi peneliti) 
Nama Orang Tua  : ______________________________________________ 
Alamat   : ______________________________________________ 
No.Hp/Tlp  : ______________________________________________ 
Nama Anak  : ______________________________________________ 
Jenis Kelamin Anak : Laki – laki/Perempuan* 
Tanggal lahir Anak : Tanggal _____ Bulan ____________ Tahun _______ 
Usia kehamilan saat melahirkan anak : ___________ minggu 
Berat badan lahir anak   : ___________ gram 
Berat badan anak   : ___________ kg (diisi peneliti) 
Tinggi badan anak   : ___________ cm (diisi peneliti) 
Status gizi anak    : ______________ (diisi peneliti) 
Mengikuti program PAUD nonformal (Kelompok Bermain/ Toddler/ Tempat 
Penitipan Anak)     : Ya/Tidak 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang tertera dari setiap pertanyaan dibawah ini! 
 
Riwayat Prenatal 
1) Apakah selama dalam kehamilan ibu pernah menderita penyakit hormonal? 

a.Iya seperti diabetes mellitus atau yang lainnya sebutkan!  
b.Tidak  
 

2) Apakah ibu memiliki riwayat infeksi selama kehamilan?    
a. Iya misalnya TORCH, HIV atau yang lainnya sebutkan! 
b. Tidak 
 

3) Apakah ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi saat hamil? 
a. Iya 
Jika iya sejak kapan tekanan darah ibu mengalami kenaikan? (Pilih salah 
satu) 
 1) Sebelum Hamil 
 2) Ketika Hamil 
(Sebutkan beserta minggu awal kenaikan tekanan darah jika tekanan darah 
tinggi dimulai saat kehamilan) 
Berapa tekanan darahnya pada saat itu? 
 
b. Tidak memiliki riwayat darah tinggi 

4) Apakah selama kehamilan Ibu pernah mengalami Anemia?    

a. Iya 

b. Tidak 

*) Coret yang tidak perlu 
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5) Apakah selama kehamilan ibu pernah mengalami perdarahan?    

a.Iya  

b.Tidak 

6) Apakah selama kehamilan ibu pernah menderita Penyakit Menular Seksual 
seperti Sifilis (“Raja Singa”) atau Gonnorhea “Kencing Nanah”? 

 a. Iya 

 b. Tidak 

Riwayat Konsumsi Minuman Beralkohol dan Merokok 
1) Apakah ibu pernah mengkonsumsi rokok?  

a. Iya 
Jika iya, seberapa seringkah ibu mengkonsumsi rokok tersebut? 
1. Sering (3 Kali dalam 1 minggu)  

 2. Kadang-kadang (1 kali dalam 1 bulan) 
 3. Jarang ( 1 kali dalam 3 bulan) 
 4. Pernah (Jelaskan kapan merokoknya!) 

Berapa batang rokok yang dikonsumsi setiap harinya? 
Rokok jenis apa yang biasanya dikonsumsi? 
Dalam kondisi apa sajakah biasanya ibu merokok? 
 

b. Tidak pernah mengonsumsi rokok 
 

2) Apakah ibu pernah mengkonsumsi alkohol?  
a. Iya 

Jika iya, seberapa seringkah ibu mengkonsumsi alkohol tersebut? 
1. Sering (1 kali dalam 1 minggu) 

 2. Kadang-kadang (1 kali dalam 1 bulan) 
3. Jarang ( 1 kali dalam 3 bulan ) 

  4. Pernah (Jelaskan kapan meminum alkoholnya!) 
Alkohol jenis apa yang biasanya dikonsumsi? 
Pada saat apa biasanya ibu mengkonsumsi alkohol? 
 

b. Tidak pernah mengkonsumsi alkohol  
 

Riwayat Melahirkan 
1) Apakah ketika melahirkan, anak ibu lahir dalam kondisi biru atau pucat serta 
tidak langsung menangis ketika lahir? 

a. Iya 
b. Tidak 

2) Apakah warna kulit maupun mata anak ibu ketika lahir mengalami 
kekuningan? 
 a. Iya 
 b. Tidak 
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Riwayat Pemberian ASI eksklusif 
Berapa lama ibu memberikan ASI pada anak ibu? 

a. ………………. (bulan) 
 

b. Tidak pernah memberi ASI 

 
Apakah anak ibu mengkonsumsi susu formula? 

a. Iya 
b. Tidak 

Apa merk susu formula yang dikonsumsi anak ibu? ……………………….. 
Sejak usia berapa anak ibu mengkonsumsi susu formula? 
………………….(bulan) 
Sejak kapan anak ibu diberikan makanan pendamping (MPASI) ? 
……………..(bulan) 
 
Riwayat Penyakit Pada Anak 
1) Apakah anak ibu menderita : 

a) Gangguan pendengaran    : Iya/Tidak 
b) Gangguan penglihatan    : Iya/Tidak 
c) Gangguan bicara    : Iya/Tidak 
d) Sindrom Down     : Iya/Tidak 
e) Fragile X Syndrome    : Iya/Tidak 
f) Autisme     : Iya/Tidak 
g) Meningitis (Radang selaput otak)  : Iya/Tidak 
h) Ensefalitis (Radang Otak)   : Iya/Tidak 
i) Cedera Kepala     : Iya/Tidak 
j) HIV / AIDS     : Iya/Tidak 
k) Gizi Buruk     : Iya/Tidak 
l) Epilepsi (Ayan)     : Iya/Tidak 

2) Riwayat Menderita Sakit Kronis/ Penyakit lain(sebutkan) : 
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Status Sosial Ekonomi 

No. Variabel Keterangan 

 
1. Pendapatan Jumlah tiap bulan : Rp. 

Asal Pendapatan :  
2. Pendidikan Ayah 1. Tidak Tamat SD 

2. SD 
3. SMP 
4. SMA 
5. Perguruan Tinggi 

3. Pendidikan Ibu 1. Tidak Tamat SD 
2. SD 
3. SMP 
4. SMA 
5. Perguruan Tinggi 

4. Kekayaan : 
Televisi, 

Lemari Es, 
Mobil, HP dll 

Jumlah setiap item : 
1. Televisi :  
2. Lemari Es : 
3. Kendaraan : (Sebutkan beserta jumlah) 
4. Handphone : 
5. Lainnya :        

5. Status Kepemilikan 
Rumah 

1. Sewa bulan / Menumpang 
2. Kontrak 
3. Milik Sendiri 

6. Jumlah Anak 1. >6 orang 
2. 4-6 orang 
3. 1-3 orang 
 

7. Sumber Air Minum 1. Air Sumur 
2. Air Sumur dan Ledeng 
3. Air Ledeng 

8. Pengasuhan Anak 1. Perawat / Suster / Asisten Rumah Tangga 
Usia : 
2. Keluarga 
Hubungan : 
Usia : 
3.Orangtua ( Ayah / Ibu / Keduanya) 
Usia : 
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Lampiran 5. Kusioner Pengukuran Stimulasi Orangtua HOME SF 0-35 bulan 
 

HOME SF 0 - 35 Bulan 
 
 
 

 
1. Seberapa sering anak anda mendapatkan kesempatan untuk keluar dari rumah? 

a. Setiap hari 
b. 4 kali atau lebih dalam seminggu 
c. Beberapa kali dalam seminggu 
d. Satu kali dalam seminggu 
e. Beberapa kali dalam sebulan atau kurang 

 
2. Berapa banyak buku anak-anak yang dimiliki oleh anak anda? 

a. 10 buku atau lebih 
b. 3 – 9 buku 
c. 1 atau 2 buku 
d. Tidak ada 

 
3. Seberapa sering anda berkesempatan untuk mendongeng/membacakan cerita 

kepada anak anda? 
a. Tidak pernah 
b. Beberapa kali dalam setahun 
c. Beberapa kali dalam sebulan 
d. Satu kali seminggu 
e. 3 kali seminggu 
f. Setiap hari 

 
4. Seberapa sering anda mengajak anak anda ke tempat perbelanjaan seperti 

supermarket/pasar? 
a. Dua kali seminggu atau lebih 
b. Satu kali seminggu 
c. Satu kali sebulan 
d. Jarang 

 
5. Berapa kira-kira jumlah, bila ada, mainan lembut untuk dipeluk, yang digunakan 

untuk bermain pura-pura (misalnya boneka), yang dimiliki anak anda? (Dapat 
dimiliki bersama dengan kakak atau adiknya) 
 
Jumlah  : ___________________________________ 

 
6. Berapa kira-kira jumlah, bila ada, mainan tarik/dorong, seperti mobil-mobilan, 

kereta dorong, yang dimilki anak anda? (Dapat dimiliki bersama dengan kakak 
atau adiknya) 
 
Jumlah  : ___________________________________ 
 

7. Sebagian orang tua menghabiskan waktunya mengajari anaknya kemampuan-
kemampuan baru sementara sebagian orang tua percaya bahwa anak belajar 

Nama Responden : _________________________ 
Nama Anak  : _________________________ 
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paling baik saat ia belajar sendiri. Yang manakah yang paling dekat untuk 
mendeskripsikan sikap anda? 

a. Orang tua harus selalu menyisihkan waktu untuk mengajarkan anaknya 
b. Orang tua biasanya menyisihkan waktu waktu untuk mengajarkan 

anaknya 
c. Orangtua biasanya membiarkan anaknya untuk belajar sendiri 
d. Orang tua harus selalu membiarkan anak belajar sendiri 

 
8. Apakah anda memiliki televisi? 

a. Ya 
b. Tidak 

 
Bila anda memiliki televisi : 
Pikirkan sejenak mengenai satu minggu hari kerja (senin-jum’at) yg biasanya ada 
dalam keluarga anda. Seberapa lama, baik di rumah anda atau di tempat lain, 
anak anda menghabiskan waktu menonton televisi dalam satu minggu hari kerja 
(senin-jum’at)?  
 
Lama menonton dari senin – jum’at : ______________________ jam/minggu 
 
Bila anda tidak memiliki televisi : 
Apakah anak anda menghabiskan waktu menonton TV di luar rumah anda 
(seperti dengan pengasuh) dalam satu minggu hari kerja? Ya/Tidak 
Bila iya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi diluar 
rumah? 
 
Lama menonton dari senin – jum’at : ______________________ jam/minggu 
 

9. Sekarang, pikirkan mengenai akhir pekan (sabtu-minggu) yang biasanya ada 
dalam keluarga anda. Seberapa lama, baik di rumah anda maupun di tempat lain, 
anak anda menghabiskan waktu menonton tv dalam akhir pekannya (sabtu-
minggu)? 
 
Lama menonton pada akhir pekan : ______________________ jam/minggu 

 
Bila anda tidak memiliki televisi : 
Apakah anak anda menghabiskan waktu menonton TV di luar rumah anda 
(seperti dengan pengasuh) dalam akhir pekannya? Ya/Tidak 
Bila iya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi diluar 
rumah? 
 
Lama menonton pada akhir pekan : ______________________ jam/minggu 

10. (a) Berapa jam lamanya TV menyala di rumah anda setiap harinya? 
 
Lama televisi menyala setiap harinya : _________________________ jam/hari 
 

11. Apakah anak anda memiliki ayah atau seseorang yang dia anggap sebagai figur 
ayah? 

a. Ya 
b. Tidak 
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12.  Apakah orang ini adalah ayah kandungnya, ayah tiri atau figur ayah? 
a. Figur ayah (kakek, paman dan orang lain yang dianggap sebagai ayah 

oleh anak) 
b. Ayah tiri 
c. Ayah kandung 

 
13. Apakah hubungan orang ini dengan anda? (centang salah satu) 

Suami  
Mantan suami  
Partner  
Mantan partner  
Kekasih  
Mantan kekasih  
Tunangan  
Teman  
Ayah  
Kakek  
Kakak/adik laki-laki  
Paman  
Orang lain (sebutkan spesifik)  

  
14. Apakah sehari-hari anak anda melihat (ayah/ayah tiri/figur ayah)? 

a. Ya 
b. Tidak 

 
15. Seberapa sering anak anda makan bersama dengan anda dan (ayah/ayah tiri/figur 

ayah)? 
a. Lebih dari sekali dalam sehari 
b. Sekali dalam sehari 
c. Beberapa kali dalam seminggu 
d. Sekitar satu kali seminggu 
e. Sekitar satu kali dalam sebulan 
f. Tidak pernah sama sekali 

 
16. Anak tampak menuntut perhatian ke orangtuanya ketika mereka sibuk di rumah. 

Seberapa sering anda berbicara dengan anak anda ketika anda bekerja? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Terkadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

 
17. (a) Seberapa dekat anak anda merasa dengan anda? Apakah anak anda merasa.... 

a. Sangat dekat 
b. Dekat 
c. Cukup dekat 
d. Tidak dekat sama sekali 

 
(b) Seberapa dekat anak merasa terhadap ayah kandungnya? 
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a. Tidak memiliki ayah kandung 
b. Tidak dekat sama sekali 
c. Cukup dekat 
d. Dekat 
e. Sangat dekat 

 
 (c) Seberapa dekat anak merasa dengan ayah/ayah tiri/ figur ayah? 

a. Sangat dekat 
b. Dekat 
c. Cukup dekat 
d. Tidak dekat sama sekali 

 
18. Terkadang anak memperhatikan/menghiraukan dengan baik dan terkadang tidak. 

Berapa kali, bila pernah, anda memukul anak anda dalam seminggu terakhir? 

Jumlah  : ___________________________ 
 
Terimakasih atas partisipasi and 
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Lampiran 6. Kusioner Pengukuran Stimulasi Orangtua HOME SF 0-36 bulan 
 

HOME SF USIA 36 – 71 BULAN 
 
 
 

1. Seberapa sering anda membacakan cerita/ mendongeng ke anak anda? 
a. Tidak pernah 
b. Beberapa kali dalam setahun 
c. Beberapa kali dalam sebulan 
d. Satu kali seminggu 
e. 3 kali seminggu 
f. Setiap hari 

 
2. Berapa banyak buku anak yang dimiliki anak anda? 

a. 10 buku atau lebih 
b. 3 – 9 buku 
c. 1 atau 2 buku 
d. Tidak memiliki buku 

 
3. Berapa banyak majalah yang keluarga anda dapatkan secara berlangganan? 

a. Tidak ada 
b. Satu 
c. Dua 
d. Tiga 
e. Empat atau lebih 

 
Coret yang tidak perlu! 

4. Apakah anak menggunakan pemutar CD, tape deck, tape recorder, atau record 
player di rumah dan memiliki setidaknya album anak-anak? (Dapat dimiliki 
bersama dengan kakak atau adiknya) 
Ya/Tidak 

5. Tolong beritahu saya, yang manakah di bawah ini yang anda atau orang lain 
membantu anak belajar di rumah 
(a) Apakah anda membantu anak belajar... angka? 

Ya/Tidak 
(b) Apakah anda atau orang lain membantu anak belajar..... huruf? 
 Ya/Tidak 
(c) Apakah anda atau orang lain membantu anak belajar.... warna? 
 Ya/Tidak 
(d) Apakah anda atau orang lain membantu anak belajar... bentuk dan ukuran? 

 Ya/Tidak 
6. Seberapa banyak pilihan yang anda berikan pada anak untuk memutuskan menu 

makanan apa yang dia makan saat sarapan dan makan siang? 
a. Banyak pilihan 
b. Beberapa pilihan 
c. Sedikit pilihan 
d. Tidak ada pilihan 

7. Apakah anda memiliki televisi di rumah? 

Nama Responden : _________________________ 
Nama Anak  : _________________________ 
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a. Ya 
b. Tidak 

Berapa jam TV menyala di rumah anda setiap harinya?. 
 
Jumlah  : ______________________________ 
 

8. Sebagian besar anak marah ke orang tuanya dari waktu ke waktu. Bila anak 
sangat marah dan memukul anda, apa yang akan anda lakukan? 
 
Pilihlah salah satu pilihan dibawah  
Balas memukul anak  
Menyuruhnya masuk ke kamarnya  
Menampar anak  
Berbicara dengannya  
Mengabaikannya  
Memberinya tugas rumah tangga  
Mengambil kembali uang jajannya  
Memegang tangan anak sampai ia tenang  
Menaruh anak dalam “time-out” sejenak  
Lain lain (spesifik)  
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Seberapa sering anggota keluarga mendapat kesempatan untuk mengajak anak 

keluar (seperti belanja, taman, piknik, dan lain-lain)? 
a. Beberapa kali atau kurang dalam setahun 
b. Sebulan sekali 
c. Dua atau tiga kali dalam sebulan 
d. Beberapa kali dalam seminggu 
e. Sekitar sekali dalam sehari 

 
10. Seberapa sering anggota keluarga mengajak anak ke berbagai macam museum 

(anak-anak, sains, seni, sejarah, dll) selama satu tahun terakhir ini? 
a. Tidak pernah 
b. Sekali atau dua kali 
c. Beberapa kali 
d. Sebulan sekali 
e. Seminggu sekali atau lebih 

 
11. Pikirkan sejenak hari-hari kerja yang biasanya dalam keluarga anda. Berapa 

waktu yang dihabiskan anak, baik di rumah anda atau di tempat lain, untuk 
menonton televisi dalam hari kerja (senin-jum’at)? 
Lama menonton dari senin – jum’at : ______________________ jam/minggu 
  
Bila anda tidak memiliki televisi : 

Jelaskan sikap anda :	  
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Apakah anak anda menghabiskan waktu menonton TV di luar rumah anda 
(seperti dengan pengasuh) dalam satu minggu hari kerja? Ya/Tidak 
Bila iya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi diluar 
rumah? 
 
Lama menonton dari senin – jum’at : ______________________ jam/minggu 
 

12. Sekarang, pikirkan mengenai akhir pekan (sabtu-minggu) yang biasanya ada 
dalam keluarga anda. Seberapa lama, baik di rumah anda maupun di tempat lain, 
anak anda menghabiskan waktu menonton tv dalam akhir pekannya (sabtu-
minggu)?  

Lama menonton pada akhir pekan : ______________________ jam/minggu 
Bila anda tidak memiliki televisi : 
Apakah anak anda menghabiskan waktu menonton TV di luar rumah anda 
(seperti dengan pengasuh) dalam akhir pekannya? Ya/Tidak 
Bila iya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi diluar 
rumah? 
Lama menonton pada akhir pekan : ______________________ jam/minggu	  

 
13. Apakah anak pernah melihat ayahnya atau seseorang yang dianggapnya sebagai 

figur ayah? 
a. Ya 
b. Tidak 

 
14. Apakah laki-laki ini adalah ayah kandungnya, ayah tiri atau figur ayah? 

a. Figur ayah 
b. Ayah tiri 
c. Ayah kandung 

 
15. Apakah hubungan laki-laki tersebut dengan anda? (centang salah satu) 

Suami  
Mantan suami  
Partner  
Mantan partner  
Kekasih  
Mantan kekasih  
Tunangan  
Teman  
Ayah  
Kakek  
Kakak/adik laki-laki  
Paman  
Orang lain (spesifik)  

 
16. Apakah sehari – hari anak anda melihat ayah/ayah tiri/figur ayah nya? 

a. Ya 
b. Tidak 
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17. Seberapa sering anak anda makan bersama dengan anda dan ayah/ayah tiri/ figur 
ayah? 

a. Lebih dari sekali dalam sehari 
b. Sekali dalam sehari 
c. Beberapa kali dalam seminggu 
d. Sekitar satu kali dalam seminggu 
e. Sekitar satu kali dalam sebulan 
f. Tidak pernah sama sekali 

 
18. (a) Seberapa dekat anak merasa dengan anda? Apakah ia merasa..... 

a. Sangat dekat 
b. Dekat  
c. Cukup dekat 
d. Tidak dekat sama sekali 

 
(b) Seberapa dekat anak merasa ayah kandungnya? 

a. Sangat dekat 
b. Dekat 
c. Cukup dekat 
d. Tidak dekat sama sekali 
e. Tidak memiliki ayah kandung 

  
(c) Seberapa dekat anak merasa terhadap ayah/ ayah tiri/ figur ayah? 

a. Sangat dekat 
b. Dekat 
c. Cukup dekat 
d. Tidak dekat sama sekali 

 
19. Terkadang anak memperhatikan/menghiraukan dengan baik dan terkadang tidak. 

Berapa kali, bila ada, anda memukul anak dalam seminggu terakhir? 
 
Jumlah  : ___________________________________ 
 

Terimakasih atas partisipasi anda. 
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Lampiran 7. Cara Skoring HOME SF 

Skoring Home SF 0-35 bulan 
 
No Pertanyaan Recode 

1 0 

1 Seberapa sering anak anda mendapatkan kesempatan untuk keluar dari 
rumah? 
Setiap hari → a 
4 kali atau lebih dalam seminggu → b 
Beberapa kali dalam seminggu → c 
Satu kali dalam seminggu → d 
Beberapa kali dalam sebulan atau kurang → e 

 

a 
b 

c 
d 
e 

2 Berapa banyak buku anak yang dimiliki anak anda? 
 10 buku atau lebih → a 
 3 – 9 buku → b 
 1 atau 2 buku → c 
 Tidak memiliki buku → d 
 

a 
b 

c 
d 

3 Seberapa sering anda berkesempatan untuk mendongeng/membacakan 
cerita kepada anak anda? 
Tidak pernah → a 
Beberapa kali dalam setahun →b 
Beberapa kali dalam sebulan → c 
Satu kali seminggu → d 
3 kali seminggu → e 
Setiap hari → f 

 
 
 

e 
f 

a 
b 
c 
d 
 

4 Seberapa sering anda mengajak anak anda ke tempat perbelanjaan 
seperti supermarket/pasar? 
Dua kali seminggu atau lebih → a 
Satu kali seminggu → b 
Satu kali sebulan → c 
Jarang → d 
 

a b 
c 
d 

5 Berapa kira-kira jumlah, bila ada, mainan lembut untuk dipeluk, yang 
digunakan untuk bermain pura-pura (misalnya boneka), yang dimiliki 
anak anda? (Dapat dimiliki bersama dengan kakak atau adiknya) 

 

> 
= 
1 

0 

 
6	  

Berapa kira-kira jumlah, bila ada, mainan tarik/dorong (push/pull toys) 
yang dimilki (nama anak)? (Mungkin dimiliki bersama dengan kakak 
atau adiknya) 
 

> 
= 
1 

0 

7 
7	  

Sebagian orang tua menghabiskan waktunya mengajari anaknya 
kemampuan-kemampuan baru sementara sebagian orang tua percaya 
bahwa anak belajar paling baik saat ia belajar sendiri. Yang manakah 
yang paling dekat untuk mendeskripsikan sikap anda? 
Orang tua harus selalu menyisihkan waktu untuk mengajarkan anaknya 
→ a 

a 
b 

c 
d 
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Orang tua biasanya menyisihkan waktu waktu untuk mengajarkan 
anaknya→b 
Orangtua biasanya membiarkan anaknya untuk belajar sendiri → c 
Orang tua harus selalu membiarkan anak belajar sendiri → d 

 
 

8	  
Apakah sehari-hari anak anda melihat (ayah/ayah tiri/figur ayah)? 
Ya → a 
Tidak → b 
 

a b 

9 Seberapa sering anak anda makan bersama dengan anda dan (ayah/ayah 
tiri/figur ayah)? 
Lebih dari sekali dalam sehari → a 
Sekali dalam sehari → b  
Beberapa kali dalam seminggu → c 
Sekitar satu kali seminggu → d 
Sekitar satu kali dalam sebulan  → e 
Tidak pernah sama sekali → f 
 

a 
b 

c 
d 
e 
f 

10 Anak tampak menuntut perhatian ke orangtuanya ketika mereka sibuk 
di rumah. Seberapa sering anda berbicara dengan anak anda ketika anda 
bekerja? 
Selalu → a 
Sering  → b 
Terkadang → c 
Jarang → d 
Tidak pernah  → e 
 

a 
b 

c 
d 
e 

11 Terkadang anak memperhatikan/menghiraukan dengan baik dan 
terkadang tidak. Berapa kali, bila pernah, anda memukul anak anda 
dalam seminggu terakhir? 
0,1 kali → a 
> 1 kali → b 
 

a b 
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Skoring HOME SF 36-71 Bulan 
No Pertanyaan Recode 

1 0 
1 Seberapa sering anda membacakan cerita/ mendongeng ke anak anda? 

 Tidak pernah → a 
 Beberapa kali dalam setahun → b 
 Beberapa kali dalam sebulan→ c 
 Satu kali seminggu → d 
 3 kali seminggu → e 
 Setiap hari → f 

 

e 
f 

a 
b 
c 
d 

2 Berapa banyak buku anak yang dimiliki anak anda? 
 10 buku atau lebih → d 
 3 – 9 buku → c 
 1 atau 2 buku → b 
 Tidak memiliki buku → a 
 

d a 
b 
c 
d 

3 Berapa banyak majalah yang keluarga anda dapatkan secara 
berlangganan? 
 Tidak ada → a 
 Satu → b 
 Dua → c 
 Tiga → d 
 Empat atau lebih → e 
 

b 
c 
d 
e 

a 

4 Apakah anak menggunakan pemutar CD, tape deck, tape recorder, atau 
record player di rumah dan memiliki setidaknya album anak-anak? 
(Dapat dimiliki bersama dengan kakak atau adiknya) 
 Ya → a 
 Tidak → b 
 

a b 

5 Tolong beritahu saya, yang manakah di bawah ini yang anda atau orang 
lain membantu anak belajar di rumah 

(d) Apakah anda membantu anak belajar... angka? 
Ya → a 
Tidak →b 

a b 

 (b) Apakah anda atau orang lain membantu anak belajar..... 
huruf? 
     Ya → a 
     Tidak → b 

 

a b 

  (c) Apakah anda atau orang lain membantu anak belajar.... 
warna? 
 Ya → a 
       Tidak → b 
 

a b 

 (d) Apakah anda atau orang lain membantu anak belajar... 
bentuk dan ukuran? 
 Ya → a 
       Tidak → b 

 

a b 
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6 Seberapa banyak pilihan yang anda berikan pada anak untuk 
memutuskan menu makanan apa yang dia makan saat sarapan dan 
makan siang? 
 Banyak pilihan →a 
 Beberapa pilihan→b 
 Sedikit pilihan→c 
 Tidak ada pilihan→d 
 

a 
b 

c 
d 

7 Apakah anda memiliki televisi di rumah? 
 Ya 
 Tidak → a 
 Berapa jam TV menyala di rumah anda setiap harinya? 
   0-4 jam → a 
   ≥ 5 jam → b 
 

a b 

8 Sebagian besar anak marah ke orang tuanya dari waktu ke waktu. Bila 
anak sangat marah dan memukul anda, apa yang akan anda lakukan? 
 Balas memukul anak → b 
 Menyuruhnya masuk ke kamarnya→ a 
 Menampar anak → b 
 Berbicara dengannya→ a 
 Mengabaikannya→ a 
 Memberinya tugas rumah tangga→ a 
 Mengambil kembali uang jajannya→ a 
 Memegang tangan anak sampai ia tenang→ a 
 Menaruh anak dalam “time-out” sejenak→ a 
 Lain-lain : keras → b, tidak keras → a 

a b 

9 Seberapa sering anggota keluarga mendapat kesempatan untuk 
mengajak anak keluar (seperti belanja, taman, piknik, dan lain-lain)? 
 Beberapa kali atau kurang dalam setahun→a 
 Sebulan sekali→b 
 Dua atau tiga kali dalam sebulan→c 
 Beberapa kali dalam seminggu→d 
 Sekitar sekali dalam sehari→e 

c 
d 
e 

a 
b 

10 Seberapa sering anggota keluarga mengajak anak ke berbagai macam 
museum (anak-anak, sains, seni, sejarah, dll) selama satu tahun terakhir 
ini? 
 Tidak pernah →a 
 Sekali atau dua kali →b 
 Beberapa kali →c 
 Sebulan sekali →d 
 Seminggu sekali atau lebih →e 
 

b 
c 
d 
e 

a 
 

17 Seberapa sering anak anda makan bersama dengan anda dan ayah/ayah 
tiri/ figur ayah? 
 Lebih dari sekali dalam sehari →a 
 Sekali dalam sehari →b 
 Beberapa kali dalam seminggu →c 
 Sekitar satu kali dalam seminggu →d 
 Sekitar satu kali dalam sebulan →e 
 Tidak pernah sama sekali →f 
 

a 
b 

c 
d 
e 
f 
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19 Terkadang anak memperhatikan/menghiraukan dengan baik dan 
terkadang tidak. Berapa kali, bila ada, anda memukul anak dalam 
seminggu terakhir? 
0-1 kali → a 

 ≥2 kali → b 
 

a b 

 Apakah ibu berbicara dengan anak ≥ 2 kali (tanpa memarahi atau 
komentar mencurigakan)? 
Ya → a 
Tidak → b 

a b 

 Apakah ibu menjawab pertanyaan atau permintaan anak secara verbal? 
Ya→a 
Tidak →b 

a b 

 Apakah ibu mengelus, mencium atau memeluk anak setidaknya satu 
kali? 
Ya →a 
Tidak →b 

a b 

 Apakah ibu memperkenalkan pewawancara kepada anak dengan 
namanya? 
Ya → a 
Tidak → b 

a b 

 Apakah ibu melarang/menahan anak secara fisik? (seperti memegang 
dengan kasar atau mengguncang anak) 
Ya → b 
Tidak → a 

a b 

 Apakah ibu menampar atau memukul anak setidaknya sekali? 
Ya →b 
Tidak →a 

a b 

 Apakah ibu memberikan perkataan yang beraura positif mengenai 
anaknya?  
Ya →a 
Tidak →b 

a b 

 Apakah lingkungan tempat bermain anak aman? 
Ya →a 
Tidak →b 

a b 

 Apakah interior rumah terlihat gelap dan monoton? 
Ya →b 
Tidak →a 

a b 

 Dari bagian rumah yang terlihat, apakah tampak bersih? 
Ya →a 
Tidak →b 

a b 

 Dari bagian rumah yang terlihat, apakah tampak berantakan?  
Ya →a 
Tidak →b 

a b 
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Lampiran 8. Kuisioner Perkembangan Bahasa Capute Scale 
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Lampiran 9. Output Analisis Program Statistik 
 
1. Karakteristik Demografi Subyek 
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2. Karakteristik Sosial Ekonomi Subyek 
 

 
 
3. Karakteristik Status Gizi Subyek 
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4. Karakteristik Pola Pengasuhan Anak 

 
 
5. Karakteristik Perkembangan Bahasa Sebelum Stimulasi 
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6. Peningkatan Skor Perkembangan Bahasa Sebelum dan Sesudah Pemberian 
Intervensi Media Interaktif 
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7. Pengaruh Status Gizi terhadap Peningkatan Skor Perkembangan Bahasa 

Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Media Interaktif 

 

 
 
8. Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Peningkatan Skor Perkembangan Bahasa 

Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Media Interaktif 
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9. Pengaruh Pendidikan Ibu terhadap Peningkatan Skor Perkembangan Bahasa 

Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Media Interaktif 
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10. Pengaruh Pengasuhan Anak terhadap Peningkatan Skor Perkembangan 

Bahasa Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Media Interaktif 
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10. Pengaruh Stimulasi Keluarga terhadap Peningkatan Skor Perkembangan 

Bahasa Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Media Interaktif 
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11. Pengaruh Pendapatan Keluarga terhadap Peningkatan Skor Perkembangan 

Bahasa Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi Media Interaktif 
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