
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Anak 

 Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan hasil interaksi antara 

faktor genetik-herediter-konstitusi dengan faktor lingkungan, baik lingkungan 

prenatal maupun lingkungan postnatal. Faktor lingkungan ini yang memegang 

peranan penting dalam menentukan tercapai dan tidaknya potensi yang sudah 

dimiliki (Hidayat, 2005). 

Pertumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu adanya proses yang 

kontinu sejak dari konsepsi sampai maturitas/ dewasa, dalam periode tertentu 

terdapat adanya masa percepatan atau masa perlambatan, pola perkembangan 

anak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain akan tetapi 

kecepatanya berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya,  hilangnya 

ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Terdapat 3 periode pertumbuhan 

cepat, yaitu masa janin, masa bayi 0 – 1 tahun, dan masa pubertas 

(Soetjiningsih, 2012). 

Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks mengikuti pola yang 

teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini 

menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, 

organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga 

masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan 

emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya (Soetjiningsih, 2012). 
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Proses perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, 

sehingga setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. 

Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat 

dengan organ yang dipengaruhinya. Perkembangan fase awal meliputi 

beberapa aspek kemampuan fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, 

sosial,dan bahasa. Perkembangan awal lebih kritis dibanding perkembangan  

selanjutnya. Tumbuh kembang mempunyai prinsip yang berlaku secara umum 

yaitu : perubahan yang terus menerus dari konsepsi sampai dewasa, pola 

tumbuh kembang pada dasarnya sama hanya saja kecepatannya  dapat berbeda 

dari tiap-tiap anak. Kekurangan pada salah satu aspek perkembangan dapat 

mempengaruhi aspek lainnya sehingga perkembangan awal lebih kritis 

dibandingkan perkembangan selanjutnya.  Apa yang dipelajari seorang anak 

tergantung pada bagaimana orang tua memenuhi kebutuhan anak (Hurlock, 

2012). 

Perkembangan anak adalah bertahap terungkapnya kemampuan. Anak-

anak menjadi lebih dan lebih mampu, dan belajar untuk berbicara, berjalan, 

berlari, memecahkan masalah, menerima kasih sayang dan mengekspresikan 

emosi. Perkembangan anak yang sehat merupakan interaksi 

antara biologi dan gen, pengalaman anak dari dunia di 

sekelilingnya / lingkungan mereka. Dengan kata lain, anak-anak 

membutuhkan kesehatan yang baik fisik, mental dan gizi, kesempatan untuk 

menjelajahi dunia, dan lingkungan pengasuhan yang aman dan memelihara 

(WHO, 2014). 
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Yusuf dalam Andriyani (2009) mengemukakan, perkembangan 

seorang individu meliputi empat aspek, yaitu: 1) sistem syaraf  yang sangat 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi; 2) otot-otot yang 

memepengaruhi  kekuatan dan kemampuan motorik; 3) kelenjar endokrin 

yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru contohnya pada 

remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan; 4) 

struktur fisik yang meliputi tinggi, berat dan proporsi. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting untuk 

diperhatikan, karena ini yang akan mempengaruhi dan menentukan 

perkembangan anak di masa yang akan datang. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang dialaminya adalah secara fisik, mental, sosial, 

emosional dan ini dipengaruhi oleh gizi, kesehatan, program bermain dan 

pendidikan (Suryati, 2013). Pada masa balita perkembangan kemampuan 

bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional dan intelegensia berjalan 

sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya 

(Soetjiningsih, 2012). 

 Perkembangan fisik anak berkaitan erat dengan perkembangan motorik 

anak, seperti mencapai dan meraih. Tujuan dari keterampilan motorik adalah 

untuk mengkoordinasi mata dan gerakan tangan, serta mengendalikan dan 

memperkuat otot-otot (WHO, 2014). 

Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak, 

dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek motorik, emosi, kognitif, dan 
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psikososial (bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya). Salah satu 

perkembangan adalah perkembangan motorik, secara umum perkembangan 

motorik dibagi menjadi dua yaitu motorik kasar dan motorik halus (Lindawati, 

2013). 

1. Perkembangan motorik kasar 

Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan 

dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang 

melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya (Rusmil 

dalam Susanti, 2013), kemampuan kontrol ini berasal dari berkembngnya 

reflek-reflek dan aktivitas otot yang  telah muncul sejak bayi dilahirkan 

(Gamayati dalam  Apriliana, 2006). 

Menurut parenting islam dalam Andryani (2009) motorik kasar 

adalah gerakan tubuh yang membutuhkan bantuan dari otot-otot besar atau 

sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh 

kematangan anak itu sendiri. 

2. Perkembangan motorik halus 

Disebut motorik halus bila hanya melibatkan bagian tubuh tertentu 

yang dilakukan oleh otot-otot kecil, sehingga tidak begitu memerlukan 

tenaga. Gerakan motorik halus memerlukan koordinasi yang cermat, 

contohnya: gerakan mengambil benda dengan hanya ibu jari dan telunjuk, 

gerakan memasukan benda kecil kedalam lubang dan membuat prakarya 

(Wijaya dalam Andriyani, 2009). 

Perkembangan motorik halus adalah aspek yang berhubungan 
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dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan 

yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot 

kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Misalnya kemampuan 

untuk menggambar dan memegang suatu benda (Soetjiningsih, 2012). 

Motorik halus merupakan aktivitas keterampilan yang melibatkan 

gerakan otot-otot kecil, seperti menggambar,menulis, meronce manik-

manik, menyulam, makan dll (Lindawati, 2013). Perkembangan 

kemampuan motorik halus anak  usia dini merupakan suatu hal yang perlu 

diperhatikan, karena perkembangan motorik halus ini merupakan 

penunjang bagi semua yang akan dilakukan oleh anak. Perkembangnya 

motorik halus anak, menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk 

melaksanakan kegiatan dan meningkatkan rasa ingin tahu anak pada suatu 

kegiatan (Sari, 2012). 

Faktor kebutuhan stimulasi atau rangsangan terhadap anak untuk 

memperkenalkan suatu pengetahuan ataupun keterampilan baru ternyata 

sangat penting dalam peningkatan kecerdasan anak. Salah satu bentuk 

kecerdasan yang harus dikembangkan ialah stimulasi motorik, alasannya 

perkembangan motorik anak usia prasekolah sangat pesat. Apabila pada 

usia tertentu anak belum bisa melakukan motorik halus, maka anak telah 

mengalami keterlambatan. Oleh sebab itu stimulasi motorik harus 

dikembangkan karena anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur 

akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang 

tidak/kurang mendapatkan stimulasi (Lindawati, 2013). 
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Setiap anak adalah individu yang unik, karena faktor bawaan dan 

lingkungan yang berbeda, maka kemampuan pencapaian perkembangan 

antara anak yang satu dengan anak yang lainnya juga berbeda, akan tetapi 

setiap anak pasti akan melalui semua tahapan sesuai dengan usia 

(Lindawati, 2013).  

Wong dalam bukunya yang berjudul pedoman klinis keperawatan 

pediatrik  (2004) memaparkan bahwa pencapaian perkembangan motorik 

halus anak usia 3-6 tahun meliputi: mampu menggunakan gunting dengan 

baik untuk memotong gambar mengikuti garis, dapat memasang sepatu 

tetapi tidak mampu  mengikat talinya dan dalam menggambar, menyalin 

bentuk kotak, menjiplak garis silang dan permata, menambah tiga bagian 

pada gambar  jari, mampu mengikat tali sepatu, menggunakan gunting dan 

alat sederhana atau  pensil dengan sangat baik,  serta dalam menggambar 

anak telah mampu untuk meniru gambar permata dan  segitiga, menambah 

tujuh sampai sembilan bagian dari gambar garis, mencetak beberapa hurus 

dan angka atau angka seperti nama panggilan. Pada usia 6 tahun  

perkembangan motorik halus anak sudah sangat baik ditandai dengan lebih 

menyadari tangan sebagai alat dan suka menggambar, menulis serta 

mewarnai. 

Menurut Frankenburg dan Dodds (1990) dalam Denver II, tahap 

perkembangan motorik halus anak usia praskolah yang dapat dijadikan 

alat ukur perkembngan, meliputi : Usia 3 tahun anak mampu untuk 
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membangun menara dari 6 kubus, meniru garis vertikal, menara dari 

kubus, menggoyangkan ibu jari, dan memilih garis yang lebih panjang. 

Pada saat usia 4 tahun perkembangan motorik halus yang harus dicapai 

seperti; mampu menggoyang-goyangkan ibu jari, mampu mencontoh 

gambar berbentuk lingkaran, mampu  menggambar orang  tiga bagian, 

mampu mencontoh lebih baik, memilih garis yang lebih panjang, dan 

mampu mencontoh gambar persegi dengan ditunjukan. Pada usia 5 tahun 

tahapan perkembangan motorik halus yang harus dicapai yaitu; mencontoh 

lebih baik, memilih garis yang lebih panjang, mampu mencontoh gambar 

persegi ditunjukan dan mencontoh gambar persegi tanpa ditunjukan. Usia 

6 tahun perkembangan motorik halus anak yang harus tercapai; mampu 

menggambar orang  dan bagiannya, mampu mencontoh gambar persegi.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus dan otak 

untuk melakukan suatu kegiatan yang memerlukan koordinasi yang cermat 

dan tidak memerlukan banyak tenaga serta dipengaruhi oleh kesempatan 

untuk belajar dan berlatih. 

B. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Tumbuh kembang anak merupakan pola perubahan yang berlangsung 

secara teratur, dimulai pada tahap awal kehidupan dan berlanjut seumur hidup 

(Werdiningsih, 2012). Perkembangan seseorang adalah hasil dari faktor yang 

dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan. Setiap individu adalah mahluk yang 

unik dan setiap perkembangannya memiliki karakteristik yang khas 
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(Soetjiningsih, 2012). 

Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan 

berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik, misalnya anak lebih 

dahulu mampu berdiri sebelum berjalan dan sebagainya (Maria & Adriani, 

2009). Nursalam, Susilaningrum , Utami (2005), memaparkan tentang tahapan 

tumbuh kembang anak yang terbagi menjadi dua, yaitu masa pranatal dan 

masa posnatal. Setiap masa tersebut memiliki ciri khas dan perbedaan dalam 

anatomi, fisiologi, biokimia, dan karakternya.  

Masa pranatal adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. 

Masa ini dibagi menjadi dua periode, yaitu masa embrio dan masa fetus 

(janin). Masa embrio adalah masa sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 

minggu, sedangkan masa fetus adalah sejak umur 9 minggu sampai kelahiran 

(Santrock, 2011). 

Masa pascanatal atau masa setelah lahir terdiri dari lima periode. 

Periode pertama adalah masa neonatal dimana bayi berusia 0 - 28 hari 

dilanjutkan masa bayi yaitu sampai usia 2 tahun. Masa prasekolah adalah 

masa anak berusia 3 – 6 tahun. Sampai dengan masa ini, anak laki-laki dan 

perempuan belum terdapat perbedaan, namun ketika masuk dalam masa 

selanjutnya yaitu masa sekolah atau masa pubertas, perempuan berusia 6 – 10 

tahun, sedangkan laki-laki berusia 8 - 12 tahun. Anak perempuan memasuki 

masa adolensensi atau masa remaja lebih awal dibanding anak laki-laki, yaitu 

pada usia 10 tahun dan berakhir lebih cepat pada usia 18 tahun. Anak laki-laki 

memulai masa pubertasa pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 20 tahun 
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(Nursalam, Susilaningrum, & Utami, 2005). 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Menurut Soetjiningsih (2012) faktor utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara umum digolongkan menjadi dua 

yaitu: 

1. Faktor genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam pencapaian hasil 

akhir proses tumbuh kembang anak. Termasuk faktor genetik antara lain 

adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, 

suku bangsa atau bangsa.  

2. Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai 

atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang baik akan memungkinkan 

tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan 

menghabatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan “bio-fisiko-psiko-

sosial” yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi 

sampai akhir hayatnya. 

Faktor lingkungan ini secara garis besar faktor-faktor tersebut 

dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor yang mempengaruhi anak 

pada waktu masih di dalam kandungan (faktor pranatal) meliputi: gizi ibu 

pada waktu hamil, mekanis, toksin/ zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, 

stres, imunitas dan anoksia embrio (Soetjiningsih, 2012). 

Kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh 

kembang anak setelah lahir (faktor postnatal). Faktor postnatal secara 
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umum digolongkan menjadi empat, yaitu: lingkungan bilogis meliputi ras / 

suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan 

terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan hormon. Hal 

ini ditandai dengan anak yang terlahir dari suatu ras tertentu, misalnya 

bangsa Eropa memiiki kecendrungan lebih besar atau tinggi daripada 

bangsa Asia cenderung lebih pendek dan kecil (Hidayat, 2005). 

Wanita lebih cepat dewasa dibanding laki-laki. Pada masa pubertas 

wanita umumnya tumbuh lebih cepat daripada laki-laki, kemudian setelah 

melewati masa pubertas sebaliknya laki-laki akan tumbuh lebih cepat. 

Adanya suatu kelainan genetik dan kromosom dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti yang terlihat pada anak 

yang menderita Sindroma Down (Nursalam, Susilaningrum, & Utami, 

2005).  

Faktor fisik antara lain cuaca, musim keadaan geografis suatu 

daerah, sanitasi, keadaan rumah, dan radiasi. Faktor yang ketiga adalah 

faktor pesikososial meliputi: stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau 

hukuman yang wajar, kelompok sebaya, stres, sekolah, cinta dan kasih 

sayang dan kualitas interaksi anak dengan orangtua. Keempat adalah 

faktor keluarga dan adat istiadat antara lain: pekerjaan/ pendapatan 

keluarga, pendidikan ayah/ ibu, jumlah saudara, jenis kelamin dalam 

keluarga, stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah/ ibu, agama, dan 

urbanisasi (Soetjiningsih, 2012). 

Contoh faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak adalah pola asuh, gizi, stimulasi, 
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psikologis, sosial ekonomi dan pendidikan orang tua. Orangtua memegang 

peran utama dalam mengasuh anak – anaknya. Terutama kedekatan anak 

terhadap ibu, karena ibunya yang mendukung, melahirkan dan menyusui 

secara psikologis mempunyai ikatan yang lebih dalam. Kurangnya 

hubungan yang melibatkan antara orang tua dan anak sebagian besar 

disebabkan karena ketidakbijaksanaan orang tua dalam menerapkan pola 

asuh kepada anaknya. Sikap pengasuhan anak itu tercermin dari dalam 

pola pengasuhan kepada anak yang berbeda – beda karena orang tua dan 

keluarga mempunnyai pola pengasuhan tertentu (Maria & Adriani, 2009). 

Pendidikan orang tua juga merupakan salah satu faktor yang 

pening dalam  tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang 

baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama 

tentang cara pengasuhan anak yang baik dan bagaimana menjaga 

kesehatan anaknya (Soetjiningsih, 2012). 

Faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan 

perkembangan anak adalah faktor kebutuhan dasar. Tumbuh dan kembang 

seorang anak secara optimal dipengaruhi oleh hasil interaksi antara faktor 

genetis, heriditer, dan konstitusi dengan faktor lingkungan. Agar faktor 

lingkungan memberikan pengaruh yang positif bagi tumbuh kembang 

anak, maka diperlukan pemenuhan atas kebutuhan dasar tertentu. Menurut 

Soetjiningsih (2000) dalam Nursalam, Susilaningrum, & Utami (2005) 

kebutuhan dasar tersebut meliputi tiga macam yaitu asuh,asih dan asah.  
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D. Deteksi Dini Pertumbuhan dan Perkembangan 

Penilaian pertumbuhan dan perkembangan dapat dilakukan sedini 

mungkin sejak anak baru dilahirkan hal ini perlu dilakukan untuk menentukan 

apakah tumbuh kembang seorang anak berjalan normal atau tidak. Deteksi 

dini merupakan upaya penjaringan yang dilaksanakan secara komprehensif 

untuk menemukan adanya  penyimpangan tumbuh kembang bayi dan balita 

serta mengenal faktor resiko pada balita, yang disebut juga anak usia dini 

(Depkes dalam Ariyana & Rini, 2009). 

Melalui deteksi dini dapat diketahui penyimpangan tumbuh kembang 

anak secara dini, sehingga upaya pencegahan, stimulasi, penyembuhan serta 

pemulihan dapat diberikan dengan indikasi yang jelas pada masa-masa kritis 

proses tumbuh kembang. Upaya-upaya tersebut diberikan sesuai dengan umur 

perkembangan anak dan dapat dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, 

posyandu, sekolah ataupun lingkungan rumah tangga. Penilaian pertumbuhan 

dan perkembangan meliputi dua hal pokok, yaitu penilaian pertumbuhan fisik 

dan penilaian perkembangan. Masing-masing penilaian tersebut mempunyai 

parameter dan alat ukur tersendiri (Nursalam, Susilaningrum, & Utami, 2005). 

Dasar utama dalam menilai pertumbuhan fisik anak adalah penilaian 

menggunakan alat baku (standar). Untuk menjamin ketepatan dan keakuratan 

penilaian harus dilakukan dengan teliti dan rinci. Pengukuran perlu dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu untuk menilai kecepatan pertumbuhan. 

Parameter ukuran antropometrik yang dipakai dalam penilaian 

pertumbuhan fisik adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar 

lengan atas, lipatan kulit. Menurut Soetjiningsih, (2012) macam-macam 
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penilaian pertumbuhan fisik yang dapat digunakan adalah: 

1. Pengukuran Berat Badan 

Pengukuran ini dilakukan secara teratur untuk memantau 

pertumbuhan dan keadaan gizi balita. Balita ditimbang setiap bulan dan 

dicatat dalam Kartu Menuju Sehat Balita (KMS Balita) sehingga dapat 

dilihat grafik pertumbuhannya dan dilakukan interfensi jika terjadi 

penyimpangan. Berat badan dipakai sebagai indikator terbaik pada saat ini 

untuk mengetahu keadaan gizi dan tumbuh kembang anak. 

2. Pengukuran Tinggi Badan  

Pengukuran tinggi badan pada anak kurang dari  usia 2 tahun 

dilakukan dengan posisi tidur terlentang, sedangkan di atas umur 2 tahun 

dilakukan dengan berdiri. Hasil pengukuran setiap bulan dapat dicatat  

dalam KMS yang mempunyai grafik pertumbuhan tinggi badan. 

3. Pengukuran Lingkar Kepala Anak  

Pengukuran Lingkar Kepala Anak adalah cara yang biasa dipakai 

untuk menaksir pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Biasanya 

ukuran pertumbuhan tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga 

bila ada hambatan pada pertumbuhan tengkorak maka perkembangan otak 

anak juga terhambat. Pengukuran dilakukan pada diameter occipitofrontal 

dengan mengambil rerata 3 kali pengukuran sebagai standar. 

Selain penilaian pertumbuhan, untuk menilai perkembangan anak 

banyak metode yang dapat digunakan. Meskipun demikian masih tetap 

memerlukan parameter-parameter atau patokan-patokan tertentu sehingga 

dapat dilakukan perbandingan secara konsisten. Salah satu metode 
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skrining yang dipakai secara internasional untuk menilai perkembangan 

anak adalah DDST II (Denver Development Screening Test). DDST II 

merupakan alat untuk menemukan secara dini masalah penyimpangan 

perkembangan anak umur 0 s/d < 6 tahun. Instrumen ini merupakan revisi 

dari DDST yang pertama kali dipublikasikan tahun 1967 untuk tujuan 

yang sama (Soetjiningsih, 2012). 

Denver II  merupakan salah satu tes pesikomotorik yang sering 

digunakan untuk menilai perkembangan anak mulai usia 1 bulan hingga 6 

tahun. Denver II digunakan untuk menilai tingkat perkembangan anak 

sesuai umurnya pada anak yang mempunyai tanda-tanda keterlambatan 

perkembangan maupun anak sehat. Denver II bukan merupakan tes IQ dan 

bukan merupakan peramal kemampuan intelektual anak di masa 

mendatang. Tes ini tidak dibuat untuk menghasilkan diagnosis, namun 

lebih ke arah untuk membandingkan kemampuan perkembangan seorang 

anak dengan kemampuan anak lain yang seumur. Denver II memenuhi 

semua persyaratan yang diperlukan untuk metode skrining yang baik 

selain itu tes ini dapat diandalkan dan menunjukkan validitas yang tinggi 

(Nursalam, Susilaningrum, & Utami, 2005). Dari beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan ternyata Denver II secara efektif dapat mengidentifikasi 

antara 85%-100% bayi dan anak-anak prasekolah yang mengalami 

keterlambatan perkembangan  (Soetjiningsih, 2012). 

Dalam buku Soetjiningsih, (2012) yang berjudul  tumbuh kembang 

anak, formulir tes Denver II berisi 125 item yang terdiri dari 4 sektor, 

yaitu: personal sosial, gerakan motorik halus, bahasa, serta gerakan 
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motorik kasar. Sektor personal sosial meliputi komponen penilaian yang 

berkaitan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi 

dengan masyarakat. Sektor gerakan motorik halus berisi kemampuan anak 

dalam hal mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi 

memerlukan koordinasi mata-tangan  yang cermat. Sektor bahasa meliputi 

kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah 

dan berbicara spontan. Sektor gerakan motorik kasar terdiri dari penilaian 

kemampuan yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh, 

seperti: duduk, jalan, dan gerakan-gerakan umum otot besar. Selain 

keempat sektor tersebut, itu perilaku anak juga dinilai secara umum untuk 

memperoleh taksiran kasar bagaimana seorang anak menggunakan 

kemampuannya. 

 

E. Masalah tumbuh kembang anak 

Masalah tumbuh kembang anak merupakan masalah yang perlu 

dipahami sejak konsepsi hingga dewasa, menurut Hidayat (2005) masalah 

tumbuh kembang anak meliputi: 

1. Gagal tumbuh (Failure to Thrive) 

Merupakan kegagalan untuk tumbuh dimana anak tersebut 

sebenarnya lahir dengan cukup bulan akan tetapi dalam pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya mengalami kegagalan perumbuhan fisik 

dengan malnutrisi dan retradasi perkembangan sosial atau motorik. 
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2. Gangguan makan 

Gangguan makan sering kita jumpai dilingkungan masyarakat yang 

belum mengetahui prosedur pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak dan 

memahami pentingnya nutrisi pada anak. 

3. Gangguan tidur 

Gangguan tidur adalah gangguan yang dialami anak selama tidur, 

gangguan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada 

anak apabila gangguan ini berlangsung lama dan terus-menerus. 

4. Enuresis fungsional 

Yaitu gangguan dalam pengeluaran urine yang involunter pada 

waktu siang atau malam hari pada anak yang berumur lebih dari empat 

tahun tanpa adanya kelainan fisik maupun penyakit organik. 

5. Enkopresis fungsional 

Enkopresis fungsional adalah gangguan dalam pengeluaran tinja 

yang tidak terkontrol pada anak yang terjadi secara berulang-ulang tanpa 

adanya konstipasi tanpa adanya penyebab organik pada anak yang 

berumur lebih dari empat tahun. 

6. Gagap 

Merupakan gangguan dalam arus bicara pada anak yang ditandai 

dengan adanya pengeluaran suara, suku kata atau terjadi bloking dalam 

berbicara. 
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7. Mutisme efektif 

Yaitu gangguan berbicara pada anak yang ditandai dengan 

menolak untuk berbicara pada situasi sosial seperti di sekolah, di tempat-

tempat umum, keadaan tersebut disebabkan karena gangguan psikologis 

pada anak. 

8. Gangguan perkembangan spesifik 

Gangguan perkembangan spesifik dapat meliputi gangguan 

perkembangan membaca dan menulis, gangguan perkembangan berhitung, 

gangguan perkembangan berbahasa, gangguan perkembangan artikulasi, 

dan gangguan perkembangan motorik yang sepesifik, seperti halnya 

gangguan perkembangan motorik  yang dapat kita jumpai pada anak-anak. 

Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh 

beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik 

adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Anak dengan 

serebral palsi dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik 

sebagai akibat spastisitas, athetosis, ataksia, atau hipotonia.Kelainan 

sumsum tulang belakang seperti spina bifida juga dapat menyebabkan 

keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuscular sepeti 

muscular distrofi memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan 

berjalan. Namun, tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu 

didasari adanya penyakit tersebut. Faktor lingkungan serta kepribadian 

anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam perkembangan 

motorik. Anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar seperti 
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sering digendong atau diletakkan di baby walker dapat mengalami 

keterlambatan dalam mencapai kemampuan motorik. 

9. Retardasi mental 

Gagguan dalam perkembangan diamana terjadi gangguan dalam 

fungsi intelektual yang sub normal adanya prilaku adaptif sosial dan 

timbul pada masa perkembangan. 

10. Gangguan pemusatan perhatian 

Gangguan ini ditandai dengan gangguan konsentrasi, sifat implus, 

dan hiperaktifitas. Anak dengan gangguan ini dapat menunjukan adanya 

kurangnya koordinasi sensori motorik, suka mengacau, aktivitas motorik 

tanpa tujuan sering menjengkelkan teman sebaya, hal tersebut dapat 

disebabkan ketidak mampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

pencapaian tumbuh kembang. 

 

F. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (UU no 

20 tahun 2003). 

Menurut Ki Hajar Dewantara, Pendidikan yaitu tuntutan di dalam 

hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun 

segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 
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manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya (Suwarno, 2008). 

Batas tuntas pendidikan di Indonesia menurut Departemen pendidikan 

nasional (Depdiknas) yaitu pendidikan 9 tahun atau sampai jenjang 

pendidikan SMA, tetapi dalam kenyataan yang ada banyak kaum perempuan 

yang hanya sampai jenjang SMP dan banyak dari kaum perempuan yang 

memilih bekerja atau menikah di usia muda dari pada untuk meneruskan 

pendidikan yang lebih tinggi (Suwarno, 2008) 

Disebutkan dalam UU No 20 tahun 2003 jenjang pendidikan dibagi 

atas: 

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah, yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 

2. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang 

meliputi: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan 

MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 

3. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program  pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. 

Berdasarkan UU tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

meliputi: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
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Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

menggambarkan status sosial dan dapat menjadi modal dasar untuk 

pengambilan keputusan dan bertindak. Semakin tinggi pendidikan semakin 

mudah seseorang menerima informasi serta lebih tanggap terhadap masalah 

yang dihadapi, sehingga dapat menentukan alternatif terbaik terhadap suatu 

hal (Suhardjo dalam Apriliana, 2006). 

Menurut Notoatmojo dalam Apriastuti (2013), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendidikan seseorang dibedakan menjadi dua  faktor, meliputi: 

1. Faktor intern: meliputi kecerdasan emosi, persepsi dan motivasi serta hal-

hal yang berfungsi untuk mengolah rangsang dari luar. 

2. Faktor ekstern: mencakup lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik, 

seperti manusia, sosial ekonomi,iklim, kebudayaan dan sebagainya. 

Semakin baik faktor intern dan ekstern yang dimiliki seseorang tersebut 

maka semakin baik tingkat pengetahuan orang tersebut. 

Suwarno (2008) mengatakan bahwa, peserta didik (anak) menurut 

sifatnya dapat dididik, karena mereka mempunyai bakat dan disposisi-

disposisi yang memungkinkan untuk diberi pendidikan, di antaranya: 

1. Tubuh anak sebagai peserta didik selalu berkembang sehingga semakin 

lama semkin dapat menjadi alat untuk menyatakan kepribadiannya. 

2. Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Keadaan ini menyebabkan 

dia terikat kepada pertolongan orang dewasa yang bertanggung jawab. 

3. Anak membutuhkan pertolongan dan perlindungan serta membutuhkan 

pendidikan. 

4. Anak mempunyai daya explorasi, yaitu anak mempunyai kekuatan  untuk 
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menemukan hal-hal baru di dalam lingkungannya. 

5. Anak mempunyai dorongan untuk mencapai emansipasi dengan oranglain. 

Pendidikan orangtua merupakan salah satu faktor penting dalam 

tumbuh kembang anak, karena sebagian besar kehidupan anak berada di 

tengah-tengah keluarganya (Suwarno, 2008). Untuk mengoptimalkan 

kemampuan dan kepribadian anak, orangtua harus menumbuhkan suasana 

edukatif dilingkungan keluarganya sedini mungkin. Selain itu dengan 

pendidikan yang tinggi, maka orang tua dapat menerima semua informasi dari 

luar terutama tentang cara pengasuhan yang baik, bagaimana cara menjaga 

kesehatan anaknya, pendidikannya dan sebagainya (Soetjiningsih, 2012). 

 

G. Pola Asuh 

1. Definisi 

Pola asuh adalah bentuk-bentuk yang diterapkan dalam rangka 

merawat, memelihara, membimbing dan melatih dan memberikan 

pengaruh (Tarmuji dalam Sopiah 2014). Pola asuh menurut Soetjiningsih 

dalam Sopiah (2014), adalah suatu cara untuk mendidik anak yang 

merupakan kewajiban dari setiap orangtua dalam usaha membentuk anak 

yang memiliki kepribadian sesuai dengan masyarakat pada umumnya. 

Pada dasarnya Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua  bertujuan 

untuk mempertahankan kehidupan fisik anak dan meningkatkan 

kesehatannya, memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan 

sejalan dengan tahapan perkembangannya dan mendorong peningkatan 

kemampuan berprilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya yang 
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diyakini (Supartini, 2004). 

 

2. Tipe pola asuh 

Pola asuh orangtua mempengaruhi seberapa baik anak membangun 

nilai-nilai dan sikap-sikap anak yang bisa dikendalikan. Santrock dalam 

Sopiah (2014) telah mengelompokan pola asuh dalam tiga tipe: 

a. Pola asuh bisa diandalkan (Demokratis) 

Orangtua yang dalam lingkungan keluarga diandalkan untuk 

menyeimbangkan kasih sayang dan dukungan emosional dengan 

struktur dan bimbingan dalam membesarkan anak-anak mereka. Tipe 

orang tua ini memperlihatkan kehangatan dan cinta kepada anak. 

Orang tua membiarkan anak untuk mengambil keputusan sendiri dan 

memberikan dorongan pada anak untuk membangun kepribadian. 

Anak-anak dari orangtua yang bisa diandalkan memiliki 

kecendrungan anak yang sehat, hubungan positif dengan teman sebaya, 

dan percaya diri. 

b. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh anak yang bersifat 

memaksa, keras dan kaku karena orangtua akan membuat berbagai 

macam aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu 

perasaan anaknya. Orangtua akan marah jika anak melakukan hal yang 

tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orangtuanya. 

Anak yang dibesarkan dengan pola asuh seperti ini biasanya, 
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selalu berada dalam ketakutan, tidak bahagia, mudah sedih dan 

tertekan, senang berada di luar rumah, benci orangtua, dan lain-lain. 

Meskipun demikian anak yang diasuh oleh orang tua yang menerapkan 

pola asuh otoriter lebih bisa mandiri, tumbuh sesuai dengn harapan 

orangtua, lebih disiplin dan lebih bertangguang jawab dalam menjalani 

hidup. 

c. Pola asuh permisif 

Pola asuh permisif adalah jenis pola asuh anak yang tidak 

memperdulikan pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak. Jadi 

semua hal yang ingin dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak 

sekolah, bandel, melakukan hal-hal negatif atau pergaulan bebas, dan 

sebagainya. 

Pola pengasuhan anak oleh orangtua semacam ini biasanya 

akibat orangtua yang selalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau 

urusan lain, sehingga orangtua tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Anak yang diasuh dengan 

pola asuh semacam ini akan berkembang menjadi anak yang kurang 

perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, mempunyai 

kemampuan sosial yang buruk, kontrol diri buruk, salah bergaul, 

kurang menghargai orang lain baik pada masa kanak-kanak maupun 

pada masa dewasa. 

 Menurut Stewart dan Krech dalam Kurniasih (2009) orang tua 

yang menerapkan tiga pola asuh yang memiliki ciri-ciri sebagai 
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berikut: 

 

1) Pola asuh demokratis 

Dalam pola asuh demokratis orang tua memahami hak dan 

kewajiban antara anak dan orang tua adalah sama, secara bertahap 

orang tua bermusyawarah dengan anak, adanya saling memberi 

dan menerima serta selalu mendengar keluhan-keluhan atau 

keberatan-keberatan  yang dikemukakan oleh anaknya. 

2) Pola asuh otoriter 

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter dalam keluarganya  

akan cenderung kaku, suka menghukum dan tidak menunjukan 

kasih sayang serta tidak simpatik. 

3) Pola asuh permisif 

Orang tua dengan pola asuh ini cenderung memberikan kebebasan 

terhadap anaknya tanpa kontrol sama sekali, anak sedikit sekali 

dituntut suatu kewajiban atau tanggung jawab dan mempunyai hak 

yang sama antara anak dan orang tua. 
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H. Kerangka Teori  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 bulan (memegang icik-icik, mengamati 
manik-manik) 

Motorik halus 

Motorik kasar 

6-9 bulan (membentuk 2 kubus, memegang 
dg  ibu jari dan jari) 

9-12 bulan (menaruh 8 kubus dicangkir, 
mencoret-coret ) 

12-18 bulan (menara dari 2 kubus, menara 
dari 4 kubus) 

18-24 bulan (menara dar 6 kubus) 

2-3 tahun (menara dari 8 kubus, 
menggoyangkan ibu jari) 

3-4 tahun (menara dari 6 kubus, meniru garis 
vertikal, menara dari kubus, mampu 
goyangkan ibu jari,mencontoh  gambar 
lingkaran, menggambar orang  3 bagian) 

Kognitif  

 

Perkembangan 
bahasa 

3-6 bulan ( mengaruk manik-manik, 
memindahkan kubus) 

Perkembangan 
anak 

Anak  

4-5 tahun (1.mencontoh lebih baik, 2. memilih 
garis yang lebih panjang, 3. mencontoh gambar 
persegi ditunjukan) 

5-6 tahun (1. mampu menggambar orang 
dan bagian, 2. mampu men contoh gambar 
persegi) 

1. Tingkat pendidikan  
2. Pola asuh 

Faktor yang mempengaruhi 
perkembangan anak: 

Faktor genetik 

Faktor  lingkungan 
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Gambar 1. Kerangka Teori  Perkembangan Anak 

(Soetjiningsih, 2012; Hidayat, 2005; Nursalam, Susilaningrum, Utami, 2005; 

Frankenburg & Dodds, 1990) 

I. Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dibentuk kerangka konsep 

penelitian sebagai berikut: 

 

Independen           Dependen 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pendidikan 

Pola asuh 

Perkembangan motorik 
halus anak 
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J. Hipotesis 

Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu hipotesis 

kerja atau disebut juga dengan hipotesis alternatif disingkat Ha dan hipotesis 

nol disingkat Ho. Hipotesis kerja (Ha) menyatakan adanya hubungan antara 

variabel bebas dengan terikat. Hipotesis nol (Ho) menyatakan tidak adanya 

hubungan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y (Notoatmodjo,  2010). Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Ada hubungan  antara tingkat pendidikan ibu dengan perkembangan 

motorik halus anak. 

2. Ada hubungan  antara pola asuh ibu dengan perkembangan motorik halus 

anak. 
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