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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak adalah individu yang unik dimana dalam kehidupannya 

mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan aspek 

terpenting dari kehidupan seseorang, karena menentukan dasar untuk 

kehidupan selanjutnya. Disamping itu, pertumbuhan dan perkembangan 

menjelaskan tentang proses pembentukan seseorang, baik dari fisik maupun 

psikososial (Susilaningrum, et al. 2013). Setiap anak mengalami tumbuh 

kembang yang unik dengan kecepatan sesuai dengan periode-periode tumbuh 

kembang anak. Periode penting dalam tumbuh–kembang anak adalah masa 

balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan menentukan 

perkembangan anak selanjutnya. Pada masa ini perkembangan kemampuan 

berbahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, emosional dan intelegensia berjalan 

sangat tepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya, oleh karena 

itu setiap kelainan/penyimpangan sekecil apapun apabila tidak diketahui dan 

tidak ditangani dengan baik, akan mengurangi kualitas sumber daya manusia 

dikemudian hari. Selain itu, dalam perkembangan anak terdapat masa kritis, 

dimana diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar potensi 

berkembang, sehingga mendapat perhatian (Soetjiningsih, 2002). 

Istilah terrible twos sering digunakan untuk menjelaskan masa toddler, 

periode dari usia 12 sampai 36 bulan. Masa ini merupakan masa eksplorasi 

lingkungan yang intensif karena anak berusaha mencari tahu bagaimana 

semua terjadi dan bagaimana mengontrol orang lain melalui perilaku temper 
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tantrum, negativisme, dan keras kepala (Wong, et al. 2008). Dalam masa 

toddler anak menunjukkan perkembangan motorik yang lebih lanjut dan anak 

menunjukkan kemampuan aktivitas lebih banyak bergerak, mengembangkan 

rasa ingin tahu, dan eksplorasi terhadap benda yang ada di sekelilingnya 

(Supartini, 2004). 

Tumbuh kembang, dianggap sebagai kesatuan yang mencerminkan 

berbagai perubahan yang terjadi selama hidup seseorang. Seluruh perubahan 

tersebut merupakan proses dinamis yang menekankan dimensi yang saling 

terkait yaitu, pertumbuhan, perkembangan, maturasi dan diferensiasi. Semua 

proses tersebut saling berkaitan, terjadi bersamaan, dan bersifat kontinu; tidak 

satupun proses yang terjadi terpisah dari yang lain. Dengan sangat sederhana, 

pertumbuhan dianggap sebagai perubahan kuantitatif, dan perkembangan 

sebagai kualitatif (Wong, et al., 2008). Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak adalah  

faktor internal yang terdiri dari: 1) Ras/etnik atau bangsa, 2) Keluarga, 3) 

Umur, 4) Jenis kelamin, 5) Genetik, 5) Dan kelainan kromosom dan faktor 

eksternal yang terdiri dari: 1) Faktor prenatal, 2) Faktor persalinan, 3) Dan 

faktor pasca persalinan (Adriana, 2011). 

Selain penjelasan di atas, alasan yang melatar belakangi penelitian ini 

adalah karena sedikit dan tidak lengkapnya data tentang pertumbuhan dan 

perkembangan khususnya pada anak usia toddler (1-3 tahun). 

Setelah dilakukan studi pendahuluan berupa wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 19 Januari 2015 didapatkan data dari 1 desa terdapat 5 

pos dengan jumlah anak usia toddler adalah 125 yang terdiri dari 63 balita 

berjenis kelamin laki-laki dan 62  balita berjenis kelamin perempuan di 
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Posyandu Balita Desa Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan 

Jawa Timur. Berdasarkan keterangan bidan yang bertugas, dari 125 anak 

terdapat 2 anak yang telah dirujuk ke rumah sakit stelelah dinyatakan 

pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal. Bidan yang bertugas 

menggunakan pengukuran dan menentukan tumbuh kembang pada anak usia 

toddler (1-3 tahun) berdasarkan kriteria yang terdapat pada kartu menuju sehat 

(KMS) dan DDST. Selain itu penjelasan lainnya adalah kegiatan posyandu 

rutin dilakukan setiap seminggu sekali dengan jumlah sekitar 80% balita aktif 

dan 20% tidak aktif. Kebanyakan ibu balita berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga sebagian kecil perprofesi sebagai pegawai pabrik, petani, dan 

pedagang. Ibu yang bekerja biasanya menitipkan anaknya pada nenek atau 

orang terdekat untuk menjaga atau mengasuh anak selama ibu bekerja, 

sedangkan ibu yang tidak bekerja mengasuh anaknya sendiri. 

Menurut penelitian  yang dilakukan oleh Fristi, Indriati, dan Erwin 

pada tahun 2014 yang berjudul “Perbandingan Tumbuh Kembang Anak 

Toddler yang Diasuh Orang Tua dengan Diasuh Selain Orang Tua” 

menunjukkan hasil penelitian pada pengukuran pertumbuhan berdasarkan 

indeks BB/TB pada 42 anak yang diasuh orang tua didapatkan hasil 32 

responden (76,2 %) memiliki pertumbuhan yang normal dan dan 10 

responden (23,8 %) memiliki pertumbuhan yang tidak normal, sedangkan 

pada 42 anak toddler yang diasuh selain orang tua didapatkan hasil 20 

responden (47,6 %) memiliki pertumbuhan yang normal dan 22 responden 

(52,4 %) memiliki pertumbuhan yang tidak normal. Hasil uji statistik 

diperoleh bahwa ada perbedaan pertumbuhan berdasarkan indeks BB/TB 
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pada anak toddler yang diasuh orang tua dengan diasuh selain orang tua (p 

value = 0,007; < α = 0,05). 

Hasil penelitian pada interpretasi DDST dari 42 anak toddler yang 

diasuh orang tua didapatkan, 30 anak (71,4 %) responden memiliki 

perkembangan yang normal, 4 anak (9,5 %) ditemukan suspect, dan 8 anak 

(19,0 %) untesable, sedangkan anak yang diasuh selain orang tua didapatkan 

interpretasi 19 anak (45,2 %) memiliki perkembangan yang normal, 20 anak 

(47,1 %) ditemukan suspect, dan 3 anak (7,7 % ) ditemukan untesable. Hasil uji 

statistik diperoleh bahwa ada perbedaan perkembangan anak yang diasuh 

orang tua dengan diasuh selain orang tua (p value = 0,000; < α = 0,05). 

Sebagian besar tingkat pendidikan ibu balita adalah SMA, dan sisanya 

adalah SMP, dan SD. Dari keterangan beberapa ibu balita yang tidak aktif 

dalam kegiatan posyandu, menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti 

kegiatan posyandu karena takut anaknya demam atau sakit setelah anak 

diimunisasi padahal hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Dari bidan 

beserta kader posyandu pun telah menjelaskan bahwa reaksi tersebut normal 

dialami anak setelah imunisasi dan telah memberikan obat penurun panas 

untuk mengantisipasi adanya demam pada anak tetapi masih saja ada ibu 

balita yang tidak mau menikuti kegiatan posyandu tersebut. 

Imunisasi menurut Depkes (2000, dalam Supartini 2004) adalah upaya 

yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebaalan (imunitas) pada bayi 

atau anak sehingga terhindar dari penyakit. Pentingnya imunisasi didasarkan 

pada pemikiran bahwa pencegahan penyakit merupakan upaya terpenting 

dalam pemeliharan kesehatan anak sehingga tumbuh kembang anak akan 

tercapai secara optimal. 
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Berdasarkan urian tersebut peneliti terdorong melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran tumbuh kembang anak usia toddler (1-3 tahun) di 

Posyandu Balita Desa Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan 

Jawa Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah “Bagaimana gambaran tumbuh kembang pada anak usia 

toddler (1-3 tahun) di Posyandu Balita?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

tumbuh kembang pada anak usia toddler (1-3 tahun) di Posyandu Balita. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penulisan 

yang hendak dicapai, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui gambaran 

tumbuh kembang pada anak usia toddler (1-3 tahun). 

1.4.2 Bagi institusi keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi 

pendidikan untuk bisa dijadikan suatu referensi dan menambah 

wawasan serta pengetahuan tentang gambaran tumbuh kembang pada 

anak usia toddler (1-3 tahun) di Posyandu Balita. 
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1.4.3 Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi 

masyarakat, khususnya orang tua yang mempunyai anak usia toddler (1-

3 tahun) tentang tumbuh kembang. Serta dapat digunakan sebagai 

skrining/pemeriksaan dini tumbuh kembang pada anak usia toddler (1-

3 tahun). 

1.4.4 Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan kajian atau rujukan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut secara berkesinambungan mengenai gambaran tumbuh 

kembang pada anak usia toddler (1-3 tahun). 

1.5 Keaslian Penelitian 

Peneliti menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian 

tentang gambaran tumbuh kembang pada anak usia toddler (1-3 tahun) adalah 

hasil pemikiran asli peneliti. Sedangkan peneliti yang berhubungan dengan 

yang dilakukan peneliti adalah : 

1. Penelitian oleh Nurma Wahyuni (2012), dengan judul gambaran 

pengetahuan dan sikap keluarga tentang resiko kecelakaan pada anak usia 

toddler di desa Kulam kecamatan Syamtalira Aron menggunakan metode 

penelitian jenis penelitian deskriptif, menunjukkan bahwa dapat dilihat 

dari 35 responden sebagian besar kecelakaan pada anak usia toddler 

berada pada kategori ada yaitu (80%) dan yang tidak ada (20%), dari 35 

responden sebagian besar keluarga memiliki pengetahuan baik (54, 3%), 

cukup (28,5%), dan kurang (17,2%) dari 35 responden sebagian besar 

keluarga memiliki sikap positif (77,1%) dan negatif (22%). Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan pada anak usia 



7 
 

 

toddler berada pada kategori ada yaitu (80%), keluarga memiliki 

pengetahuan baik 19 orang (54, 3%), keluarga memiliki sikap positif 27 

orang (77,1%). 

Perbedaan penelitian yang telah dijelaskan di atas dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 1) Judul, dalam 

skripsi di atas meneliti tentang gambaran pengetahuan dan sikap keluarga 

tentang resiko kecelakaan pada anak toddler sedangkan pada skripsi ini 

akan meneliti tentang gambaran tumbuh–kembang anak usia toddler, 2) 

Variabel, pada penelitian di atas terdapat dua variabel, yaitu variabel 

independen (pengetahuan dan sikap keluarga) dan variabel dependen 

(resiko kecelakaan pada anak toddler), 3) Jumlah responden, dalam 

penelitian di atas sebanyak 35 responden sedangkan pada skripsi ini akan 

menggunakan responden sebanyak 10 responden, 4) Waktu dan tempat 

penelitian, penelitian di atas telah dilakukan pada tahun 2012 di desa 

Kulam kecamatan Syamtalira Aron, sedangkan pada skripsi ini penelitian 

dilakukan pada tahun 2015 di Posyandu Balita desa Pohgading 

kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan Jawa Timur. 

Persamaan penelitian yang telah dijelaskan di atas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 1) Metode 

penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, 2) Obyek 

penelitian adalah anak usia toddler). 

2. Penelitian oleh Haryani (2012), dengan judul gambaran tingkat 

pengetahuan ibu tentang sibling rivalry pada anak usia toddler (1-3 tahun) di 

kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis kota Depok menggunakan desain 

penelitian deskriptif kuantitatif, dalam penelitian ini melibatkan 96 ibu 
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yang memiliki anak usia toddler tersebut mempunyai adik kandung. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (56,2%) ibu memiliki 

tingkat pengetahuan baik tentang sibling rivalry. Peneliti menyarankan ibu 

menggunakan pengetahuannya tentang sibling rivalry untuk mengatasi 

terjadinya sibling rivalry pada anak toddler. 

Perbedaan penelitian yang telah dijelaskan diatas dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 1) Judul, dalam 

skripsi di atas meneliti tentang gambaran tingkat pengetahuan ibu 

tentang sibling rivalry pada anak usia toddler (1-3 tahun) sedangkan pada 

proposal skripsi ini akan meneliti tentang gambaran tumbuh–kembang 

anak usia toddler, 2) Jumlah responden, dalam penelitian di atas sebanyak 

96 responden sedangkan pada skripsi ini menggunakan responden 

sebanyak 10 responden, 3) Waktu dan tempat penelitian, penelitian di 

atas telah dilakukan pada tahun 2012 di kelurahan Tugu kecamatan 

Cimanggis kota Depok, sedangkan pada skripsi ini penelitian dilakukan 

pada tahun 2015 di Posyandu Balita desa Pohgading kecamatan Pasrepan 

kabupaten Pasuruan Jawa Timur. 

Persamaan penelitian yang telah dijelaskan di atas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 1) Metode 

penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, 2) Obyek 

penelitian adalah anak usia toddler), 3) Variabel, pada penelitian di atas 

dan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini hanya menggunakan 

variabel independen. 

3. Penelitian oleh Fitriyani, Sodikin, dan Yuliarti (2013), dengan judul 

karakteristik pengetahuan dan sikap ibu terhadap pemberian stimulasi 
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pada anak usia toddler (1-3 tahun) di Posyandu desa Sokaraja Kulon 

kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas Jawa Tengah dengan 

menggunakan desain penelitian cross sectional dengan menggunakan chi 

square test dengan menggunakan metode purposive sampling sebagai tehnik 

sampling dengan melibatkan 67 ibu yang memiliki anak usia 1- 3 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis multivariat digunakan 

uji regresi logistik dari 8 variabel yang dianalisis memiliki 3 variable 

berpengaruh pada penelitian stimulasi ini adalah pendidikan p = 0,006 

(OR = 7,623; 95 %) Cl = 1,779-3,664), sedangkan pengetahuan p = 

0,033 (OR = 11,359; 95% Cl = 1,212-106,441), dan sikap p = 0,003 (OR 

= 9.442; 95% Cl = 2,164-41,194), dan didapatkan faktor yang paling 

dominan adalah pengetahuan dengan ß = 2,430. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian stimulasi pada 

anak–anak dapat dipengaruhi faktor pendidikan, pengetahuan dan sikap. 

Pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan pada ibu untuk 

menstimulasi  anak–anaknya. 

Perbedaan penelitian yang telah dijelaskan di atas dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 1) Judul, dalam 

skripsi di atas meneliti tentang karakteristik pengetahuan dan sikap ibu 

terhadap pemberian stimulasi pada anak usia toddler (1-3 tahun) 

sedangkan pada skripsi ini meneliti tentang gambaran tumbuh–kembang 

anak usia toddler, 2) Variabel, pada penelitian di atas terdapat dua variabel, 

yaitu variabel independen (pengetahuan dan sikap ibu) dan variabel 

dependen (pemberian stimulasi pada anak usia toddler (1-3 tahun), 3) 

Metode penelitian, pada penelitian di atas menggunakan desain penelitian 
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cross sectional sedangkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi 

menggunakan metode penelitian deskriptif, 4) Jumlah responden, dalam 

penelitian diatas sebanyak 67 responden sedangkan pada skripsi ini 

menggunakan responden sebanyak 10 responden, 5) Waktu dan tempat 

penelitian, penelitian diatas telah dilakukan pada tahun 2013 di Posyandu 

desa Sokaraja Kulon kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas Jawa 

Tengah, sedangkan pada skripsi ini penelitian dilakukan pada tahun 2015 

di Posyandu Balita desa Pohgading kecamatan Pasrepan kabupaten 

Pasuruan Jawa Timur. 

Persamaan penelitian yang telah dijelaskan di atas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Obyek 

penelitian adalah anak usia toddler (1-3 tahun). 


