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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang akan datang. Pembangunan manusia masa depan dimulai dengan 

pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di 

masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan 

berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. (Tanuwijaya, 

2002)  

Kecukupan pangan yang essensiil baik kualitas maupun kuantitas sangat 

penting untuk pertumbuhan normal. Suatu pengamatan yang dilakukan setelah 

perang di Jerman waktu terjadi kelaparan, anak-anak mengalami keterlambatan 

pertumbuhan 10-20 bulan dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh normal. 

(Suyitno, 2002) 

Di Indonesia menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

tahun 1989, ditemukan prevalensi KEP mencapai 10,48% dan gizi buruk sekitar 

1,32%. Kemudian tahun 1992, prevalensi KEP meningkat menjadi 35,5% dan 

tahun 1995 menurun kembali menjadi 14,6%. Berdasarkan SKRT tahun 1995 

prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Jawa Tengah mencapai 10-15%. Hasil 

tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil Susenas 1995 untuk Jawa Tengah yaitu 

10,1% . Data prevalensi Balita gizi buruk setelah krisis ekonomi diperkirakan 

lebih tinggi lagi. (Tarigan, 2003) 
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Jumlah anak penderita gizi buruk mengalami lonjakan dari 1,8 juta (tahun 

2005) menjadi 2,3 juta (2006). Di luar 2,3 juta penderita gizi buruk masih ada 5 

juta lebih mengalami gizi kurang.  Jumlah penderita gizi buruk dan gizi kurang ini 

sekitar 28% dari total balita di seluruh Indonesia.  Dari jumlah balita penderita 

gizi buruk dan kurang, sekitar 10% berakhir dengan kematian. Dari angka 

kematian balita yang 37 per 1.000 ini, separuhnya adalah kekurangan gizi. 

(Depsos, 2006) 

Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan 

perkembangan selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap 

perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Karena itu 

perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan menentukan 

perkembangan selanjutnya (UKK Tumbuh Kembang – Pediatri Sosial IDAI, 

2010). 

Salah satu parameter perkembangan anak adalah perkembangan motorik 

kasar yaitu aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh yang 

melibatkan otot-otot besar (UKK Tumbuh Kembang – Pediatri Sosial IDAI, 

2010). Perkembangan motorik kasar meliputi duduk, berjalan, berdiri, dan 

melakukan gerakan umum otot besar lainnya. Parmeter perkembangan yang 

lainnya adalah motorik halus, kemampuan berbicara dan berbahasa dan aspek 

sosial kemandirian. (Nugroho, 2009) 

Melihat uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan 

status gizi anak dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia bayi dan 

balita (0-59 bulan) di Pandanwangi Malang karena berdasarkan data dari Dinkes 
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kota Malang, prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2010 tercatat paling tinggi 

diantara puskesmas yang lain.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara status gizi dengan perkembangan motorik kasar pada 

anak usia bayi dan balita (0-59 bulan) di Puskesmas Pandanwangi-Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara status gizi dengan perkembangan motorik 

kasar anak usia bayi dan balita (0-59 bulan) di Puskesmas Pandanwangi 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui gambaran status gizi anak usia bayi dan balita. 

2. Untuk mengetahui gambaran perkembangan motorik kasar pada anak 

usia bayi dan balita. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Klinis 

1. Dapat memberi pengetahuan kepada kepada praktisi kesehatan terhadap 

gangguan perkembangan motorik kasar. 

2. Dapat mengurangi angka kejadian gangguan perkembangan motorik kasar. 

1.4.2 Bagi Akademis 
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Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar atau sumber data untuk 

penelitian berikutnya, serta pendorong bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

1. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui pentingnya memelihara 

status gizi pada anak demi perkembangan anak. 

2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang status gizi 

pada anak. 


