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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sangat cepat pada masa balita. 

Masa ini merupakan masa emas atau golden age yang tidak akan terulang lagi, 

karena itu perhatian yang diberikan pada masa balita akan sangat menentukan 

kualitas kehidupan manusia di masa depan (Hurlock, 2011). 

Anak usia 12 – 36 bulan perkembangan sel-sel otaknya berlangsung sangat 

cepat, dan perkembangan motorik mengalami peningkatan (Depkes RI, 2010). 

Kemampuan motorik anak pada usia tersebut lebih terlihat karena anak banyak 

mengeksplorasi motorik kasar, sehingga sangat menunjang untuk dilakukan 

latihan-latihan perkembangan motorik kasar di usianya supaya perkembangan 

anak menjadi optimal. Untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal maka 

diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar anak yang optimal. Kebutuhan dasar 

untuk tumbuh kembang terdiri atas tiga aspek yaitu asah, asih, dan asuh  (Adriana, 

2011).  Kualitas hidup ibu sangat mempengaruhi perkembangan balita karena ibu 

sebagai orang tua dan lingkungan yang pertama dan terdekat bagi balita sehingga 

berpengaruh terhadap perkembangan balita (Soetjiningsih, 2012).

Departemen kesehatan RI melaporkan bahwa 16% balita Indonesia 

mengalami gangguan perkembangan, baik perkembangan motorik halus dan 

kasar. (Widati, 2012). Pada tahun 2010 di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo di 

Surabaya, dijumpai 133 kasus pada anak dan remaja dengan gangguan 

perkembangan motorik kasar maupun halus (Suryawan et al, 2010).
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Berdasarkan laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, balita yang 

mengalami gangguan tumbuh kembang di Indonesia sebesar 45,7% (Dinas 

Kesehatan RI, 2010). Sedangkan dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2012, terdapat 1700 anak usia 12 – 36 bulan mengalami gangguan 

perkembangan motorik (Widati, 2012).

Kualitas hidup di Indonesia masih tergolong kurang baik, Indonesia 

menempati urutan 108 dari 177 negara dengan kualitas hidup secara umum rendah 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, 2011). Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya 

membangun kualitas hidup manusia dan juga untuk melihat seberapa jauh 

pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia. IPM terdiri dari 

tiga komponen utama yang dianggap menggambarkan kualitas hidup manusia, 

antara lain kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita penduduk. Secara 

umum angka IPM di Kabupaten Malang selama periode 2010 - 2011 

menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 angka IPM meningkat sebesar 0,63 poin 

yaitu dari 70,54 pada 2010 menjadi 71,17 pada 2011 (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Feijo et al. (2011), mengenai hubungan 

kualitas hidup ibu dengan status gizi anak didapatkan bahwa ibu yang memiliki 

kualitas hidup yang lebih rendah, ada kemungkinan anak-anaknya memiliki risiko 

5 kali lebih besar terkena gizi buruk. Kualitas hidup ibu yang rendah dikaitkan 

dengan bayi dengan risiko gizi buruk dan mungkin menjadi salah satu faktor 

risiko terhadap status gizi anak yang selanjutnya akan mempengaruhi maturasi 

susunan sistem saraf anak dan akan berakibat pada perkembangan anak (Feijo et 
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al, 2011). Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan Adityo (2013) 

menunjukan bahwa balita dengan perkembangan bahasa normal lebih banyak  

didapatkan  pada ibu dengan kualitas hidup baik (85,7%) dibandingkan dengan 

balita dari ibu yang mempunyai kualitas hidup  buruk (14,3%). 

Hasil studi pendahuluan terhadap 11 anak usia 12 – 36 bulan dan 11 ibu dari 

anak tersebut di posyandu desa Wonoagung kecamatan Kasembon pada 9 

Desember 2015, didapatkan hasil 63,6% anak mengalami hambatan dalam 

perkembangan motorik kasar dari ibu yang kualitas hidupnya rendah. Berdasarkan 

uraian diatas dan pentingnya masalah perkembangan anak, peneliti tertarik untuk 

meneliti pengaruh kualitas hidup ibu terhadap perkembangan motorik kasar anak 

usia 12 – 36 bulan di Desa Wonoagung Wilayah Kecamatan Kasembon 

Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh kualitas hidup ibu terhadap perkembangan 

motorik kasar anak usia 12 – 36  bulan di Desa Wonoagung Wilayah Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh kualitas hidup ibu terhadap perkembangan 

motorik kasar anak usia 12 – 36  bulan di Desa Wonoagung Wilayah Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kualitas hidup ibu anak usia 12 – 36  bulan di Desa 

Wonoagung Wilayah Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang 
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2. Untuk mengetahui perkembangan motorik kasar anak usia 12 – 36  bulan di 

Desa Wonoagung Wilayah Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Klinis

Memberikan informasi kepada tenaga medis, serta agar tenaga medis dapat 

menjadi penggerak untuk membantu memperbaiki kualitas hidup ibu dan 

perkembangan mototrik kasar anak usia 12 – 36 bulan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan ide bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan motorik kasar anak dan kualitas 

hidup ibu.

1.4.3 Manfaat Masyarakat

Diharapkan dapat memberi dan menambah wawasan kepada masyarakat, 

sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup ibu dan perkembangan 

motorik kasar anak usia 12 – 36  bulan.


