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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan ideal, unik, dan terbaik bagi bayi. The 

American Academy of Pediatrics merekomendasikan ASI sebagai satu satunya 

sumber nutrisi bayi selama 6 bulan pertama kehidupan. Setelah itu, untuk 

mencukupi kebutuhan nutrisinya, bayi harus menerima makanan pendamping ASI 

dan sebaiknya mengonsumsi ASI hingga menginjak usia dua tahun. ASI 

memberikan manfaat yang luar biasa kepada bayi, ibu, masyarakat. (Marcdent, 

2014) 

Walaupun pemerintah telah menghimbau pemberian ASI esklusif, angka 

pemberian ASI Esklusif di Indonesia sangat rendah berdasarkan profil kesehatan 

Indonesia tahun 2016 menunjukan data persentase bayi 0-5 bulan yang masih 

mendapat ASI Esklusif sebesar 54,0% sedangkan bayi yang mendapat ASI esklusif 

sampai 6 bulan adalah sebesar 29,5% (Depkes,2017). 

Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Malang tahun 2016 didapatkan data 

cakupan ASI Esklusif meningkat jadi 26,975 bayi (69,99%) dari 38.543 bayi yang 

diperiksa, angka ini masih dibawah target nasional yaitu 80%. Dari data itu pula 

ada 34 puskesmas yang belum mencapai target, satu diantranya adalah Puskesmas 

Turen. Di tahun 2016, di wilayah kerja Puskesmas Turen cakupan ASI esklusifnya 

masih masih disekitar 71, 43% dan masih dibawah target sebesar 100% (Depkes 

2016).  
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Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang 

pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. 

Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini anak memperoleh asupan 

gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaiknya apabila anak pada 

masa ini tidak memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya maka periode emas 

akan berubah menjadi periode kritis yang akan menggangu tumbuh kembang anak, 

baik pada masa ini maupun masa selanjutnya (Depkes RI, 2006). 

Tumbuh kembang dapat berjalan lebih baik dengan pemberian ASI Eksklusif. 

Apabila bayi usia 0-6 bulan tidak diberikan ASI eksklusif maka tumbuh kembang 

anak kurang baik, sedangkan apabila bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan 

maka pertumbuhannya baik. Tumbuh kembang anak dapat dilihat dari perubahan 

berat badan bayi saat mengikuti posyandu (Riksani, 2012).  

Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak, dilihat 

dari berbagai aspek, antara lain aspek motorik, emosi, kongnitif, dan psikosial 

(bagaimana anak berinteraksi dengan lingkunganya), salah satu perkembangan 

balita adalah perkembangan motorik, secara umum perkembangan motorik dibagi 

menjadi 2 yaitu motorik kasar dan motorik halus (Hurlock, 2008).  

Perkembangan fisik berlangsung secara teratur, tidak secara acak. Menurut 

maturational theory, perkembangan fisik memiliki 2 prinsip perkembangan yaitu 

cephalocaudal dan proxsimodistal.  Cephalocaudal adalah prinsip perkembangan 

fisik yang dimulai dari kepala menurun ketubuh bagian bawah. Artinya bagi otak 

berkembang lebih dahulu dibandingkan anggota tubuh yang lain. Sedangkan 

prinsip Proxsimodistal menunjukkan bahwa perkembangan fisik bergerak dari 
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tengah tubuh ke arah luar. Artinya, perkembangan otak dan tubuh terjadi lebih 

dahulu dibandingkan tangan dan kemampuan motorik kasar berjalan lebih dahulu 

sebelum motorik halus (Pratisti, 2008). 

Perkembangan motorik kasar meliputi duduk, berjalan, berdiri, dan 

melakukan gerakan umum otot besar lainnya. Parameter perkembangan yang 

lainnya adalah motorik halus, kemampuan berbicara dan berbahasa dan aspek sosial 

kemandirian. (Nugroho, 2009). 

Di Indonesia, anak mulai berjalan pada umur 14, 02 bulan. Data lain 

menyebutkan apabila di Indonesia sendiri terdapat 13 – 18 % anak yang mengalami 

berbagai masalah perkembangan. Perkembangan motorik kasar anak yang tidak 

optimal bisa menyebabkan menurunnya kreatifitas anak dalam beradaptasi 

(Adriana, 2011). 

Apabila dibandingkan dengan negara-negara Barat, maka perkembangan 

motorik milestone pada anak Indonesia tergolong rendah. Informasi yang cukup 

untuk menerangkan perbedaan tersebut belum ada, namun besar kemungkinan 

bahwa faktor gizi, pola pengasuhan anak, dan lingkungan ikut berperan (Silawati, 

2008). Menurut dr. Soedjatmiko (2007) agar proses tumbuh-kembang dapat 

berjalan dengan optimal, seorang anak harus mendapatkan pemenuhan dari 3 

kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisik-biologis, berupa 

kebutuhan akan nutrisi. Salah satu sumber nutrisi yang penting bagi bayi adalah 

ASI. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan emosi. Kemudian kebutuhan ketiga yang 

tak kalah penting adalah kebutuhan akan stimulasi. 
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Berdasarkan data di atas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang 

hubungan pemberian ASI Eksklusif pada perkembangan motorik kasar anak usia 6-

24 bulan di wilayah kerja puskesmas Turen. Oleh karena itu, diharapkan penelitian 

ini dapat membantu mengetahui perkembangan motorik kasar anak usia usia 6 -24 

bulan diberikan ASI Eksklusif. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan 

motorik kasar anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja puskesmas Turen? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan motorik kasar anak usia 6-24 bulan 

di wilayah kerja puskesmas Turen.  

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui presentase anak usia 6 – 24 bulan yang mendapat ASI 

eksklusif di wilayah kerja puskesmas Turen. 

2. Mengetahui presentase perkembangan motorik kasar anak usia 6 – 24 

bulan di wilayah kerja puskesmas Turen. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi peneliti: menambah pengetahuan serta dapat memperoleh 

pengalaman dalam melakukan penelitian tentang perkembangan anak 

khususnya tentang hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap 

perkembagan motorik kasar anak usia 6-24 bulan.  
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2. Bagi tenaga kesehatan: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

evaluasi pelaksanaan program ASI eksklusif sehingga dapat mencapai 

target cakupan ASI eksklusif dan memaksimalkan peran petugas 

puskesmas dalam sosialisasi dan edukasi.  

3. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

terhadap masyarakat khususnya ibu – ibu untuk memberikan ASI 

Eksklusif pada anaknya. 


