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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kendala Pelaksanaan ASI 

Eksklusif: 

• Faktor Menyusui 
• Faktor Psikologis Ibu 
• Faktor Fisik Ibu 
• Kelainan Bayi 
• Ibu ingin melakukan 

relaktasi 
• Ibu Bekerja 

Ibu Menyusui 

ASI Eksklusif 

Status Gizi 

Pembentukan ATP 

Energi 

Perkembangan Motorik Kasar Anak 6 – 24 bulan 

Faktor yang mempengaruhi 

Perkembangan Motorik Kasar: 

• Jenis Kelamin Anak 
• Stimulasi 
• Pengetahuan Ibu 
• Riwayat Penyakit 

Infeksi 
• Pendapatan 

Keterangan: 

1. Diteliti    = 
2. Tidak Diteliti   = 

Gambar 3.1  

Kerangka Konseptual Penelitian 
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Pemberian ASI Eksklusif termasuk pembangun tubuh yang mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada tahun-tahun 

pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. 

Dalam pemberian ASI eksklusif terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ibu 

tidak dapat melaksanakan ASI secara esklusif. Kendala itu dibagi menjadi beberapa 

faktor antara lain Faktor menyusui, faktor psikologis ibu, faktor fisik ibu, kelainan 

bayi, ibu ingin melakukan relaktasi, ibu bekerja dan kelainan ibu. Salah satu contoh 

dari faktor – faktor diatas adalah program inisiasi menyusui dini. Karena program 

ini sangat penting untuk memulai ASI Eksklusif. Selanjutnya produksi ASI juga 

bisa terganggu bila ibu mengalami stress, kelelahan, ibu yang ingin relaktasi dan 

juga ibu dengan kelainan pada payudara. Terakhir pada anak yang mengalami 

kelainan seperti kelainan kongenital juga bisa berpengaruh pada keberhasilan ASI 

eksklusif.   

Disaat ASI eksklusif dapat terlaksana dengan baik, maka hal ini akan 

berpengaruh pada status gizi si bayi itu sendiri. Status gizi yang baik dapat 

menggambarkan tubuh dapat nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh untuk 

melakukan aktifitas.  

Asupan nutrisi dalam tubuh akan mengalami proses pencernaan yang 

kemudian diabsorbsi, oleh vili yang ada pada usus halus (Almtsier, 2009). Hasil 

absorbsi akan didistribusikan keseluruh sel tubuh untuk dimetabolisme menjadi 

energi dalam bentuk ATP atau disimpan dalam sel (glikogen dihati dan sel otot dan 

jaringan lemak disubkutan), saat terjadi defisiensi energi, simpanan energi ini akan 

dimetabolisme oleh tubuh menjadi energi untuk aktifitas tubuh (Guyton, 2007). 
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Energi dalam bentuk ATP yang telah terbentuk akan digunakan untuk aktivitas 

kerja sel, meliputi transport natrium melalui sel membrane, sintesa protein oleh 

ribosom, dan untuk kontraksi otot. Kontraksi pada otot inilah yang nantinya akan 

menggambarkan perkembangan motorik kasar anak. 

Selain dari asupan nutrisi untuk terciptanya energi, masih ada hal lain yang 

dapat berpengaruh pada perkembangan motorik kasar bayi. Faktor-faktor yang 

dapat berpengaruh diantaranya pengetahuan ibu, gizi ibu waktu hamil, riwayat 

penyakit infeksi, pendapatan, stimulasi dan jenis kelamin. Gizi ibu waktu hamil 

apabila tidak baik menyebabkan perkembangan otak janin. Stimulasi yang terarah 

dan teratur juga bisa mebuat perkembangan semakin cepat terutama motorik kasar. 

Selanjutnya keluarga dengan ibu yang berpengatahuan rendah dan keluarga dengan 

pendapat yang cukup akan berkaitan dengan kemampuan memberikan makanan 

yang bernutrisi dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan 

motorik anak. Jenis kelamin juga dapat berdampak pada seberapa cepat 

perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak dengan jenis kelamin 

laki-laki setelah lahir akan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan anak 

perempuan serta akan bertahan sampai waktu tertentu. Yang terakhir adalah riwayat 

penyakit infeksi, Bayi atau anak dapat mengalami stress berkepanjangan akibat dari 

penyakitnya nantinya akan menunjang perkembangan bayi.  

Perkembangan motorik kasar dapat diukur dengan menggunakan Denver II. 

3.2 Hipotesis 

Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan 
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 perkembangan motorik kasar anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Turen. 


