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Abstrak  

Meskipun Keterlambatan perkembangan merupakan masalah yang sering dijumpai, tapi 
masih belum menjadi perhatian keluarga. Pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan melalui 
lima tugas keluarga sebagai bentuk perilaku, menggambarkan pengetahuan keluarga 
mengenal masalah; sikap keluarga mengambil keputusan; praktek keluarga merawat, 
memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan perlu dipahami keluarga agar 
mampu memberikan perawatan mandiri dalam deteksi dini perkembangan. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui hubungan pelaksanaan fungsi perawatan keluarga (pengetahuan, sikap, 
dan praktek) dengan perkembangan anak baduta.  

Penelitian berlokasi di Kabupaten Garut, populasi berupa keluarga dengan anak baduta 
dan sampelnya adalah seratus keluarga dengan anak baduta, diambil secara random sampling. 
Metode penelitian dengan studi cross sectional. Pengumpulan data melalui wawancara 
menggunakan kuesioner fungsi perawatan keluarga dan KPSP. Analisis data menggunakan uji 
korelasi Pearson (r) dan signifikansi hubungan didasarkan p-value <0,05 dan nilai koefisien r.  

Hasil analisis deskriptif bahwa setengahnya (52%) keluarga berpengetahuan tinggi 
dalam mengenal masalah perkembangan. Setengahnya (59%) keluarga bersikap negatif dalam 
mengambil keputusan terkait perkembangan anak baduta. Setengahnya (55%) keluarga 
melakukan praktek yang kurang baik dalam merawat, memodifikasi lingkungan dan 
memanfaatkan fasilitas kesehatan. Hampir setengahnya (40%) anak baduta beresiko 
mengalami keterlambatan perkembangan. Hasil uji korelasi menunjukkan ada hubungan 
signifikan dan berkorelasi positif antara pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga 
(pengetahuan (p= 0,00; r= 0.69), sikap (p= 0,00; r= 0.31) dan praktek (p= 0,00; r= 0,38)) 
dengan perkembangan anak baduta.   

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan fungsi perawatan keluarga merupakan faktor 
penting dalam mengoptimalkan perkembangan anak baduta, sehingga kegiatan skrining 
dengan melibatkan keluarga sebagai upaya penemuan dini kasus keterlambatan 
perkembangan sangat penting dilakukan. Diharapkan bagi praktisi lapangan dapat 
ditingkatkan kembali kegiatan promotif berupa sosialisasi dan penyuluhan bagi keluarga, 
serta upaya preventif melalui skrining perkembangan. 
Kata kunci: baduta, fungsi perawatan keluarga, perkembangan. 
 

Abstract  

Even though delayed growth is a common problem, but it is still not a family concern. 
The implementation of health care functions is through five families tasks as a form of 
behavior, describe family knowledge to recognize problems; family attitudes to make a 
decision; family practice of treating, modifying the environment and use health facilities need 
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to be understood so that families are able to provide self-care in the early detection of 
development. The purpose of this study was to determine the relationship of the 
implementation of family care functions (knowledges, attitudes, and practices) and Baduta’s 
development.  

The study was located in Garut district. The population was families having Baduta 
with a hundred samples chosen randomly. Cross sectional study used as the research method. 
The collecting data was through interviews using questionnaires of family care functions and 
KPSP. Data were analyzed using Pearson Correlation Test and the significant of correlation 
was based of p-value <0.05 and coefficient value ‘r’.  

The descriptive analysis showed that almost a half (52%) of respondent knowledgeable 
in recognizing developmental problems. Amount 59% of them was negative on making 
decisions related to Baduta’s development. More than a half (55%) families perform less well 
in the practice of treating, modifying the environment and health facilities. Nearly half (40%)  
of families were risk for Baduta’s  developmental. Correlation test result showed  that 
significant and positive relationship between implementation of family health care functions 
(knowledge (p = 0.00; r = 0.69), attitude (p = 0.00; r = 0.31), practice (p = 0.00; r = 0.38)) 
and Baduta’s development.   

In conclusions, the maintenance functions implementation of the family is an important 
factor to optimize Baduta’s development. So the screening activities by involving the family in 
an attempt early detection of developmental delay case were very important. The 
practitionersare expected to improve promotion activities to socialize and to counsel the 
family. Besides that, the prevention measure is expected applied by them through 
developmental screening.  
Keywords: children under two years, development, function of family health care 
 

Latar Belakang Penelitian 

Upaya pemeliharaan kesehatan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi 

sehat, cerdas, dan berkualitas, melalui pemenuhan makanan bergizi dan perawatan dengan 

penuh kasih sayang. Kelompok usia 6-24 bulan adalah usia emas karena perkembangan anak 

meningkat pesat, sekaligus sebagai masa kritis, bila anak gagal melewatinya dapat terjebak 

kondisi “point of no return”, artinya walau anak dapat dipertahankan hidup tapi kapasitas 

perkembangan tak bisa kembali pada kondisi potensialnya. Hasyuti, N (2011), menyebutkan 

masa kritis anak terjadi usia 6-24 bulan, karena kegagalan tumbuh mulai terlihat.  

Selama ini, fokus pelayanan kesehatan bagi anak belum terintegrasi sepenuhnya dengan 

perkembangan optimal anak, padahal berpengaruh pada kematangan intelektual dan 

emosional (Depkes RI, 2005). Keterlambatan perkembangan selain diakibatkan faktor 

penyakit, disebabkan pola asuh keluarga yang salah (Soetjiningsih, 2007), memperlakukan 

anak terlalu hati-hati justru bisa berkontribusi pada keterlambatan perkembangan. Kecepatan 

perkembangan yang dicapai setiap anak tidak selalu sama. Saat anak mengalami 

keterlambatan, seringkali keluarga tidak menyadarinya. Oleh karenanya, keluarga perlu 

mengenal kemungkinan tanda bahaya perkembangan anak, sehingga adanya keterlambatan 

dapat dideteksi lebih dini dan kemungkinan pemulihan dapat dilakukan lebih cepat. Aspek 
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perkembangan anak untuk mendeteksi penyimpangan, terdiri dari motorik kasar, motorik 

halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian (Depkes RI, 2005). 

Angka kejadian keterlambatan perkembangan di Indonesia sampai saat ini belum ada 

data pasti, karena penelitian tentang hal ini belum banyak dilaporkan (Fadlyana, E., et al, 

2003). Berdasarkan data IDAI diperkirakan 5-10% anak mengalami keterlambatan 

perkembangan dan sekitar 1-3% balita mengalami keterlambatan perkembangan umum 

(global developmental delay) (IDAI, 2013). Penelitian Fadlyana, E., et al (2003), 

menunjukkan ada kesamaan pola keterlambatan perkembangan balita di pedesaan dan 

perkotaan, pola tertinggi adalah keterlambatan bahasa, motorik halus, motorik kasar dan 

sosial dengan jumlah kasus keterlambatan lebih banyak di pedesaan daripada perkotaan. 

Kualitas perkembangan menurut UNICEF dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu 

kecukupan makanan (gizi), kondisi kesehatan (penyakit infeksi) dan pengasuhan  (Engle, 

P.L., Menon, P., Haddad, L., 1997). Asupan makanan dan penyakit infeksi merupakan 

penyebab langsung yang mempengaruhi perkembangan, sedangkan ketahanan pangan 

keluarga, pola pengasuhan serta pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan sebagai 

penyebab tidak langsung (Soetjiningsih, 2007).  

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak baduta yang optimal dapat dicapai bila 

ada dukungan keluarga berupa perilaku pengasuhan keluarga (Kaakinen, J.R. et al, 2010). 

Perilaku pengasuhan keluarga diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi perawatan 

kesehatan keluarga yang menurut teori Bloom dibangun oleh tiga ranah, yaitu pengetahuan, 

sikap, dan praktek/tindakan. Pengetahuan, sikap, dan praktek pengasuhan keluarga yang baik 

berpengaruh pada keyakinan diri keluarga yang tinggi untuk keberhasilan menjalankan 

fungsinya. Perilaku keluarga tidak mungkin akan terwujud dengan baik tanpa adanya 

keterlibatan ketiga determinan perilaku, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan 

faktor pendorong (Green, L.W. and Kreuter, M.W, 2005). 

Perilaku keluarga berupa pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga, 

diidentifikasi melalui lima tugas keluarga yang menggambarkan tiga ranah perilaku, yaitu 

pengetahuan keluarga mengenal masalah perkembangan anak baduta; sikap keluarga 

mengambil keputusan terkait perkembangan anak baduta; praktek/tindakan keluarga merawat, 

memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk mengoptimalkan 

perkembangan anak baduta. 

Menurut Friedman, M.M., Bowden, V.R., Jones, E.G. (2003), fungsi perawatan 

kesehatan keluarga adalah fungsi keluarga merawat anggota keluarga dengan masalah 

kesehatan, melibatkan pemberdayaan sumber daya keluarga dan berbasis keluarga. 
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Pelaksanaan fungsi perawatan keluarga dapat terhambat akibat keterbatasan pengetahuan, 

sikap, dan praktek keluarga. Hasil penelitian Christiari, A.Y., Syamlan, R., Kusuma, I.F. 

(2013) menunjukkan ibu berpengetahuan rendah tentang stimulasi dini beresiko memiliki 

anak dengan dugaan keterlambatan motorik. Penelitian Garren, B.A. (1997) menyatakan sikap 

keluarga yang mengarahkan kreatifitas anak berpengaruh positif terhadap perkembangan 

kreatifitas anak. Penelitian Winstead, P.C. (2013) menunjukkan keyakinan dan perilaku 

pengasuhan keluarga dapat meningkatkan keterampilan sosial anak.  

Tetapi, hasil penelitian lain justru menunjukkan sebaliknya, pengetahuan dan sikap ibu 

yang baik tentang stimulasi perkembangan berkorelasi negatif dengan perkembangan motorik 

kasar anak usia 3-5 tahun, sikap ayah dalam pengasuhan tidak mempengaruhi perkembangan 

anak usia 6-8 bulan, serta sikap negatif keluarga berkorelasi negatif dengan perkembangan 

anak sampai usia 6 bulan (Hotmaria, Y., 2010; Milbum, 1997). 

Aspek pengetahuan, sikap, dan praktek pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan 

keluarga terkait perkembangan anak baduta perlu dipahami keluarga, sehingga keluarga akan 

mampu memberikan perawatan mandiri yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan 

kualitas hidup anak lebih baik, sehingga keluarga dapat dijadikan mitra dalam melakukan 

deteksi dini tumbuh kembang anak baduta (Kaakinen, J.R. et al, 2010). 

Kebanyakan keluarga biasanya membiarkan anak berkembang alamiah tanpa ada upaya 

untuk mengoptimalkan perkembangannya (Kaakinen, J.R. et al, 2010), merawat anak cukup 

melihat pengalaman yang lalu keluarga lain, membandingkan kemampuan yang dicapai 

anaknya dengan anak tetangga seusianya. Penelitian di Turki melaporkan dari 1200 ibu 

dengan anak usia batita, lebih dari 50% tidak mengetahui tahapan perkembangan anak dan 

stimulasi yang baik sejak dini (Ertem, G. A. et al, 2007). Fenomena tersebutlah yang 

mendasari perlunya dilakukan penelitian mengenai hal ini. 

 

Bahan dan Metode  

Penelitian ini menggunakan desain analitik korelasional dengan pendekatan cross 

sectional study. Populasinya adalah seluruh keluarga dengan anak baduta berusia 6-24 bulan. 

Sampel penelitian adalah sebagian keluarga dengan anak baduta berusia 6-24 bulan, tercatat 

dalam laporan penimbangan di posyandu, status gizi baik dan kurang serta kondisi sehat. 

Sebagian besar sampel keluarga adalah ibu dengan anak usia baduta. Besar sampel diperoleh 

sebanyak 100 responden anak baduta  beserta keluarganya. Pengambilan sampel dengan 

teknik simple random sampling. Setiap anak baduta berdasarkan kelompok usia 6-8 bulan, 9-

11 bulan, 12-17 bulan dan 18-24 bulan dari setiap posyandu terpilih lalu diundi.  
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Instrumen berupa kuesioner diisi responden keluarga (ibu) dan pemeriksaan 

perkembangan dilakukan peneliti dengan didampingi bidan desa. Instrumen untuk mengukur 

variabel pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga berupa kuesioner pengetahuan 

keluarga sebanyak 15 pernyataan; kuesioner sikap keluarga berisi 15 pernyataan; kuesioner 

praktek/tindakan keluarga berisikan 14 pernyataan. Semua instrumen telah dilakukan uji 

vailiditas reliabilitas pada karakteristik sama dengan sampel penelitian. Kuesioner penilaian 

deteksi dini perkembangan anak baduta, menggunakan formulir skrining baku dari Depkes RI 

(2005), berupa KPSP; berisi 10 pertanyaan yang dijawab keluarga dengan ‘ya’ atau ‘tidak’.  

Analisis deskriptif dilakukan pada data karakteristik responden, data pelaksanaan fungsi 

perawatan keluarga  serta data hasil penilaian deteksi dini perkembangan dengan KPSP yang 

hasil ukur variabelnya berupa data interval/rasio selanjutnya dibuat data kategoriknya. 

Analisis inferensial untuk mengetahui hubungan pelaksanaan fungsi perawatan keluarga 

dengan perkembangan anak baduta, sebelumnya telah dilakukan uji normalitas data, hasilnya 

menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan uji korelasi Pearson 

dengan mean dan standar deviasi digunakan untuk mengkorelasikan variabel pelaksanaan 

fungsi perawatan keluarga dengan variabel perkembangan anak baduta. 

 

Hasil dan Pembahasan  

1. Karakteristik anak usia baduta (6-24 bulan) 

Tabel 1  Distribusi karakteristik responden anak baduta (N= 100) 

       *)   =  BB/Umur menurut standar antropometri NCHS WHO, 2005 

No Variabel Frekuensi Persentase (%) 
1. Umur anak (Mean = 13 bulan; SD = 5,54) 
 a. 6-8 bulan 

b. 9-11 bulan 
c. 12-17 bulan 
d. 18-24 bulan 

  23 
  27 
  25 
  25 

  23,0 
  27,0 
  25,0 
  25,0 

2. Jenis kelamin anak 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
  45 
  55 

 
  45,0 
  55,0 

3. Berat badan lahir (Mean = 2806 gram; SD = 396,64) 
 a. 0-2499 gram 

b. 2500- 4000 gram 
  23 
  77 

  23,0 
  77,0 

4. Status ASI 
a. Tidak diberi ASI 
b. Masih diberi ASI 

 
  10 
  90 

 
  10,0 
  90,0 

5. Posisi anak 
a. Anak pertama 
b. Bukan anak pertama 

 
  76 
  24 

 
  76,0 
  24,0 

6. Status gizi *) 
a. Gizi kurang 
b. Gizi baik 

 
  24 
  76 

 
  24,0 
  76,0 



Hubungan Fungsi Perawatan Keluarga dengan Pekembangan Anak............................................................Susyanti 

 
 

Tabel 1 terlihat rerata umur responden adalah 13 bulan (SD: 5,54), dengan 55% anak 

perempuan. Sebagian besar responden (77%) rata-rata memiliki riwayat berat lahir sebesar 

2806 gram (SD: 396,64) dan mayoritas responden (90%) masih diberi ASI. Sebagian besar 

(76%) urutan kelahiran responden sebagai anak pertama yang menunjukkan responden 

keluarga sebagai keluarga muda karena baru memiliki anak baduta sebagai anak pertamanya. 

Sebanyak 76% responden berada pada status gizi baik, artinya responden anak baduta yang 

sedang mengalami perkembangan sebagian besar memiliki berat badan sesuai usianya.  

 

2. Karakteristik keluarga  

Tabel 2 Distribusi karakteristik responden keluarga (ibu) (N= 100) 

         *)  = Klasifikasi umur reproduksi ibu yang sehat (Depkes RI, 2003) 
 

Pada tabel 2, rerata umur responden ibu adalah 26 tahun (SD: 5,78) dengan 

kelompok terbanyak pada umur 20-35 tahun (84%). Pendidikan responden paling banyak 

SMP (45%), sebanyak 92% adalah ibu rumah tangga yang mengasuh sendiri anaknya di 

rumah. Sebanyak 74% responden memiliki dua anak (IQR: 2), tahap perkembangan 

keluarga sebanyak 46% berada pada tahap childbearing family.  

 

 

 

No Variabel Frekuensi Persentase (%) 
1. Umur ibu*)  (Mean = 26 tahun; SD = 5,78) 
 a. Kurang dari 20 tahun  

b. 20-35 tahun 
c. Lebih dari 35 tahun 

                8 
              84 
                8 

               8,0 
             84,0 
               8,0 

2. Pendidikan ibu 
a. Tidak tamat SD 
b. Tamat SD 
c. Tamat SLTP 
d. Tamat SLTA 
e. Tamat Akademi/Sarjana 

 
                 6 
               14 
               45 
               31 
                 4 

 
               6,0 
             14,0 
             45,0 
             31,0 
               4,0 

3. Pekerjaan ibu 
a. Ibu rumah tangga 
b. Bekerja 

 
               92 
                 8 

 
             92,0 
               8,0 

4. Jumlah anak ( Median = 2 orang;  IQR = 2) 
 a. 1 sampai 2 

b. Lebih dari 2 
               74 
               26               

             74,0 
             26,0 

5. Pengasuh anak 
a. Selain ibu 
b. Ibu 

 
                 8 
               92 

 
               8,0 
             92,0 

6. Tahap perkembangan keluarga 
a. Childbearing family 
b. Keluarga anak prasekolah 
c. Keluarga anak sekolah 
d. Keluarga remaja 

 
          46 
               19 
               29 
                 6 

 
             46,0 
             19,0 
             29,0 
               6,0 
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3. Hasil Analisis Deskriptif 

(1) Variabel Pelaksanaan Fungsi Perawatan Kesehatan Keluarga 

Tabel 3 menggambarkan pelaksanaan fungsi perawatan keluarga berdasarkan 

perolehan skor pengetahuan, sikap praktek/tindakan dan tabel 4 menggambarkan 

pelaksanaan fungsi perawatan keluarga menurut distribusi frekuensi dan persentase. 

Tabel 3  Distribusi karakteristik pelaksanaan fungsi perawatan keluarga (N= 100) 

 

 

 

 

Pada tabel 3 terlihat rerata pengetahuan keluarga sebesar 8,78 (SD: 3,25) dengan 

skor minimum 0 dan maksimum 15. Sikap keluarga dalam mean sebesar 30,62 (SD: 

10,01) dengan skor minimum 15 dan maksimum 53. Praktek/tindakan keluarga dalam 

mean sebesar 28,71 (SD: 8,78) dengan skor minimum 14 dan maksimum 53.  

Tabel 4  Distribusi frekuensi & persentase pelaksanaan fungsi perawatan keluarga  

No Variabel Frekuensi Persentase (%) 
1. Pengetahuan keluarga 

a. Rendah 
b. Tinggi 

 
48 
52 

 
48,0 
52,0 

2. Sikap keluarga 
a. Negatif 
b. Positif 

 
59 
41 

 
59,0 
41,0 

3. Tindakan/praktek keluarga 

a. Kurang baik 

b. Baik 

 

55 

45 

 

55,0 

45,0 

 

Pada tabel 4, terlihat 52% pengetahuan keluarga pada kategori tinggi, sebanyak 

59% sikap keluarga pada kategori negatif, setengahnya masih menunjukkan sikap 

negatif dalam mengambil keputusan. Praktek keluarga dengan kategori kurang baik 

sebanyak 55% dalam praktek merawat, modifikasi lingkungan dan memanfaatkan 

fasilitas kesehatan sebagai upaya mengoptimalkan perkembangan anak baduta. 

 

 

No Variabel 
Kemungkinan 

Skor 
Minimum Maksimum Mean Standar 

Deviasi (SD) 
1. Pengetahuan keluarga   0-15  0 15   8,78         3,25 

2. Sikap keluarga 15-60 15 53 30,62 10,01 

3. Praktek keluarga 14-56 14 53 28,71         8,78 
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(2) Variabel Perkembangan Anak Usia Baduta (6-24 Bulan) 

Hasil perkembangan pada seratus responden anak baduta dengan KPSP 

dijelaskan melalui dua tabel berikut 

Tabel 5  Distribusi karakteristik variabel perkembangan anak baduta (N= 100) 

Variabel Kemungkinan 
Skor 

Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi 
(SD) 

Perkembangan 
anak baduta  

 
0-10 

 
5 

 
10 

 
8,42 

 
1,34 

 

Tabel 5 memperlihatkan hasil pemeriksaan perkembangan dalam mean sebesar 

8,42 (SD: 1,34); skor minimum 5 dan maksimum 10. Artinya hasil penilaian terhadap 

seratus responden anak baduta menunjukkan rerata skor penilaian perkembangan di 

atas rerata ideal  berdasarkan pemeriksaan dengan KPSP.  

Tabel 6  Distribusi frekuensi dan persentase perkembangan anak baduta (N= 100) 

 

 

 

 

Pada tabel 6, terlihat 40% responden anak baduta pada kategori ada resiko 

penyimpangan. Artinya dari seratus responden anak baduta berusia 6-24 bulan, hampir 

setengahnya diduga beresiko penyimpangan/keterlambatan perkembangan gerak 

kasar, gerak halus, bicara/bahasa dan sosialisasi/kemandirian berdasarkan hasil KPSP. 

4. Hasil Analisis Inferensial 

Hasil analisis uji korelasi Pearson mengenai hubungan pelaksanaan fungsi perawatan 

kesehatan keluarga (pengetahuan, sikap dan praktek/tindakan keluarga) dengan 

perkembangan anak usia baduta ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 7  Hasil uji korelasi pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga dengan 

perkembangan anak baduta (N= 100) 

Variabel 
Pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga 

Pengetahuan 
keluarga Sikap keluarga Tindakan/praktek keluarga 

r p value r p value r p value 
Perkembangan anak usia 

baduta (6-24 bulan) 
0,69** 0,00 0,31** 0,00 0,38** 0,00 

       ** p < 0,01  

Variabel Frekuensi Persentase (%) 
Perkembangan anak baduta  

a. Ada resiko penyimpangan 

b. Normal 

 

40 

60 

 

40,0 

60,0 
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Hasil uji korelasi pada tabel 7 menunjukkan ada hubungan signifikan antara 

pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga dengan perkembangan anak usia baduta 

(6-24 bulan). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh tiga ranah perilaku 

sebagai indikator pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga, yaitu pengetahuan 

keluarga (p = 0,00), sikap keluarga (p = 0,00), serta  praktek/tindakan keluarga (p = 0,00).  

Jika dilihat dari kekuatan korelasi menurut uji Pearson (r), antara pengetahuan 

keluarga dengan perkembangan anak baduta berkorelasi kuat dan positif (r = 0,69). Artinya 

semakin tinggi pengetahuan keluarga mengenal masalah perkembangan anak baduta, 

kemungkinan besar perkembangan anak baduta semakin normal. Korelasi sikap keluarga 

dengan perkembangan anak baduta serta praktek/tindakan keluarga merawat, memodifikasi 

lingkungan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan perkembangan anak baduta 

berkorelasi lemah dan negatif dengan nilai koefisien korelasi masing-masing sebesar r = 

0,31 (sikap keluarga) dan r = 0,38 (praktek/tindakan keluarga), berarti hubungan kedua 

variabel rendah dan memiliki hubungan terbalik. Artinya, jika keluarga bersikap negatif 

dalam mengambil keputusan, maka perkembangan anak baduta menjadi normal. Bila 

praktek keluarga baik dalam merawat, memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan 

fasilitas kesehatan, maka perkembangan anak baduta menjadi menyimpang/terlambat. 

 

5. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pelaksanaan fungsi perawatan kesehatan keluarga dalam penelitian ini diidentifikasi 

melalui lima tugas keluarga di bidang kesehatan yang menggambarkan tiga ranah perilaku 

keluarga. Sebesar 52% keluarga berpengetahuan tinggi dan 48% berpengetahuan rendah 

dengan rerata skor 8,78 (SD: 3,25). Ini menunjukkan setengahnya dari responden keluarga 

berpengetahuan baik dalam mengenal masalah perkembangan anak baduta, ditunjukkan 

dengan menyadari berbagai hal yang dibutuhkan anak baduta terkait perkembangannya. 

Semakin tinggi pengetahuan keluarga mengenai perkembangan anak, maka proses 

mengenal masalah perkembangan lebih cepat dilakukan (Kaakinen, J.R. et al, 2010).  

Hasil penelitian sejalan dengan Christiari, A.Y., Syamlan, R., Kusuma, I.F. (2013), 

sebagian besar pengetahuan ibu pada kategori baik. Jika dilihat dari umur ibu tampak 

pengetahuan rendah dalam mengenal masalah perkembangan anak baduta lebih banyak 

pada kelompok umur ibu kurang dari 20 tahun (62,5%). Artinya semakin dewasa umur ibu, 

semakin bertambah pengalaman dan kematangan, karena umur berpengaruh terhadap 

meningkatnya pengetahuan dan pengalaman (Jaenudin, E., 2000).  
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Hampir setengahnya (45%) pendidikan responden SLTP dengan pengetahuan rendah 

(54,2%). Tingkat pendidikan keluarga yang rendah merupakan risiko terjadinya 

keterlambatan perkembangan, karena keterbatasan pengetahuan. Penelitian di Turki 

menyatakan anak dengan orangtua berpendidikan rendah berisiko alami keterlambatan 

perkembangan (Ertem, G. A. et al, 2007). Hasil penelitian menunjukkan setengahnya dari 

anak baduta memiliki perkembangan normal. Semakin tinggi pendidikan diharapkan akan 

semakin luas pengetahuannya, akan tetapi bukan berarti keluarga (ibu) yang berpendidikan 

rendah mutlak berpengetahuan rendah, mengingat adanya peningkatan pengetahuan tidak 

harus diperoleh dari pendidikan formal, tapi bisa dari pendidikan non formal, tingkat 

pendidikan tidak mutlak menentukan baik buruknya pengetahuan keluarga. 

Sebanyak 59% keluarga bersikap negatif dengan rerata skor 30,62. Artinya 

setengahnya dari keluarga bersikap negatif dalam menetapkan keputusan. Ini menunjukkan 

adanya ketidaksanggupan keluarga mengambil keputusan disebabkan karena kurang 

memahami sifat, berat dan luasnya masalah yang timbul bila anak tidak mampu mencapai 

perkembangan optimal (Friedman, M.M., Bowden, V.R., Jones, E.G., 2003). Sejalan 

dengan Hotmaria, Y. (2010), hampir setengahnya responden bersikap kurang baik terhadap 

stimulasi perkembangan dan Listyowati (2012) sebagian besar responden bersikap negatif 

terhadap stimulasi bahasa. Berbeda dengan Chusnia, I.M., Ahsan, Eko, R.K. (2012), 

setengah dari responden bersikap baik dalam stimulasi perkembangan bahasa dan Garren, 

B.A. (1997) sebagian besar responden bersikap mendukung perkembangan kreatifitas. 

Sebesar 55% keluarga melakukan praktek/tindakan kurang baik dengan rerata skor 

sebesar 28,71 (SD: 8,78). Artinya setengahnya responden keluarga masih melakukan 

praktek kurang baik dalam merawat, memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas 

kesehatan. Praktek keluarga dapat terwujud dengan adanya kondisi yang memungkinkan, 

ketidakmampuan keluarga merawat anak baduta disebabkan karena keluarga tidak mampu 

melakukan stimulasi agar perkembangan anak optimal. 

Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan bisa disebabkan terbatasnya 

sumber keluarga. Keluarga berperan menciptakan lingkungan mendukung perkembangan 

anak ke arah positif. Pemanfaatan pelayanan kesehatan dapat terhambat jika keluarga tidak 

tahu/tidak sadar akan keberadaan fasilitas kesehatan serta tidak paham keuntungan fasilitas 

kesehatan. Hasil penelitian berbeda dengan Chusnia, I.M., Ahsan, Eko, R.K. (2012), 

sebagian besar responden memiliki praktek yang baik dalam stimulasi perkembangan 

bahasa. Penelitian Winstead, P.C. (2013) mengenai perilaku pengasuhan keluarga dengan 
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anak balita menunjukkan nilai rerata skor di atas rata-rata. Pengasuhan keluarga 

dibutuhkan agar anak bisa berkembang, mengenal dan memahami lingkungan sekitar.  

Sebesar 40% keluarga memiliki anak baduta yang diduga beresiko mengalami 

keterlambatan perkembangan dengan rerata skor 8,42 (SD: 1,34). Hal ini menunjukkan 

hampir setengahnya dari responden anak baduta diduga memiliki resiko 

penyimpangan/keterlambatan perkembangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya resiko 

keterlambatan perkembangan pada anak baduta lebih sedikit dibandingkan perkembangan 

normal, meskipun demikian tidak bisa diabaikan begitu saja tetapi harus mendapat 

perhatian utama, karena tercapainya perkembangan anak yang optimal sesuai potensi 

genetiknya akan menentukan kualitas generasi masa depan (Soetjiningsih, 2007).  

Hasil penelitian sejalan dengan Christiari, A.Y., Syamlan, R., Kusuma, I.F. (2013) 

sebagian besar perkembangan motorik anak adalah normal; Chusnia, I.M., Ahsan, Eko, 

R.K. (2012) sebagian besar responden anak memiliki perkembangan bahasa cukup baik; 

Jaenudin, E., (2000) hanya sebagian kecil anak memiliki perkembangan bicara terlambat 

dan Sharma, S and Nagar, S. (2009) menemukan sebagian besar responden bayi memiliki 

perkembangan psikomotor baik. Penelitian (Fadlyana, E., et al, 2003) menunjukkan jumlah 

keterlambatan perkembangan lebih kecil dibanding hasil penelitian ini, ada perbedaan 

signifikan pada balita dengan keterlambatan di pedesaan dan perkotaan, 30% balita di 

pedesaan mengalami keterlambatan perkembangan, sedangkan di perkotaan hanya 19% 

saja. Hasil penelitian berbeda dengan Agrina (2008), perkembangan motorik kasar, 

motorik halus, sosial dan bahasa pada balita sebagian besar mengalami keterlambatan.  

Hasil uji korelasi memperlihatkan adanya hubungan signifikan dan korelasi yang 

kuat (p = 0,000; r = 0,691). Ini berarti tingkat pengetahuan keluarga yang tinggi dalam 

mengenal masalah perkembangan anak baduta dengan menyadari berbagai hal yang 

dibutuhkan anak baduta terkait kondisi perkembangannya berdampak terhadap pencapaian 

kemampuan perkembangan anak baduta yang normal, sehingga resiko keterlambatan 

perkembangan dapat dicegah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, pengetahuan ibu 

tentang tahapan perkembangan kognisi, bahasa, motorik, bermain dan sosial yang dicapai 

anak sesuai usia berpengaruh pada pencapaian perkembangan anak (Lemonda, C.T., 

Shannon J., Spellmann, M., 2002). Penelitian Christiari, A.Y., Syamlan, R., Kusuma, I.F. 

(2013), pengetahuan ibu mengenai stimulasi dini dan tahapan perkembangan motorik 

menunjukkan hubungan signifikan dengan perkembangan motorik anak. Berbeda dengan 

Hotmaria, Y. (2010), pengetahuan ibu yang baik tentang stimulasi perkembangan tidak ada 

korelasi dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia 3-5 tahun. Proses mengenal 
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masalah perkembangan anak baduta berkaitan dengan persepsi, pandangan dan 

pengetahuan keluarga. Pengetahuan merupakan ranah penting terbentuknya tindakan. 

Perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng begitu pula penerimaan perilaku 

bila didasari pengetahuan, kesadaran dan sikap positif dapat bersifat langgeng.  

Hasil uji korelasi mengenai sikap keluarga dengan perkembangan anak baduta 

memperlihatkan hubungan signifikan tapi berkorelasi lemah (p = 0,001; r = 0,314). Artinya 

sikap positif keluarga mengambil keputusan terkait dampak dari kemungkinan adanya 

resiko penyimpangan/keterlambatan perkembangan pada anak baduta mengakibatkan 

tercapainya kemampuan perkembangan anak baduta yang normal sesuai usianya, sehingga 

adanya resiko penyimpangan/keterlambatan perkembangan dapat dihindari. Hasil 

penelitian menunjukkan korelasi lemah, dimungkinkan karena skor sikap keluarga (M: 

30,62) berada di bawah rata-rata skor ideal (M: 37,5), sehingga masih banyak keluarga 

yang menunjukkan sikap negatif dalam mengambil keputusan meskipun perkembangan 

anak setengahnya (60%) menunjukkan perkembangan normal. 

Hasil penelitian sejalan dengan Andayani, P. dan Soetjiningsih (2001), persepsi ibu 

dapat digunakan sebagai deteksi dini untuk masalah penyimpangan perkembangan. Sikap 

keluarga yang mengarahkan kreatifitas anak berpengaruh positif pada perkembangan 

kreatifitas anak (Garren, B.A., 1997); keyakinan dan perilaku pengasuhan keluarga dapat 

meningkatkan keterampilan sosial anak, ada hubungan bermakna antara pengetahuan, 

sikap dan praktek ibu menstimulasi perkembangan dengan perkembangan bahasa anak 

(Winstead, P.C., 2013; Chusnia, I.M., Ahsan, Eko, R.K., 2012).  

Berbeda dengan Hotmaria, Y. (2010), sikap ibu yang baik tidak ada korelasi dengan 

perkembangan motorik kasar; sikap ayah tidak mempengaruhi perkembangan anak, serta 

sikap negatif keluarga tidak ada korelasi dengan perkembangan anak sampai usia 6 bulan 

(Gaertner, B.M. et al, 2007; Milburn, B.J., 1997). Penelitian Listyowati (2012), tidak ada 

hubungan sikap tentang stimulasi bahasa dengan perkembangan bahasa anak, sikap negatif 

tidak selalu menyebabkan perkembangan bahasa terganggu. 

Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, tapi berlangsung dalam bentuk 

interaksi di dalam/di luar keluarga, sehingga terjadi perubahan sikap baru yang berbeda. 

Menurut teori Green, sikap keluarga yang positif dapat menjadi predisposing factor yang 

menyebabkan keluarga melakukan serangkaian tindakan sebagai upaya mengoptimalkan 

perkembangan anak baduta, sehingga kemungkinan resiko penyimpangan/keterlambatan 

perkembangan dapat dihindari (Green, L.W. and Kreuter, M.W.2005).  
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Hasil uji korelasi tentang praktek keluarga dengan perkembangan anak baduta 

memperlihatkan adanya hubungan signifikan tapi berkorelasi lemah (p = 0,000; r = 0,383). 

Artinya praktek/tindakan keluarga yang baik dalam merawat, memodifikasi lingkungan 

dan memanfaatkan fasilitas kesehatan mengakibatkan tercapainya kemampuan 

perkembangan anak baduta yang normal sesuai usianya, sehingga resiko penyimpangan/ 

keterlambatan perkembangan dapat dihindari. Hasil penelitian menunjukkan korelasi 

lemah yang dimungkinkan karena skor praktek keluarga (M: 28,71) berada di bawah rata-

rata skor ideal (M: 35), sehingga masih banyak keluarga yang melakukan praktek kurang 

baik meskipun perkembangan anak setengahnya (60%) berada pada perkembangan normal. 

Sejalan dengan Ariani, T.A. (2009) yang menunjukkan hubungan positif antara pola 

hubungan orangtua-anak dan keberfungsian keluarga dengan perkembangan anak 

prasekolah. Penelitian Sharma, S. dan Nagar, S. (2009), anak yang distimulasi 

perkembangannya dengan mainan, ada keterlibatan pengasuhan keluarga, kondisi rumah 

aman, serta pemahaman keluarga terhadap milestone perkembangan, menunjukkan 

perkembangan psikomotorik lebih baik. Penelitian Agrina (2008), lingkungan fisik paling 

dominan berpengaruh pada perkembangan balita, lingkungan fisik yang mendukung lebih 

mempengaruhi perkembangan balita dibanding lingkungan fisik yang tidak mendukung.  

Kemampuan keluarga menstimulasi perkembangan dapat membantu anak mencapai 

dan melewati perkembangan dengan optimal pada kondisi potensial. Hasil penelitian 

didapatkan bahwa sebagian besar responden keluarga berpengetahuan tinggi, bersikap 

negatif dan masih melakukan praktek/tindakan kurang baik terkait dengan perkembangan 

anak baduta, sehingga ditemukan hampir setengahnya (40%) anak baduta kemungkinan 

beresiko mengalami keterlambatan/penyimpangan perkembangan dengan rerata skor 

sebesar 8,42 (SD: 1,34). Jika dilihat dari kemampuan keluarga melaksanakan lima tugas di 

bidang kesehatan, menunjukkan setengahnya dari responden keluarga hanya memiliki 

kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas pertama, yaitu mengenal masalah 

perkembangan anak, sedangkan untuk empat tugas yang lain keluarga masih belum 

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik.  

Hal ini dimungkinkan karena untuk tugas keluarga yang pertama berhubungan 

dengan pengetahuan, sehingga lebih mudah bagi petugas kesehatan untuk merubahnya, 

sedangkan untuk tugas keluarga nomor dua sampai lima, agak sulit untuk diubah karena 

terkait dengan kemampuan keluarga bersikap dan mempraktekan, apalagi ditunjang dengan 

latar belakang pendidikan sebagian besar SLTP, sehingga kondisi ini dapat berpengaruh 
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terhadap kemampuan mencerna informasi dalam menentukan pilihan untuk dapat 

menerapkan perilaku sebagai upaya mengoptimalkan perkembangan anak baduta.  

Pelaksanaan fungsi perawatan keluarga merupakan perwujudan tiga ranah perilaku 

keluarga berupa pengetahuan, sikap dan praktek/tindakan keluarga sebagai faktor penting 

yang mempengaruhi perkembangan anak baduta, selain itu dukungan petugas kesehatan 

dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan memperkuat terbentuknya perilaku keluarga 

sebagaimana teori Green  bahwa terbentuknya perilaku dipengaruhi tiga faktor, yaitu 

predisposing, enabling, dan reinforcing factor (Green, L.W. and Kreuter, M.W., 2005).  

 

Simpulan dan Saran  

Hasil penelitian terhadap jumlah sampel sebanyak seratus responden keluarga dengan 

anak baduta telah didapatkan bahwa sebagian besar responden keluarga memiliki 

pengetahuan tinggi, bersikap negatif dan masih melakukan praktek/tindakan yang kurang baik 

terkait dengan perkembangan anak baduta, sehingga ditemukan hampir setengahnya (40%) 

anak baduta kemungkinan beresiko mengalami keterlambatan/penyimpangan perkembangan. 
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