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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Perkembangan Anak 

Pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sejak masa konsepsi 

hingga berakhirnya masa remaja. Pertumbuhan merupakan suatu proses 

bertambahnya ukuran, jumlah sel, dan jaringan interselular, sehingga 

dapat diukur dengan suatu panjang dan berat. Perkembangan berbeda 

dengan pertumbuhan. Perkembangan merupakan proses bertambahnya 

struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks yang mencakup aspek 

kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi 

dan kemandirian.
15

 Perkembangan yang terjadi sebagai hasil maturase 

system saraf dan reaksi psikologi tidak sepenuhnya ditentukan oleh 

genetic (nature) atau lingkungan (nurture) saja, melainkan lebih karena 

kombinasi keduanya.
16

 

 Tanuwidjaya (2002) mengemukakan bahwa perkembangan memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut :
17

 

a. Perkembangan melibatkan perubahan 

Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perubahan 

tersebut meliputi perubahan ukuran tubuh secara umum, perubahan 

proporsi tubuh, dan perubahan ciri-ciri lama menjadi baru sebagai 

tanda kematangan organ. 
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b. Perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya 

Setiap anak tidak dapat melewati satu tahap perkembangan tanpa 

melewati tahap sebelumnya, misalnya seorang anak tidak akan dapat 

berdiri sebelum ia dapat merangkak. 

c. Perkembangan memiliki pola yang tetap 

Perkembangan terjadi dari daerah kepala menuju kea rah kaudal 

(sefalokaudal) dan terjadi dari daerah proksimal menuju daerah distal 

(proksimaldistal). 

d. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan 

Tahap perkembangan mengikuti pola yang berurutan dan tidak dapat 

terbalik, misalnya anak dapat terlebih dahulu berdiri sebelum dapat 

berjalan. 

e. Perkembangan memiliki kecepatan yang berbeda 

Kaki dan tangan berkembang pesat pada masa remaja awal sedangkan 

bagian tubuh lainnya berkembang pesat pada masa lainnya. 

f. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan 

Pada saat pertumbuhan anak berlangsung cepat, perkembangan pun 

juga berlangsung cepat.
17 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang 

Perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
18

 yaitu: 

a. Faktor internal/genetik  

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil 

akhir proses tumbuh kembang anak. Termasuk faktor genetik antara 

lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis 

kelamin, suku bangsa atau bangsa. Potensi genetik yang bermutu 

hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif 

sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Gangguan pertumbuhan 

di negara maju lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik ini. 

Sedangkan di negara yang sedang berkembang, gangguan 

pertumbuhan selain diakibatkan oleh faktor genetik, juga faktor 

lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh kembang anak yang 

optimal, bahkan kedua faktor ini dapat menyebabkan kematian anak-

anak sebelum mencapai usia balita. Di samping itu, banyak penyakit 

keturunan yang disebabkan oleh kelianan kromosom, seperti syndrom 

down, syndrom turner, dll. 

b. Faktor eksternal/lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau 

tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan 

memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang 

baik sebaliknya. Lingkungan ini merupakan lingkungan “bio-fisiko-
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psiko-sosial” yang memengaruhi individu setiap hari, mulai dari 

konsepsi sampai akhir hayatnya. 

Faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Faktor lingkungan prenatal 

Faktor lingkungan prenatal yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang janin mulai dari konsepsi sampai lahir, antara lain 

adalah: 

a) Gizi ibu pada waktu hamil 

Gizi ibu yang jelek sebelum terjadinya kehamilan 

maupun pada waktu sedang hamil, lebih sering menghasilkan 

bayi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) atau lahir mati dan 

jarang menyebabkan cacat bawaan. Dapat pula menyebabkan 

hambatan pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru 

lahir, bayi baru lahir mudah terkena infeksi, abortus, dan 

sebagainya. 

Anak yang lahir dari ibu yang gizinya kurang dan hidup 

di lingkungan miskin maka akan mengalami kurang gizi juga 

dan mudah terkena infeksi dan selanjutnya akan menghasilkan 

wanita dewasa yang berat dan tinggi badannya kurang pula. 

b) Mekanis 

Trauma dan cairan ketuban yang kurang dapat menyebabkan 

kelainan bawaan pada bayi yang dilahirkan. Demikian pula 
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dengan posisi janin pada uterus dapat mengakibatkan 

congenital talipes equinovarus (CTEV), dislokasi panggul, 

tortikolis kongenital, palsi fasialis, atau kranio tabes. 

c) Obat-obatan, toksin atau zat kimia 

Masa organogenesis adalah masa yang sangat peka 

terhadap zat-zat teratogen. Misalnya obat-obatan seperti 

thalidomide, phenytoin, methadion, obat-obat anti kanker, dan 

lain sebagainya dapat menyebabkan kelainan bawaan. 

Demikian pula dengan ibu hamil yang perokok berat/peminum 

alkohol kronis sering melahirkan BBLR, lahir mati, cacat, atau 

retardasi mental. 

d) Endokrin 

Hormon-hormon yang mungkin berperan pada 

pertumbuhan janin adalah somatotropin, hormon plasenta, 

hormon tiroid, insulin dan peptide-peptida lain dengan 

aktivitas mirip insulin (Insulin-like growth factors/IGFs). 

e) Radiasi 

Radiasi pada janin sebelum umur kehamilan 18 minggu 

dapat menyebabkan kematian janin, kerusakan otak, 

mikrosefali, atau cacat bawaan lainnya. Misalnya pada 

peristiwa di Hiroshima, Nagasaki dan Chernobyl. Sedangkan 
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efek radiasi pada orang laki-laki, dapat mengakibatkan cacat 

bawaan pada anaknya. 

f) Infeksi 

Infeksi intrauterin yang sering menyebabkan cacat 

bawaan adalah TORCH (Toxopplasmosis, Rubella, 

Cytomegalovirus, Herpes Simplex). Sedangkan infeksi lainnya 

yang juga dapat menyebabkan penyakit pada janin adalah 

varisela, Coxsackie, Echovirus, malaria, lues, HIV, polio, 

campak, listeriosis, leptospira, mikoplasma, virus influenza, 

dan virus hepatitis. Diduga setiap hiperpireksia pada ibu hamil 

dapat merusak janin. 

g) Stres 

Stres yang dialami ibu pada waktu hamil dapat 

memengaruhi tumbuh kembang janin, antara lain cacat 

bawaan, kelainan kejiwaan, dan lain-lain. 

h) Imunitas 

Rhesus atau ABO inkomtabilitas sering menyebabkan 

abortus, hydrops fetalis, kern icterus, atau lahir mati. 

i) Anoksia embrio 

Menurutnya oksigenasi janin melalui gangguan pada 

plasenta atau tali pusat menyebabkan berat badan lahir rendah. 
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2) Faktor lingkungan post-natal 

Bayi baru lahir harus berhasil melewati masa transisi, dari 

suatu sistem yang teratur yang sebagian besar tergantung pada 

organ-organ ibunya, ke suatu sistem yang tergantung pada 

kemampuan genetik dan mekanisme homeostatik bayi itu sendiri. 

Lingkungan post-natal yang memengaruhi tumbuh kembang anak 

secara umum dapat digolongkan menjadi: 

a) Lingkungan biologis, antara lain: 

(1) Ras/suku bangsa 

Pertumbuhan somatik juga dipengaruhi oleh ras/suku 

bangsa. Bangsa kulit putih/ras Eropa mempunyai 

pertumbuhan somatik lebih tinggi daripada bangsa Asia. 

(2) Jenis kelamin 

Dikatakan anak laki-laki lebih sering sakit dibandingkan 

anak perempuan, tetapi belum diketahui secara pasti 

mengapa demikian. 

(3) Umur 

Umur yang paling rawan adalah masa balita, oleh karena 

pada masa itu anak mudah sakit dan mudah terjadi 

kurang gizi. Di samping itu masa balita merupakan dasar 

pembentukan kepribadian anak, sehingga diperlukan 

perhatian khusus. 



18 
 

(4) Gizi 

Makanan memegang peran penting dalam tumbuh 

kembang anak, dimana kebutuhan anak berbeda dengan 

orang dewasa, karena makanan bagi anak dibutuhkan juga 

untuk pertumbuhan, dimana dipengaruhi oleh ketahanan 

makanan (food security) keluarga. 

(5) Perawatan kesehatan 

Perawatan kesehatan yang teratur, tidak saja kalau anak 

sakit, tetapi pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak 

secara rutin setiap bulan, akan menunjang pada tumbuh 

kembang anak. Oleh karena itu pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan dianjurkan untuk dilakukan secara 

komprehensif, yang mencakup aspek-aspek promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

(6) Kepekaan terhadap penyakit 

Dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak 

terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan 

cacat atau kematian. Dianjurkan sebelum anak berumur 

satu tahun sudah mendapat imunisasi BCG, Polio tiga kali, 

DPT tiga kali, Hepatitis-B tiga kali dan campak. 
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(7) Penyakit kronis 

Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu 

tumbuh kembangnya dan pendidikannya, di samping itu 

anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat 

dari penyakitnya. 

(8) Fungsi metabolisme 

Khusus pada anak, karena adanya perbedaan yang 

mendasar dalam proses metabolisme pada berbagai umur, 

maka kebutuhan akan berbagai nutrien harus di dasarkan 

atas perhitungan yang tepat atau setidaknya memadai. 

(9) Hormon 

Hormon-hormon yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang antara lain adalah: “growth hormone”, tiroid, 

hormon seks, insulin, IGFs (Insulin-like growth factors) 

dan hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. 

b) Faktor fisik, antara lain: 

(1) Cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah 

(2) Sanitasi 

(3) Keadaan rumah: struktur bangunan, ventilasi, cahaya dan 

kepadatan hunian 

(4) Radiasi  
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c) Faktor psikososial, antara lain: 

(1) Stimulasi  

(2) Motivasi belajar 

(3) Ganjaran ataupun hukuman yang wajar 

(4) Kelompok sebaya 

(5) Stres 

(6) Sekolah 

(7) Cinta dan kasih saying 

(8) Kualitas interaksi anak-orangtua 

d) Faktor keluarga dan adat istiadat, antara lain: 

(1) Pekerjaan/pendapatan keluarga 

Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang 

tumbuh kembang anak karena orangtua dapat menyediakan 

semua kebutuhan anak baik yang primer maupun yang 

sekunder. 

(2) Pendidikan ayah/ibu 

Pendidikan orangtua merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam tumbuh kembang anak. Karena dengan 

pendidikan yang baik, maka orangtua dapat menerima 

segala informasi dari luar terutama tentang pengasuhan 

anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anaknya, 

pendidikannya, dan sebagainya. 
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(3) Jumlah saudara 

Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan 

sosial ekonominya cukup akan mengakibatkan 

berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima 

anak. Lebih-lebih kalau jarak anak terlalu dekat. 

Sedangkan pada keluarga dengan keadaan sosial ekonomi 

yang kurang, jumlah anak yang banyak akan 

mengakibatkan selain kurangnya kasih sayang dan 

perhatian pada anak, juga kebutuhan primer seperti 

makanan, sandang dan perumahan pun tidak terpenuhi. 

Oleh karena itu Keluarga Berencana tetap diperlukan. 

(4) Jenis kelamin dalam keluarga 

Pada masyarakat tradisional, wanita mempunyai status 

yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga angka 

kematian bayi dan malnutrisi masih tinggi pada wanita. 

Demikian pula dengan pendidikan, masih banyak 

ditemukan wanita yang buta huruf. 

(5) Stabilitas rumah tangga 

Stabilitas dan keharmonisan rumah tangga memengaruhi 

tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak akan 

berbeda pada keluarga yang harmonis, dibandingkan 

dengan mereka yang kurang harmonis. 
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(6) Kepribadian ayah/ibu 

Kepribadian ayah dan ibu yang terbuka tentu pengaruhnya 

berbeda terhadap tumbuh kembang anak, bila 

dibandingkan dengan mereka yang kepribadiannya 

tertutup. 

(7) Adat-istiadat, norma-norma, tabu-tabu 

Adat-istiadat yang berlaku tiap daerah akan berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang anak. 

(8) Agama 

Pengajaran agama harus sudah ditanamkan pada anak-anak 

sedini mungkin, karena dengan memahami agama akan 

menuntun umatnya untuk berbuat kebaikan dan kebijakan. 

(9) Urbanisasi 

Salah satu dampak dari urbanisasi adalah kemiskinan 

dengan segala permasalahannya. 

(10) Kehidupan politik dalam masyarakat yang 

memengaruhi prioritas kepentingan anak, anggaran, dan 

lain-lain.
18
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3. Tahap Perkembangan Anak 

Perkembangan pada anak merupakan bagian yang sangat penting 

untuk menentukan perkembangan selanjutnya yaitu prasekolah, sekolah, 

akil balik, dan remaja. Tahapan perkembangan anak dikelompokkan 

berdasarkan perkembangan kognitif, motorik kasar, motorik halus, 

personal-sosial dan bahasa. Milestone anak usia 6-24 bulan,
7
  antara lain : 

a. Perkembangan kognitif 

1) Usia 6-9 bulan: 

a) Tertari pada bagian dari tubuh lainnya, seperti mencari kaki 

yang menarik perhatiannya 

b) Memahami objek dan tahu apa yang diharapkan dari mereka 

c) Memahami ‘naik’ dan ‘turun’ dan membuat gerakan yang 

sesuai, seperti mengangkat lengan 

d) Mencari mainan/benda yang dijatuhkan 

e) Bermain tepuk tangan/cilukba 

f) Bergembira dengan melempar benda 

g) Makan kue sendiri 

2) Usia 9-12 bulan: 

a) Mengeksplorasi benda dengan bermacam-macam cara 

b) Menemukan benda yang disembunyikan 

c) Menirukan gerakan tubuh dengan mudah 

d) Menyukai minum dengan cangkir 
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e) Bermain dengan permainan bola yang simple 

f) Perhatian pada objek yang permanen 

g) Mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang 

diinginkan 

h) Memasukkan benda ke mulut 

i) Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja 

j) Menunjukkan ketertarikan pada buku gambar 

3) Usia 12-18 bulan 

a) Dapat menemukan objek yang disembunyikan 

b) Membedakan bentuk dan warna 

c) Memberi respons terhadap intruksi sederhana 

d) Menggunakan trial and error untuk mempelajari tentang objek 

4) Usia 18-24 bulan: 

a) Menggelindingkan bola kea rah sasaran 

b) Membantu/menirukan pekerjaan rumah tangga 

c) Dapat mulai bermain pura-pura 

d) Memegang cangkir sendiri, belajar makan-minum sendiri 

e) Menikmati gambar sederhana 

f) Mengeksplorasi lingkungan 

g) Mengetahui bagian-bagian dari tubuhnya 

 

 



25 
 

b. Perkembangan motorik kasar 

1) Usia 6-9 bulan: 

a) Duduk sendiri (dalam sikap bersila) 

b) Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat 

badan 

c) Merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang 

2) Usia 9-12 bulan: 

a) Mengangkat badannya ke posisi berdiri 

b) Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi 

c) Dapat berjalan dengan di tuntun 

3) Usia 12-18 bulan: 

a) Berdiri sendiri tanpa berpegangan 

b) Membungkuk untuk memungut mainan kemudian berdiri 

kembali 

c) Berjalan mundur 5 langkah 

4) 18-24 bulan: 

a) Berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik 

b) Berjalan tanpa terhuyung-huyung 
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c. Perkembangan motorik halus 

1) Usia 6-9 bulan: 

a) Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya 

b) Memungut dua benda, masing-masing tangan memegang satu 

benda pada saat bersamaan 

c) Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup 

2) Usia 9-12 bulan: 

a) Mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang 

diinginkan 

b) Mengenggam erat pensil 

c) Memasukkan benda ke mulut 

3) Usia 12-18 bulan: 

a) Menumpuk dua buah kubus 

b) Memasukkan kubus ke dalam kotak 

4) Usia 18-24 bulan: 

a) Bertepuk tangan, melambai-lambai 

b) Menumpuk empat buah kubus 

c) Memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk 

d) Menggelindingkan bola kea rah sasaran 
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d. Perkembangan personal-sosial 

1) Usia 6-9 bulan: 

a) Reaksi terhadap suara ibu yang dibuat berbeda 

b) Menyukai ibu 

c) Menunjukkan rasa malu dan cemas pada orang yang tidak 

dikenal 

d) Dekat pada orang dewasa yang sudah dikenal 

e) Menangis bila ayah-ibunya pergi 

f) Tidur nyenyak rutin mulai umur 6 bulan 

g) Bermain tepuk tangan/ciluk-ba 

h) Mengambil sesuatu dan dibawa ke mulut 

i) Makan kue sendiri 

j) Senang bercermin 

2) Usia 9-12 bulan: 

a) Berespons bila mamanya dipanggil 

b) Senang di ajak bermain ciluk-ba 

c) Memainkan permainan bola sederhana 

d) Melambaikan tangan “da-da” 

e) Membuat penyesuaian postur untuk berpakaian 

f) Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja 

g) Memahami perintah sederhana 

h) Menunjukkan kasih saying 
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3) Usia 12-18 bulan: 

a) Bermain sendiri di dekat orang dewasa yang sudah dikenal 

b) Menunjukkan apa yang diinginkan dengan menunjuk tanpa 

menangis/merengek, anak bisa mengeluarkan suara yang 

menyenangkan atau menarik tangan ibu 

c) Memeluk orang tua 

d) Memperlihatkan rasa cemburu/bersaing 

4) Usia 18-24 bulan: 

a) Minum dari cangkir dengan kedua tangan 

b) Belajar makan sendiri 

c) Mampu melepas sepatu dan kaos kaki dan bisa melepas 

pakaian tanpa kancing 

d) Belajar bernyanyi 

e) Meniru aktivitas di rumah 

f) Mencari pertolongan bila ada kesukaran/masalah 

g) Dapat mengeluh bila basah atau kotor 

h) Frekuensi buang air besar dan buang air kecil sesuai 

i) Munculnya kontrol buang air kecil, biasanya tidak kencing 

pada siang hari 

j) Mampu mengontrol buang air besar 

k) Mulai berbagi mainan dan bekerja bersama-sama dengan anak 

lain 
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l) Mencium orang tua 

e. Perkembangan bahasa: 

1) Usia 4-9 bulan: 

a) Babbling (mengulang konsonan/kombinasi vocal) 

2) Usia 6 bulan: 

a) Respon terhadap suara 

3) Usia 9-12 bulan: 

a) Memahami perintah verbal 

b) Menunjuk  

4) Usia 10-16 bulan: 

a) Menunjuk bagian-bagian tubuh, memahami kata-kata tunggal 

5) Usia 18-24 bulan 

a) Memahami kalimat sederhana.
7
 

4. Gangguan Perkembangan 

Apabila perkembangan anak tidak sesuai maka akan terjadi 

penyimpangan perkembangan anak. Beberapa gangguan tumbuh kembang 

yang sering dijumpai di Klinik Tumbuh Kembang yaitu kelainan bicara 

dan bahasa, kelainan motorik, kelainan perilaku, kelainan pendengaran, 

kelainan penglihatan, kelainan pertumbuhan, kelainan mental emosional.
7
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a. Gangguan bicara dan bahasa 

Gangguan perkembangan bicara dan bahasa untuk menjelaskan 

gangguan bicara dan bahasa merupakan gangguan perkembangan yang 

sering ditemukan pada anak umur 3 – 16 tahun. Selain itu, gangguan 

bahasa juga sering merupakan komorbid pada penyakit/kelainan 

tertentu (sekitar 50%), seperti retardasi mental, tuli, kelainan bahasa 

ekspresif, deprivasi psikososial, autism, elective mustism, afasia 

reseptif, dan palsi serebral. Penyebab gangguan bicara dan bahasa 

bermacam-macam, yang melibatkan berbagai faktor yang saling 

memengaruhi, seperti lingkungan, kemampuan pendengaran, kognitif, 

fungsi saraf, emosi psikologis, cacat bawaan, dan kerusakan otak. 

Kerusakan otak salah satunya kelainan neuromuskular dapat berefek 

pada perkembangan anak seperti memengaruhi kemampuan 

menghisap, menelan, mengunyah, dan akhirnya timbul gangguan 

bicara dan artikulasi seperti disartia.
7
 

b. Kesulitan makan  

Masalah yang paling sering dijumpai adalah kolik, muntah, 

serta menolak untuk makan. Kesulitan makan pada anak terjadi pada 

25% anak sehat dan meningkat pada anak dengan keterlambatan 

perkembangan yaitu mencapai 80%. Anak dengan kesulitan makan 

dapat mengalami kegagalan pertumbuhan dan mengidap penyakit 

kronis. Beberapa permasalahan tersebut dapat saja bersifat sementara, 
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tetapi gangguan makan lainnya (seperti menolak untuk makan yang 

terjadi pada 3 – 10% anak) cenderung persisten, sehingga membawa 

konsekuensi terhadap status kesehatan anak. Masalah makan pada 

umumnya terjadi pada umur 2 – 5 tahun, karena kesalahan cara 

pemberian makan selama bayi.
7
 

c. Gangguan tidur 

Gangguan tidur yang berkepanjangan tidak hanya berdampak 

pada bayi atau anak itu sendiri seperti perubahan fisik, emosi, 

psikologis, sosial dan status kesehatannya, melainkan juga berdampak 

pada orang tua dan keluarga. Sekitar 35 – 45% gangguan tidur terjadi 

pada anak berumur 2 – 18 tahun.
7
 

d. Temper tantrum 

Problem emosional merupakan bidang yang cukup kompleks, 

baik gejala-gejala maupun etiologi. Problem emosional tersebut sulit 

diketahui, bila dibandingkan dengan problem medik pada umumnya. 

Temper tantrum merupakan suatu kejadian luapan emosi yang 

meledak-ledak dan tidak terkontrol. Perilaku tantrum dimaksudkan 

untuk “memaksa” orang lain memenuhi kebutuhan atau 

keinginannya.
7
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e. Syndrom down 

Anak dengan syndrom down dapat dikenal dari fenotifnya dan 

kecerdasannya yang terbatas. Penyebabnya karena adanya jumlah 

kromosom 21 yang berlebih dibandingkan dengan anak yang normal, 

perkembangannya lebih lambat. Beberapa faktor seperti kelainan 

jantung kongenital, hipotonia (lemah otot) yang berat, masalah 

biologis dan lingkungan mengakibatkan keterlambatan perkembangan 

motorik. Hal ini mengakibatkan balita tidak terampil melakukan 

sesuatu secara mandiri.
7
 

f. Autisme 

Autisme merupakan kelainan neurobiological yang berat, yang 

terjadi sejak awal kehidupan anak. Kelainan ini sering didiagnosis 

pada umur 18 sampai 30 bulan. Autisme lebih sering terjadi pada anak 

laki-laki daripada anak perempuan, dengan perbandingan 4:1. Sekitar 

70% anak autisme menderita retardasi mental. Autisme dapat terjadi 

pada setiap anak tidak tergantung pada ras, etnik, atau keadaan sosial 

ekonomi keluarga. Berbagai teori yang diperkirakan menjadi penyebab 

terjadinya autisme adalah faktor psikososial dan faktor prenatal, 

perinatal, dan pascanatal. Komplikasi prenatal, perinatal dan 

pascanatal, sering diketemukan pada anak yang menderita autisme, 

seperti perdarahan setelah kehamilan trimester pertama serta 

mekoneum pada cairan amnion sebagai tanda adanya fetal distress dan 
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preeklamsia. Komplikasi lainnya antara lain adalah penggunaan obat-

obatan tertentu pada ibu, infeksi rubella pada ibu, inkompatibilitas 

rhesus, fenilketonuria yang tidak diobati, asfiksia atau gangguan 

pernafasan lainnya, anemia pada janin, dan kejang pada neonates 

semua komplikasi itu menyebabkan gangguan fisik otak yang diduga 

sebagai penyebab autisme.
7
 

5. Klasifikasi Berat Lahir 

Berat badan lahir didefinisikan sebagai berat pertama neonatus yang 

diperoleh setelah lahir. Berat lahir ini diukur dalam waktu satu jam 

pertama pascalahir, sebelum terjadi kehilangan berat badan signifikan 

pascalahir. Berat badan lahir bayi dapat dikelompokkan menjadi
20

 :
 

a. Bayi berat lahir lebih (BBLL) 

Bayi berat lahir lebih adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan 

lebih dari 4000 gram. 

b. Bayi berat lahir normal (BBLN) 

Bayi berat lahir normal adalah bayi yang dilahirkan dengan berat lahir 

2500 – 4000 gram. 

c. Bayi berat lahir rendah (BBLR) 

Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang dilahirkan dengan berat lahir 

kurang dari 2500 gram. Di Indonesia persentase BBLR pada 

perempuan (11,2%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,2%). Akan 
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tetapi, persentase berat badan lahir ≥4000 gram pada perempuan 

(3,9%) lebih rendah dibandingkan laki-laki (5,6%).
20

 

Menurut jenis pekerjaan kepala rumah tangga, persentase BBLR 

tertinggi pada anak dengan ayah yang tidak bekerja (11,6%). Selain itu, 

persentase BBLR cenderung semakin rendah apabila pendidikan orang 

tua dan kuintil indeks kepemilikan semakin tinggi.
21

 

d. Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR) 

Bayi berat lahir sangat rendah adalah bayi yang dilahirkan dengan 

berat lahir kurang dari 1500 gram. 

e. Bayi berat lahir ekstrem rendah (BBLER) 

Bayi berat lahir ekstrem rendah adalah bayi yang dilahirkan dengan 

berat lahir kurang dari 1000 gram.
21

 

6. Bayi Prematur  

Bayi prematur atau bayi kurang bulan adalah bayi yang lahir pada 

umur kehamilan kurang dari 37 minggu, dihitung dari hari pertama 

menstruasi terakhir dan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi yang 

dilahirkan prematur belum mempunyai alat-alat tubuh yang tumbuh 

sempurna seperti bayi cukup bulan, sehingga akan mengalami lebih 

banyak kesulitan untuk hidup diluar kandungan ibunya. Makin pendek 

masa kehamilan makin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat dalam 

tubuhnya, dengan akibat makin mudah terjadi komplikasi dan makin 

tinggi angka kematiannya.
22
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Menurut kejadiannya, persalinan prematur digolongkan menjadi :
22

  

a. Idiopatik/spontan  

Kurang lebih 50% penyebab persalinan prematur tidak 

diketahui, oleh karena itu digolongkan pada kelompok idiopatik atau 

persalinan prematur spontan. Termasuk ke dalam golongan ini antara 

lain persalinan prematur akibat kehamilan kembar, poli hidramnion 

atau persalinan prematur yang didasari oleh faktor psikososial dan 

gaya hidup. Persalinan prematur spontan didahului oleh ketuban 

pecah dini yang berkisar 13,5%, yang sebagian besar disebabkan 

karena faktor infeksi (korioamnionitis).  

Saat ini penggolongan idiopatik dianggap berlebihan, karena 

setelah diketahui banyak faktor yang terlibat dalam persalinan 

prematur, oleh karena itu sebagian besar penyebab persalinan 

prematur dapat digolongkan ke dalamnya. Apabila tidak terdapat 

faktor-faktor lain sehingga penyebab prematuritas tidak dapat 

diterangkan, maka penyebab persalinan prematur ini disebut 

idiopatik. 

b. Iatrogenik/elektif  

Perkembangan teknologi kedokteran dan perkembangan etika 

kedokteran menempatkan janin sebagai individu yang mempunyai 

hak atas kehidupannya (fetus as a patient), sehingga apabila 
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kelanjutan kehamilan diduga dapat membahayakan janin, janin akan 

dipindahkan ke dalam lingkungan luar yang dianggap lebih baik dari 

rahim ibunya sebagai tempat kelangsungan hidupnya. Kondisi 

tersebut juga disebut Elective preterm.
22

  

Keadaan ibu yang sering menyebabkan persalinan prematur 

elektif seperti preeklamsi berat dan eklamsi, perdarahan antepartum 

(plasenta previa dan solusio plasenta), korioamnionitis, penyakit 

jantung yang beraat atau penyakit paru/ginjal yang berat. Selain 

keadaan ibu, keadaan janin juga dapat menyebabkan persalinan 

prematur dilakukan adalah gawat janin (hipoksia, asidosis atau 

gangguan jantung janin), infeksi intrauterine, pertumbuhan janin 

terhambat (IUGR) serta isoimunisasi rhesus.
23

 

Menurut usia kehamilannya persalinan prematur dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut
23

 :  

1) Usia kehamilan 32-36 minggu disebut persalinan prematur 

(preterm)  

2) Usia kehamilan 28-31 minggu disebut persalinan sangat prematur 

(very preterm)  

3) Usia kehamilan 20 – 27 minggu disebut persalinan ekstrim 

prematur (extremely preterm) 
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7. Preeklampsia  

Preeklampsia merupakan suatu sindrom khas kehamilan berupa 

penurunan perfusi organ akibat vasospasme dan pengaktifan endotel. 

Kriteria minimum preeklampsia yaitu tekanan darah ≥140/90 mmHg yang 

terjadi setelah kehamilan 20 minggu dan proteinuria dimana terdapat 300 

mg atau lebih protein urin per 24 jam atau 30 mg/dL (1+ pada dipstick) 

dalam sampel urin acak.
24

 

a. Klasifikasi  

Preeklampsia dibedakan menjadi dua yaitu preeklampsia ringan dan 

preeklampsia berat dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Preeklampsia ringan  

a) Tekanan darah ≥140/90 mmHg setelah kehamilan 20 minggu.  

b) Ekskresi protein dalam urin ≥ 300 mg/24 jam atau ≥ +1 dipstik, 

rasio protein:kreatinin ≥ 30 mg/mmol. 

2) Preeklampsia berat 

a) Tekanan darah ≥ 160/110 mmHg.  

b) Proteinuria ≥ 5 g/24 jam atau ≥ +2 dipstik.  

c) Ada keterlibatan organ lain:  

(1) Hematologi: trombositopenia (<100.000/ul), hemolysis 

mikroangiopati. 
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(2) Hepar: peningkatan SGOT (serum glutamic oxaloacetic 

transaminase) dan SGPT (serum glutamic pyruvic 

transaminase), nyeri epigastrik atau kuadran kanan atas. 

(3) Neurologis: sakit kepala persisten, skotoma penglihatan. 

(4) Janin: pertumbuhan janin terhambat, oligohidramnion.  

(5) Paru: edema paru dan gagal jantung kongestif.  

(6) Ginjal: oliguria (≤ 500 ml/24 jam), kreatinin ≥ 1,2 mg/dL.
25

 

b. Gejala preeklampsia 

1) Hipertensi  

Hipertensi merupakan kriteria paling penting dalam diagnosa 

penyakit preeklampsia. Dimana didapatkan tekanan darah ≥140/90 

mmHg yang terjadi setelah kehamilan 20 minggu.
25 

2) Edema  

Timbulnya edema yang didahului oleh penambahan berat badan 

yang berlebihan. Penambahan berat setengah Kg seminggu pada 

wanita hamil dianggap normal, tetapi jika mencapai satu Kg 

seminggu atau tiga Kg dalam sebulan, kemungkinan timbulnya 

preeklampsia harus dicurigai.
26

 Namun dalam hal ini, edema tidak 

termasuk sebagai kriteria diagnostik karena sangat banyak 

ditemukan pada wanita dengan kehamilan normal.
25 
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3) Proteinuria  

Proteinuria ditetapkan bila ekskresi protein di urin melebihi 300 mg 

dalam 24 jam atau tes urin dipstik ≥ positif satu, dalam dua kali 

pemeriksaan berjarak 4-6 jam. Proteinuria berat adalah adanya 

protein dalam urin ≥5 g/24 jam. Pemeriksaan urin dipstik bukan 

merupakan pemeriksaan yang akurat dalam memperkirakan kadar 

proteinuria, sehingga untuk mengurangi kesalahan penilaian 

proteinuria harus dilakukan konfirmasi hasil tes positif satu dipstik 

dengan menggunakan pemeriksaan urin tampung 24 jam atau 

menggunakan rasio protein : kreatinin.
25 

8. Magnesium Sulfat (MgSO4) 

a. Pemberian magnesium sulfat untuk mencegah kejang  

Tujuan utama pemberian magnesium sulfat pada preeklampsia 

adalah untuk mencegah dan mengurangi angka kejadian eklampsia, 

serta mengurangi morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal. 

Salah satu 18 mekanisme kerjanya adalah menyebabkan vasodilatasi 

vaskular melalui relaksasi dari otot polos, termasuk pembuluh darah 

perifer dan uterus, sehingga selain sebagai antikonvulsan, magnesium 

sulfat juga berguna sebagai antihipertensi dan tokolitik.
25

 

Pedoman RCOG (Royal College of Obstetrics and Gynaecology) 

untuk penatalaksanaan preeklampsia berat merekomendasikan dosis 

loading magnesium sulfat 4 gram selama 5-10 menit, dilanjutkan 
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dengan dosis pemeliharaan 1-2 gram/jam selama 24 jam postpartum 

atau setelah kejang terakhir, kecuali terdapat alasan tertentu untuk 

melanjutkan pemberian magnesium sulfat. Pemantauan produksi urin, 

refleks patella, frekuensi napas, dan saturasi oksigen penting dilakukan 

saat memberikan magnesium sulfat. Pemberian ulang 2 gram bolus 

dapat dilakukan apabila terjadi kejang berulang.
25

 

b. Pengaruh MgSO4 terhadap wanita hamil 

Ion Mg
2+

 menghambat atau menghalangi sistem konduksi 

neuromuskuler atau otot jantung, mengurangi kontraksi otot polos dan 

menekan sistem saraf pusat. Sehingga efek yang ditimbulkan berupa 

efek yang diinginkan yaitu mencegah kejang, selain itu juga efek yang 

tidak diinginkan berupa penurunan kontraksi otot miometrium dan 

miokardial serta depresi pernafasan. Efek ini timbul pada kadar Mg
2+

 

serum berbeda.
28

 

Dosis terapi Mg
2+

 luas dan kejadian efek samping yang berat 

sangat jarang ditemukan pada individu dengan fungsi ginjal normal. 

Tanda awal keracunan Mg
2+

 selama pengobatan secara intravena 

meliputi mual/ muntah, flushing, hipotensi, bradikardi atau aritmia, 

somnolen, gangguan penglihatan dan lemah. Efek samping ini 

biasanya muncul apabila kadar Mg
2+

 total dalam plasma 3,5-5 

mmol/L. hiporefleksia, paralisis otot, gagal nafas dan gagal jantung 
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akan muncul apabila kadar Mg
2+

 dalam plasma sangat tinggi. Calsium 

glokonas merupakan antidotum yang efektif untuk keracunan Mg
2+

.
28

 

c. Pengaruh MgSO4 terhadap janin 

Dosis MgSO4 sebagai profilaksi kejang sangat aman untuk 

janin. Ion Mg
2+

 dapat melewati barier plasenta dengan cepat sehingga 

kadar Mg
2+

 dalam serum janin identik dengan kadar Mg
2+

 serum ibu. 

Dari dua penelitian pada 1980-an, bayi prematur yang lahir dari wanita 

dengan preeklamsia memiliki kejadian efek luaran SSP yang lebih 

rendah dibandingkan dengan bayi dari usia kehamilan yang sama pada 

ibu tanpa preeklamsia. Dalam laporan yang menarik perhatian, 

neonatus dengan berat badan lahir sangat rendah yang ibunya diterapi 

dengan magnesium sulfat karena persalinan kurang bulan atau 

preeklamsia ditemukan memiliki penurunan insiden cerebral palsy 

ketika berusia tiga tahun. Hal ini logis karena magnesium pada orang 

dewasa terbukti menstabilkan tonus intrakranial, mengurangi fluktiasi 

aliran darah otak, mengurangi cedera reperfusi, dan memblok 

kerusakan intraselular yang diperantarai kalsium. Magnesium 

mengurangi sintesis sitokin dan endotoksin bakteri. Dengan demikian, 

juga dapat mengurangi efek inflamasi akibat infeksi.
38

 

Cerebral Palsy merupakan kompleks gejala dari sindroma 

gangguan motorik non-progresif akibat cedera otak atau anomali yang 

timbul dari perkembangan awal. Tanda khas CP termasuk kejang, 
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gangguan gerakan, kelemahan otot, ataksia, dan kekakuan. CP dapat 

didiagnosis dengan mudah pada anak usia dua tahun. Prevalensi CP 

adalah 2-2,5 per 1000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan bayi 

aterm, bayi preterm memiliki risiko CP lebih tinggi kurang lebih tiga 

kali lipat lebih besar pada usia 34 hingga 36 minggu, 8-14 kali lipat 

pada 30-33 minggu, 46 kali lipar lebih besar di minggu ke-28-30, dan 

menjadi 80 kali lipat jika kurang dari 28 minggu. Umur kehamilan 

berhubungan langsung dengan berat badan bayi lahir rendah (<1500 g) 

dan intraventrikular hemoragik.
38

 

Inflamasi pada bayi prematur meyebabkan proliferasi, 

diferensiasi dan kematian sel yang akan menyebabkan Cerebral Palcy 

(CP), kejang, kelainan sensorik dan kelainan kognitif. Persalinan 

prematur berhubungan dengan inflamasi pada fetal yaitu adanya 

peningkatan kadar TNF-α dan IL-1β dan sitokin proinflamasi lainnya 

pada darah tali pusat. Sitokin proinflamasi TNF-α, IL-6 dan IL-1β 

meningkatkan risiko morbiditas neural seperti CP. 
38

 

 Magnesium dikenal sebagai modulator dari eksiitabilitas sel 

neuron dan ketika diberikan sebagai obat dari luar akan menghambat 

aktifitas sel neuron. Magnesium sulfat pada bayi baru lahir preterm 

dapat digunakan sebagai strategi neuroprotektif untuk otak janin. 

Pemberian MgSO4 saat antenatal menurunkan risiko terjaninya CP 

pada bayi lahir sangat rendah oleh karena prematur sehingga MgSO4 
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dianggap berpengaruh terhadap neuroprotektif. Pemberian MgSO4 

inutero/dalam rahim pada ibu yang mempunyai risiko untuk persalinan 

preterm risiko CP pada bayinya berkurang. MgSO4 secara luas 

berpotensi sebagai neuroprotektif terhadap kelainan otak yang 

disebabkan oleh hipoksia/iskemia perinatal seperti encephalopathy, 

perdarahan intraventrikuler, periventrikuler leucomalacea dan CP.
38

 

 Pada penelitian Sulistyowati, et al,  pemberian MgSO4 pada 

kelompok persalinan prematur terbukti menurunkan kadar serum 

TNF-α dan IL-1β. Hal ini dimungkinkan karena MgSO4 mempunyai 

efek menurunkan sitokin proinflamasi. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alaa Amash, 

bahwa MgSO4 dapat menurunkan kadar TNF-α pada sirkulasi darah 

ibu dan janinnya (pada janin 0,89±0,09pg/mL/g kotiledon) dan pada 

sirkulasi ibu 4,74±2,78pg/mL/g kotiledon). MgSO4 berperan sebagai 

neuroprotektif dengan cara menghambat reseptor glutamat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Zuzuki 2013 menyebutkan bahwa MgSO4 

meningkatkan kadar magnesium dalam sel (intra selular yang akan 

menurunkan jumlah monosit yang memproduksi TNF-α dan IL-1β. 

TNF-α menurun 48% dan IL-1β menurun 37%.
29 
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9. Skrining Perkembangan Menurut Denver 

Tes Denver II merupakan tes psikomotorik dan merupakan salah satu 

dari metode skrining terhadap kelainan perkembangan anak. Denver II 

bukan merupakan tes diagnostic atau tes IQ; bukan peramal kemampuan 

adaptif atau intelektual anak di masa mendatang; tidak dibuat untuk 

menghasilkan diagnosis seperti ketidakmampuan belajar (learning 

disability), kesukaran belajar (learning disorder) atau gangguan 

emosional; dan tidak untuk skrining, dengan cara membandingkan 

kemampuan perkembangan seorang anak dengan anak lain yang 

seumuran.
7 

Dalam lembar Denver II, terdapat 125 gugus tugas (kemampuan) 

perkembangan. Setiap tugas digambarkan dalam bentuk kotak persegi 

panjang horizontal yang berurutan menurut umur. Pada umumnya, pada 

waktu dilakukan tes, tugas yang perlu diperiksa pada setiap kali 

skrininghanya berkisar antara 25-30 tugas saja, sesuai dengan tugas 

perkembangan yang terpotong garis umur, sehingga tidak memakan waktu 

lama, yakni hanya sekitar 15-20 menit saja.
7
 

Denver II berisi 125 gugus tugas (items) yang disusun dalam formulir 

menjadi 4 sektor untuk menjaring fungsi-fungsi berikut :
7
 

a. Personal sosial 

Aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, 

bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. 
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b. Gerakan motorik halus 

Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk 

mengamati sesuatu serta melakukan gerakan yang melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi 

memerlukan koordinasi yang cermat. 

c. Gerakan motorik kasar 

Aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. 

d. Bahasa  

Kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara, mengikuti 

perintah, dan berbicara spontan. 

Penilaian skor yang dipakai pada Denver II :
7
 

“ P “  = Pass (lulus): bila anak melakukan tes dengan baik, atau 

orangtua pengasuh anak memberikan laporan (“tepat”/dapat dipercaya) bahwa 

anak dapat melakukannya. 

“ F “  = Fail (gagal): bila anak tidak dapat melakukan tes dengan 

baik, atau orangtua/pengasuh memberi laporan (“tepat”) bahwa anak tidak 

dapat melakukan dengan baik. 

“ NO “ = No opportunity (tidak ada kesempatan): bila anak tidak 

mempunyai kesempatan untuk melakukan tes karena ada hambatan. Skor ini 

hanya boleh dipakai pada tes dengan tanda “R”. 

“ R “  = Resufal (menolak): bila anak menolak untuk melakukan tes. 
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Setelah pemeriksaan diselesaikan, dilakukan “tes perilaku” (terdapat 

dalam formulir Denver II di sebelah kanan bawah), untuk menolong 

pemeriksa secara subjektif menilai perilaku anak secara menyeluruh pada saat 

tes berlangsung.
7
 

Interprestasi penilaian individual :
7
 

a. Penilaian “Lebih” (advanced) 

Bila seorang anak “lulus” (Pass) pada items tugas perkembangan 

yang terletak di kanan garis umur, dinyatakan perkembangan anak 

“lebih”, karena kebanyakan anak sebayanya belum “lulus”. 

b. Penilaian “Normal” 

Bila seorang anak “gagal” (Fail) atau “menolak” (Resudal) 

melakukan tes pada items di sebelah kanan garis umur, maka 

perkembangan anak dinyatakan normal. Anak tidak diharapkan 

“lulus” sampai umurnya lebih tua. 

Atau bila anak “lulus”, “gagal” atau “menolak” tes pada items 

dimana garis umur terletak di antara persentil 25 dan 75. 

Perkembangan anak pada tes tersebut dinyatakan normal. 

c. Penilaian “Peringatan” (Caution) 

Bila seorang anak “gagal” atau “menolak” tes pada items dimana 

garis umur terletak pada atau antara persentil 75 dan 90, maka 

skornya adalah Caution. 
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d. Penilaian “Keterlambatan” (Delayed) 

Bila seorang anak “gaga” atau “menolak” melakukan tes pada 

items yang terletak lengkap disebelah kiri garis umur, karena anak 

“gagal” atau “menolak” tes dimana 90% anak-anak sudah dapat 

melakukannya.  

e. Penilaian “Tidak ada kesempatan” (No Opportunity) 

Pada tes dilaporkan orang tua atau anak tidak ada kesempatan 

untuk melakukan atau mencoba, diberi skor sebagai “NO” 

Interpretasi tes Denver II 

Normal : 

a) Bila tidak ada keterlambatan (F) atau paling banyak terdapat satu 

“caution” (C). 

b) Dilakukan pemeriksaan ulang pada control kesehatan berikutnya. 

Abnormal : 

a) Terdapat dua atau lebih keterlambatan (F). 

b) Dirujuk untuk evaluasi diagnostik. 

Suspek : 

a) Bila didapatkan dua atau lebih “caution” (C) dan atau satu atau 

lebih keterlambatan (F). 

b) Lakukan tes ulang dalam satu-dua minggu untuk menghilangkan 

faktor sesaat seperti rasa takut, keadaan sakit, mengantuk atau 

kelelahan.  
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Tidak dapat dites : 

a) Bila menolak pada satu items atau lebih di sebelah kiri garis umur 

atau menolak pada lebih dari satu items yang tembus garis umur 

pada daerah 75-90% 

b) Lakukan uji ulang dalam satu-dua minggu.
7
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Sumber : Diagram Kerangka Konseptual Proses Tumbuh Kembang Anak  

(Ismael (dalam Soetjiningsih, 2013))
7
 

  

1. Ibu 

a. Pendidikan 

b. Gizi 

c. KB 

2. Nutrisi (ASI) 

3. Imunisasi 

4. Pengobatan 

1. Anggota 

keluarga 

2. Ayah  

3. Saudara 

 

 

4. Rumah 

5. Suasana 

rumah 

1. Lingkungan 

tetangga 

2. Suasana 

bermain 

 

 

3. Pelayanan 

kesehatan 

4. Pendidikan 

sekolah 

1. Kebijakan 

Pemerintah 

a. Depkes 

b. Depdikbud, 

dll 

2. Sosial budaya 

masyarakat 

3. Lembaga non-

pemerintah 

a. Nasional 

b. internasional 

MIKRO MINI MESO MAKRO 

KEBUTUHAN DASAR ANAK 

ASAH                                        ASIH                                          ASUH 

LINGKUNGAN 

 NEONATUS                  BAYI                    ANAK                REMAJA 

TUMBUH KEMBANG 

IN GENETIK/HEREDOKONSTITUSIONAL 

INDIVIDU 
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C. Kerangka Konsep 

Pada gambar di bawah ini, dapat dilihat hubungan antara variabel 

independen dan dependen, melalui garis penghubung antara variabel. 

Variabel Independen           Variabel Dependen 

 

 

 

        

 

 

     

 

Variabel Luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh terapi magnesium sulfat (MgSO4) terhadap 

perkembangan anak usia 6-24 bulan. 

Terapi magnesium 

sulfat (MgSO4) 

1. Diberi terapi 

MgSO4 

2. Tidak diberi 

terapi MgSO4 

 

Perkembangan anak usia 6-24 bulan 

1. Perkembangan normal 

2. Perkembangan abnormal 

 

1. Jenis Kelamin 

2. Usia Ibu 

3. Paritas 

4. Tingkat Pendidikan Ibu 

5. Pekerjaan Ibu 

6. Pendapatan Keluarga 

 


