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Lampiran 1 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Elvanita Lia Yuliantini 

NIM  : P07124215007 

Alamat  : Nogosari RT 04 Trirenggo Bantul Bantul 

No. HP : 085764682868 

Adalah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Prodi Sarjana Terapan 

Kebidanan akan melakukan penelitian tentang hubungan tingkat stimulasi dengan 

perkembangan anak toddler (12-36 bulan) di Puskesmas Dlingo II Bantul. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan hubungan tingkat 

stimulasi dengan perkembangan anak toddler (12-36 bulan) di Puskesmas Dlingo 

II Bantul. Kami mengajak anda untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini 

sebagai responden dalam  pemeriksaan status perkembangan anak dan pengisian 

kuesioner tentang tingkat stimulasi. 

A. Kesukarelaan Untuk Ikut Penelitian 

Anda bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini dan bebas 

mengundurkan diri sewaktu-waktu jika tidak berkenan menjadi responden 

penelitian. 

B. Prosedur penelitian 

Anda akan diberikan informasi mengenai manfaat dan tujuan dari 

penelitian ini, apabila anda bersedia menjadi responden dalam penelitian 

ini, selanjutnya kami mohon untuk menandatangani lembar persetujuan 

untuk menjadi responden. Kemudian kami akan meminta anda mengisi 

data diri anda dan menjawab kuesioner semata-mata hanya untuk 

penelitian dan ilmu pengetahuan tanpa maksud yang lain. Atas bantuan 

ibu-ibu di wilayah Puskesmas Dlingo II Bantul, peneliti mengucapkan 

terimakasih. 

Yogyakarta,  2019 
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Peneliti 

Lampiran 2 

INFORMED CONSENT 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menytakan bahwa kami telah 

mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai penelitian yang 

akan dilakukan oleh Elvanita Lia Yuliantini dengan judul “Hubungan Tingkat 

Stimulasi dengan Perkembangan Anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas 

Dlingo II Bantul” 

Nama Ibu  : 

Nama Anak   : 

Alamat   : 

No. Telepon/HP  : 

Kami memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada penelitian ini 

secara sukarela tanpa paksaan. Bila selama penelitian ini kami menginginkan 

mengundurkan diri, maka kami dapat mengundurkan sewaktu-waktu tanpa sanksi 

apapun. 

Yogyakarta,                   2019 

Saksi 

 

 

 

 

(                                             ) 

Yang Memberikan Persetujuan 

 

 

 

 

(                                           ) 

Mengetahui, 

Ketua Pelaksana Penelitian 

 

 

 

 

(Elvanita Lia Yuliantini) 
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Lampiran 3 

TABEL PENGUMPULAN DATA 

No. Responden   

  

Nama Anak :  

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 

Tanggal lahir :  

TB :                                 Cm 

BB :                                 Gram 

Jumlah Skor KPSP :  

Keterangan* : Sesuai / Meragukan / Menyimpang 

  

Nama Ibu :  

Tanggal lahir :  

Pendidikan :  

Pekerjaan :  

Jumlah Skor kuesioner 

Tingkat Stimulasi : 

 

Keterangan* : Baik / Sedang / Kurang 

 

*Keterangan : 

Jumlah Skor KPSP Anak 

Sesuai=Jumlah “Ya” 9-10 

Meragukan=Jumlah “Ya” 7-8 

Menyimpang=Jumlah “Ya” < 7 

 

Jumlah Skor Kuesioner Tingkat Stimulasi Ibu 

Baik=Jumlah “Ya” 9-10 

Cukup=Jumlah “Ya” 7-8 

Kurang=Jumlah “Ya” < 7 
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Lampiran 4 

Kuesioner Stimulasi Ibu Berdasarkan KPSP Usia Anak 12 Bulan 

   Ya Tidak 

1 

Apakah ibu pernah meletakkan mainan atau 

pensil di telapak tangan bayi sehingga bayi 

menggenggamnya? 

Gerak Halus  

 

2 

Apakah ibu pernah menaruh  

benda kecil seperti kismis,  

kacang-kacangan, potongan 

biskuit didekat anak sehingga 

anak meremasnya seperti gambar? 

Gerak Halus  

 

3 

Apakah ibu pernah memberikan anak mainan 

kecil  untuk dipegang di kedua tangannya 

sehingga anak dapat mempertemukan mainan 

tersebut? 

Gerak Halus  

 

4 
Apakah ibu pernah menyebut 2-3 kata dan 

meminta anak untuk menirukannya? 

Bicara dan 

Bahasa 
 

 

5 

Apakah ibu pernah bersembunyi di belakang 

sesuatu/di pojok, kemudian muncul dan 

menghilang secara berulang-ulang di hadapan 

anak sehingga anak  mencari anda atau 

mengharapkan anda muncul kembali? 

Sosialisasi dan 

Kemandirian 
 

 

6 

Apakah ibu pernah mengangkat badannya pada 

posisi berdiri atau membiarkannya berdiri 

berpegangan pada kursi/meja? 

Gerak Kasar  

 

7 

Apakah ibu pernah memperkenalkan pada anak  

dengan orang yang belum ia kenal sehingga anak 

menunjukkan sikap malu-malu atau ragu-ragu 

pada saat permulaan bertemu dengan orang 

tersebut? 

Sosialisasi dan 

Kemandirian 
 

 

8 
Apakah ibu pernah mendudukkan anak sambil 

sesekali dilepas pegangannya? 
Gerak Kasar  

 

9 

Apakah ibu pernah mengatakan  pada anak 2 

suku kata yang sama, misalnya: “ma-ma”, “da-

da” atau “pa-pa” sehingga anak menirukan salah 

satu suara tadi? 

Bicara dan 

Bahasa 
 

 

10 

Apakah ibu pernah mengangkat badan anak pada 

posisi berdiri dan membiarkannya berdiri atau 

berpegangan pada kursi/meja? 

Gerak Kasar  

 

 TOTAL 
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Kuesioner Stimulasi Ibu Berdasarkan KPSP Usia Anak 15 Bulan 

 

No.    Ya Tidak 

1.  Apakah anda pernah memberikan anak mainan 

kecil  untuk dipegang di kedua tangannya sehingga 

anak dapat dipertemukan mainan tersebut? 

Gerak Halus   

2.  Apakah ibu pernah menaruh  benda 

 kecil seperti kacang-kacangan,  

potongan biskuit didekat anak  

sehingga anak memungut dengan  

tangannya dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti 

pada gambar ? 

Gerak Halus   

3.  Apakah ibu pernah memapah anak untuk jalan dan 

sesekali melepas pegangannya? 

Gerak Kasar   

4.  Apakah ibu pernah bertepuk tangan atau 

melambaikan tangan sehinngga anak 

menirukannya? 

Sosialisasi Dan 

Kemandirian 

  

5.  Apakah ibu pernah memperkenalkan dan meminta 

anak unruk memanggil ayahnya? 

Bicara Dan 

Bahasa 

  

6.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk memilih 

sesuatu dan meminta anak untuk menunjukkan apa 

yang diinginkannya tanpa menangis atau 

merengek? 

Sosialisasi Dan 

Kemandirian 

  

7.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berdiri 

sendiri tanpa berpegangan? 

Gerak Kasar   

8.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berdiri 

sendiri tanpa berpegangan? 

Gerak Kasar   

9.  Apakah ibu pernah menaruh mainan di lantai dan 

meminta anak untuk mengambilnya dengan 

membungkuk tanpa berpegangan? 

Gerak Kasar   

10.  Apakah ibu pernah miminta anak untuk berjalan di 

sepanjang ruangan ? 

Gerak Kasar   

 TOTAL    
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Kuesioner Stimulasi Ibu Berdasarkan KPSP Usia Anak 18 Bulan 

 

No.    Ya Tidak 

1.  Apakah ibu pernah menaruh mainan 

kecil atau makanan kecil dan 

meminta anak untuk mengambilnya 

memakai ibu jari dan jari telunjuk 

seperti gambar ini? 

Gerak Halus   

2.  Apakah ibu pernah menggelindingkan bola ke arah 

anak atau melempar bola ke anak dan memintannya 

untuk menggelindingkannya kembali? 

Gerak Halus; 

Sosialisasi Dan 

Kemandirian 

  

3.  Apakah ibu pernah bertepuk tangan atau melambaikan 

tangan di depan anak dan memintanya untuk 

menirukannya? 

Sosialisasi Dan 

Kemandirian 

  

4.  Apakah ibu pernah memperkenalkan anak pada 

ayahnya dan meminta anak untuk memanggil 

ayahnya? 

Bahasa Dan 

Bicara 

  

5.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk memilih 

sesuatu sampai anak  menunjukkan apa yang 

diinginkannya tanpa menangis atau merengek? 

Sosialisasi Dan 

Kemandirian 

  

6.  Apakah ibu pernah memberikan  anak minum 

menggunakan cangkir/gelas dan meminta anak untuk 

memegangnya sendiri? 

Sosialisasi Dan 

Kemandirian 

  

7.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berdiri sendiri 

tanpa berpegangan? 

Gerak Kasar   

8.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berdiri sendiri 

tanpa berpegangan? 

Gerak Kasar   

9.  Apakah ibu pernah menaruh mainan di lantai dan 

meminta anak untuk mengambilnya dengan 

membungkuk? 

Gerak Kasar   

10.  Apakah ibu pernah miminta anak untuk berjalan di 

sepanjang ruangan ? 

Gerak Kasar   

 TOTAL    
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Kuesioner Stimulasi Ibu Berdasarkan KPSP Usia Anak 21 Bulan 

 

No.   Ya Tidak 

1.  Letakkan kismis diatas meja dekat anak, apakah 

anak dapat mengambil dengan ibu jari dan 

telunjuk? 

Gerak halus   

2.  Apakah ibu pernah menggelindingkan bola tenis ke 

arah anak atau melempar bola ke anak? 

Gerak halus   

3.  Apakah ibu pernah memberikan mainan seperti 

kubus didepannya dan meminta anak meletakkan 1 

kubus diatas kubus lainnya? 

Gerak halus   

4.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk memilih 

sesuatu sampai anak  menunjukkan apa yang 

diinginkannya tanpa menangis atau merengek? 

Sosialisai dan 

kemandirian 

  

5.  Apakah ibu pernah memberikan  anak minum 

menggunakan cangkir/gelas dan meminta anak 

untuk memegangnya sendiri? 

Gerak halus   

6.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk menirukan 

anda saat melakukan pekerjaan rumah 

tangga (menyapu, mencuci, dll)? 

Sosialisasi dan 

kemandirian 

  

7.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk menirukan 

anda mengucapkan 3 kata selain kata mama dan 

papa?  

Bicara dan bahasa   

8.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berjalan 

anak pernah berjalan mundur minimal 5 langkah? 

Gerak kasar   

9.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk 

mengambil mainan di lantai nya dengan 

membungkuk dan berdiri lagi tanpa berpegangan? 

Gerak kasar   

10.  Apakah ibu pernah miminta anak untuk berjalan di 

sepanjang ruangan tanpa memegangnya? 

Gerak Kasar   

 TOTAL    
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Kuesioner Stimulasi Ibu Berdasarkan KPSP Usia Anak 24 Bulan 

 

No.    Ya Tidak 

1.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk 

meletakkan satu kubus di atas kubus yang lain 

tanpa menjatuhkan kubus itu? 

Gerak halus   

2.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk menunjuk 

salah satu bagian badannya (rambut, mata, 

hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)? 

Sosialisai dan 

kemandirian 

  

3.  Apakah anak suka meniru bila ibu sedang 

melakukan pekerjaan rumah tangga (menyapu, 

mencuci, dll)? 

Sosialisasi dan 

kemandirian 

  

4.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berbicara 

selain kata "papa" dan "mama"? 

Bicara dan 

bahasa 

  

5.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berjalan 

mundur atau meminta anak menarik mainannya? 

Gerak kasar   

6.  Apakah ibu pernah meminta  anak untuk melepas 

pakaiannya seperti baju, rok, atau celananya 

sendiri? 

Sosialisasi dan 

kemandirian 

  

7.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk menaiki 

tangga dengan berjalan? 

Gerak kasar   

8.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk makan 

makanannya sendiri tanpa banyak tumpah? 

Gerak halus   

9.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk membantu 

memungut mainannya sendiri atau membantu 

mengangkat piring? 

Gerak halus   

10.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk 

menendang bola (seukuran bola tenis)? 

Gerak kasar   

 TOTAL    
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Kuesioner Stimulasi Ibu Berdasarkan KPSP Usia Anak 30 Bulan 

 

No.    Ya Tidak 

1.  Apakah ibu pernah mengajarkan nama-nama bagian 

tubuh seperti mata, hidung, mulut,dll dan meminta anak 

untuk menunjuknya? 

Sosialisasi dan 

kemandirian 

  

2.  Apakah ibu pernah memberikan mainan seperti kubus di 

depannya dan meminta anak untuk meletakkan 4 buah 

kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa 

menjatuhkannya? 

Gerak halus   

3.  Apakah ibu pernah memperkenalkan nama-nama 

binatang dan  meminta anak untuk menyebutkan nama 

dari binatang tersebut? 

Bicara dan 

bahasa 

  

4.  Apakah ibu pernah memberikan anak pensil/bolpoin dan 

meminta anak untuk mencoret-coret kertas? 

Gerak halus   

5.  Apakah ibu pernah meminta  anak untuk melepas 

pakaiannya sepert baju, rok, atau celananya sendiri ? 

Sosialisasi dan 

kemandirian 

  

6.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk berjalan menaiki 

tangga? 

Gerak kasar   

7.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk makan nasi 

sendiri? 

Gerak halus   

8.  Apakah ibu pernah mengajarkan anak untuk memungut 

mainannya ata mengangkat piring? 

Sosialisasi dan 

kemandirian 

  

9.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk mengucapkan 

kata saat ia akan melakukan sesuatu? 

Bicara dan 

bahasa 

  

10.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk menendang bola 

(seukuran bola tenis)? 

Gerak kasar   

 TOTAL    
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Kuesioner Stimulasi Ibu Berdasarkan KPSP Usia Anak 36 Bulan 

 

No.    Ya Tidak 

1.  Apakah ibu pernah mengajarkan anak untuk menyusun 

mainan diatasnya seperti kubus sebanyak minimal 4 

bubus? 

Gerak halus   

2.  Apakah ibu pernah mengajarkan nama nama binatang 

seperti pada gambar? 

 

 

 

Bicara dan 

bahasa 

  

3.  Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas 

tanpa bantuan/petuniuk? 

Gerak halus   

4.  Apakah ibu pernah mengajarkan anak untuk 

menggambar garis lurus kebawah panjangnya minimal  

2.5 cm? 

Gerak halus   

5.  Apakah ibu pernah mengajarkan anak untuk berbicara 

dua kata seperti minta minum" atau "mau tidur''? 

Bicara dan 

bahasa 

  

6.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk memakai 

sepatunya sendiri? 

Sosialisasi dan 

kemandirian 

  

7.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk naik sepeda dan 

meminta anak mengayuhnya sendiri? 

Gerak kasar   

8.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk meletakkan 

mainannya di suatu tempat misalnya kursi, meja, ataupun 

memberikannya pada orang lain? 

Soasialisai dan 

kemandirian 

  

9.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk melompati 

mainan atau suatu barang? 

Gerak halus   

10.  Apakah ibu pernah meminta anak untuk melempar bola 

(seukuran bola tenis) ke arah perut atau dada anda? 

Gerak kasar   

 TOTAL    
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Frekuensi Anak  

 
Jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid l 44 45,8 45,8 45,8 

p 52 54,2 54,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

Frekuensi Ibu  
 

Umur ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 19 2 2,1 2,1 2,1 

20 3 3,1 3,1 5,2 

21 5 5,2 5,2 10,4 

22 7 7,3 7,3 17,7 

23 2 2,1 2,1 19,8 

24 9 9,4 9,4 29,2 

25 8 8,3 8,3 37,5 

26 7 7,3 7,3 44,8 

27 7 7,3 7,3 52,1 

28 11 11,5 11,5 63,5 

29 5 5,2 5,2 68,8 

30 8 8,3 8,3 77,1 

31 6 6,3 6,3 83,3 

32 3 3,1 3,1 86,5 

33 5 5,2 5,2 91,7 

34 2 2,1 2,1 93,8 

36 3 3,1 3,1 96,9 

38 3 3,1 3,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sarjana 5 5,2 5,2 5,2 

Sd 6 6,3 6,3 11,5 

Sma 44 45,8 45,8 57,3 

Smp 41 42,7 42,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Irt 79 82,3 82,3 82,3 

penjahit 2 2,1 2,1 84,4 

swasta 15 15,6 15,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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 Perkembangan anak toddler 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 sesuai 64 66,7 66,7 66,7 

2 meragukan 23 24,0 24,0 90,6 

3 menyimpang  9 9,4 9,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

Tingkat stimulasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 baik 49 51,0 51,0 51,0 

2 cukup 44 45,8 45,8 96,9 

3 kurang  3 3,1 3,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

Correlations 

 Kpsp stimulasi 

Perkembangan anak Pearson Correlation 1 ,654
**

 

Sig. (1-tailed)  ,000 

N 96 96 

Tingkat stimulasi Pearson Correlation ,654
**

 1 

Sig. (1-tailed) ,000  

N 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

 
 


