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ABSTRACT 

 
 Women worker has double role, women carrier and housewife. One of 
negative effect resulting from a women worker is she can’t give a full care to her 
child when her child in growth and develop step fastly. Whereas they have 
important role in the child care. Therefore, good child care are needed to make 
child growth and develop optimally.  

The purpose of this research were to study relationship between growth 
and develop pre-school child with child care of mother’s working. 
 This was an analytic observational with cross sectional design research. It 
taken place in Dharma Wanita Kebonagung Toddler garden. Sample of this 
research was pre school child whom their mother working.  A number of samples 
were 58 child and their mother. Samples were selected by using simple random 
sampling. Independent variables were child care that is meeting intensity of 
mother and child, time duration mother with her child, communication between 
mother and child, and food menu decider.   

The result of this study showed that most of the pre school child had 
normal growth (81%), to agree with develop (91,4%), meeting intensity was rare 
(53,4%), time duration mother with child was short (32,8%), most activity was eat 
(75,9%), comrades of communication (75,9%), and the food menu decider was 
mother (69%). The spearmen correlation showed that child care (meeting 
intensity, time duration, and food menu decider) had not significant association to 
growth and develop pre school child. The spearmen correlation showed that 
communication had association but not significant to child growth and to child 
develop had positive and significant association and then intensity of association 
was strength (rs = 0,403; p = 0,002). The chi-square statistik test showed that had 
not association between mother’s and child’s activity with growth and develop of 
child.  

Based on the result of this study it can be summerized that women worker 
loss many time to accompany child. Therefore, it is suggested that kindergarten to 
establish growth and denver development screening test every six month and 
mother should be use her time with child effectively.   
 
 
 
 
Kata Kunci: Women worker, kindergaten child, growth and development, child 
care 
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ABSTRAK 

 

 Ibu bekerja mempunyai peran ganda selain sebagai wanita karir juga 
sebagai ibu rumah tangga. Salah satu dampak negatif dari ibu yang bekerja adalah 
tidak dapat memberikan perhatian yang penuh pada anaknya ketika anak dalam 
tahap tumbuh kembang yang pesat. Padahal ibu mempunyai peran penting dalam 
pengasuhan anak. Oleh karena itu pola asuh yang tepat diperlukan agar anak dapat 
tumbuh kembang secara optimal. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan tumbuh 
kembang anak TK dengan pola asuh ibu yang bekerja. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 
cross sectional. Sampel penelitian ini adalah anak TK yang ibunya bekerja. Besar 
sampel sebanyak 58 anak TK. Sampel dipilih dengan simple random sampling. 
Variabel bebas penelitian adalah pola asuh yaitu intesitas pertemuan ibu dan anak, 
lama waktu ibu bersama anak, aktivitas yang dilakukan ibu dengan anak, 
komunikasi ibu dengan anak, dan penentu menu makan dalam keluarga.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar normal pertumbuhan 
anak (81%), sesuai perkembangannya (91,4%), jarang intensitas pertemuan 
(53,4%), kurang lama waktu ibu bersama anak (32,8), aktivitas terbanyak adalah 
makan (75,9%), komunikasi dua arah (75,9%), dan ibu sebagai penentu makan 
(69%). Hasil uji statistik spearmen correlation menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara pola asuh (intensitas pertemuan, lama waktu, dan penentu menu 
makan) dengan tumbuh kembang anak TK. Hasil uji statistik spearmen 
correlation menunjukkan bahwa ada hubungan tetapi tidak bermakna antara 
komunikasi dengan tumbuh kembang anak TK (rs = 0,223; p = 0,093), dan ada 
hubungan positif dengan keeratan hubungannya kuat dan hubungan tersebut 
bermakna antara komunikasi dengan perkembangan anak (rs = 0,403; p = 0,002). 
Hasil uji statistik chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
aktivitas ibu dan anak dengan tumbuh kembang anak.   

Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ibu yang bekerja 
kehilangan banyak waktu menemani anak. Oleh karena itu, disarankan pada TK 
untuk mengadakan tes tumbuh kembang anak secara periodik setiap enam bulan 
sekali dan ibu yang bekerja sebaiknya dapat menggunakan waktu bersama anak 
seefektif mungkin. 
 
 
 
Kata Kunci: Ibu bekerja, anak TK, tumbuh kembang, pola asuh 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1. 1   Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang dimana sistem 

perekonomiannya masih belum cukup stabil. Krisis moneter yang terjadi 

sejak tahun 1997 merupakan salah satu wujud dari ketidakstabilan tersebut 

(Depkes RI, 2000). Salah satu dampak krisis moneter tersebut adalah 

semakin mahalnya harga bahan pangan sehingga bertambah pula kebutuhan 

yang tidak dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satu 

cara yang dapat dilakukan  adalah ibu rumah tangga harus turut bekerja 

untuk menambah penghasilan keluarga (Handayani, 2008). 

Ibu bekerja di luar rumah memiliki alasan yang majemuk, seperti 

pergeseran pandangan masyarakat, sosial ekonomi, dan hal lain yang 

bersifat pribadi dan perluasan kesempatan atau informasi (Suyata, 1998). 

Menurut Suprapto (1998) kemungkinan terbesar alasan wanita bekerja 

adalah faktor ekonomi. Ibu bekerja ingin membantu meningkatkan kondisi 

ekonomi keluarga menjadi lebih baik. 

Ibu bekerja mempunyai peran ganda selain sebagai wanita karir juga 

sebagai ibu rumah tangga dimana ibu harus dapat membagi waktu antara 

pekerjaan dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Biasanya pada ibu 

yang bekerja, pengasuhan anak diserahkan pada pengasuh selama ia bekerja 

dan baru dapat mengasuh anak secara intensif setelah pulang kerja 

(Mangkuprawira, 2008). Sedangkan peranan ibu sangat penting dalam 
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tumbuh kembang anak, terutama pada usia taman kanak-kanak. Peranan ibu 

diperlukan untuk memberikan rangsangan pada aktivitas anak, 

perkembangan intelejensia dan menyiapkan anak memasuki dunia sekolah 

(Woolfson, 2004). Semua orang tua mengharapkan anaknya kelak tumbuh 

menjadi manusia yang cerdas, bahagia, dan memiliki kepribadian yang baik. 

Orang tua dituntut untuk dapat mengamati perkembangan anak dengan baik 

dan menerapkan pola asuh yang tepat untuk mewujudkan harapan tersebut 

(Tedjasaputra, 2008). 

Taman kanak-kanak merupakan awal dari pengenalan anak dengan 

suatu lingkungan sosial yang ada di masyarakat umum, di luar keluarga. 

Taman kanak-kanak merupakan institusi yang disamping memberikan 

kesempatan bermain sambil belajar kepada anak, juga mendidik anak untuk 

mandiri, bersosialisasi dan mendapatkan berbagai ketrampilan anak(Santoso 

dan Ranti, 2004). 

Anak usia taman kanak-kanak sedang mengalami masa tumbuh 

kembang yang sangat pesat. Pada masa ini, proses perubahan fisik, emosi, 

dan sosial anak berlangsung dengan cepat, yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik dari diri anak sendiri maupun lingkungannya. Tumbuh kembang 

anak usia TK ini dapat dipantau melalui ukuran fisiknya dan melalui 

pengamatan sikap dan perilaku anak (Santoso dan Ranti, 2004). 

Sebuah survei besar yang dilakukan US Departement of Labor sejak 

tahun 90-an melalui National Longitudinal Survey of Youth menunjukkan, 

orang tua (terutama ibu) yang bekerja memiliki pengaruh negatif terhadap 

perkembangan kognitif anak seperti terhambatnya kemampuan bicara anak 
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sewaktu berusia 3 hingga 4 tahun. Hal yang lebih menakutkan lagi, pada saat 

anak berusia 5-6 tahun, anak akan mengalami kesulitan dalam matematika 

dan belajar bahasa. Meski survei tersebut dilakukan di AS tetapi hasil survei 

ini patut ditelaah sebab fenomena ibu bekerja pun banyak dialami ibu muda 

di Indonesia. Terlebih bila mengingat dampaknya karena jika memang benar 

maka akan menyangkut masa depan anak. 

Berdasarkan analisis di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “HUBUNGAN TUMBUH KEMBANG ANAK 

DENGAN POLA ASUH DARI IBU BEKERJA”. 

 

1. 2   Identifikasi Masalah 

Menurut Chalke (2006), bagi sebagian ibu, memang bekerja hanyalah 

demi memberi nafkah keluarga, namun ada beberapa ibu yang memperoleh 

banyak manfaat dari pekerjaan mereka daripada sekadar mendapatkan 

penghasilan. Menurut Wolfson (2004), peran orang tua terutama ibu dalam 

membesarkan dan membimbing perilaku anaknya bisa lebih berpengaruh 

daripada hal apapun. 

Ibu memegang peranan penting dalam pengasuhan anak, karena ibu 

yang lebih banyak peranannya dalam menanamkan segala tindakan yang 

nyata sehari-hari. Ibu yang bekerja tidak bisa meluangkan waktu sepenuhnya 

untuk mendampingi anaknya dalam proses tumbuh kembangnya karena 

waktunya terbagi dengan pekerjaannya (Enoch, 1999). 

Menurut Titi (1993) dalam Soetjiningsih (1995) anak memerlukan 3 

kebutuhan dasar untuk tumbuh kembangnya. Ketiga kebutuhan dasar itu 
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yaitu kebutuhan fisik- biomedis (ASUH), kebutuhan emosi/kasih sayang 

(ASIH) dan kebutuhan akan stimulasi mental (ASAH). 

Pola pengasuhan yang ideal adalah dilakukan oleh orang tuanya 

sendiri. Namun, hal ini akan bergeser manakala seorang ibu harus ikut 

bekerja di luar rumah karena pola asuh tidak lagi sepenuhnya berada di 

tangan ibu sehingga ibu sulit untuk memantau tumbuh kembang anaknya 

(Wulandari, 2005). 

Murid dari TK Dharma Wanita Persatuan Kebonagung sebagian besar 

berasal dari penduduk perumahan yang ibunya bekerja. Berdasarkan hasil 

survei pendahuluan di TK Dharma Wanita Persatuan Kebonagung, pada 

tanggal 2 Juni 2008, dapat diidentifikasi beberapa masalah tumbuh kembang 

anak. Salah satunya adalah adanya beberapa anak taman kanak-kanak dari 

ibu bekerja yang mengalami gangguan pada pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut maka dalam penelitian 

kali ini akan mengkaji tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak taman 

kanak-kanak dari ibu yang bekerja. 

 

1. 3  Rumusan masalah . 

Berdasarkan  identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah 

penelitian adalah apakah ada hubungan antara tumbuh kembang anak TK 

dengan pola asuh dari ibu bekerja? 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

2.1 Tujuan Umum 

Mempelajari hubungan antara tumbuh kembang anak TK dengan pola 

asuh ibu yang bekerja di TK Dharma Wanita Persatuan Kebonagung 

Kecamatan Sukodono. 

 

2.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari karakteristik ibu bekerja yang meliputi: umur, tingkat 

pendidikan, tingkat pengetahuan gizi, dan pekerjaan (jenis pekerjaan, lama 

waktu kerja dalam sehari, alasan bekerja). 

2. Mempelajari karakteristik anak TK yang meliputi: Umur, jenis kelamin, 

dan urutan kelahiran anak. 

3. Mempelajari pola asuh anak TK yang meliputi intensitas pertemuan ibu 

dan anak, lama waktu ibu bersama anak, aktivitas yang dilakukan ibu 

bersama anak, komunikasi ibu dan anak, dan penentu menu makan 

keluarga. 

4. Mempelajari pertumbuhan anak TK melalui status gizi berdasarkan 

BB/TB. 

5. Mempelajari perkembangan anak TK dengan instrumen Kuesioner Pra-

Skrening Perkembangan (KPSP). 
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6. Mempelajari pola makan anak TK yang meliputi tingkat konsumsi energi 

dan protein, frekuensi makan, makanan kesukaan, makanan pantangan, 

dan kebiasaan makan. 

7. Mengkaji hubungan karakteristik pekerjaan ibu (jenis pekerjaan dan waktu 

kerja) dengan pola asuh. 

8. Mengkaji hubungan pola asuh dengan pertumbuhan anak TK. 

9. Mengkaji hubungan pola asuh dengan perkembangan anak TK. 

10. Mengkaji hubungan antara pola makan dengan pertumbuhan anak TK.  

 

2.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Institusi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan beberapa program pembangunan di sektor pendidikan 

maupun sektor kesehatan. 

2. Peneliti 

Memahami ilmu tentang pola asuh anak TK secara mendalam terkait 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak TK dalam rangka 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. 

3. Masyarakat 

Sebagai masukan bagi masyarakat agar semakin memahami 

pentingnya pola asuh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak TK. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Definisi Ibu Bekerja dan Pola Asuh Ibu Bekerja 

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia ”Badudu-Zain” ibu bekerja 

adalah perempuan yang tidak saja bertugas sebagai ibu rumah tangga, tetapi 

juga perempuan yang bekerja di dalam masyarakat di bidang apa saja dan 

mendapatkan penghasilan. Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi 

(usaha, perkantoran, dan sebagainya) (Sugono, 2004). 

Pola asuh ibu bekerja adalah cara/pola asuh ibu yang bekerja untuk 

mengasuh, mendidik, dan memberi bimbingan serta kasih sayang kepada anak 

untuk tumbuh dan berkembang normal dimana perhatian sang ibu terbagi 

dengan peran kerja di kantor dan peran sebagai seorang istri (Bergita, 

1999:10). 

 

3.2 Karakteristik Anak TK 

Taman kanak-kanak adalah sekolah untuk anak prasekolah yang berusia 

usia 4-6 tahun. TK adalah taman, tempat anak-anak bermain sambil belajar 

tempat dimana anak-anak ini belajar menyesuaikan diri dengan beberapa hal 

sebelum ia masuk sekolah kelak (Tim Redaksi Ayah Bunda, 2000). 

Anak taman kanak-kanak mempunyai ciri khas yaitu sedang dalam 

proses tumbuh kembang. Ia banyak melakukan kegiatan jasmani, dan mulai 

aktif berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam sekitarnya. Mereka 

ini merupakan kelompok anak pra sekolah berumur 3-6 tahun yang peka 
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terhadap pendidikan dan penanaman kebiasaan hidup yang sehat (Santoso dan 

Ranti, 2004). 

Menurut Rumini dan Sundari (2004), awal masa kanak-kanak adalah 

ketika anak berumur sekitar umur 2 tahun sampai 6 tahun. Jadi anak yang 

sekolah di taman kanak-kanak adalah anak yang masih dalam tahap awal masa 

kanak-kanak. 

Pada masa awal kanak-kanak, anak cenderung menolak ungkapan kasih 

sayang orang tua dan tidak mau ditolong. Sedangkan pada masa akhir kanak-

kanak, mereka tidak lagi mau menuruti perintah orang tua, dan lebih senang 

mengikuti aturan kelompoknya. Ada pula yang memberi nama masa kanak-

kanak adalah usia bermain. Hal ini dikarenakan pada masa kanak-kanak 

sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain (Rumini dan Sundari, 

2004). 

Anak yang berumur antara 3-5 tahun memiliki sifat pembangkang, 

senang menentang, sulit diatur, maka orang Jawa menyebut kondisi itu 

sebagai kemratu-ratu, yang artinya sifatnya seperti ratu (jaman dulu) yang 

senang memerintah. Untuk sifat ini Oswold Kroh menyebutnya Trotzalter atau 

masa Trotz. Langeveldt menyebutnya protest phase dan Gap menyebutnya 

Individualizering I. (Rumini dan Sundari, 2004). 

Pada masa Trotz ini anak membuat kenakalan. Keras kepala, karena 

sudah menemukan aku-nya, berarti sudah menyadari bahwa dirinya subyek 

dan bukan obyek. Sebagai subyek yang bebas dia ingin mempunyai 

pengalaman, bagaimana akibatnya kalau dia menentang, menolak perintah, 

maupun menentukan sendiri kemauannya. Pada saat ini anak juga mempunyai 
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sifat memaksa untuk memperoleh suatu benda, tetapi kalau benda tersebut 

sudah diperolehnya, dia tidak peduli lagi pada benda itu. Dengan sifat ini, 

maka Sis Heister menyebut mereka dengan demam menghendaki (Rumini dan 

Sundari, 2004). 

 

3.3 Pola Asuh 

Ada berbagai definisi pola asuh yang berbeda berdasarkan sudut 

pandang setiap bidang. Definisi pola asuh dari sudut pandang kesehatan 

berbeda dengan definisi pola asuh dari sudut pandang psikologi. Namun, 

meskipun berbeda pola asuh mempunyai prinsip yang sama, yaitu: 

1. Penuh kasih sayang. 

2. Kasih sayang ditunjukkan secara wajar sesuai dengan umur anak, sejak 

kecil anak dapat merasakan bahwa ia disayangi, disenangi, diperhatikan, 

diterima dan dihargai, oleh karena itu rasa sayang orang tua haruslah tetap 

(konstan) dan tulus serta nyata sehingga anak benar-benar merasakan 

adanya kasih sayang tersebut (Depkes, 2007) 

3. Penanaman disiplin yang membangun. 

4. Sejak dini anak juga diajarkan disiplin dalam segala hal, hal ini bermanfaat 

sampai balita dewasa nantinya. 

5. Meluangkan waktu untuk kebersamaan. 

6. Meluangkan waktu bersama anak merupakan hal yang amat penting dalam 

pengasuhan anak sehingga terciptalah lingkungan dan suasana yang 

menunjang perkembangan mereka. 

7. Membedakan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk. 
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8. Mengembangkan sikap saling menghargai. 

9. Memperhatikan dan mendengarkan pendapat anak. 

10. Membantu mengatasi masalah. 

11. Melatih anak mengenal diri sendiri dan lingkungannya. 

12. Mengembangkan kemandirian. 

13. Memahami keterbatasan anak. 

14. Menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Penjabaran lebih lanjut mengenai pola asuh dari sudut pandang psikologi 

dan kesehatan yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak TK terdapat pada sub bab 3.4.1 dan 3.4.2. 

 

3.3.1 Pola Asuh dari Sudut Pandang Psikologi 

Pola asuh adalah cerminan dari perilaku dan tata cara dalam hidup 

termasuk juga gaya komunikasi orang tua yang mereka terapkan pada 

anak (Suwarsa, 2002). 

Menurut Mediyastuti (2007), pola asuh yang efektif adalah pola 

asuh yang berlandaskan cinta dan kasih sayang dengan syarat dinamis, 

konsistensi orang tua, perilaku positif dari orang tua, dan komunikasi 

yang efektif. Dinamis yang dimaksud disini adalah sejalan dengan 

meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menerapkan 

disiplin dan memenuhi kebutuhan anak.  Komunikasi yang efektif dapat 

dilakukan dengan meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan anak 

dan menjadi pendengar yang baik serta tidak meremehkan pendapat 

anak. 
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Menurut Rahma (2008), pola asuh adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepribadian anak selain faktor genetik. 

Berdasarkan sifat dari pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua, 

Pristinela (2008) mengkategorikan pola asuh menjadi 4 macam yaitu 

demokratis, otoriter, permisif, dan penelantar. Penjelasan lebih lanjut 

dari keempat macam pola asuh tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Demokratis 

Pada pola asuh demokratis, orang tua memprioritaskan 

kepentingan anak. Anak adalah subyek dari pola asuh, bukan obyek. 

Orang tua tetap memiliki ketegasan untuk mengendalikan anak, 

tetapi ketegasan itu diharmoniskan dengan kondisi anak dalam 

proses yang dialogis pendekatan orang tua kepada anak juga bersifat 

hangat. 

2. Otoriter 

Pada pola asuh otoriter, orang tua menentukan standar mutlak 

yang harus dipenuhi anaknya. Misalnya, anaknya harus rangking 

satu, atau anak laki-laki tidak boleh menangis. Dalam hal ini, orang 

tua tidak mengenal kompromi. Anak suka atau tidak suka, mau atau 

tidak mau, harus memenuhi target yang ditetapkan oleh orang 

tuanya. Komunikasi bersifat searah, dari orang tua ke anak. Anak 

adalah obyek yang harus dibentuk oleh orang tua yang merasa lebih 

tahu mana yang terbaik untuk anaknya. 

 

 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja … Ana Nur Filiya



                                                                                                                           12
 

3. Permisif 

Pola ketiga adalah permisif atau manja. Biasanya dalam pola 

asuh ini, pengawasan orang tua kepada anak sangat longgar. Orang 

tua memberikan kesempatan kepada anak tanpa pengawasan yang 

cukup. Mereka cenderung tidak mau menegur atau memperingatkan 

anaknya, meskipun perilaku anak itu memiliki resiko berbahaya.  

4. Penelantar 

Pada pola asuh penelantar, orang tua sama sekali tidak 

mempunyai kepedulian pada anaknya. Mereka membiarkan anaknya 

tanpa pengawasan dan tanpa perhatian sama sekali. Biasanya orang 

tua menghabiskan waktunya untuk bekerja dan berorganisasi. 

Mereka biasanya hanya memberi uang kepada anaknya sementara 

tanggung jawab pengasuhan diberikan kepada pembantunya. Orang 

tua melihat, bahwa yang dibutuhkan anak hanyalah uang dan materi 

saja. Asal itu dipenuhi maka mereka beranggapan anak akan bahagia. 

Padahal, yang dibutuhkan anak bukan hanya materi, tapi kehadiran 

dan kepedulian dari orang tua. 

 

3.3.2 Pola Asuh dari Sudut Pandang Kesehatan 

Menurut Depkes (2001), pola asuh anak adalah kemampuan 

keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan 

dukungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 

secara fisik, mental, maupun sosial. Menurut Soetjiningsih (1995), pola 

asuh pada anak merupakan salah satu kebutuhan dasar anak untuk 
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tumbuh kembang, yaitu kebutuhan emosi atau kasih sayang, dimana 

kehadiran ibu diwujudkan dengan kontak fisik dan psikis. 

Menurut Suriviana (2008), kebutuhan dasar seorang anak agar 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah asah, asih, dan asuh. 

Asah adalah kebutuhan akan stimulasi mental dini sedangkan asih adalah 

kebutuhan emosional, dan asuh adalah kebutuhan biomedis. Kebutuhan 

biomedis menyangkut asupan gizi anak, kebutuhan akan tempat tinggal, 

pakaian yang layak dan aman, perawatan kesehatan dini berupa 

imunisasi, deteksi dan intervensi dini akan timbulnya gejala penyakit. 

Pola asuh anak TK yang menyangkut kebutuhan biomedis akan 

dijabarkan lebih lanjut pada sub bab 3.3.2.1, 3.3.2.2, dan 3.3.2.3. 

 

3.3.2.1 Makanan untuk Anak Pra Sekolah  

Seorang anak usia TK sedang mengalami masa tumbuh 

kembang yang amat pesat. Pada masa ini, proses perubahan fisik, 

emosi, dan sosial anak berlangsung dengan cepat (Rumini dan 

Sundari, 2004). 

Makanan untuk anak harus mengandung kualitas dan 

kuantitas cukup untuk menghasilkan kesehatan yang baik. 

Kekurangan gizi akan mengakibatkan anak mudah diserang 

penyakit karena daya tahan tubuh menurun (Herwin, 2004). 

Menurut Santoso dan Ranti (2004), jika dilihat dari segi 

umur, anak TK berusia tiga sampai dengan lima tahun. Maka 

anak ini dikelompokkan dalam anak balita (bawah lima tahun). 
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Pada masa ini berlangsung proses tumbuh kembang yang pesat 

sehingga memerlukan zat gizi yang tinggi setiap kilogram berat 

badannya. 

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi ke-IV 

menganjurkan kecukupan gizi rata-rata  bagi anak pra sekolah 

yang dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kecukupan Gizi Rata-rata bagi Anak Pra Sekolah 
Golongan 

Umur 
Berat 
(kg) 

Tinggi 
(cm) 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

1-3 tahun 12 89 1220 23 
4-6 tahun 18 108 1720 32 

   Sumber: Pudjiadi. 1990. Ilmu Gizi Klinis pada Anak. Jakarta: FKUI  

Dari asupan makanan yang dikonsumsi, dianjurkan agar 

jumlah energi yang diperlukan oleh anak didapat dari 50-60% 

karbohidrat, 25-35% lemak, sedangkan selebihnya (10-15%) 

berasal dari protein (Pudjiadi, 2000). Bagi anak pra sekolah  

ragam makanan sehari-harinya dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Ragam Makanan Berdasarkan Waktu Makan  dalam 
Sehari 

Waktu Makan Makanan Terdiri dari 
Makan Pagi: Bubur beras atau roti disemir dengan 

mentega atau margarin 
Telur, daging atau ikan 
Satu gelas susu 

Makan Siang: 
 

Nasi 
Daging, ayam, ikan, telur, tahu, atau 
tempe 
Sayur seperti tomat, wortel, bayam 
Buah, seperti pisang, jeruk, pepaya, apel 
Satu gelas susu 

Makan sore/malam: 
 

Nasi atau roti disemir dengan mentega 
atau margarin 
Daging, ayam, ikan, tahu, atau tempe 
Sayur mayur 
Buah atau puding 
Satu gelas susu 

Sumber: Pudjiadi. 1990. Ilmu Gizi Klinis pada Anak. Jakarta: FKUI  
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Diantara makan pagi dan makan siang, juga antara makan 

siang dan makan malam anak dapat diberi snack seperti biskuit, 

keju, kue basah, es krim. Jangan memberikan makanan tersebut 

terlalu banyak hingga mengganggu nafsu makannya diwaktu 

makan siang atau makan malam (Pudjiadi, 1990).  

   

3.3.2.2 Pemeliharaan kesehatan Anak TK 

Untuk menjaga agar tetap sehat, anak TK perlu melakukan 

kebiasaan berikut ini (Santoso dan Ranti, 2004): 

1. Tidur tujuh hingga 8 jam sehari. 

2. Makan tiga kali sehari dengan hanya sedikit makan makanan 

kecil, diantaranya makan pagi tiap hari. 

3. Mempertahankan berat tubuh yang dikehendaki. 

4. Melakukan latihan jasmani secara teratur. 

5. Istirahat cukup 

6. bermain dan rekreasi yang cukup. 

Menurut Santoso dan Ranti (2004), pemeliharaan 

kesehatan anak TK meliputi: 

1. Kesehatan lingkungan 

Lingkungan untuk anak TK adalah lingkungan sekolah 

dan lingkungan rumah. Pemeliharaan kesehatan lingkungan 

di sekolah TK dititikberatkan kepada pengawasan terhadap 

berbagai faktor lingkungan yang memudahkan timbulnya 

penyakit atau mempengaruhi derajat kesehatan anak TK. 
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Penjagaan lingkungan adalah misalnya pada lingkungan 

bermain, alat permainan diatur secara rapi. Selesai bermain, 

alat dikembalikan ke tempat semula, dan hal ini dibiasakan 

kepada anak. Penjagaan lain adalah membiasakan anak 

menjaga kebersihan diri. Hal ini juga berlaku dalam hal 

berpakaian, makan, dan semua kegiatan anak sehari-hari. 

Kebersihan lingkungan tempat tinggal ataupun sekolah, 

mencakup halaman yang asri dan bersih, ada tempat 

pembuangan sampah yang tertutup, saluran air limbah yang 

cukup, untuk menyalurkan air kotor, cahaya matahari yang 

cukup, dan ventilasi untuk pertukaran udara yang cukup. 

Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi 

bangunan yang tidak membahayakan pengguninya, akan 

menjamin keselamatan dan kesehatan pengguninya, misalnya 

ventilasi dan pencahayaan yang cukup, tidak penuh sesak, 

cukup leluasa bagi anak untuk bermain, bebas polusi, maka 

akan menjamin tumbuh kembang anak (Soetjiningsih, 1995). 

2. Kesehatan Gigi 

Sejak kecil anak dilatih mengenai kebersihan giginya. 

Sebelum tidur, bangun tidur, dan sesudah makan, gigi 

dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi yang baik dan 

pasta gigi yang sesuai. Pemeliharaan gigi juga termasuk 

memperhatikan makanan yang dikonsumsi, cokelat, permen, 

dan makanan lain yang amat manis sebaiknya dihindari. 
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3. Kesehatan Mata 

Sifat penyakit mata ada 2 macam, yaitu penyakit mata 

yang menular dan penyakit mata yang tidak menular. 

Penyakit mata dapat mengalami kebutaan sehingga harus 

ditangani dengan segera apabila ada keluhan, kelainan, dan 

terasa sakit. Mata yang baik berfungsi sebagai salah satu 

keadaan yang menunjang perkembangan kemampuan anak. 

Pemeriksaan kesehatan mata harus dilakukan secara 

teratur dan benar. Perlu diperhatikan kualitas makanan, 

mengandung vitamin A atau provitamin A. Jangan sampai 

ada benda sekecil apapun masuk ke dalam mata. Jika mata 

terasa tidak enak, teteskan air pembersih mata supaya kotoran 

yang masuk dapat larut atau bergeser ke sudut mata dan 

diambil dengan kapas. Sebaiknya anak diberi kesempatan 

tidur yang cukup, agar mata dapat beristirahat. Hindarkan 

bermain dengan benda tajam, dan jangan melihat langsung ke 

arah matahari pada tengah hari terutama jika terjadi gerhana 

matahari total. 

Penularan penyakit mata dapat melalui sapu tangan, 

handuk, dan lalat(Entang, 1991). 

4. Kesehatan Kulit 

Kebersihan badan sangat penting bagi anak, selain 

supaya tidak berbau keringat, juga agar tidak tumbuh jamur, 

berkembang biak bakteri, parasit, atau gangguan serangga. 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja … Ana Nur Filiya



                                                                                                                           18
 

Anak dibiasakan mandi memakai sabun. Pemilihan sabun 

perlu dilakukan mengingat terdapat kulit yang tidak cocok 

dengan jenis sabun tertentu. 

Ada berbagai penyebab penyakit kulit antara lain 

parasit, semacam kutu kecil, bakteri, jamur, udara panas, dan 

lembab. Air kotor tinggi kemungkinannya mengandung bibit 

penyakit sehingga menimbulkan gatal, kulit menjadi kasar, 

dan lainnya. Tanah yang kotorpun dapat menimbulkan 

penyakit kulit. 

Sebelum tidur, biasakan anak mencuci kaki, tangan, dan 

bagian tubuh yang berkeringat atau rapat/berlipatan. 

5. Kesehatan Telinga 

Tujuan pemeliharaan kesehatan telinga adalah untuk 

menjaga kesehatan telinga dan daya dengar, serta 

menemukan gangguan keehatan telinga sedini mungkin. 

6. Kesegaran Jasmani 

Di TK, pemeliharaan kesegaran jasmani dilakukan 

melalui kegiatan olahraga yang teratur. Olahraga ini mampu 

merangsang produksi hormon pertumbuhan, yang berperan 

penting dalam proses pertumbuhan. Jaringan otot juga akan 

lebih membesar dengan aktifitas fisik yang cukup. 

Kegiatan olahraga di TK bersifat permainan dan 

kegiatan yang bermanfaat untuk memacu tumbuh kembang 

anak secara normal.   
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3.3.2.3 Kuantitas dan Kualitas Pertemuan Ibu dan Anak 

Ibu yang bekerja harus dapat membagi waktu untuk 

pekerjaan dan anak. Ibu tetap harus menghadapi anak dengan 

keceriaan dan keakraban meski dalam kondisi lelah sehabis 

bekerja. Seperti mendongeng, bermain kreatif atau sekedar 

bertanya tentang aktivitas anak seharian tadi. Jika terpaksa untuk 

memperpendek waktu kebersamaan dengan anak, maka ibu dapat  

dengan bahasa yang enak dan mudah diterima oleh anak. Ibu 

tidak boleh terbawa emosi jika anak tidak bisa mengerti kemauan 

ibu (Woolfsons, 2004). 

Ibu bekerja atau tidak bekerja memiliki pengaruh yang 

berbeda pada setiap anak. Positif dan negatifnya pengaruh 

tersebut kembali pada kreativitas seorang ibu dalam menciptakan 

anak yang kreatif. Ibu yang bekerja sebagai manajer misalnya 

yang hanya mempunyai waktu sedikit bisa saja mengolah 

waktunya menjadi berkualitas, daripada seorang ibu yang 

fisiknya ada di rumah tetapi tidak akrab dengan anaknya 

(Perempuan, 2008). 

Kuantitas pertemuan yang banyak dan berkualitas dengan 

anak memang keinginan setiap orang tua namun tidak semua 

orang tua mengerti bagaimana menciptakannya, bahkan pada ibu 

yang tidak bekerja. Sebenarnya yang utama adalah memahami 

kemauan anak, kebutuhan anak dan menyelami jiwanya termasuk 

apa yang diinginkannya. Pertemuan yang banyak tidak menjamin 
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kecerdasan anak akan meningkat, begitu pula sebaliknya. yang 

utama adalah kualitas dari setiap pertemuan  (Perempuan, 2008). 

 

3.4 Tumbuh Kembang Anak TK  

 Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang terjadi pada 

tiap makhluk. Pada manusia terutama kanak-kanak, proses tumbuh kembang 

ini terjadi dengan sangat cepat, terutama pada periode tertentu (Dinkes, 2006). 

 Pertumbuhan ( growth) berkaitan dengan masalah perubahan dalam 

ukuran fisik seseorang dan perkembangan (development) berkaitan dengan 

pematangan dan penambahan kemampuan (skill) fungsi organ  atau individu. 

Kedua proses ini terjadi secara sinkron pada setiap individu (Suriviana, 2008). 

 Anak Taman Kanak-kanak (TK) mempunyai ciri khas yaitu sedang 

dalam proses tumbuh kembang. Ia banyak melakukan kegiatan jasmani, dan 

mulai aktif berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun alam sekitarnya. 

Tumbuh kembang anak usia TK dapat dipantau melalui pengukuran fisiknya 

dan melalui pengamatan sikap atau perilaku anak. Secara nasional telah 

ditetapkan standar ukuran fisik maupun perkembangan emosi dan perilaku 

anak usia TK melalui kuesioner atau instrumen lain untuk memperoleh 

gambaran kondisi anak tersebut (Rumini dan Sundari, 2004). 

 Anak yang sehat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

normal dan wajar, yaitu sesuai standar pertumbuhan fisik anak pada umumnya 

dan memiliki kemampuan sesuai standar kemampuan anak seusianya. Selain 

itu anak yang sehat tampak senang, mau bermain, berlari, berteriak, meloncat, 

memanjat, tidak berdiam diri saja. Anak yang sehat kelihatan berseri-seri, 
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kreatif, dan selalu ingin mencoba sesuatu yang ada di sekelilingnya. Jika ada 

sesuatu yang tidak diketahuinya ia bertanya, sehingga pengetahuan yang 

dimilikinya selalu bertambah (Santoso dan Ranti, 2004). 

 Ciri-ciri anak sehat dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain segi fisik, 

psikis, dan segi sosialisasi: 

1. Dilihat dari segi fisik ditandai dengan sehatnya badan dan pertumbuhan 

jasmani yang normal. 

2. Segi psikis, anak yang sehat itu jiwanya berkembang secara wajar; pikiran 

bertambah cerdas, perasaan bertambah peka, kemauan bersosialisasi baik. 

3. Dari segi sosialisasi, anak tampak aktif, gesit, dan gembira serta mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Gambaran anak sehat jika dilihat dari tingkat inteligensinya (IQ) adalah 

sebagai berikut: 

1. Lebih dai 140  : Genius 

2. Antara 120-139 : Very Superior 

3. Antara 110-119 : Superior 

4. Antara 90-109  : Normal, rata-rata 

5. Antara 80-89  : sub-normal, bodoh 

6. Antara 70-79  : garis batas 

7. Antara 50-69  : debil (masih dapat dididik dan dilatih) 

8. Antara 30-49  : embecil (tidak dapat dididik) 

9. Kurang dari 30 : Idiot (tidak dapat dididik dan dilatih) 

Sumber: Sumadi Suryabrata, (1984). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali. 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja … Ana Nur Filiya



                                                                                                                           22
 

Anak sehat atau normal intelijensinya dapat masuk sekolah biasa bahkan 

yang lambat belajarnyapun  (slow learner) juga masuk sekolah biasa. Jika 

sejak usia TK kesehatan anak terpelihara, maka dapat diharapkan dalam 

proses belajarnya juga berhasil. Faktor kesehatan ini berpengaruh pada 

keberhasilan belajar anak karena anak dapat belajar dengan tenang, teratur, 

dan terus menerus (Santoso dan Ranti, 2004). 

Proses  tumbuh kembang seseorang merupakan hasil interaksi berbagai 

faktor yang saling terkait, yaitu faktor genetik/keturunan, lingkungan bio-

fisiko-psiko-sosial dan perilaku. Proses ini bersifat individual dan unik 

sehingga memberikan hasil akhir yang berbeda dan ciri tersendiri pada setiap 

anak (Suriviana, 2008). Materi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih 

mendalam akan dijabarkan pada sub bab pertumbuhan dan perkembangan. 

 

3.4.1 Pertumbuhan 

Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, 

jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu. 

Pertumbuhan bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), 

ukuran panjang (cm, meter), umur tulang, dan keseimbangan metabolik 

(retensi kalsium dan nitrogen tubuh) (Soetjiningsih, 1995). 

Pertumbuhan dapat diukur dengan status gizi. Status gizi adalah 

ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau 

perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu (Supariasa, 

2001). 
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Status gizi baik atau optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup 

zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, pertumbuhan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan 

secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Status gizi kurang terjadi 

bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi lebih essensial 

(Almatsier,2002). 

Peralatan yang dapat digunakan dalam menentukan status gizi 

antara lain adalah KMS, timbangan, tabel BB/TB, grafik lingkar kepala 

(LK), alat ukur tinggi badan, pita pengukur lingkar kepala. 

 

3.4.2 Perkembangan 

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur 

dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat 

diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini menyangkut 

adanya proses differensiasi dari sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan 

sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-

masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan 

emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya (Soetjiningsih, 1995). 

Instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat 

perkembangan anak adalah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KPSP 

(Kuesioner Pra Skreening Perkembangan), TDL (Tes Daya Lihat), TDD 

(Tes Daya Dengar). 
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3.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh dan Kembang Anak 

Menurut Dinkes Kalbar (2007), ada dua faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang optimal seorang anak, yaitu faktor dalam dan faktor luar. 

Faktor dalam adalah faktor yang ada di dalam diri anak itu sendiri baik 

faktor bawaan maupun faktor yang diperoleh dan faktor luar adalah faktor 

yang ada dalam lingkungan anak tersebut. Faktor dalam antara lain adalah: 

1) Hal-hal yang diturunkan dari orang tua, kakek nenek, atau generasi 

sebelumnya. Misalnya warna rambut, bentuk tubuh. 

2) Unsur berfikir dan kemampuan intelektual. 

 Misalnya: Kecepatan berfikir. 

3) Keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh 

 Misalnya: Kekurangan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan anak 

4) Emosi dan sifat-sifat (temperamen) tertentu. 

 Misalnya : Pemalu, pemarah, tertutup, dan lain-lain. 

Faktor luar meliputi keluarga, gizi, budaya, teman bermain, dan sekolah 

yang akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 

1) Keluarga 

Sikap dan kebiasaan keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak, 

hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara saudara, dan lain-

lain. Keluarga yang beresiko tinggi adalah lingkungan keluarga yang 

tidak menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal. Kondisi tersebut meliputi: 

1. Umur ibu kurang dari 20 tahun 
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2. Jumlah anak usia dibawah 3 tahun (batita) 2 atau lebih. 

3. Ibu/pengasuh anak tahu mengenai kebutuhan anak dan sulit 

menerima pesan kesehatan. 

4. Ibu/pengasuh anak mengabaikan atau tak acuh terhadap 

perkembangan anak. 

5. Rumah yang kacau dan kotor, yang ditandai oleh kurangnya 

perhatian terhadap keselamatan anak dan perawatan rumah, 

misalnya: panci tidak dicuci, rumah tidak disapu, anak-anak dalam 

keadaan kotor, keadaan rumah yang tidak teratur, dan lain-lain. 

6. Kemiskinan, yang ditandai oleh lingkungan pemukiman yang buruk, 

alat makan yang tidak higienis. 

2) Gizi 

Kekurangan gizi dalam makanan menyebabkan pertumbuhan anak 

terganggu yang akan mempengaruhi perkembangan seluruh dirinya. 

Kekurangan gizi tersebut meliputi kekurangan vitamin A, iodium, zat 

besi, dan mineral atau vitamin lain. 

3) Budaya 

Asuhan dan kebiasaan dari suatu masyarakat dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya: kebersihan lingkungan, 

kesehatan, pendidikan. 

4) Teman Bermain dan Sekolah 

Ada tidaknya teman bermain, tempat dan alat bermain, 

kesempatan pendidikan sekolah, akan mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak. 
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3.4.4 Aspek yang mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak bisa berbeda, namun 

demikian ada patokan umur tentang kemampuan apa saja yang perlu dicapai 

seorang anak pada umur tertentu. Adanya patokan itu dimaksudkan agar 

anak yang belum mencapai tahap kemampuan tertentu itu perlu dilatih 

berbagai kemampuan untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal. 

Menurut Depkes (2007), Ada 4 aspek tumbuh kembang yang perlu dibina 

dalam menghadapi masa depan anak yaitu perkembangan kemampuan gerak 

kasar, gerak halus, berbicara, bahasa, dan kecerdasan, dan kemampuan 

bergaul dan mandiri. Setiap perkembangan kemampuan tersebut akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perkembangan kemampuan gerak kasar 

Gerakan kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan 

sebagian besar bagian tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena 

dilakukan oleh otot yang lebih besar. Contohnya adalah gerakan 

membalik dari telungkup menjadi telentang atau sebaliknya, gerakan 

berjalan, dan gerakan berlari. 

2. Perkembangan Kemampuan gerak halus 

Gerakan halus hanya melibatkan bagian tubuh tertentu saja dan 

dilakukan oleh otot kecil, karena itu tidak begitu memerlukan tenaga. 

Gerakan halus memerlukan koordinasi yang cermat. Contohnya adalah 

gerakan mengambil sesuatu benda dengan hanya menggunakan ibu jari 

dan telunjuk tangan, gerakan memasukkan benda kecil ke dalam lubang, 
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membuat prakarya (menempel, menggunting), menari, menggambar, dan 

lain-lain. 

3. Perkembangan kemampuan berbicara, bahasa, dan kecerdasan. 

Anak dilatih untuk mau dan mampu berkomunikasi aktif 

(berbicara, mengucapkan kalimat, menyanyi, dan bentuk ungkapan lisan 

lainnya) dan komunikasi pasif (anak mampu mengerti orang lain). Pada 

anak usia TK kemampuan berfikir mulanya berkembang melalui kelima 

indra, misalnya dengan melihat warna, mendengar suara, mengenal rasa, 

dan lain-lain. 

Melalui kata-kata yang didengar dan diajarkan, ia mengerti bahwa 

segala sesuatu itu ada namanya. Daya fikir dan pengertian mulanya 

terbatas pada apa yang nyata (konkrit), yang dapat dilihat dan dipegang 

atau dimainkan. 

Melalui bermain atau latihan yang diberikan orang tua atau orang 

lain, setahap demi setahap anak akan mengenal, mengerti 

lingkungannya, dan mempunyai kemampuan merencanakan persoalan. 

Anak akan memiliki konsep/pengertian seperti : 

1) Konsep tentang benda, misal : meja, gelas, bola 

2) Konsep tentang warna, misal : merah, biru 

3) Konsep tentang manusia, misal : ibu, bapak, kakak 

4) Konsep tentang bentuk, misal : bulat, segitiga, dan lain-lain.  

4. Perkembangan kemampuan bergaul dan mandiri. 

Kebutuhan anak berubah dalam jumlah maupun derajat kualitasnya 

sesuai dengan bertambahnya umur anak. Dengan makin mampunya anak 
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melakukan gerakan motorik (seperti: berdiri, berjalan, berbicara), anak 

terdorong untuk melakukan sendiri berbagai hal dan terdorong untuk 

bergaul dengan orang lain selain anggota keluarganya sendiri. Anak 

perlu berkawan, luas pergaulan perlu dikembangkan pula, dan anak perlu 

diajar tentang aturan disiplin, sopan santun, dan sebagainya agar tidak 

canggung dalam memasuki lingkungan baru. 

 

3.5 Gangguan Kesehatan Anak Usia TK 

Menurut Santoso dan Ranti (2004), gangguan kesehatan pada anak usia 

taman kanak-kanak antara lain disebabkan oleh karena asupan makanan yang 

kurang dan gangguan psikis. 

1. Asupan Makanan yang Kurang 

Asupan makanan yang kurang dapat menurunkan sistem imunitas 

tubuh. Sistem inunitas tubuh yang menurun menyebabkan anak 

rentan/mudah terserang penyakit. 

2. Gangguan Psikis 

Gangguan psikis dapat terjadi secara temporer maupun rutin. Contoh 

temporer adalah: pada malam hari anak bermimpi yang menyeramkan, 

pada pagi hari anak bangun dan merasa ketakutan. Gangguan yang bersifat 

rutin adalah setiap akan disuntik anak merasa takut sekali, menangis dan 

meronta-ronta. Anak yang pernah disuntik dan terasa sakit akibatnya 

secara psikologis anak sudah sakit sebelum disuntik. 

Menurut Santoso dan Ranti (2004), berbagai penyakit dapat dialami 

anak TK. Penyakit anak yang sering menyerang, sehingga perlu  dicegah, 
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antara lain cacar air, demam berdarah, mencret (Diare), polio, ngompol, 

disentri. Beberapa gejala penyakit yang sering muncul pada anak TK  

adalah pilek, suara serak, dan selera makan berkurang. Penjelasan 

mengenai gejala penyakit akan dijabarkan sebagai berikut:  

1) Pilek 

Penyebabnya adalah virus, bersifat mudah menular terutama pada 

anak yang masih kecil dan kondisi fisiknya lemah. Bagian yang 

diserang adalah saluran pernafasan. Gejalanya adalah: kepala pusing, 

badan agak panas, hidung tersumbat, dari hidung keluar lendir yang 

encer. 

2) Suara serak 

Jika pilek disertai suara serak berarti infeksi dan pembengkakan 

telah terjadi pada pangkal tenggorokan. Lebih lanjut akan terjadi 

penyempitan pada mulut saluran tenggorokan dan akhirnya 

menimbulkan sumbatan pernapasan. Sebaiknya anak dibawah ke 

dokter. 

3) Selera makan berkurang 

Ketika terserang penyakit selera makan anak hilang. Jika anak 

sudah mulai mau makan berarti kesehatan anak membaik. 
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 
  
4.1 Kerangka Konseptual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karakteristik Keluarga: 
1. Jumlah anggota 

keluarga 
2. Pendapatan keluarga 
3. Pengeluaran pangan 

dan non pangan 
keluarga 

Karakteristik Ibu: 
1. Umur 
2. Tingkat Pendidikan 
3. Pengetahuan Gizi 
4. Pekerjaan 

a. Jenis pekerjaan 
b. Lama waktu kerja sehari 
c. Alasan bekerja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

    

 

Pola Makan: 
1. Tingkat konsumsi 

kalori dan protein 
2. Frekuensi makan 
3. Makanan kesukaan 
4. Makanan pantangan 
5. Kebiasaan Makan 

Genetik 

Karakteristik Anak 
TK: 

1. Umur 
2. Jenis Kelamin 
3. Urutan 

kelahiran anak 

Pola Asuh : 
1. Intensitas pertemuan ibu dan anak 
2. Lama waktu ibu bersama anak 
3. Aktivitas yang dilakukan ibu pada 

saat bertemu/bersama anak 
4. Komunikasi antara ibu dengan anak 
5. Penentu menu makan keluarga 

Infeksi/penyakit: 
1. Batuk/pilek 
2. Diare 
3. dll 

Tumbuh Kembang Anak 
TK: 

1. Pertumbuhan, diukur 
dengan status gizi 
(BB/TB) 

2. Perkembangan, 
diukur dengan KPSP 

 

 
  = Diteliti 

  = Tidak diteliti 
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Keterangan: 

Tumbuh kembang anak TK dipengaruhi oleh faktor genetik, 

infeksi/penyakit, pola makan, dan pola asuh. Faktor genetik dan infeksi/penyakit 

tidak diteliti pada peneitian ini. Pertumbuhan diukur dengan status gizi 

menggunakan indeks berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) dan untuk 

perkembangannya diukur menggunakan Kuesioner Pra-Skreening Perkembangan 

(KPSP) sesuai dengan usia anak TK. Sedangkan untuk pola makan diukur dari 

tingkat konsumsi kalori dan protein, frekuensi makan, makanan kesukaan, 

makanan pantangan, dan kebiasaan makan. Pola asuh diukur dari intensitas 

pertemuan ibu dengan anak setiap hari, aktivitas ibu saat bertemu anak, 

komunikasi antara ibu dengan anak, penentu menu makan, dan perawatan 

kesehatan. Perawatan kesehatan tidak diteliti pada penelitian ini. Pola asuh itu 

sendiri dipengaruhi oleh karakteristik anak dan karakteristik ibu. Karakteristik 

anak terdiri dari umur, jenis kelamin, dan urutan kelahiran anak. Untuk 

karakteristik ibu antara lain meliputi umur, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, 

dan pekerjaan. Pekerjaan diukur dari jenis pekerjaan, lama waktu kerja dalam 

sehari, dan alasan ibu untuk bekerja. 
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BAB V  

METODE PENELITIAN 

 

5.I  Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasional yang dianalisis secara 

analitik dimana pengumpulan data dilakukan secara cross sectional yaitu 

pengamatan atau pengumpulan data secara serentak pada individu dari 

populasi tunggal pada satu saat atau satu periode tertentu (Bhisma, 1997). 

 

5.2   Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah semua anak TK Dharma Wanita 

Persatuan Kebonagung yang ibunya bekerja. Jumlah populasi (N) sebanyak 

67 anak (53,73 %). 

 

5.3   Sampel, Besar Sampel, Cara Penentuan Sampel dan Cara Pengambilan 

Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah anak TK yang ibunya bekerja. 

Sedangkan respondennya adalah ibu bekerja dari anak TK. 

Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus :  

n = N/1+N (d2) 

   = 67/1+67 (0,05 x 0,05) 

   = 58,12 ≈ 58 

Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 58 anak TK. 
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Cara penentuan dan pengambilan sampel dengan simple 

random sampling (acak sederhana), yaitu dengan cara mengundi 

semua populasi.  

 

5.4   Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita 

Persatuan Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1. TK Dharma Wanita Persatuan Kebonagung berada di salah satu desa 

yang paling banyak perumahannya di Kecamatan Sukodono. 

2. Murid TK Dharma Wanita Persatuan Kebonagung sebagian besar adalah 

pendatang yang tinggal di perumahan dan ibunya bekerja. 

3. Belum pernah ada penelitian yang sama di tempat tersebut. 

Waktu yang digunakan untuk pengambilan data selama kurang lebih  1 

(satu) bulan, yaitu pada tanggal 23 Juni sampai dengan 23 Juli 2008. 

 

5.5  Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Cara Pengukuran, Cara 

Penilaian, Penilaian 

Variabel penelitian, definisi operasional, cara pengukuran, cara penilaian, 

penilaian dapat dilihat pada tabel 5.1 : 
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Tabel 5.1 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Cara Pengukuran, Cara 
Penilaian, dan Skala Data 

No. Variabel Definisi Operasional Cara 
Pengukuran Cara Penilaian Skala 

Data 
 
 

1. 
 
 

 

Variabel 
Independen:  
Karakteristik 
Ibu, antara lain: 
a. Umur 

 
 
 
 
b. Tingkat 

pendidikan 
 
 
 
 
c. Pengetahuan 

gizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Pekerjaan 
 

 
 
Semua kondisi ibu yang 
bekerja dari anak TK. 
Lama hidup ibu yang 
dihitung dari tahun 
kelahiran hingga saat 
penelitian dilakukan. 
 
pendidikan formal yang 
pernah ditempuh ibu  
 
 
 
 
Penguasaan ibu tentang 
hal-hal yang 
berhubungan dengan 
penyediaan makanan 
untuk anak TK dan 
makana bergizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas yang 
dilakukan ibu hampir 
tiap hari yang 
menghasilkan uang, 
dengan karakteristik: 
a. Jenis Pekerjaan 
 
 
 
 
b. Waktu kerja, adalah 

waktu yg dipakai 
untuk bekerja dalam 
sehari. 

 
c. Alasan bekerja, 

adalah pertimbangan 
ibu untuk bekerja 

 
 
 
 

Kuisioner 
 
 
 
 

Kuisioner 
 
 
 
 
 

Kuisioner 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuisioner 
 

 
 
 

Kuisioner 
 
 

 
 

Kuisioner 
 

 

 
 
 
 
1. 20-29 tahun 
2. 30-39 tahun 
3. 40-49 tahun 
 
 
1. SD 
2. SLTP 
3. SLTA 
4. Perguruan 

Tinggi 
 
Skoring, 
dengan 
penilaian: 
1. Kurang, 

bila <60% 
jawaban 
benar 

2. Cukup, bila 
60-80% 
jawaban 
benar 

3. Baik, bila 
>80% 
jawaban 
benar 

(Khomsan, 
dkk, 2004) 
 
 
 
 
 
1. Swasta  
2. Wiraswasta  
3. PRT 
4. Polwan 
 
1. <8 jam/hari 
2. 8 jam/hari 
3. >8 jam/hari 
 
 
1. Kebutuhan  
    ekonomi 
2. Kebutuhan    
    sosial 
3. Kebutuhan 
    ekonomi  
    dan sosial 

 
 

 
 

Interval 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 

 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nominal 

 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
Nominal 
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No. Variabel Definisi Operasional Cara 
Pengukuran Cara Penilaian Skala 

Data 
2. karakteristik 

anak TK: 
a. Umur 
 
 
 
 
b. Jenis Kelamin 
 
 
 
 
c. Urutan 

Kelahiran 
anak 

Ciri-ciri anak TK yang 
meliputi: 
Lama hidup anak yang 
dihitung dari tanggal 
kelahiran hingga 
wawancara dilakukan. 
 
Ciri yang 
menggambarkan bahwa 
anak TK tersebut laki-
laki atau perempuan 
 
 Urutan kelahiran anak 
dari saudaranya dalam 
keluarga 
 

 
 

Kuisioner 
 
 
 
 

Kuisioner 
 

 
 

 
Kuisioner  

 
 
1. 4 tahun 
2. 5 tahun 
3. 6 tahun 
 
 
1. Laki-laki 
2. Perempuan 
 
 
 
1. Pertama 
2. Kedua 
3. Ketiga 

 
 

Ordinal 
 

 
 

 
Nominal 

 
 
 

 
Ordinal 

3. Pola Asuh, yang 
terdiri dari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuantitas: 
1) Intensitas 

bertemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Lama waktu 

ibu bersama 
anak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Penerapan asuhan 
terhadap anak TK yang 
meliputi kuantitas 
(intensitas bertemu dan 
lama waktu bertemu ibu 
dengan anak) dan 
kualitas (aktivitas yang 
dilakukan ibu dengan 
anak, komunikasi ibu 
dan anak, dan penentu 
menu makan keluarga). 

 
Jumlah pertemuan ibu 
dengan anak setiap hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lama waktu yang 
dimiliki ibu untuk 
bersama anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuesioner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuesioner 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuesioner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilakukan 
skoring, 
kemudian 
dibedakan 
menjadi: 
1. Baik, jika   
    skor 15-19 
2. Sedang, jika  
    skor 10-14 
3. Kurang, jika  
    skor < 10 
 
1. Sangat 

sering  
     (> 4 kali) 
2. Sering 
     (4 kali) 
3. Kadang-

kadang  
     (3 kali) 
4. Jarang 

(2 kali) 
5. Sangat 

Jarang 
     (1 kali) 
 
1. Sangat 

lama: 10-15 
jam 

2. Lama: 7-
<10 jam 

3. Cukup 
lama: 5-<7 
jam 

4. Kurang 
lama: 2-<5 
jam 

5. Sangat 
kurang 
lama:<2jam 

 

Ordinal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
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No. Variabel Definisi Operasional Cara 
Pengukuran Cara Penilaian Skala 

Data 
 Kualitas: 

1) Aktivitas ibu 
pada saat 
bertemu anak 

  
 
 
 
2) Komunikasi 

ibu-anak 
 
 
 
3) Penentu menu 

makan 
keluarga 

 
Berbagai aktivitas yang 
dilakukan ibu saat 
bersama /bertemu anak 
tiap hari. 
 
 
 
Arah pembicaraan 
antara ibu dan anak saat 
bertemu 
 
 
Siapa yang mengatur/ 
menentukan pola menu 
dalam keluarga  

 
Kuesioner 

 
 

 
 
 
 

Kuesioner 
 
 
 

 
Kuesioner 

 
 
 

 
1. Bermain 
2. Belajar 
3. Makan 
4. Tidur 
5. Menonton 

televisi 
 

1. Searah (ibu/ 
anak saja) 

2. Dua arah 
(ibu-anak) 

 
1. Ibu 
2. Ibu & anak 
3. Nenek 

 
Nominal 

 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 

 
 
 
Nominal 

4 Pola Makan, 
yang meliputi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Tingkat 

konsumsi 
energi dan 
protein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Frekuensi 

Makan 
 
 
c. Makanan 

kesukaan 
 
 
 
 
 
d. Makanan 

pantangan 

Pola makan anak TK 
yang meliputi tingkat 
konsumsi energi dan 
protein, frekuensi 
makan, makanan 
kesukaan, dan makanan 
pantangan 
 
 
 
 
 
Besarnya asupan energi 
dan protein dari 
makanan yang 
dikonsumsi anak TK 
selama sehari semalam 
dibandingkan dengan 
angka kecukupan yang 
dianjurkan, yang 
dinyatakan dalam 
persen. 
 
 
 
Frekuensi makan nasi 
dan lauk anak TK 
dalam sehari 
 
Makanan yang disukai 
anak TK 
 
 
 
 
 
Makanan yang tidak 
bolah/dipantang anak 
TK 

Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara 
dengan 
bantuan 

lembar food 
recall 24 

hours 
 
 
 
 
 
 
 

Kuesioner 

Dilakukan 
skoring, 
kemudian 
dibedakan 
menjadi: 
1. Baik, jika    
    skor 15-19 
2. Sedang, jika  
    skor 10-14 
3. Kurang, jika  
    skor < 10 
 
1. Baik = > 

100% RDA 
2. Sedang = 

80-99,9% 
RDA 

3. Kurang 
=70-79,9% 
RDA 

4. Defisit = 
<70% RDA 

(Depkes RI, 
1990) 
 
1. < 3 kali 
2. 3 kali 
3. > 3 kali 
 
1. Mie instant  
2. Sayur/buah  
3. Ikan /telur/   
   daging/ayam 
4. Semua  
    makanan 
 
1. Es dan chiki 
2. Telur&ikan 
3. Ikan laut 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
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No. Variabel Definisi Operasional Cara 
Pengukuran Cara Penilaian Skala 

Data 
 
 

5.  

Variabel 
Dependent: 
Pertumbuhan 
Anak TK 
 
 

 
 
Pertumbuhan/bertamba
hnya ukuran fisik tubuh 
anak TK yang diukur 
secara antropometri 
melalui status gizi 
(indeks BB/TB) dengan 
menggunakan 
klasifikasi WHO-
NCHS 

 
 
• BB diukur 

dengan 
timbangan 
digital dan 

• Tinggi 
badan 
diukur 
dengan 
mikrotoa 

 
 

1.  Normal: -2 
SD s/d +2 
SD atau gizi 
baik 

2.  Kurus: -2 
SD s/d -3 
SD atau gizi 
kurang 

3. Kurus 
sekali: < -3 
SD atau gizi 
buruk 

4. Gemuk: > 
+2 SD atau 
gizi lebih 

 

 
 

Ordinal 

6. Perkembangan 
Anak TK 

Tingkat perkembangan 
yang dicapai anak 
sesuai dengan umur 
yang dinilai melalui 
KPSP 

Kuesioner 
Pra 
Skreening 
Per-
kembangan 
anak (KPSP) 

Perkembangan 
anak: 
1. Sesuai (S)      

jika 
jawaban 
“Ya” =9/10 

2. Meragukan 
(M) jika 
jawaban 
“Ya” =7/8 

3. Kemungkin
an ada 
penyimpan
gan jika 
jawaban 
“Ya” 
=6/kurang 

Ordinal 
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5.6     Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data dalam pendidikan ini dibagi menjadi 2,yaitu: 

a. Data Primer. 

a) Wawancara langsung dengan pengasuh dan ibu anak TK (di 

sekolah/kunjungan ke rumah) dengan menggunakan kuesioner, 

untuk mengetahui karakteristik ibu, karakteristik pekerjaan ibu, 

pola asuh (intensitas pertemuan ibu dengan anak setiap hari, 

lama waktu ibu bersama anak, aktivitas yang dilakukan ibu saat 

bersama anak, komunikasi ibu dengan anak, dan penentu menu 

makan dalam keluarga), dan kebiasaan makan anak dengan 

bantuan lembar food recall 24 hours. 

b) Menimbang berat badan anak TK dengan timbangan digital dan 

mengukur tinggi badan anak dengan mikrotoa untuk 

mengetahui pertumbuhan (status gizi berdasarkan BB/TB). 

c) Skrining/pemeriksaan perkembangan anak TK dengan 

menggunakan Kuesioner Pra Skrening Perkembangan (KPSP). 

b.  Data Sekunder 

Gambaran umum Taman Kanak-kanak Dharma Wanita 

Persatuan Kebonagung. 

2. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah Lembar 

kuesioner, alat timbang digital, mikrotoa, dan Kuesioner Pra Skreening 

Perkembangan (KPSP). 
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5.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

5.7.1 Kuesioner 

Data kuesioner karakteristik ibu, karakteristik anak TK, 

pola asuh, dan pola makan yang telah terkumpul diedit terlebih 

dahulu. Pengeditan data dilakukan di tempat pengumpulan data 

dan diperiksa mengenai kelengkapan jawaban, keterbacaan 

tulisan, kesesuaian jawaban dan kesesuaian ukuran. Selanjutnya 

semua data dikoding (diberi kode) dan dimasukkan SPSS. Data 

dianalisa dengan statistik deskriptif dan disajikan dalam tabel 

frekuensi. 

Variabel yang dicari hubungannya, ditabulasi silang 

(crosstabs) kemudian analisa dilakukan berdasarkan uji 

hubungan dengan menggunakan uji Spearman pada data yang 

berskala data ordinal dan ordinal.  

 
5.7.2 Antropometri 

Data pertumbuhan didapat dengan menimbang berat badan 

(dalam Kg) dan mengukur tinggi badan (dalam Cm). Kemudian 

mencari angka standar deviasi (SD) masing-masing anak dengan 

menggunakan Tabel Berat Badan/Tinggi Badan (Direktorat Gizi 

Masyarakat 2002). Setelah itu standar deviasi (SD) yang 

diperoleh dari Tabel Berat Badan/Tinggi Badan diinterpretasikan 

dengan kategori: 

1. Normal: -2 SD s/d +2 SD atau gizi baik 

2. Kurus: -2 SD s/d -3 SD atau gizi kurang 
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3. Kurus sekali: < -3 SD atau gizi buruk 

4. Gemuk: > +2 SD atau gizi lebih 

Data pertumbuhan yang telah terkumpul diedit dan dikode. 

Kemudian dimasukkan SPSS untuk dianalisa. Data dianalisa 

secara statistik deskriptif dan disajikan dalam tabel frekuensi. 

Data pertumbuhan ditabulasi silang dengan data pola asuh untuk 

mencari hubungan dengan menggunakan uji statistik Spearman 

karena skala data adalah ordinal dan ordinal. 

Kesulitan dalam pengambilan data ini adalah anak TK sulit 

untuk berdiri pada posisi tegak sempurna dan berdesakan ingin 

lebih dulu diukur dan ditimbang. 

 

5.7.3 Tes Perkembangan 

Tes perkembangan anak TK menggunakan Kuesioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP). Pertama, menentukan umur 

anak, lalu memilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. 

Kemudian menanyakan pertanyaan dalam formulir KPSP secara 

berurutan. Setiap pertanyaan hanya ada 1 jawaban, ”Ya” atau 

”Tidak”. Selanjutnya menginterpretasi hasil KPSP, dengan 

kategori: 

1. Bila jumlah jawaban ”Ya” = 9 atau 10, berarti perkembangan 

anak sesuai dengan tahap perkembangannya (S). 

2. Bila jawaban ”Ya” = 7 atau 8, berarti perkembangan anak 

meragukan (M). 
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3. Bila jawaban ”Ya” = 6 atau kurang, kemungkinan ada 

penyimpangan (P). 

Data perkembangan yang sudah terkumpul diedit, lalu 

dikoding dan dimasukkan SPSS untuk dianalisa. Data dianalisa 

secara statistik deskriptif dan disajikan dalam tabel frekuensi. 

Kemudian data perkembangan ditabulasi silang dengan data pola 

asuh untuk mencari hubungan dengan menggunakan uji statistik 

Spearman karena skala data adalah ordinal dan ordinal. 

 

5.7.4 Food Recall 

Tingkat konsumsi energi dan protein diperoleh dari 

wawancara dengan menggunakan Food Recall. Data yang 

terkumpul diedit lalu dimasukkan dalam Food Processor CD 

menu Gizi untuk mengetahui jumlah asupan energi dan protein 

anak sehari. Setelah itu menentukan AKG anak dengan rumus: 

Berat Badan anak   
Berat Badan standar 
 
Berat Badan standar adalah berat badan yang ada dalam daftar 

AKG (1993). Kemudian dilakukan perbandingan pencapaian 

konsumsi energi dan protein anak dengan Angka Kecukupan 

Gizi (AKG) dengan rumus: 

Tingkat konsumsi energi atau protein anak sehari  
AKG Anak 
 

 

X AKG energi atau protein sesuai umur 

 

X  100% 
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Setelah itu dilakukan interpretasi tingkat konsumsi dengan 

klasifikasi berdasarkan Buku Pedoman Petugas Gizi Puskesmas, 

Depkes RI (1990):  

1. Baik = > 100% RDA 

2. Sedang = 80-99,9% RDA 

3. Kurang =70-79,9% RDA 

4. Defisit = <70% RDA 

Data yang terkumpul diedit lalu dikoding kemudian 

dimasukkan SPSS untuk dianalisa. Data dianalisa secara statistik 

deskriptif dan disajikan dalam tabel frekuensi. 

Kesulitan dalam pengumpulan dan pengolahan data ini 

adalah responden sering kali lupa atau bahkan tidak tahu 

makanan apa saja yang telah dimakan anaknya kemarin dan 2 

hari yang lalu. Selain itu kesulitan lainnya adalah dalam  

menentukan ukuran berat dan jumlah makanan yang dikonsumsi 

anak kemarin dan 2 hari yang lalu dikhawatirkan kurang tepat. 

 

5.7.5 Food Frequency 

Data kebiasaan makan diperoleh dari wawancara 

menggunakan Food Frequency karena responden tidak dapat 

mengisi sendiri lembar Food Frequency. Data yang terkumpul 

diedit kemudian dihitung jumlah, persen dan selanjutnya 

disajikan dalam tabel frekuensi. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 
 

6.1   Gambaran Umum 

Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kebonagung diresmikan pada 

tanggal 17 Januari 1990 oleh Kepala Desa H. Abu Bakar dan diperkuat oleh 

Surat Keputusan  Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 015/I04.10/i-90 tentang SK Pendirian Sekolah 

Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kebonagung. Luas bangunan 141,55 

m, berdiri di atas tanah seluas 13.470 m, terletak di Desa Kebonagung 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 

Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kebonagung dipimpin oleh 

Kepala TK yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan memiliki guru 

(pegawai tidak tetap) sebanyak 8 orang, tukang kebun 1 orang dan penjaga 

sekolah 1 orang. Struktur organisasi TK Dharma Wanita dilampirkan pada 

lampiran 7. 

Pada periode pengajaran 2008/2009, semua murid berjumlah 120 anak 

yang terbagi menjadi 4 kelas, yaitu 2 kelas A dan 2 kelas B. Setiap kelas 

berisi 30 anak dengan dua guru pengajar. Dari seluruh jumlah murid, 

sebagian besar memiliki jenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 72 anak 

(60%). 

Setiap anak yang mendaftar untuk bersekolah di TK ini tidak memakai 

tes masuk. Orang tua cukup membayar uang pendaftaran sepuluh ribu 

rupiah, uang seragam, buku latihan, buku kotak, buku tulis, buku gambar, 

pensil, penghapus, krayon warna, gunting, tas sekolah, kotak pensil, dan 
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kertas lipat. Uang pendaftaran dan semua perlengkapan sekolah tersebut 

berjumlah Rp 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). 

Pada saat kelulusan tidak ada wisuda, tetapi ada kegiatan tamasya 

perpisahan ke beberapa tempat rekreasi atau acara perpisahan di rumah 

makan tertentu. Semua kegiatan yang dilakukan cenderung terlebih dahulu 

didiskusikan dengan pihak orang tua (wali murid). Iuran sumbangan 

pembayaran pendidikannya (SPP) setiap bulan adalah dua puluh lima ribu 

per bulan. Seminggu sekali proses belajar mengajar menggunakan komputer. 

Ekstrakurikuler yang ada adalah sempoa, menari, menyanyi, dan bahasa 

inggris. Setiap 3 bulan sekali terdapat Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian akhir semester (UAS) pada bulan ke enam. Pada pembelajaran kelas 

A, setiap kegiatan cenderung banyak permainannya. Anak lebih banyak 

dilatih pada kemampuan motorik kasar dan halus, berbicara, bahasa, dan 

kecerdasan (konsep tentang benda, warna, dan bentuk). Sedangkan 

pembelajaran di kelas B adalah pematangan dan pendalaman pada 

pembelajaran di kelas A. Kemampuan motorik kasar dan halus, berbicara, 

bahasa, dan kecerdasan anak semakin matang dan berkembang. Pengetahuan 

anak semakin luas, semakin berkembang, dan anak semakin mandiri. 

Sekolah masuk setiap hari mulai hari senin sampai hari sabtu. Sekolah 

masuk pukul tujuh pagi, kemudian istirahat pukul setengah sembilan sampai 

pukul sembilan, dan pulang pukul sepuluh pagi. Setelah bel tanda masuk 

sekolah berbunyi, anak berbaris dan masuk kelas sesuai dengan urutan 

barisannya.  
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Pada waktu istirahat anak dapat menggunakan semua mainan yang ada 

di dalam dan di luar kelas. Mainan yang ada di dalam kelas antara lain 

bombix, puzzle geometri bentuk masjid, rumah, kereta api, puzzle kertas, 

stempel bentuk benda (sayuran, buah, seterika, dan benda lainnya), balok, 

kubus, kerucut, prisma, dan bentuk geometri lainnya yang terbuat dari kayu. 

Sedangkan mainan yang ada di luar ruangan antara lain ayunan, jungkitan, 

kereta putar (dremulen), papan titian, tangga majemuk, dan papan luncur 

(seluncuran).  

Seminggu sekali, tepatnya setiap sabtu pagi, guru mengajak anak TK 

jalan-jalan keliling desa. Sekolah mengadakan makan bersama setiap bulan 

sekali. Makanan disediakan oleh beberapa ibu (wali murid) secara bergiliran 

setiap bulan sekali. Biaya makan bersama berasal dari iuran sumbangan 

pembayaran pendidikan (SPP) anak setiap bulan.  

Kegiatan makan bersama dilaksanakan hari sabtu setelah kegiatan 

jalan-jalan. Setelah semua anak mendapat jatah makan bersama, guru 

menanyakan nama makanan yang akan mereka makan tersebut. Kemudian 

dengan bahasa yang mudah mereka terima, guru menjelaskan kandungan 

gizi dan pentingnya makanan tersebut untuk pertumbuhan agar menjadi anak 

sehat. Sebelum makan, anak diajak berdoa bersama sesuai keyakinan 

masing-masing. Guru juga tidak lupa mengajak anak mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan. Setiap peraturan, baik perintah maupun 

larangan yang dilakukan oleh guru selalu disertai dengan penjelasan. 

Kalaupun tidak disertai penjelasan, mereka pasti bertanya alasannya dan 

terus bertanya sampai mendapat jawaban yang dapat mereka mengerti. 
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Tes perkembangan selalu diadakan setiap tahun sekali. Untuk kelas A, 

tes dilakukan atas permintaan orang tua. Sedangkan untuk kelas B, sekolah 

mewajibkan semua anak mengikuti tes perkembangan dengan pertimbangan 

untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang sekolah dasar (SD). Tes 

dilakukan oleh psikolog yang bekerja sama dengan pihak TK. Selanjutnya 

hasil tes perkembangan tersebut dibahas psikolog bersama guru dan orang 

tua (wali murid) mengenai tindakan kedepan yang sebaiknya dilakukan 

orang tua untuk anak. 

 

6.2 Karakteristik Ibu Bekerja 

Karakteristik responden yang diteliti yaitu mengenai umur, tingkat 

pendidikan, pengetahuan gizi, dan karakteristik pekerjaannya yang meliputi 

jenis pekerjaan, lama waktu kerja dalam sehari, dan alasan bekerja. 

Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang telah dibagikan kepada 58 

responden, diperoleh hasil data sebagai berikut. 

6.2.1 Umur 

Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 58 

orang dengan batasan usia yang digunakan adalah 20-49 tahun. 

Pembagian umur responden berdasarkan pada klasifikasi demografi 

yaitu 20-29 tahun, 30-39 tahun, dan 40-49 tahun. Rata-rata umur 

responden adalah 31 tahun. Standart deviasinya adalah 0,552 dari nilai 

rata-rata. 

Distribusi umur responden disajikan pada tabel 6.1 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 30-39 tahun 
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yaitu sebanyak 33 responden (56,9%), tetapi masih ada 2 responden 

(3,4%) yang berumur lebih dari 40 tahun. 

Tabel 6.1  Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 
Umur pada Bulan Juli 2008. 

 
Umur (Tahun) n % 

20-29  
30-39 
40-49 

23 
33 
  2 

39,7 
56,9 
  3,4 

Total 58 100 
 

6.2.2  Pendidikan 

Pendidikan terakhir yang ditamatkan responden dibedakan 

menjadi 4 kategori, yaitu SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan tinggi. 

Distribusi pendidikan terakhir responden disajikan pada tabel 6.2 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan 

terakhir SLTA yaitu sebanyak 27 orang (46,5%) dan masih ada 7 

responden (12,1%) yang hanya berpendidikan sekolah dasar (SD). 

Tabel 6.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 
TingkatPendidikan pada Bulan Juli 2008. 

 
Pendidikan Terakhir n % 

SD 
SLTP 
SLTA 
Perguruan Tinggi 

  7 
11 
27 
13 

12,1 
19,0 
46,5 
22,4 

Total 58 100 
 

6.2.3 Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan gizi responden mengenai makanan sehat, sumber 

protein, karbohidrat, vitamin, lemak, vitamin A, akibat kurang gizi, 

cara mencuci sayuran yang benar, garam beryodium dan ciri anak 

sehat. Pengetahuan gizi responden dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 
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baik, sedang, dan kurang. Distribusi pengetahuan gizi responden 

disajikan pada tabel 6.3 yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan gizi yang baik, yaitu sebanyak 42 

responden (72,4%). 

Tabel 6.3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Gizi Responden Bulan  
Juli 2008. 

 
Tingkat Pengetahuan n % 

Kurang 
Sedang 
Baik 

  1 
15 
42 

  1,7 
25,9 
72,4 

Total 58 100 
 

6.2.4 Pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan responden meliputi jenis pekerjaan, 

waktu kerja, dan alasan bekerja. Berdasarkan wawancara dan 

kuesioner yang telah dibagikan kepada 58 responden, diperoleh data 

sebagai berikut : 

1. Jenis Pekerjaan 

Jenis pekerjaan responden dibedakan menjadi 4 kategori, 

yaitu swasta (karyawan pabrik), wiraswasta (pedagang, meronce), 

pembantu rumah tangga (PRT), dan polisi wanita (polwan). 

Distribusi frekuensi jenis pekerjaan  responden disajikan pada tabel 

6.4 yang menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pekerjaan 

responden adalah swasta (karyawan pabrik), yaitu sebanyak 34 

orang (58,6%) dan ada 6 responden (10,3%) yang pekerjaannya 

adalah pembantu rumah tangga (PRT). 
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Tabel 6.4  Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden Bulan 
Juli 2008. 

 
Jenis Pekerjaan n % 

Swasta (karyawan pabrik) 
Wiraswasta (pedagang, meronce) 
Pembantu Rumah Tangga (PRT) 
Polisi Wanita (Polwan) 

34 
16 
  6 
  2 

58,6 
27,6 
10,3 
  3,5 

Total 58 100 
 

2. Lama waktu kerja 

Lama waktu kerja responden dibedakan menjadi 3 kategori, 

yaitu kurang dari 8 jam setiap hari, 8 jam setiap hari, dan kurang 

dari 8 jam setiap hari. Rata-rata waktu kerja responden adalah 8 

jam kerja setiap hari dan standart deviasinya adalah 0,7.  

Distribusi frekuensi waktu kerja responden disajikan pada 

tabel 6.5 yang menunjukkan bahwa sebagian besar waktu kerja 

responden adalah 8 jam sehari yaitu sebanyak 29 orang (50,0 %). 

Ditemukan juga responden yang bekerja dengan waktu kerja lebih 

dari 8 jam kerja sehari, yaitu sebanyak 12 responden (20,7%).  

Tabel 6.5  Distribusi Frekuensi Lama Waktu Kerja Responden 
Setiap Hari pada Bulan Juli 2008. 

   
Waktu Kerja/hari n % 

<8 jam/hari 
8 jam/hari 
>8 jam/hari 

17 
29 
12 

29,3 
50,0 
20,7 

Total 58 100 
 

3. Alasan Bekerja 

Alasan responden bekerja dibedakan menjadi 3 kategori, 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan 

karena kebutuhan ekonomi dan sosial. Data lengkap mengenai 
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alasan responden bekerja disajikan pada tabel 6.6 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar alasan bekerja responden 

adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yaitu sebanyak 44 

orang (75,9 %) dan terdapat 12 responden (20,7%) yang beralasan 

bekerja karena kebutuhan ekonomi dan sosial. 

Tabel 6.6  Distribusi Frekuensi Alasan Bekerja Responden Bulan 
Juli 2008. 

 
Alasan Bekerja n % 

Kebutuhan ekonomi 
Kebutuhan Sosial 
Kebutuhan Ekonomi dan Sosial 

44 
  2 
12 

75,9 
  3,4 
20,7 

Total 58 100 
 
 

6.3 Karakteristik Anak TK 

Karakteristik anak TK yang diteliti antara lain meliputi umur, jenis 

kelamin, dan urutan anak. Distribusi karakteristik anak TK disajikan pada 

tabel 6.7, tabel 6.8, dan tabel 6.9. 

6.3.1 Umur 

Anak TK yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 58 anak 

dengan batasan usia yang digunakan adalah 4-6 tahun. Pembagian 

umur yang digunakan adalah umur penuh (Completed Year) 

berdasarkan klasifikasi menurut Puslitbang Gizi Bogor (1980). Rata-

rata umur anak TK adalah 5 tahun 7 bulan dengan standart deviasi 

0,641 dari nilai rata-rata. 

Distribusi umur anak TK Dharma Wanita Kebonagung yang 

ibunya bekerja disajikan pada tabel 6.7 yang menunjukkan bahwa 
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umur anak TK sebagian besar adalah 5 tahun, yaitu sebanyak 27 anak 

(46,6 %) dan masih terdapat 5 anak yang berumur 4 tahun (8,6%). 

Tabel 6.7  Distribusi Frekuensi Karakteristik Anak TK Menurut Umur 
Bulan Juli 2008. 

 
Umur n % 

4 tahun 
5 tahun 
6 tahun 

  5 
27 
26 

  8,6 
46,6 
44,8 

Total 58 100 
 

6.3.2 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin anak TK terdiri dari laki-laki dan perempuan. 

Distribusi jenis kelamin anak TK Dharma Wanita Kebonagung yang 

ibunya bekerja disajikan pada tabel 6.8 yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar jenis kelamin anak TK adalah perempuan, yaitu 

sebanyak 30 anak (51,7 %). 

Tabel 6.8  Distribusi Frekuensi Karakteristik Anak TK Menurut Jenis 
Kelamin Bulan Juli 2008. 

 
Jenis Kelamin n % 

Laki-laki 
Perempuan 

28 
30 

48,3 
51,7 

Total 58 100 
 

6.3.3 Urutan Kelahiran Anak 

Urutan anak dari seluruh jumlah saudaranya dalam keluarga 

dikategorikan menjadi anak pertama, kedua, dan ketiga. Distribusi 

urutan kelahiran anak TK Dharma Wanita Kebonagung yang ibunya 

bekerja disajikan pada tabel 6.9 yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar anak TK adalah urutan anak pertama, yaitu sebanyak 36 anak 

(62,1%). 
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Tabel 6.9 Distribusi Frekuensi Karakteristik Anak TK Menurut Urutan  
 Kelahiran Anak Bulan Juli 2008. 

  
Urutan Kelahiran Anak  n % 

Pertama 
Kedua 
Ketiga 

36 
17 
  5 

62,1 
29,3 
  8,6 

Total 58 100 
 
 

6.4 Pola Asuh Anak TK 

Pola asuh pada penelitian ini meliputi intensitas pertemuan ibu dengan 

anak, lama waktu ibu bersama anak, aktivitas yang dilakukan ibu bersama 

anak, komunikasi ibu dan anak, dan penentu menu makan dalam keluarga. 

6.4.1 Intensitas Pertemuan Ibu dengan Anak 

Intensitas pertemuan dikategorikan sesuai dengan skala likert 

menjadi 5 yaitu sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, dan 

sangat jarang. Distribusi intensitas pertemuan ibu dengan anak 

disajikan pada tabel 6.10 yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

intensitas pertemuan ibu dengan anak TK adalah jarang, yaitu 

sebanyak 31 orang (53,4%). 

Tabel 6.10 Distribusi Intensitas Pertemuan Ibu dengan Anak TK 
Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Intensitas n % 

Sangat Jarang (1 kali) 
Jarang (2 kali) 
Kadang-kadang (3 kali) 
Sering (4 kali) 
Sangat sering (> 4 kali) 

  4 
31 
  5 
  8 
10 

  6,9 
53,4 
  8,6 
13,8 
17,2 

Total 58 100 
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6.4.2 Lama Waktu Ibu Bersama Anak 

Dalam penelitian ini lama waktu ibu bersama anak dikategorikan  

berdasarkan Skala Likert menjadi 5 yaitu, sangat lama, lama, cukup 

lama, kurang lama, dan sangat kurang lama. Distribusi lama waktu ibu 

bersama anak disajikan pada tabel 6.11 yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar lama waktu ibu bersama anak setiap harinya adalah 

kurang lama, yaitu sebanyak 19 orang (32,8 %). 

Tabel 6.11  Distribusi Lama Waktu Ibu Bersama Anak TK Dharma 
Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Lama Waktu Ibu Bersama Anak n % 

Sangat Kurang Lama (<2 jam) 
Kurang Lama (2 s.d <5jam) 
Cukup Lama (5 s.d <7 jam) 
Lama (7 s.d <10 jam) 
Sangat Lama (10 s.d 15 jam) 

  4 
19 
  8 
13 
14 

  6,9 
32,8 
13,8 
22,4 
24,1 

Total 58 100 
 

6.4.3 Aktivitas yang Dilakukan Ibu dengan Anak 

Distribusi aktivitas yang dilakukan ibu bersama anak disajikan 

pada tabel 6.12 yang menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas 

adalah makan, yaitu sebanyak 44 anak (75,8%). Aktivitas belajar 

sebanyak 36 (62%) anak, dan aktivitas bermain sebanyak 36 anak 

(62%). Aktivitas yang dilakukan oleh ibu dan anak bisa lebih dari satu 

aktivitas. Salah satu contoh misalnya aktivitas yang dilakukan ibu 

dengan anak bukan hanya makan saja tetapi juga bermain dan belajar. 
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Tabel 6.12  Distribusi Aktivitas yang Dilakukan Ibu dengan Anak di 
TK Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Aktivitas Ibu bersama Anak n % 

Bermain 
Belajar 
Makan 
Tidur 
Menonton televisi 

36 
36 
44 
12 
10 

62,0 
62,0 
75,9 
20,7 
17,2 

Total 58 100 
 

6.4.4 Komunikasi 

Komunikasi dibedakan menjadi 2 kategori yaitu komunikasi 

searah dan komunikasi dua arah. Distribusi komunikasi ibu dengan 

anak disajikan pada tabel 6.13 yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar komunikasi ibu dengan anak adalah komunikasi dua arah, yaitu 

sebanyak 44 responden (75,9 %). Sedangkan untuk komunikasi searah, 

sebanyak 14 responden (24,1%). 

Tabel 6.13  Distribusi Komunikasi Ibu dengan Anak di TK Dharma 
Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Komunikasi n % 

Searah 
2 (dua) arah 

14 
44 

24,1 
75,9 

Total 58 100 
 

6.4.5 Penentu Menu Makan 

Penentu menu makan dalam keluarga dibedakan menjadi 3 

kategori yaitu ibu, ibu dan anak, dan nenek. Distribusi penentu menu 

makan dalam keluarga disajikan pada tabel 6.14 yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar adalah ibu, yaitu sebanyak 40 orang (69 %). 

Penentu menu ibu dan anak sebanyak 13 responden (22,4%) dan 

penentu menu hanya nenek sebanyak 5 responden (8,6%). 
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Tabel 6.14   Distribusi Penentu Menu Makanan dalam Keluarga pada 
Anak TK Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Penentu Menu n % 

Ibu 
Ibu dan Anak 
Nenek 

40 
13 
  5 

69,0 
22,4 
  8,6 

Total 58 100 
  

Variabel pola asuh yang terdiri dari intensitas pertemuan ibu dengan 

anak, lama waktu bertemu, aktivitas yang dilakukan, komunikasi, dan 

penentu menu, kemudian dilakukan skoring. Sehingga dapat diketahui 

secara umum pola asuh yang telah dilakukan oleh ibu anak TK kepada 

anaknya termasuk dalam kategori baik, sedang, maupun kurang. Distribusi 

pola asuh oleh ibu yang bekerja dari anak TK Dharma Wanita Kebonagung 

disajikan pada tabel 6.15 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pola 

asuh ibu bekerja adalah sedang, yaitu sebanyak 33 responden (56,9%). 

Tabel 6.15 Distribusi Pola Asuh Ibu Bekerja pada Anak TK Dharma Wanita 
Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Pola Asuh n % 

Kurang  
Sedang 
Baik 

  8 
33 
17 

13,8 
56,9 
29,3 

Total 58 100 
 
   

6.5 Pertumbuhan Anak TK 

Pertumbuhan anak TK diukur dari status gizi menurut indeks BB/TB. 

Status gizi dikategorikan menjadi gemuk, normal, kurus. Distribusi 

pertumbuhan (status gizi) anak TK di TK Dharma Wanita Kebonagung 

disajikan pada tabel 6.16 yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

pertumbuhan (status gizi) anak TK menurut indeks BB/TB adalah normal, 
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yaitu sebanyak 47 anak (81 %). Terdapat juga anak yang mengalami 

permasalahan pertumbuhan, yakni 9 anak (15,5%) kurus, dan 2 anak (3,5%) 

gemuk. 

Tabel 6.16 Distribusi Pertumbuhan (Status Gizi) Anak TK Menurut Indeks 
BB/TB di TK Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Status Gizi  n % 

Kurus 
Normal 
Gemuk 

  9 
47 
  2 

15,5 
81,0 
  3,5 

Total 58 100 
 
 

6.6 Perkembangan Anak TK 

Perkembangan anak TK diukur dengan kuesioner pra skreening 

(KPSP) dan dikategorikan menjadi sesuai, meragukan, dan kemungkinan ada 

penyimpangan. Distribusi perkembangan anak disajikan pada tabel 6.17 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar perkembangan anak TK adalah sesuai, 

yaitu sebanyak 53 anak (91,4 %). Perkembangan anak yang meragukan 

sebanyak 4 anak (6,9%) dan terdapat 1 anak (1,7%) yang memiliki 

kemungkinan ada penyimpangan pada perkembangannya.  

Tabel 6.17 Distribusi Perkembangan Anak TK Dharma Wanita Kebonagung 
Bulan Juli 2008. 

 
Perkembangan  n % 

Kemungkinan ada penyimpangan 
Meragukan 
Sesuai 

  1 
  4 
53 

  1,7 
  6,9 
91,4 

Total 58 100 
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6.7 Pola Makan 

6.7.1 Tingkat Konsumsi Energi 

Nilai konsumsi energi anak TK dari hasil Food Recall 2 x 24 hours 

yang kemudian dihitung rata-rata konsumsi dan dibandingkan dengan 

angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan sesuai dengan kelompok 

umur. Tingkat konsumsi energi pada anak TK digolongkan menjadi 

defisit, kurang, sedang, dan baik berdasarkan buku pedoman petugas gizi 

puskesmas, Depkes RI (1990). Rata-rata konsumsi dan tingkat 

kecukupan (persen AKG) energi per hari adalah 1773, 25 Kkal ( 112,5% 

AKG) dan standart deviasinya adalah 147,1. 

Distribusi tingkat konsumsi energi anak TK disajikan pada tabel 

6.18 yang menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat konsumsi  energi  

anak TK termasuk dalam kategori baik, yaitu sebanyak 29 anak (50,0%), 

tetapi masih terdapat 2 anak (3,45%) yang tingkat konsumsi energinya 

defisit dan yang tingkat konsumsi energinya kurang sebanyak 7 anak 

(12,1%). 

Tabel 6.18  Distribusi Tingkat Konsumsi Energi TK Dharma Wanita 
Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Tingkat Konsumsi Energi n % 

Defisit 
Kurang 
Sedang 
Baik 

  2 
  7 
20 
29 

  3,4 
12,1 
34,5 
50,0 

Total 58 100 
 

6.7.2 Tingkat Konsumsi protein 

Nilai konsumsi protein anak TK dari hasil Food Recall 2 x 24 

hours yang kemudian dihitung rerata konsumsi dan dibandingkan 
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dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan sesuai dengan 

kelompok umur. 

Tingkat konsumsi protein pada anak TK digolongkan menjadi 

defisit, kurang, sedang, dan baik berdasarkan buku pedoman petugas gizi 

puskesmas, Depkes RI (1990). Rata-rata konsumsi dan tingkat 

kecukupan (persen AKG) energi per hari adalah 40 gram dan standart 

deviasinya adalah 9,749. 

Distribusi tingkat konsumsi energi anak TK disajikan pada tabel 

6.19 yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi  protein  anak TK 

sebagian besar termasuk dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 32 anak 

(25,86 %), tetapi masih terdapat 1 anak (1,72%) yang tingkat konsumsi 

proteinnya defisit dan 9 anak (15,52%) tingkat konsumsi proteinnya 

kurang.  

Tabel 6.19 Distribusi Tingkat Konsumsi Protein pada anak TK Dharma 
Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Tingkat Konsumsi Protein n % 

Defisit 
Kurang 
Sedang 
Baik 

  1 
  9 
21 
27 

  1,7 
15,5 
36,2 
46,6 

Total 58 100 
 

6.7.3 Kebiasaan Makan 

Kebiasaan makan anak TK diketahui melalui hasil tabel frekuensi 

makan (food frequency) yang terdiri dari kebiasaan mengkonsumsi 

makanan sumber tenaga, sumber protein, sayuran, susu, buah, dan serba 

aneka. Distribusi kebiasaan makan anak TK disajikan pada tabel 6.20 

yang menunjukkan bahwa sumber karbohidrat yang biasa dikonsumsi 
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semua anak sehari-hari adalah nasi. Makanan sumber protein yang biasa 

dikonsumsi semua anak sehari-hari adalah tahu dan tempe. Makanan 

sumber protein lainnya yang biasa dikonsumsi anak setiap hari adalah 

telur dengan frekuensi sekali sehari yaitu sebanyak 35 anak (60,3 %). 

Sayuran yang biasa dikonsumsi anak sehari-hari hanya wortel, yaitu 

sebanyak 5 anak (8,6 %). Buah-buahan yang biasa dikonsumsi setiap 

hari adalah pisang yaitu sebanyak 5 anak (8,6%). Semua anak biasa 

mengkonsumsi susu setiap hari dan sebagian besar dengan frekuensi 2 

kali sehari  yaitu sebanyak 32 anak (55,2 %). Jenis serba aneka yang 

biasa dikonsumsi sehari-hari adalah coklat yaitu sebanyak 34 anak 

(58,6%). 
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Tabel 6.20 Distribusi Kebiasaan Makan Anak TK di TK Dharma Wanita 
Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
1x sehari 2x sehari 3x sehari 1x Seminggu 1x Sebulan Tidak 

Pernah Jenis Makanan 
N % n % n % n % n % n % 

Sumber Tenaga 
- Nasi 
- Mie 
- Jagung 
- Kentang 
- singkong 
- Roti 

 
  0 
  9 
  0 
  1 
  0 
12 

 
  0 
15,5 
  0 
 1,7 
0 

20,7 

 
7 
0 
0 
0 
0 
0 

 
12,1 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 

 
51 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 

 
87,9 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 

 
  0 
14 
16 
11 
20 
33 

 
   0 
24,2 
27,6 

 19 
34,5 
56,9 

 
    0 
35 
30 
20 
29 
13 

 
  0 
60,3 
51,7 
34,5 
50 
22,4 

 
  0 
  0 
11 
27 
  9 
  0 

 
   0 
   0 
20,7 
44,8 
15,5 
   0 

Sumber Protein 
- Daging ayam 
- Daging  

kambing 
- Daging sapi 
- Telur 
- Ikan 
- Tahu, Tempe 

 
  6 

 
  0 
  9 
35 
19 
12 

 
10,3 

 
  0 
15,5 
60,3 
32,7 
20,7 

 
  4 

 
  0 
  0 
11 
  0 
21 

 
  6,9 
 
  0 
  0 
19 
  0 
36,2 

 
 0 
  

 0 
 0 
 0 
 0 
25 

 
  0 

 
  0 
  0 
  0 
  0 
43,1 

 
33 
 

 4 
31 
18 
28 
  0 

 
56,9 

 
  6,9 
53,4 

 31 
48,3 

   0 

 
19 
 

  7 
18 
  4 
11 
  0 

 
25,9 

 
  8,6 
31,1 
  8,7 
19 
  0 

 
  0 
 

49 
  0 
  0 
  0 
  0 

 
  0 

 
84,5 
  0 
  0 
  0 
  0 

Sayur-sayuran 
- Bayam 
- Kangkung 
- Kacang 

Panjang 
- Wortel 
- Sawi 
- Daun 

Singkong 
- Kecambah 

 
0 
0 
 

0 
5 
0 
 

0 
0 

 
 0 
 0 

 
 0 
8,6 

 0 
 

 0 
 0 

 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

0 
0 

 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

0 
0 

 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

0 
0 

 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

0 
0 

 
32 
21 
 

25 
53 
20 
 

34 
51 

 
55,2 
36,2 

 
43,1 
91,4 
34,5 

 
58,6 
87,9 

 

 
24 
29 
 

32 
  0 
32 
 

12 
 7 

 
41,3 
50 

 
55,2 
  0 
55,2 

 
41,4 
12,1 

 
2 
8 
 
1 
0 
6 
 
0 
0 

 
  3,5 
13,8 
 
   1,7 

0 
10,3 
 
  0 
  0 

Buah-buahan 
- Pisang 
- Jeruk 
- Rambutan 
- Apel 
- Pepaya 
- Melon 

 
5 
0 
0 
0 
0 
1 

 
8,6 

 0 
 0 
 0 
 0 
1,7 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
30 
  0 
16 
34 
22 
43 

 
51,7 

   0 
27,6 
58,6 
37,9 
74,1 

 
23 
 0 
41 
21 
33 
14 

 
39,7 
  0 
70,7 
36,2 
56,9 
24,2 

 
0 
0 
1 
3 
1 
0 

 
  0 
  0 
1,7 

  0 
  0 
  0 

Susu 14 24,1 32 55,2 12 20,7 0 0 0 0 0 0 
Serba Aneka 
- Agar-agar 
- Coklat 
- Teh 
- Kopi 

 
  0 
34 
27 
  2 

 
  0 
58,6 
46,5 
 3,4 

 
  0 
11 
26 
  0 

 
  0 
19 
44,8 
  0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
30 
  0 
  0 
  0 

 
51,7 

   0 
   0 
   0 

 
16 
  0 
  0 
  0 

 
27,6 
  0 
  0 
  0 

 
12 
13 
  5 
56 

 
20,7 
22,4 
  8,7 
96,6 

 
 

6.7.4 Frekuensi Makan 

Frekuensi makan  anak TK dalam sehari dikategorikan menjadi 3 

yaitu, lebih dari 3 kali, 3 kali, dan kurang dari 3 kali sehari. Distribusi 

frekuensi makan anak TK disajikan pada tabel 6.21 yang menunjukkan 

bahwa frekuensi makan terbanyak adalah 3 kali sehari, yaitu sebanyak 

44 anak (75,9 %) bahkan ada yang frekuensimakannya lebih dari 3 kali 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja … Ana Nur Filiya



  61

sehari, tetapi masih terdapat 2 anak (3,4%) yang frekuensi makannya 

kurang dari 3 kali sehari. 

Tabel 6.21 Distribusi Frekuensi Makan Anak TK Dharma Wanita 
Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Frekuensi Makan n % 

< 3 kali 
3 kali 
> 3 kali 

  2 
44 
12 

  3,4 
75,9 
20,7 

Total 58 100 
 

6.7.5 Makanan Kesukaan 

Distribusi makanan kesukaan anak TK disajikan pada tabel 6.22 

yang menunjukkan bahwa makanan kesukaan terbanyak adalah semua 

makanan yaitu sebanyak 48 anak (82,8 %) dan yang menyukai mie 

sebanyak 2 anak (3,4%). 

Tabel 6.22 Distribusi Jenis Makanan yang Disukai Anak di TK Dharma 
Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Makanan Kesukaan n % 

Mie instant  
Sayur/buah  
Ikan /telur/daging/ayam 
Semua makanan 

  2 
  6 
  2 
48 

  3,4 
10,3 
  3,4 
82,8 

Total 58 100 
 

6.7.6 Makanan Pantangan 

Terdapat beberapa anak TK yang mempunyai makanan pantangan. 

Distribusi ada tidaknya makanan pantangan anak TK disajikan pada 

tabel 6.23 yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak tidak 

mempunyai makanan pantangan, yaitu sebanyak 54 anak (93,1 %). 
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Tabel 6.23 Distribusi Makanan Pantangan bagi Anak TK Dharma 
Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Makanan Pantangan n % 

Ya 
Tidak 

  4 
54 

  6,9 
93,1 

Total 58 100 
 

Makanan pantangan dari 4 anak yang mempunyai makanan 

pantangan adalah Es dan chiki, telur dan ikan, dan ikan laut. Distribusi 

makanan pantangan anak TK disajikan pada tabel 6.24 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar makanan pantangan adalah telur dan 

ikan, yaitu sebanyak 2 anak (50%).  

Tabel 6.24 Distribusi Makanan Pantangan anak TK Dharma Wanita 
Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Makanan Pantangan n % 

Es dan Chiki 
Telur dan Ikan 
Ikan laut 

1 
2 
1 

25,0 
50,0 
25,0 

Total 4 100 
 

Alasan makanan pantangan bagi 4 anak TK adalah alasan medis 

atau penyakit. Distribusi alasan makanan pantangan disajikan pada tabel 

6.25 yang menunjukkan bahwa sebagian besar alasan makanan 

pantangan adalah karena alergi, yaitu sebanyak 3 anak (75 %). 

Tabel 6.25 Distribusi Alasan Makanan Pantangan anak TK Dharma 
Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Alasan Makanan Pantangan n % 

Radang tenggorokan 
Alergi 

1 
3 

25,0 
75,0 

Total 4 100 
 

 Variabel pola makan yang terdiri dari tingkat konsumsi energi dan 

protein, frekuensi makan, makanan kesukaan dan makanan pantangan, 
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kemudian dilakukan skoring. Sehingga dapat diketahui secara umum pola 

makan anak TK termasuk dalam kategori baik, sedang, maupun kurang. 

Distribusi pola makan anak TK disajikan pada tabel 6.26 yang menunjukkan 

bahwa pola makan anak TK sebagian besar tergolong baik yaitu sebanyak 31 

anak TK (53,4%).  

Tabel 6.26  Distribusi Pola Makan anak TK Dharma Wanita Kebonagung 
Bulan Juli 2008. 

 
Pola Makan n % 

Kurang 
Sedang 
Baik 

  2 
25 
31 

  3,4 
43,1 
53,4 

Total 4 100 
 
 

6.8 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah hubungan antara 

karakteristik pekerjaan ibu dengan pola asuh, pola asuh dengan pertumbuhan 

anak TK, pola asuh dengan perkembangan anak TK, dan pola makan dengan 

pertumbuhan anak TK. 

6.8.1 Hubungan Karakteristik Pekerjaan dengan Pola Asuh 

Karakteristik pekerjaan ibu yang dihubungkan dengan pola asuh 

adalah jenis pekerjaan ibu dan waktu kerja ibu setiap hari. 

6.8.1.1 Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Pola Asuh 

Tabulasi silang antara jenis pekerjaan dengan pola asuh 

pada anak TK disajikan pada tabel 6.27 yang menunjukkan 

bahwa pada jenis pekerjaan swasta, sebagian besar pola asuh 

tergolong sedang yaitu sebanyak 23 responden (67,6%). 

Sedangkan pada jenis pekerjaan wiraswasta, sebagian besar pola 
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asuh tergolong baik yaitu sebanyak 11 responden (68,8%). Pada 

jenis pekerjaan pembantu rumah tangga (PRT), sebagian besar 

pola asuh tergolong sedang yaitu sebanyak 4 responden (66,7%). 

Pada jenis pekerjaan polisi wanita (polwan), pola asuh tergolong 

sedang yaitu sebanyak 2 responden (100%).  

Tabel 6.27  Tabulasi Silang Jenis Pekerjaan dengan Pola Asuh 
pada Anak TK Dharma Wanita Kebonagung Bulan 
Juli 2008. 

 
Pola Asuh 

Kurang Sedang Baik 
Total Jenis 

Pekerjaan 
n % n % n % n % 

Swasta 
Wiraswasta 
PRT 
Polwan 

7 
0 
0 
0 

20,6 
0 
0 
0 

23 
  5 
  4 
  2 

67,6 
31,3 
66,7 
100 

  4 
11 
  2 
 0 

11,8 
68,8 
33,3 

0 

34/58 
16/58 
  6/58 
  2/58 

58,6 
27,6 
10,3 
  3,5 

Total 7 12,1 34 58,6 17 29,3 58 100 

 

Hasil uji statistik Spearman Correlations (α =0,05) 

diperoleh nilai rs = 0,427 dan p = 0,001. Hal ini menunjukkan 

hubungan positif dengan keeratan hubungannya kuat dan ada 

hubungan yang bermakna antara jenis pekerjaan dengan pola 

asuh. 

 

6.8.1.2 Hubungan Waktu Kerja Ibu Setiap Hari dengan Pola Asuh 

Tabulasi silang antara waktu kerja dengan pola asuh pada 

anak TK disajikan pada tabel 6.28 yang menunjukkan bahwa ibu 

yang bekerja dengan waktu kerja lebih dari 8 jam/hari, pola 

asuhnya sebagian besar tergolong sedang yaitu sebanyak 10 

responden (58,8%). Sedangkan pada ibu yang waktu kerjanya 8 
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jam/hari, pola asuhnya sebagian besar tergolong sedang yaitu 

sebanyak 21 responden (72,4%). Pada ibu yang waktu kerjanya 

kurang dari 8 jam/hari, pola asuhnya sebagian besar tergolong 

baik yaitu sebanyak 9 responden (75%). 

Tabel 6.28 Tabulasi Silang Waktu Kerja dengan Pola Asuh pada 
Anak TK Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 
2008. 

 
Pola Asuh 

Kurang Sedang Baik 
Total 

Waktu Kerja 

n % n % n % n % 
>8 jam/hari 
8 jam/hari 
<8 jam/hari 

3 
4 
0 

17,6 
13,8 

0 

10 
21 
  3 

58,8 
72,4 
25,0 

4 
4 
9 

23,5 
13,8 
75,0 

17/58 
29/58 
12/58 

29,3 
50,0 
20,7 

Total 7 12,1 34 58,6 17 29,3 58 100 

 

Hasil uji statistik Spearman Correlations (α =0,05) 

diperoleh nilai rs = 0,343 dan p = 0,008. Hal ini menunjukkan 

hubungan positif dengan keeratan hubungannya kuat dan ada 

hubungan yang bermakna antara waktu kerja dengan pola asuh. 

 

6.8.2 Hubungan Pola Asuh dengan Pertumbuhan Anak TK 

Tabulasi silang antara pola asuh dengan pertumbuhan anak TK 

disajikan pada tabel 6.29 yang menunjukkan bahwa pola asuh yang 

tergolong kurang, pertumbuhan anak TK sebagian besar tergolong 

normal yaitu sebanyak 4 responden (57,1%). Sedangkan pada pola asuh 

yang tergolong sedang, pertumbuhan anak sebagian besar adalah normal 

yaitu sebanyak 30 responden (88,2%). Pada pola asuh yang tergolong 
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baik, pertumbuhan anak sebagian besar adalah normal yaitu sebanyak 13 

responden (76,5%). 

Tabel 6.29  Tabulasi Silang Pola Asuh dengan Pertumbuhan Anak TK 
Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 

Pertumbuhan 

Kurus Normal Gemuk 
Total 

Pola Asuh 

n % n % n % n % 
Kurang 
Sedang 
Baik 

3 
3 
3 

42,9 
  8,8 
17,6 

  4 
30 
13 

57,1 
88,2 
76,5 

0 
1 
1 

0 
2,9 
5,9 

  7/58 
34/58 
17/58 

12,1 
58,6 
29,3 

Total 9 15,5 47 81 2 100 58 100 
   

Hasil uji statistik Spearman Correlations (α =0,05) diperoleh nilai 

rs = 0,125 dan p = 0,348. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pola asuh dengan pertumbuhan anak TK. 

 

6.8.3 Hubungan Pola Asuh dengan Perkembangan Anak TK 

Tabulasi silang antara pola asuh dengan perkembangan anak TK 

disajikan pada tabel 6.30 yang menunjukkan bahwa pada 1 anak (100%) 

yang memiliki kemungkinan ada penyimpangan pada perkembangannya, 

pola asuh ibu yang bekerja tergolong kurang baik. Sedangkan pada anak 

yang perkembangannya meragukan, pola asuh ibu bekerja sebagian 

besar tergolong sedang yaitu sebanyak 2 responden (50%). Pada anak 

TK yang perkembangannya sesuai dengan umur, pola asuh anak TK 

sebagian besar tergolong sedang yaitu sebanyak 32 responden (60,4%). 
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Tabel 6.30   Tabulasi Silang Pola Asuh dengan Perkembangan Anak TK 
Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 
Perkembangan 

Kemungkinan 
ada 

penyimpangan 
Meragukan Sesuai 

Total Pola 
Asuh 

n % n % n % n % 
Kurang 
Sedang 
Baik 

1 
0 
0 

100 
0 
0 

1 
2 
1 

25,0 
50,0 
25,0 

  5 
32 
16 

  9,4 
60,4 
30,2 

  7 
34 
17 

12,1 
58,6 
29,3 

Total 1/58 1,7 4/58 6,9 53/58 91,4 58 100 

 

Hasil uji statistik Spearman Correlations (α =0,05) diperoleh nilai 

rs = 0,175 dan p = 0,188. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pola asuh dengan perkembangan anak TK. 

Komunikasi ibu dengan anak adalah salah satu variabel dari pola 

asuh. Pada tabulasi silang komunikasi ibu dan anak dengan 

perkembangan anak yang disajikan pada tabel 6.31 menunjukkan bahwa 

pada semua anak TK yang kemungkinan ada penyimpangan pada 

perkembangannya, komunikasi yang biasanya dilakukan adalah 

komunikasi 2 arah yaitu sebanyak 1 anak (100%). Pada sebagian besar 

anak TK yang perkembangannya meragukan, komunikasi terbanyak 

yang dilakukan antara ibu dan anak adalah komunikasi searah. 

Sedangkan pada sebagian besar anak TK yang perkembangannya sesuai, 

komunikasi terbanyak yang dilakukan antara ibu dengan anak adalah 

komunikasi 2 arah, yaitu sebanyak 43 anak (81,1%). 

 

 

 

  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja … Ana Nur Filiya



  68

Tabel 6.31 Tabulasi Silang Komunikasi Ibu-Anak dengan 
Perkembangan Anak TK Dharma Wanita Kebonagung 
Bulan Juli 2008. 

 
Perkembangan 

Kemungkinan 
ada 

penyimpangan 
Meragukan Sesuai 

Total Komunikasi 

n % n % n % n % 
Searah 
2 Arah 

1 
0 

100 
0 

3 
1 

75,0 
25,0 

10 
43 

18,9 
81,1 

14 
44 

24,1 
75,9 

Total 1/58 1,7 4/58 6,9 53 91,4 58 100 

 

   Hasil uji statistik Spearman Correlations (α =0,05) diperoleh 

nilai rs = 0,403 dan p = 0,002. Hal ini menunjukkan hubungan positif 

dengan keeratan hubungannya kuat dan hubungan tersebut bermakna. 

 

6.8.4 Hubungan Pola Makan dengan Pertumbuhan Anak TK 

Tabulasi silang antara pola makan dengan pertumbuhan anak TK 

disajikan pada tabel 6.32 yang menunjukkan bahwa pada anak TK yang 

pertumbuhannya kurus, pola makan anak sebagian besar tergolong 

sedang yaitu sebanyak 7 anak TK (77,8%). Sedangkan pada anak TK 

yang pertumbuhannya normal, pola makan anak sebagian besar adalah 

baik yaitu sebanyak 28 anak (59,6%). Pertumbuhan anak TK yang 

gemuk, pola makan anak semuanya adalah baik yaitu sebanyak 2 anak 

(100%). 
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Tabel 6.32 Tabulasi Silang Pola Makan dengan Pertumbuhan Anak TK  
Dharma Wanita Kebonagung Bulan Juli 2008. 

 

Pertumbuhan 

Kurus Normal Gemuk 
Total Pola 

Makan 
n % n % n % n % 

Kurang 
Sedang 
Baik 

1 
7 
1 

11,1 
77,8 
11,1 

  1 
18 
28 

  2,1 
38,3 
59,6 

0 
0 
2 

0 
0 

100 

  2 
25 
31 

  3,4 
43,1 
53,4 

Total 9/58 100 4/58 6,9 53 91,4 58 100 

  

Hasil uji statistik Spearman Correlations (α =0,05) diperoleh nilai 

rs = 0,403 dan p = 0,002. Hal ini menunjukkan hubungan positif dengan 

keeratan hubungannya kuat dan ada hubungan yang bermakna antara 

pola makan dengan pertumbuhan anak TK. 

 

6.9 Rekapitulasi Hasil Penelitian  

Rekapitulasi hasil penelitian berisi semua hasil penelitian yang meliputi 

karakteristik ibu, karakteristik anak, pola asuh, pertumbuhan, perkembangan, 

dan pola makan yang menjadi masalah dalam penelitian ini.  

Tabel 6.33  Rekapitulasi Hasil Penelitian Hubungan Tumbuh Kembang Anak 
dengan Pola Asuh Ibu Bekerja di TK Dharma Wanita Kebonagung 
Tahun 2008. 

 
Variable klasifikasi n % 

Karakteristik Ibu Bekerja: 
1. Umur 
2. Pendidikan Terakhir 
 
3. Pengetahuan Gizi 
4. Jenis Pekerjaan 
 
 
 
5. Waktu Verja 

 
40-49 
SD 
SLTP 
Kurang 
Swasta 
Wiraswasta 
Pembantu Rumah Tangga 
Polisi Wanita 
>8 jam/hari 

 
  2 
  7 
11 
  1 
34 
16 
  6 
  2 
12 

 
  3,4 
12,1 
19,0 
  1,7 
58,6 
27,6 
10,3 
  3,5 
20,7 
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Variabel klasifikasi n % 
Karakteristik Anak TK: 
1. Umur 
2. Jenis Kelamin 
 
3. Urutan Kelahiran Anak 
 

 
4 tahun 
Laki-laki 
Perempuan 
Pertama 
Kedua 
Ketiga 

 
  5 
28 
30 
36 
17 
  5 

 
  8,6 
48,3 
51,7 
62,1 
29,3 
  8,6 

Pola Asuh: 
1. Intensitas Pertemuan 
 
2. Lama Ibu dengan Anak 
 
3. Aktivitas Ibu dan Anak 
 
 
 
 
4. Komunikasi 
5. Penentu Menu Makan 

 
Sangat Jarang (1 kali) 
Jarang (2 kali) 
Sangat Kurang Lama (< 2 jam) 
Kurang Lama (2 s.d < 5 jam) 
Bermain 
Belajar 
Makan 
Tidur 
Menonton Televisi 
Searah 
Ibu 
Nenek 

 
  4 
31 
  4 
19 
36 
36 
44 
12 
10 
14 
40 
  5 

 
  6,9 
53,4 
  6,9 
32,8 
62,0 
62,0 
75,9 
20,7 
17,2 
24,1 
69,0 
  8,6 

Pertumbuhan Anak TK Kurus 
Gemuk 

  9 
  2 

15,5 
  3,5 

Perkembangan Anak TK Kemungkinan ada penyimpangan 
Meragukan 

  1 
  4 

  1,7 
  6,9 

Pola Makan Anak TK: 
1. Tingkat Konsumsi Energi 
 
2. Tingkat Konsumsi Protein 
 
3. Kebiasan Makan 
 
 
 
 
 
4. Frekuensi Makan 
 
5. Makanan Kesukaan 
6. Makanan Pantangan 

 
Defisit 
Kurang 
Defisit 
Kurang 
Sumber Karbohidrat: Nasi 
Sumber Protein: Tahu, Tempe 
Sayuran: Wortel 
Buah: Pisang 
Susu 
Serba Aneka: Coklat 
< 3 kali sehari 
> 3 kali sehari 
Mie Instant 
Ya (memiliki makanan pantangan) 

 
  2 
  7 
  1 
  9 
58 
58 
  5 
  5 
58 
34 
  2 
12 
  2 
 4 

  
     3,4 
   12,1 
     1,7 
   15,5 
 100 
 100 
   8,6 
   8,6 

 100 
   58,6 
     3,4 
   20,7 
     3,4 
     6,9 
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6.10 Rekapitulasi Hasil Penelitian Hubungan Antara Variabel Bebas dengan 

Variabel Tergantung 

Tabel 6.34 Rekapitulasi Hasil Penelitian antara Variabel Bebas dengan 
Variabel  Tergantung pada Penelitian Hubungan Tumbuh 
Kembang Anak dengan Pola Asuh Ibu Bekerja di TK Dharma 
Wanita Kebonagung Tahun 2008. 

 
Hubungan Antar Variabel Nilai p Nilai r 

Jenis Pekerjaan dan Pola Asuh 0,001 0,427 

Waktu Kerja dengan Pola Asuh 0,008 0,343 

Pola Asuh dengan Pertumbuhan Anak TK 0,348 0,125 

Pola Asuh dengan Perkembangan Anak TK 0,188 0,175 

Komunikasi dengan Perkembangan 0,002 0,403 

Pola Makan dengan Pertumbuhan 0,002 0,403 
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

7.1 Karakteristik Ibu Bekerja Anak TK 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden berumur 30-39 

tahun yaitu sebesar 56,9%. Rata-rata umur mereka adalah 31 tahun, namun 

masih ada responden berumur lebih dari 40 tahun yang masih memiliki anak 

TK. Distribusi responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ibu 

bekerja termasuk usia dewasa. Menurut pengklasifikasian UNICEF (2000), 

rentang umur 30-39 termasuk dalam kategori dewasa. Ibu yang berumur 

(dewasa) mungkin lebih baik dalam pengasuhan karena pengalaman. Menurut 

Santrock (2002), usia 30 tahun ke atas adalah fase ketiga dalam siklus 

kehidupan keluarga. Pada fase ini, menuntut komitmen waktu sebagai orang 

tua, memahami peran sebagai orang tua, dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan perkembangan pada anak.  

Neugarten (1988) dalam Santrock (2002),  berpendirian bahwa 

lingkungan sosial kelompok tertentu dapat mempengaruhi jam sosialnya, 

waktu individu dimana individu diharapkan untuk menyelesaikan tugas 

kehidupan seperti menikah, memiliki anak, dan memantapkan karir. Ibu yang 

berusia lebih dari 40 tahun, kemungkinan dikarenakan lebih memprioritaskan 

mengejar karir daripada memiliki anak. 

Pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah SLTA yaitu 

sebanyak 27 responden (46,5%) namun masih ada responden yang 

berpendidikan SD. Pada umumnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 
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tingkat pengetahuan yaitu semakin rendah tingkat pendidikan,  

pengetahuannya pun semakin terbatas. Semakin tinggi pendidikan atau 

pengetahuan kesehatan seseorang, maka semakin tinggi kesadaran untuk 

berperan serta dalam suatu kegiatan. Menurut Soetjiningsih (1995), 

pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam tumbuh 

kembang anak. Orang tua dengan pendidikan yang baik, dapat menerima 

segala informasi dari luar terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik. 

Seseorang yang hanya tamat SD, belum tentu kurang mampu dalam menyusun 

makanan yang memenuhi peryaratan gizi dibandingkan orang lain yang 

pendidikannya lebih tinggi. Orang yang rajin mendengarkan penyuluhan gizi 

di posyandu, siaran televisi, dan radio tentang gizi dan kesehatan, 

kemungkinan besar pengetahuan gizinya akan baik meskipun pendidikannya 

rendah. 

Sebagian besar responden memiliki pengetahuan gizi yang baik, yaitu 

sebanyak 42 responden (72,4%). Kesadaran pada masing-masing individu dan 

keluarga dilandasi oleh banyaknya pengetahuan yang telah diserap baik 

melalui proses belajar dalam keluarga maupun proses sosialisasi atau 

akulturasi dalam sistem sosial masyarakat. Pengetahuan ibu tentang gizi dan 

kesehatan ikut membantu keadaan gizi anaknya. Pengetahuan ibu yang kurang 

dapat menimbulkan beberapa macam permasalahan, seperti pemilihan bahan 

makanan dan jenis makanan beragam yang salah. Cara memperlakukan bahan 

makanan dalam pengolahan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan 

banyak zat yang hilang. Pengetahuan merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak. Tingkat pengetahuan ibu 
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tentang gizi sangat mempengaruhi praktek gizi dalam penyelenggaraan makan 

keluarga. 

Sebagian besar jenis pekerjaan responden adalah swasta (karyawan 

pabrik), yaitu sebanyak 34 responden (58,6%) dan terdapat 6 responden 

(10,3%) yang pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga (PRT). Status 

pekerjaan ibu digunakan untuk mengetahui penggunaan waktu sehari-hari ibu 

karena ibu yang bekerja waktunya terbagi antara karir pekerjaannya dengan 

pengasuhan anak. Ibu yang bekerja tidak mempunyai waktu yang lebih banyak 

untuk mengurus keluarga, terutama anaknya, sehingga seringkali mereka tidak 

mengetahui seberapa jauh tingkat pertumbuhan dan perkembangan anaknya. 

Biasanya pada ibu yang bekerja, pengasuhan anak diserahkan pada pengasuh 

selama ia bekerja dan baru dapat mengasuh anak secara intensif setelah pulang 

kerja (Mangkuprawira, 2008).  

Waktu kerja responden sebagian besar 8 jam per hari, bahkan masih ada 

yang waktu kerjanya lebih dari 8 jam kerja sehari. Keadaan ini akan semakin 

mengurangi lama waktu dan intensitas pertemuan ibu dengan anak. Keadaan 

ini seringkali juga menyebabkan ibu  pulang kerja dalam keadaan lelah dan 

dikhawatirkan tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik. Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 bab V 

pasal 77 mengatur tentang waktu kerja yang meliputi 7 (tujuh) jam 1 (satu) 

hari dan 40 (emat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 

1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 

(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.  
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Sebagian besar alasan responden bekerja adalah karena kebutuhan 

ekonomi, yaitu sebanyak 44 orang (75,9 %). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Suprapto (1998), bahwa kemungkinan terbesar alasan wanita bekerja adalah 

faktor ekonomi. Ibu bekerja ingin membantu meningkatkan kondisi ekonomi 

keluarga menjadi lebih baik. Terdapat 12 responden (20,7%) yang memiliki 

alasan bahwa mereka bekerja bukan saja karena kebutuhan ekonomi tetapi 

juga karena kebutuhan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chalke (2006), 

bahwa memang orang bekerja demi memberi nafkah keluarga, namun ada 

sebagian ibu yang memperoleh banyak manfaat dari pekerjaan mereka 

daripada sekedar mendapat penghasilan. Menurut Suyata (1998), ibu bekerja 

di luar rumah memiliki alasan yang majemuk, seperti pergeseran pandangan 

masyarakat, sosial ekonomi, dan hal lain yang bersifat pribadi dan perluasan 

kesempatan atau informasi. 

 

7.2 Karakteristik Anak TK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur anak TK sebagian besar 

adalah 5 tahun, yaitu sebanyak 27 anak (46,6 %) namun masih terdapat yang 

berusia 4 tahun (dibawah lima tahun). Menurut Depkes (2006), usia anak 

prasekolah adalah usia 60-72 bulan dimana pada masa ini pertumbuhan 

berlangsung dengan stabil. Pada usia pra sekolah ini terjadi perkembangan 

dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya ketrampilan dan 

proses berfikir. Orang tua dan keluarga diharapkan dapat memantau 

pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat dilakukan intervensi dini 

bila anak mengalami kelainan atau gangguan (Depkes RI, 2006). Menurut 
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Santoso dan Ranti (2004), anak usia TK peka terhadap pendidikan dan 

penanaman kebiasaan hidup yang sehat. Oleh karena itu pemeliharaan tumbuh 

kembang anak usia pra sekolah ini sangat penting dilakukan. Pengaruh yang 

sangat besar dan sangat menentukan kepribadian anak kelak adalah ketika 

anak berusia di bawah 6 tahun. Masa ini merupakan peletakan pondasi dalam 

perkembangan anak karena pada saat itulah pembentukan dasar kepribadian 

anak. 

Jenis kelamin anak TK sebagian besar adalah perempuan, yaitu sebanyak 

30 anak (51,7 %). Menurut Rumini dan Sundari (2004), tumbuh kembang 

anak berbeda berdasarkan jenis kelamin. Anak perempuan pada umumnya 

mempunyai kelebihan dalam keterampilan yang didukung oleh motorik halus, 

misalnya menjahit, menyulam, menganyam, daripada anak laki-laki. Anak 

laki-laki pada umumnya mempunyai kelebihan keterampilan yang didukung 

oleh motorik kasar, misalnya menendang bola, lompat jauh, melempar bola, 

daripada anak perempuan. 

Urutan kelahiran anak sebagian besar adalah anak ketiga, yaitu sebanyak 

36 anak (62,1%). Pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berbeda antara 

urutan anak pertama dengan yang lainnya. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi 

oleh perbedaan perlakuan orang tua pada anaknya berdasarkan masing-masing 

urutan kelahiran anak. Menurut Rumini dan Sundari (2004), biasanya anak 

pertama dapat berbicara banyak dan baik karena orang tua masih sangat 

memperhatikan segala tingkah laku anaknya dan banyak memberi bimbingan 

bicara pada anaknya. Menurut Woolfson (2005), rasa cemburu antara kakak 

dan adik sangat kuat pada usia 4 -5 tahun karena kedua anak sudah cukup 
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dewasa membela dirinya masing-masing. Pada tahap kanak-kanak ini, anak 

yang lebih tua merasa terganggu oleh tingkah laku adiknya yang kekanak-

kanakan, sementara anak yang lebih muda juga merasa terganggu karena 

kakaknya tidak memberikan perhatian yang cukup padanya. Hal ini dapat 

menimbulkan stres pada anak. Menurut Rumini dan Sundari (2004), stres 

dapat menghambat perkembangan.  

 

7.3 Pertumbuhan Anak TK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan anak TK sebagian 

besar adalah normal atau status gizi baik, yaitu sebanyak 47 anak (81 %). 

Soetjiningsih (1995), menyatakan bahwa pertumbuhan itu mempunyai 

dampak terhadap aspek fisik. Untuk menilai pertumbuhan fisik sering 

digunakan ukuran antropometri. Salah satu indeks antropometri yang sensitif 

untuk usia anak TK adalah berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).  

Menurut Departemen Kesehatan (1993), salah satu ciri anak sehat adalah 

tumbuh dengan baik, yang dapat dilihat dari naiknya berat dan tinggi badan 

secara teratur dan proporsional. Menurut Santoso dan Ranti (2004), anak yang 

sehat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal dan 

wajar, yaitu sesuai dengan standar pertumbuhan fisik anak pada umumnya dan 

memiliki kemampuan sesuai standar kemampuan anak seusianya. 

 

7.4 Perkembangan Anak TK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkembangan anak 

TK adalah sesuai, yaitu sebanyak 53 anak (91,4 %). Anak TK yang 
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perkembangannya sesuai dengan umurnya, dapat mengetahui dan melakukan 

hal yang biasanya dapat dilakukan oleh anak seusianya. Mereka dapat 

mengikuti permainan dan perintah yang terdapat dalam formulir tes 

perkembangan. Di sekolah mereka tampak senang berkumpul dengan 

temannya, mau bermain, berlari, berteriak, meloncat, memanjat, dan tidak 

berdiam diri saja. Pada jam istirahat anak kelihatan lebih berseri-seri menuju 

tenpat bermain, kreatif dengan mainan yang disediakan oleh guru TK, dan 

selalu ingin mencoba sesuatu (mainan) yang ada di sekelilingnya. Anak akan 

langsung bertanya secara spontanitas dan bersemangat jika ada sesuatu yang 

tidak diketahuinya. Dari semua sampel terdapat 4 anak (6,9%) yang 

perkembangannya meragukan. Mereka tidak seceria anak lainnya, mereka 

cenderung lebih suka bersama pengasuhnya, penakut, mudah menangis, dan 

tidak mau ditinggal oleh ibu atau pengasuhnya. Mereka sama sekali tidak mau 

berpisah  dengan ibu atau pengasuhnya. Pada 1 anak (1,7%) yang memiliki 

kemungkinan ada penyimpangan pada perkembangannya, tidak dapat 

mengikuti permainan dan perintah yang terdapat dalam formulir tes 

perkembangan. Anak tidak mampu memahami perintah guru dan tidak mampu 

bicara namun sudah mampu menganggukkan kepala saat ditanya. 

Menurut Santoso dan Ranti (2004), anak yang sehat adalah anak yang 

dapat tumbuh kembang dengan baik dan teratur, jiwanya berkembang sesuai 

dengan tingkat umurnya, aktif, gembira, makannya teratur, bersih, dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Rumini dan Sundari 

(2004), pada saat anak mencapai usia taman kanak-kanak, sekitar umur 5 

tahun sampai 6 tahun, mereka sudah harus dapat mandi sendiri, berpakaian 
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sendiri, mengikat tali sepatu, menyisir rambut dengan benar, menggunting, 

menjahit sederhana, dapat menggambar dengan bantuan pensil krayon, cat 

minyak, menyusun balok, menjimpit, bekelan, dan sebagainya. 

 

7.5 Pola Asuh Anak TK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas pertemuan ibu dengan 

anak TK sebagian besar adalah jarang (2 kali setiap harinya), yaitu sebanyak 

31 orang (53,4%). Kuantitas pertemuan yang banyak dan berkualitas dengan 

anak memang keinginan setiap orang tua, tetapi tidak semua orang tua 

mengerti bagaimana menciptakannya bahkan pada ibu yang tidak bekerja. 

Sebenarnya yang utama adalah memahami kemauan dan kebutuhan anak, 

serta menyelami jiwanya termasuk apa yang diinginkannya. Pertemuan yang 

banyak tidak menjamin kecerdasan anak akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya, yang utama adalah kualitas dari setiap pertemuan (Perempuan, 

2008). 

Lama waktu ibu bersama anak setiap harinya sebagian besar adalah 

kurang lama (2 jam sampai dengan kurang dari 5 jam setiap harinya), yaitu 

sebanyak 19 orang (32,8 %). Ibu harus dapat menyediakan waktu sebanyak 

mungkin untuk anak meskipun bekerja. Jika waktu yang tersedia sangat 

sedikit, maka dengan waktu yang sedikit itu dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin. Misalnya dengan mengajak anak jalan-jalan pada saat liburan 

untuk lebih mendekatkan emosi. Kegiatan ini juga berguna untuk 

menumbuhkan kepuasan emosional anak (Perempuan, 2008). Salah satu 

prinsip pola asuh adalah meluangkan waktu bersama anak. Hal ini sangat 
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penting dalam pengasuhan anak sehinga terciptalah lingkungan dan suasana 

yang menunjang perkembangan mereka (Depkes, 2007).  

Aktivitas yang dilakukan ibu saat bersama anak sebagian besar adalah 

makan, bermain, dan belajar. Ibu yang bekerja harus dapat membagi waktu 

untuk pekerjaan dan anak. Ibu tetap harus dapat menghadapi anak dengan 

keceriaan dan keakraban meski dalam kondisi lelah sehabis bekerja. Seperti 

mendongeng, bermain kreatif atau sekedar bertanya tentang aktivitas anak 

seharian. Menurut Rumini dan Sundari (2004), masa kanak-kanak adalah 

usia bermain karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bermain. 

Santoso dan Ranti (2004), berpendapat bahwa bermain dan rekreasi adalah 

salah satu kebutuhan yang dibutuhkan anak untuk dapat tumbuh dan 

menjadi anak yang sehat. 

Komunikasi yang dilakukan ibu dengan anak sebagian besar adalah 

komunikasi dua arah, yaitu sebanyak 44 orang (75,9 %). Komunikasi 2 arah 

adalah 2 komunikator sama aktifnya dalam berkomunikasi. Pada saat anak 

bertanya, ibu selalu berusaha menjawab pertanyaannya. Ibu juga berusaha 

mendengarkan dan menanggapi ketika anak berbicara atau bercerita. Begitu 

juga sebaliknya, pada saat ibu berbicara atau bertanya, anak berusaha 

mendengarkan setiap perkataan dan menjawab pertanyaan ibunya. Menurut 

Arif (2008), orang tua yang mempunyai gaya komunikasi yang efektif akan 

membuat anaknya lebih pandai. Komunikasi yang efektif antara lain 

ditunjukkan dengan sikap orang tua yang sabar mendengarkan pendapat 

anaknya dan berusaha melayani setiap pertanyaan yang diajukan anak. Gaya 

komunikasi seperti ini sangat bagus bagi perkembangan otak kanan si anak. 
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Anak akan menjadi kreatif, punya inisiatif dan berani mengambil risiko. 

Saifullah dan Maulana (2005) berpendapat bahwa komunikasi 2 arah 

dibutuhkan orang tua dalam usaha memahami pribadi anak dalam segala 

aspek untuk mengoptimalkan kecerdasan anak. Enoch (1999) menyatakan 

bahwa pada ibu yang bekerja atau berkarir tidak ada masalah dalam hal 

komunikasi pada saat ini karena ibu dapat mengecek kebutuhan anak 

melalui telepon. 

Penentu menu makan dalam keluarga sebagian besar adalah ibu, yaitu 

sebanyak 40 orang (69 %). Pada umumnya penyelenggaraan makanan dalam 

rumah tangga dilakukan oleh ibu. Menurut Sanjur (1982), penentu menu 

makan dalam keluarga biasanya didominasi oleh ibu. Ibu adalah orang yang 

lebih mengetahui segala sesuatu tentang keluarga, termasuk juga keuangan 

yang akan digunakan untuk belanja makanan dalam keluarga. Ibu adalah 

gate keeper dalam keluarga. Anak TK merupakan konsumen pasif karena 

mereka belum dapat membedakan atau memilih sendiri antara makanan 

yang baik dan tidak baik bagi tubuhnya. Menurut Santoso dan Ranti (2004), 

ibu yang pengetahuan gizinya baik akan memberikan makanan yang sehat 

pada anaknya sedini mungkin untuk melatih kebiasaan makan sehat. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat ibu dan anak sebagai penentu 

makan keluarga. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa ibu menentukan 

menu makan keluarga sesuai dengan permintaan anak supaya anak senang 

makan. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa terdapat nenek 

sebagai penentu makan keluarga. Makanan yang dimasak nenek setiap hari 

adalah makanan kesukaan cucunya. Makanan yang dimasak nenek adalah 
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makanan kesukaan cucunya yang masih TK. Nenek sangat perhatian dan 

sayang pada cucunya bahkan ia lebih mengenal dan mengetahui makanan 

kesukaan cucunya daripada ibu kandungnya sendiri. Terkadang pola asuh 

nenek lebih baik daripada ibu kandungnya sendiri karena nenek memiliki 

pengalaman mengasuh anaknya dulu yang saat ini adalah ibu dari cucunya.   

 

7.6    Pola Makan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa frekuensi makan 

anak TK sebagian besar adalah 3 kali sehari, yaitu sebanyak 44 anak 

(75,9%). Pada usia TK, anak sudah dapat mengkonsumsi berbagai jenis 

makanan sehingga makanan anak TK tidak perlu dibedakan dengan 

makanan yang dimakan oleh anggota keluarga lainnya. Pada umumnya 

orang makan dengan frekuensi 3 kali dalam sehari. Secara teori lambung 

membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai lima jam untuk dapat selesai 

mencerna makanan dan lambung kosong kembali. Pudjiati (1990), membagi 

waktu makan dalam sehari menjadi 3 kali berdasarkan ragam makanan yang 

dimakan setiap hari. Menurut Santoso dan Ranti (2004), anak TK perlu 

melakukan kebiasaan makan tiga kali sehari untuk menjaga tubuh agar tetap 

sehat. 

Makanan kesukaan anak TK sebagian besar adalah semua jenis 

makanan yaitu sebanyak 48 anak (82,8 %).  Anak usia TK sudah dapat 

mengkonsumsi semua jenis makanan. Sesuai dengan sifatnya, anak TK 

sangat suka mencoba sesuatu yang baru atau makanan apa saja yang 

dilihatnya menarik. Menurut Santoso dan Ranti (2004), suka atau tidaknya 
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anak terhadap suatu makanan dipengaruhi oleh kebiasaan ibu dalam 

memberikan makanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

ada beberapa anak TK yang makanan kesukaannya adalah mie instant. Mie 

memanglah salah satu sumber karbohidrat, akan tetapi tidak baik jika 

dikonsumsi terus-menerus setiap hari. Bumbu mie instant mengandung 

monosodium glutamat (MSG). Menurut Tutut (2008), wajar jika mie instant 

disukai karena selain praktis, penyajian mie instant juga cepat, rasanya lezat, 

dan murah, tetapi mie instant tidak mempunyai kandungan gizi yang cukup. 

Salah satu zat additifnya, yaitu tartrazine yang digunakan sebagai pemberi 

warna kuning pada mie, memiliki efek yang tidak baik bagi tubuh. Dilihat 

dari komposisinya, bumbu mie instant mengandung vetsin (Monosodium 

Glutamat) yang memiliki sifat perlahan tapi pasti dapat merusak sel otak. 

Resiko akibat zat additif tidak secara langsung kelihatan, namun bagi anak 

bahan yang sebenarnya tidak dibutuhkan tubuh ini juga bisa memperlambat 

kerja organ pencernaan. Mie memang tinggi kalori, namun miskin zat gizi 

penting lain yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin, mineral, dan serat. 

Menurut Billy (2006), tartrazin pada mie instant berbahaya bagi kesehatan 

karena bisa membuat kambuh penyakit asthma pada penderita asthma dan 

mempunyai efek negatif lainnya pada kesehatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TK sebagian besar tidak 

mempunyai makanan pantangan, yaitu sebanyak 54 anak (93,1 %). Mereka 

dapat mengkonsumsi segala jenis makanan dan masakan. Pada 4 anak 

(100%) yang mempunyai makanan pantangan, terdapat 2 anak (50%) yang 

memiliki makanan pantangan telur dan ikan karena alergi. Alergi makanan 
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diartikan sebagai respons tidak normal terhadap makanan yang orang biasa 

dapat menoleransinya. Alergi makanan tidak jarang terlihat pada anak (5-8 

%. Alergi bisa bersifat sementara atau bahkan menetap yang bergantung 

pada jenis makanan yang dikonsumsi. Alergi yang dipicu oleh telur biasanya 

hilang sendiri setelah anak memasuki usia sekolah. Sementara yang 

disebabkan oleh ikan cenderung menetap (Soetjiningsih, 1995). 

Hasil Food Recall 2 x 24 jam menunjukkan bahwa anak TK sebagian 

besar mempunyai tingkat konsumsi energi yang tergolong baik. Tingkat 

konsumsi energi merupakan manifestasi dari pemberian makan. Semakin 

baik pemberian makan, maka tingkat konsumsi energinya semakin baik 

pula. Makanan sumber tenaga atau energi yang biasa dikonsumsi anak TK 

adalah nasi dengan frekuensi sebagian besar 3 kali sehari yaitu sebesar 51 

anak (87,9 %). Nasi merupakan makanan pokok Penduduk Indonesia 

khususnya Jawa Timur sehingga tidak mengherankan jika nasi merupakan 

makanan sumber tenaga yang sering dikonsumsi dan menjadi makanan 

utama di setiap jam makan (Santoso dan Ranti, 2004). Budaya orang Jawa, 

perut rasanya belum kenyang kalau belum makan nasi meskipun sudah 

makan makanan sumber karbohidrat lain (Pruwita, 2008). Meskipun bekerja, 

ibu dapat mengetahui makanan kesukaan anak dan selalu menyediakannya 

di rumah agar anak mau makan ketika ditinggal ibunya bekerja. 

Berdasarkan wawancara dan pengisian lembar food recall 2 x 24 jam, 

tingkat konsumsi protein anak TK tergolong baik. Makanan sumber protein 

yang biasa dikonsumsi anak TK sehari-hari adalah tahu, tempe, dan telur. 

Ibu yang bekerja lebih suka memilih tahu, tempe, dan telur sebagai lauk 
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makan terutama untuk sarapan pagi dan siang karena pengolahannya tidak 

membutuhkan waktu lama. Kebiasaan ini membuat anak menyukai telur dan 

tahu tempe sebagai makanan yang wajib disediakan sehari-hari. Kebiasaan 

sarapan pagi mereka sehari-hari adalah nasi dengan lauk tahu dan tempe 

yang diberi kecap. Kebiasaan makan siang mereka sehari-hari adalah makan 

nasi dengan lauk telur yang diberi kecap dan kuah soup sayur wortel. 

Menurut Santoso dan Ranti (2004), telur banyak diolah menjadi hidangan 

dalam menu makanan sehari-hari masyarakat di Indonesia karena harganya 

cukup murah, disukai, dan mudah diperoleh. 

Wortel adalah sayuran yang biasa dikonsumsi oleh sebagian besar anak 

TK sehari-hari, yaitu sebanyak 53 responden (91,4 %). Biasanya ibu 

memasak wortel menjadi sayur soup untuk persediaan makan siang anaknya 

sewaktu ditinggal kerja. Wortel mengandung provitamin A yang nantinya di 

dalam hati akan diubah menjadi vitamin A (Wikipedia, 2008). Sayur mayur 

adalah sebagai teman makanan pokok, pemberi serat dalam hidangan serta 

pembasah karena umumnya dimasak berkuah (Santoso dan Ranti, 2004). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TK memiliki kebiasaan 

minum susu setiap hari. Biasanya mereka minum susu waktu pagi sebelum 

berangkat sekolah dan siang setelah pulang sekolah. Menurut Almatsier 

(2001), porsi susu yang dianjurkan untuk anak-anak adalah 1-2 gelas per 

hari. Susu memiliki banyak fungsi dan manfaat karena mengandung banyak 

vitamin dan protein yang diperlukan tubuh untuk membantu pertumbuhan 

(Wikipedia, 2008). 
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Pisang dan melon adalah buah yang biasa dikonsumsi anak TK sehari-

hari. Pisang adalah salah satu buah sumber vitamin C, kalium serta gula 

buah. Kalium pada pisang berfungsi menjaga keseimbangan air tubuh, 

kenormalan tekanan darah, kenormalan fungsi jantung dan kerja otot. Anak 

TK sangat senang dengan rasa, bau atau aroma, dan segarnya melon. Melon 

kaya akan kandungan vitamin A, B kompleks dan C serta mineral kalium 

dan magnesium. Melon juga dapat membersihkan sistem sirkulasi darah dari 

aneka racun dan berfungsi sebagai peluruh perut dan pembersih kulit (News, 

2000).  

Jenis serba aneka yang biasanya dikonsumsi anak TK sehari-hari 

sebagian besar adalah coklat. Coklat yang mereka konsumsi adalah coklat 

wafer dan coklat batangan. Mereka membelinya pada waktu istirahat 

sekolah pukul 09.30 WIB di kantin sekolah dan setelah pulang sekolah di 

toko dekat rumah. Cokelat bermanfaat bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam 

jumlah sedang, karena mengandung anti oksidan yang dapat mengurangi 

pembentukan radikal bebas dalam tubuh (Wikipedia, 2008). Menurut 

Khomsan (2002), coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat 

oksidasi kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan meningkatkan fungsi 

kekebalan tubuh, sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner 

dan kanker. 
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7.7 Hubungan Antar Variabel 

7.7.1 Hubungan Karakteristik Pekerjaan dengan Pola Asuh 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ibu yang 

jenis pekerjaannya polwan, swasta (karyawan pabrik), dan pembantu 

rumah tangga, pola asuhnya sebagian besar tergolong sedang dan pada 

ibu yang jenis pekerjaannya wiraswasta, pola asuhnya sebagian besar 

tergolong baik. Hasil uji statistik Spearman Correlations menunjukkan 

adanya hubungan positif dan ada hubungan yang bermakna antara jenis 

pekerjaan dengan pola asuh. Pada ibu yang jenis pekerjaannya semakin 

membutuhkan kreatifitas, semakin baik pola asuh yang diterapkannya. 

Persyaratan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk satu jenis 

pekerjaan berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya. Hal ini juga 

memungkinkan adanya perbedaan keahlian dan keterampilan ibu dalam 

mengasuh anak. Ibu yang berwiraswasta di rumah lebih banyak 

membutuhkan kreatifitas agar dapat menghasilkan uang sebanyak 

mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ibu juga 

mempunyai lebih banyak waktu bersama anak. Hal ini memberi banyak 

kesempatan ibu untuk lebih mengenal dan memahami anak sehingga 

dalam mengasuh anak tergolong baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang bekerja dengan 

waktu kerja 8 jam dan lebih dari 8 jam kerja setiap hari, pola asuhnya 

sebagian besar tergolong sedang. Pada ibu yang waktu kerjanya kurang 

dari 8 jam kerja setiap hari, pola asuhnya sebagian besar tergolong baik. 

Hasil uji statistik Spearman Correlations menunjukkan hubungan positif 
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dan ada hubungan yang bermakna antara waktu kerja dengan pola asuh. 

Semakin lama waktu kerja ibu setiap hari, semakin baik pola asuh yang 

dilakukan ibu. Perbedaan waktu yang digunakan ibu untuk bekerja 

mempengaruhi banyaknya waktu ibu bersama anak yang nantinya juga 

akan mempengaruhi pola asuh ibu. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Mangkuprawira (2008), bahwa ibu bekerja mempunyai peran ganda 

selain sebagai wanita karir juga sebagai ibu rumah tangga dimana ibu 

harus dapat membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak 

dengan sebaik-baiknya. 

 

7.7.2 Hubungan Pola Asuh dengan Pertumbuhan dan Perkembangan 

anak TK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada pola asuh yang 

tergolong kurang, sedang, dan baik, pertumbuhan anak TK sebagian 

besar adalah normal. Hasil uji statistik Spearman Correlations 

menunjukkan tidak ada hubungan antara pola asuh dengan pertumbuhan 

dan perkembangan anak TK. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

cenderung dipengaruhi oleh pola makan anak. Hasil uji statistik 

Spearman Correlations menunjukkan hubungan yang positif antara pola 

makan dengan pertumbuhan. Pola makan anak dipengaruhi oleh 

kebiasaan pemberian makan yang dilakukan ibu pada anak selama ini. 

Kebiasaan pemberian makan merupakan salah satu praktek dalam pola 

asuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat hubungan antara 
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pola asuh dengan pertumbuhan, tetapi hubungan tersebut terjadi secara 

tidak langsung.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki 

kemungkinan adanya penyimpangan perkembangan, pola asuh ibunya 

tergolong kurang baik. Anak yang perkembangannya meragukan dan 

sesuai dengan umurnya, pola asuh ibunya sebagian besar tergolong 

sedang. Hasil uji statistik Spearman Correlations menunjukkan tidak ada 

hubungan antara pola asuh secara umum dengan perkembangan anak. 

Pertumbuhan beriringan dengan perkembangan. Menurut 

Soetjiningsih (1995), tumbuh kembang sebenarnya mencakup 2 

peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit 

dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan 

mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan 

berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Walaupun 

demikian, kedua peristiwa itu terjadi secara sinkron pada setiap individu. 

Komunikasi ibu dengan anak merupakan salah satu variabel 

dalam pola asuh. Hasil uji statistik Spearman Correlations menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara komunikasi ibu dan anak dengan 

perkembangan anak TK. Hal ini berarti perkembangan anak TK seiring 

atau sebanding dengan arah komunikasi yang dilakukan oleh ibu dengan 

anak. Semakin baik komunikasi yang dilakukan antara ibu dengan anak, 

semakin baik perkembangan anak dan begitu pula dengan sebaliknya. 

Menurut Arif (2008), orang tua yang mempunyai gaya komunikasi yang 

efektif akan membuat anaknya lebih pandai. Komunikasi yang efektif 
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antara lain ditunjukkan dengan sikap orang tua yang sabar 

mendengarkan pendapat anaknya dan berusaha melayani setiap 

pertanyaan yang diajukan. Gaya komunikasi seperti ini sangat bagus 

bagi perkembangan otak kanan si anak. Anak akan menjadi kreatif, 

punya inisiatif dan berani mengambil risiko. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Saifullah dan Maulana (2005), bahwa usaha mengoptimalkan 

kecerdasan anak tak luput dari usaha orang tua untuk memahami pribadi 

anak dalam segala aspeknya. Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi 2 

arah antara keduanya. Menurut Enoch (1999), ibu yang bekerja atau 

berkarir saat ini tidak ada masalah dalam hal komunikasi karena ibu 

dapat mengecek kebutuhan anak lewat telepon. 

 

7.7.3 Hubungan Pola Makan dengan Pertumbuhan Anak TK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada anak TK yang pola 

makannya sebagian besar tergolong sedang, pertumbuhannya kurus. 

Anak TK yang pola makannya sebagian besar baik, pertumbuhannya 

normal dan gemuk. Hasil uji statistik Spearman Correlations 

menunjukkan adanya hubungan positif antara pola makan dengan 

pertumbuhan anak TK. Semakin baik pola makan, semakin baik pula 

pertumbuhan anak. Anak yang pola makannya baik, pertumbuhannya 

juga baik. Pola makan anak dipengaruhi oleh kebiasaan ibu selama ini 

dalam memberikan makanan pada anak. Pola makan yang baik adalah 

makan dengan frekuensi makan paling tidak 3 kali sehari, tingkat 

konsumsi energi dan protein dapat memenuhi kebutuhan anak, anak 
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menyukai semua jenis makanan sehat, dan dapat mengkonsumsi semua 

makanan yang dibutuhkan tubuh. Menurut Santoso dan Ranti (2004), 

yang menentukan pertumbuhan (status gizi) anak adalah konsumsi 

makanan dan keseimbangan asupan zat gizi anak. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

8.1 Kesimpulan 

1. Pertumbuhan anak TK diukur dengan status gizi sebagian besar adalah 

normal atau status gizi baik sebesar 80%, kurus atau status gizi kurang 

sebesar 15,5%, dan gemuk atau status gizi lebih sebesar 3,5%. 

2. Perkembangan anak TK sebagian besar adalah sesuai antara umur dengan 

kemampuan yang dimilikinya yaitu sebesar 91,4%, meragukan sebesar 

6,9% dan 1,7%, dan kemungkinan ada penyimpangan pada 

perkembangannya sebesar 1,7%. 

3. Karakteristik ibu bekerja sebagian besar berumur 30-39 tahun, pendidikan 

terakhir SLTA, tingkat pengetahuan gizi tergolong baik, jenis pekerjaan 

swasta (karyawan pabrik), waktu kerja 8 jam kerja setiap hari, dan alasan 

bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada hubungan 

positif antara karakteristik pekerjaan ibu dengan pola asuhnya, yaitu ibu 

yang jenis pekerjaannya semakin membutuhkan kreatifitas, semakin baik 

pola asuhnya dan semakin lama waktu kerja ibu setiap hari, semakin baik 

pola asuhnya. 

4. Karakteristik anak TK sebagian besar adalah berumur 5 tahun, jenis 

kelamin perempuan, dan urutan kelahiran anak adalah anak pertama. 

5. Pola asuh anak TK secara umum sebagian besar tergolong  sedang. 

Intensitas pertemuan ibu dengan anaknya sebagian besar termasuk jarang 

yaitu 2 kali dalam sehari, waktu ibu bersama anak sebagian besar adalah 
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kurang lama yaitu 2 sampai dengan kurang dari 5 jam setiap sehari, 

aktivitas yang dilakukan ibu bersama anak sebagian besar adalah bermain, 

belajar, dan makan. Komunikasi antara ibu dan anak sebagian besar adalah 

komunikasi dua arah, dan penentu menu makan keluarga sebagian besar 

adalah ibu. Tidak ada hubungan antara pola asuh dengan perkembangan 

anak tetapi ada hubungan positif antara komunikasi ibu dan anak dengan 

perkembangan anak. Komunikasi ibu dan anak adalah salah satu variabel 

pola asuh. Hubungan positif yang dimaksud disini adalah semakin baik 

gaya komunikasi ibu dengan anak, semakin baik pula perkembangannya. 

6. Pola makan anak TK secara umum sebagian besar tergolong baik. 

Frekuensi makan anak 3 kali sehari, anak menyukai semua makanan, 

sebagian besar tidak memiliki makanan pantangan, dan tingkat konsumsi 

energi dan protein tergolong baik. Ada hubungan positif antara pola makan 

dengan pertumbuhan anak, yaitu semakin baik pola makan anak, semakin 

baik pula pertumbuhannya. 

 

8.2 Saran 

1) Sebaiknya pihak TK melakukan tes perkembangan anak pra sekolah secara 

rutin setiap 6 bulan sekali.  

2) Pada anak yang hasil tes perkembangannya meragukan, sebaiknya 

dilakukan tindakan intervensi secara intensif di rumah selama 2 minggu 

kemudian dilakukan evaluasi.  

3) Pada anak yang hasil tes perkembangannya memiliki kemungkinan adanya 

penyimpangan, sebaiknya guru memberi  perhatian yang lebih dan segera 
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melakukan rujukan secara berjenjang. Jenjang rujukan yaitu tingkat 

keluarga dan masyarakat, kemudian tingkat Puskesmas dan jaringannya, 

dan tingkat rumah sakit rujukan. 

4) Guru TK dan orang tua hendaknya dapat melakukan sendiri tes 

perkembangan anak. 

5) Sebaiknya dilakukan upaya peningkatkan pengetahuan pola asuh yang 

baik pada ibu bekerja melalui pendidikan maupun promosi kesehatan 

seperti penyuluhan, pemasangan poster, maupun pembagian leaflet. Materi 

penyuluhan, poster, maupun leaflet antara lain tentang pola asuh positif, 

mengefektifkan waktu bersama anak, konsep belajar anak TK, dan 

berbagai macam permainan yang mendidik dan mendukung tumbuh dan 

kembang anak. 

6) Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan tumbuh 

kembang anak TK dengan pola asuh dari ibu yang tidak bekerja agar dapat 

diketahui perbedaan tumbuh kembang dan pola asuh antara ibu yang 

bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Hal ini dikarenakan pada penelitian 

ini peneliti hanya mengkaji tentang hubungan tumbuh kembang anak TK 

dengan pola asuh pada ibu yang bekerja saja. 
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Lampiran 2  

 

 

KUESIONER ANAK TK 

 

 

I. Karakteristik dan Pertumbuhan Anak TK 

1. Nama Anak  :......................................................... 

2. Tanggal Lahir  :......................................................... 

3. Umur   :................................................tahun 

4. Jenis Kelamin  :......................................................... 

5. Anak ke   :.................dari.................bersaudara 

6. Berat Badan Anak :......................................................kg 

7. Panjang Badan Anak :.....................................................cm 

8. Status Gizi (BB/U) :......................................................... 

 
 
 
II Perkembangan Anak TK      Kategori :.................... 

Lembar jawaban Kuesioner Pra Skreening Perkembangan (KPSP) sesuai umur anak TK: 

1. Y / N        

2. Y / N         

3. Y / N 

4. Y / N 

5. Y / N

6. Y / N  

7. Y / N 

8. Y / N    

9. Y / N 

10. Y / N 

 

Jumlah jawaban ”Ya”:............................. 
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KUESIONER IBU BEKERJA DARI ANAK TK 

 

Petunjuk Pengisian 

Mohon dengan hormat pada ibu/saudari untuk menjawab lembar kuesioner ini dengan mengisi 

titik-titik yang telah tersedia atau dengan memberi tanda silang  (X) menurut jawaban yang 

paling cocok dengan keadaan saudari. Hasil kuesioner ini tidak mempengaruhi pekerjaan 

saudari. Terimakasih atas bantuan dan partisipasinya. 

 
Nomor Kuesioner :......................... 

Tanggal  :......................... 
 
I. Karakteristik Ibu  

1. Nama Ibu    :.................................................................... 

2. Umur    :.................................................................... 

3. Tingkat Pendidikan  :.................................................................... 

4. Pekerjaan     

1) Jenis Pekerjaan  :................................................................... 

2) Lama waktu kerja sehari :................................................................... 

3) Alasan bekerja  :................................................................... 

 
II. Pengetahuan Gizi Ibu Bekerja    Total Score: ......... 

1. Apa sajakah makanan sehat/menu seimbang ? 

a. Nasi, mie, umbi-umbian, sagu, jagung, roti 

b. Pepaya, jeruk, mentimun, apel, jambu 

c. Bayam, wortel, labu putih, labu siam 

d. Ikan, daging, telur, ayam 

e. Nasi, Lauk hewani, lauk nabati, Sayur, Buah. 

2. Bahan makanan apa sajakah yang merupakan sumber karbohidrat/tenaga? 

a. Nasi, mie, umbi-umbian, sagu, jagung, roti 

b. Pepaya, jeruk, mentimun, apel, jambu 

c. Bayam, wortel, labu putih, labu siam 

d. Ikan, daging, telur, ayam 

e. Susu, mentega, minyak, Keju 

3. Bahan makanan apa sajakah yang merupakan sumber protein/pembangun? 

a. Nasi, mie, umbi-umbian, sagu, jagung, roti 

b. Pepaya, jeruk, mentimun, apel, jambu 
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c. Bayam, wortel, labu putih, labu siam 

d. Ikan, daging, telur, ayam 

e. Susu, mentega, minyak, Keju 

4. Bahan makanan apa sajakah yang merupakan sumber Vitamin/pengatur? 

a. Nasi, mie, umbi-umbian, sagu, jagung, roti 

b. Pepaya, jeruk, mentimun, apel, jambu 

c. Bayam, wortel, labu putih, labu siam 

d. Ikan, daging, telur, ayam 

e. Susu, mentega, minyak, Keju 

5. Bahan makanan apa sajakah yang merupakan sumber lemak? 

a. Nasi, mie, umbi-umbian, sagu, jagung, roti 

b. Pepaya, jeruk, mentimun, apel, jambu 

c. Bayam, wortel, labu putih, labu siam 

d. Ikan, daging, telur, ayam 

e. Susu, mentega, minyak, Keju 

6. Bagaimana bila anak anda kekurangan zat gizi dalam makanan? 

a. KEP/Gizi buruk 

b. Kurang darah 

c. Gondok 

d. Mudah sakit 

e. Jawaban yang benar adalah a, b, c 

7. Apa sajakah bahan makanan sumber vitamin A? 

a.  Wortel, tomat, hati 

b.  Jeruk, jambu biji, magga 

c.  Daging, telur, susu 

d.  Bayam, kangkung, kubis

8. Apakah yang akan diderita anak jika kekurangan makanan yang mengandung vitamin A? 

a.  Buta (rabun senja) 

b.  Sariawan 

c.  Beri-beri 

d.  Kurang darah 

9. Apakah Jenis garam yang baik untuk kesehatan? 

a. Garam Beryodium 

b. Garam grasak 

c. Garam kotak

10. Menurut ibu, bagaimana kondisi anak yang sehat itu ? 

a. Gemuk 

b. Makannya banyak 

c. Bertambah umurnya maka bertambah pula berat badannya 

d. Suka makan sayur
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III   Pola Asuh 

1. Seberapa sering anda meluangkan waktu bersama anak anda dalam sehari? 

o Sangat sering 

o Sering 

o Kadang-kadang 

o Jarang 

o Sangat Jarang

 
2. Seberapa lama waktu yang anda luangkan untuk bersama anak anda dalam sehari? 

o Sangat lama 

o lama 

o Cukup lama 

o Kurang lama 

o Tidak lama

 Berapa menit ? .............................................................................................................. 

3. Aktivitas apa saja yang ibu lakukan jika bersama anak? 

1. Bermain 

2. Belajar 

3. Makan 

4. Bekerja 

5. Bermain dan belajar 

6. Lain-lain, yaitu........................... 
 
4. Bagaimana komunikasi ibu dengan anak selama ini? 

1. Ketika anak berbicara/bercerita, ibu hanya mendengarkan saja. 

2. Ketika ibu menyuruh/melarang anak sesuai peraturannya, anak mendengarkan saja  

3. Anak dan ibu saling bicara dan mendengarkan 

4. Lain-lain, yaitu................................................. 

5. Siapa yang mengatur/menentukan pola menu di keluarga? 

a. Ayah 

b. Ibu 

c. Anak 

d. Lain-lain, yaitu...............................

 
VI Pola Makan 

1. Berapa kali anak anda makan dalam sehari? 

a. < 3 kali 

b. 3 kali 

c. > 3 kali 

d. Lain-lain (..............................)
 
2. Jenis makanan apa saja yang disukai anak?

a. Sayur 

b. Buah 

c. ikan 

d. Daging 

e. Lain-lain, yaitu............

 
3. Apakah anak anda mempunyai makanan pantangan?  

a. Tidak    b. Ya, yaitu: 

Makanan Pantangan Alasan 
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4. Food Recall 2 X 24 Jam 

Nama Balita  : 

Umur   : 

BB   : 

Recall Hari Pertama : 

Tanggal   : 

Banyak Nilai Gizi Waktu 
Makan 

Nama 
Makanan Komposisi 

URT Gram Energi Protein 
Ket. 

Pagi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Siang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Sore/Malam : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Jajanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Total        
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Recall Hari Kedua 

Tanggal  :......................................  

Nama Balita :...................................... 

Banyak Nilai Gizi Waktu 
Makan 

Nama 
Makanan Komposisi 

URT Gram Energi Protein 
Ket. 

Pagi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Siang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Sore/Malam : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Jajanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Total        
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5. Frekuensi Makan (Food Frequency) 

Harian Mingguan Bulanan Tidak 
Pernah 

Jenis Makanan 

1x 2x 3x >3x 1x 2x 3x >3x 1x 2x 3x >3x  
1. Sumber Tenaga 

- Nasi 
- Mie 
- Jagung 
- Ketela 
- Kentang 
- Umbi-umbian 
- Roti 
- Lain-

lain................ 
- ...................... 

             

2. Sumber Protein 
- Daging Ayam 
- Daging  

Kambing 
- Telur 
- Ikan 
- Tahu, Tempe 
- Kacang Hijau 
- Lain-lain......... 
- ........................ 

             

3. Sayur-sayuran 
- Bayam 
- Kangkung 
- Kacang 

Panjang 
- Wortel 
- Sawi 
- Daun 

Singkong 
- Gambas 
- Kol 
- Terong 
- Kluwih 
- Kecambah 
- Lain-

lain................ 
- ...................... 

             

4. Buah-buahan 
- Pisang 
- Jeruk 
- Rambutan 
- Apel 
- Pepaya 
- Lain-lain......... 
- ........................ 

             

5. Susu              
6. Serba Aneka 

- Agar-agar 
- Coklat 
- Teh 
- Kopi 
- Lain-lain......... 
- ........................ 
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 Lampiran 3 
 
 
 
 

Cara Skoring Variabel Pola Asuh 
 

No. Pertanyaan Skor 
1. Seberapa sering anda meluangkan waktu bersama anak anda dalam sehari? 

o Sangat sering 
o Sering 
o Kadang-kadang 
o Jarang 
o Sangat Jarang 

 
5 
4 
3 
2 
1 

2. Seberapa lama waktu yang anda luangkan untuk bersama anak anda dalam 
sehari? 
o Sangat lama 
o lama 
o Cukup lama 
o Kurang lama 
o Tidak lama 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 

3. Aktivitas apa saja yang ibu lakukan jika bersama anak? 
1. Bermain, belajar, dan makan 
2. Bermain dan belajar 
3. Kerja, makan, dan tidur 
4. Makan dan menonton televisi 

 
4 
3 
2 
1 

4. Bagaimana komunikasi ibu dengan anak selama ini? 
1. Searah 
2. 2 Arah 

 
2 
1 

5. Siapa yang mengatur/menentukan pola menu di keluarga? 
b.  Ibu 
c.  Ibu dan Anak 
d.  Nenek 

 
2 
3 
1 

 
Masing-masing jawaban dari pertanyaan di atas ditentukan skornya, kemudian skor dari ke-5 

jawaban pertanyaan di atas dijumlahkan dan akan diperoleh skor total untuk menentukan pola 

asuh termasuk dalam kategori baik, sedang, dan kurang. Pedoman pengkategorian adalah sebagai 

berikut : 

Baik, jika skor total antara 15 - 19 

Sedang, jika skor total antara 10 - 14 

Kurang, jika skor total < 10 
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Lampiran 4 

 

 
Cara Skoring Variabel Pola Makan 

No. Pertanyaan Skor 
1. Termasuk dalam klasifikasi mana tingkat konsumsi energi anak ? 

Defisit 
Kurang 
Sedang 
Baik 
 

 
1 
2 
3 
4 
 

2. Termasuk dalam klasifikasi mana tingkat konsumsi protein anak ? 
Defisit 
Kurang 
Sedang 
Baik 
 

 
1 
2 
3 
4 

3. Berapa kali anak anda makan dalam sehari? 
 a. < 3 kali 
 b. 3 kali 
 c. > 3 kali 
 

 
1 
2 
3 

4 Jenis makanan apa saja yang disukai anak? 
Sayur/buah 
Ikan/daging/telur 
Mie Instant 
Semua jenis makanan (Sayur dan lauk) 
 

 
2 
3 
1 
4 

5 Apakah anak anda mempunyai makanan pantangan? 
Ikan laut 
Telur 
Telur dan Ikan 
Es dan Chiki 
 

 
1 
2 
3 
4 

 

Masing-masing jawaban dari pertanyaan di atas ditentukan skornya, kemudian skor dari ke-5 

jawaban pertanyaan di atas dijumlahkan dan akan diperoleh skor total untuk menentukan pola 

makan termasuk dalam kategori baik, sedang, dan kurang. Pedoman pengkategorian adalah 

sebagai berikut: 

Baik, jika skor total antara 15 - 19 

Sedang, jika skor total antara 10 - 14  

Kurang, jika skor total < 1 
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Lampiran 5 

 

Instrumen (KPSP) Deteksi Dini Usia 48 Bulan 

1.  Dapatkah anak menggayuh sepeda roda tiga sejauh  
     sedikitnya 3 meter     Gerak kasar Ya Tidak 

2.  Setelah makan, apakah anak mencuci dan 
     mengeringkan tangannya dengan baik sehingga anda 
     tidak perlu mengulanginya ? 

Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak 

3.  Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. 
     Jika perlu tunjukan caranya dan beri anak anda 
     kesempatan melakukannya 3 kali. 
     Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam  
     waktu 2 detik atau lebih. 

Gerak kasar Ya Tidak 

4.  Letakkan selembar kertas seukuran buku ini 
     dilantai.  Apakah anak dapat melompati bagian 
     lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya  
     secara bersamaan tanpa didahului lari ? 

Gerak kasar Ya Tidak 

5.  Jangan membantu anak dan jangan menyebutkan 
     lingkaran. Suruh anak mengambar seperti contoh ini   
     di kerta kosong yang tersedia. Dapatkah anak  
     menggambar lingkaran ? 
 
 
 
 
  Contoh                Jawab:  YA               Jawab: TIDAK 

Gerak halus Ya Tidak 

6. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di 
atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut ? 

     Kubus yang digunakan ukuran 2,5–5 cm. Gerak halus Ya Tidak 

7.  Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga 
     atau permainan lain dimana ia ikut bermain dan  
     mengikuti aturan bermain. 

Sosialiasasi & 
kemandirian Ya Tidak 

8. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, 
    baju atau kaos kaki tanpa di bantu ? (tidak termasuk  
    memasang kancing, gesper atau ikat pinggang) 

Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak 

9.  Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa  
     dibantu ? Jawab TIDAK jika ia hanya menyebutkan 
     sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti. 
      

Bicara  
& bahasa Ya Tidak 
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Instrumen (KPSP) Deteksi Dini Usia 54 Bulan 

1.  Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu 
     di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus  
     tersebut ? Kubus yang digunakan ukuran 2,5–5 cm sedikitnya 3 meter 

Gerak halus Ya Tidak

2.  Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga 
     atau permainan lain dimana ia ikut bermain dan  
     mengikuti aturan bermain. 

Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak

3.  Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, 
     baju atau kaos kaki tanpa di bantu ? (tidak termasuk  
     memasang kancing, gesper atau ikat pinggang). 

Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak

4.  Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa  
     dibantu ?Jawab TIDAK jika ia hanya menyebutkan 
     sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti. 

Bicara & 
Bahasa Ya Tidak

5.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak.  
Jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan. 
“Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?........ 

    “Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?.................. 
    “Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?................. 

Jawab YA bila anak menjawab 3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan 
dengan gerakan atau isyarat. 
Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah “menggigil”, “pakai 
mantel” atau “masuk kedalam rumah”. Jika lapar, jawaban yang Benar 
adalah “makan”. Jika Lelah, jawaban yang benar adalah tidur” 

Bicara & 
bahasa Ya Tidak

6.  Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau  
     pakaian boneka ? 

Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak

7.  Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. 
     Jika perlu tunjukan caranya dan beri anak anda 
     kesempatan melakukannya 3 kali. 
     Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam  
     waktu 6 detik atau lebih. 

Gerak kasar Ya Tidak

8.   Jangan mengoreksi / membantu anak. Jangan menyebut kata “lebih 
panjang”. Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. Tanyakan 
“Mana garis yang lebih panjang ?” 
Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak 
menunjuk, putar gambar ini dan ulangi pertanyaan tadi.  
Apakah anak dapat menunjuk garis  
yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar ? 

 

Gerak halus Ya Tidak

9. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini. 
Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 
tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 
Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini ? 

       
 
         Jawab: YA              Jawab : TIDAK  

Gerak halus Ya Tidak

10.   Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 
telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini : 

        “Letakkan kertas ini diatas lantai” 
        “Letakkan kertas ini di bawah kursi” 
        “Letakkan kertas ini di depan kamu” 
        “Letakkan kertas ini dibelakang kamu” 
       Jawab YA hanya jika anak mengerti arti “di atas”,  
       “di bawah”,  “di depan” dan “di belakang” 

Bicara & 
Bahasa Ya Tidak
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Instrumen (KPSP) Deteksi Dini Usia 60 Bulan 

1.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu 
kecuali mengulangi pertanyaan. 

     “Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?................ 
     “Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?....................... 
     “Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?....................... 
      Jawab YA bila anak menjawab 3 pertanyaan tadi dengan 
      benar, bukan dengan gerakan atau isyarat. 
      Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah “menggigil”,  “pakai 

mantel” atau “masuk kedalam rumah” 
Jika lapar, jawaban yang Benar adalah “makan” 
Jika Lelah, jawaban yang benar adalah “tidur”, “berbaring/tidur-
tiduran”, “istirahat” atau “diam sejenak” 

Bicara & 
bahasa Ya Tidak

2.  Apakah anak dapat mengancing bajunya atau pakaian boneka ? Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak

3.   Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukan 
caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. 
Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik 
atau lebih. 

Gerak kasar Ya Tidak

4.   Jangan mengoreksi / membantu anak. Jangan menyebut kata “lebih 
panjang”. Perliihatkan gambar kedua garis ini pada anak. Tanyakan 
“Mana garis yang lebih panjang ?” 

      Minta nak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak 
menunjuk, putar gambar ini dan ulangi pertanyaan tadi. 

      Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang 
      sebanyak 3 kali  dengan benar ? 

Gerak halus Ya Tidak

5.  Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama 
     gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di 
     kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 
    Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini ? 
       
 
         Jawab: YA              Jawab : TIDAK 

Gerak halus Ya Tidak

6.  Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi 
     isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan 
     perintah berikut ini : 
     “Letakkan kertas ini diatas lantai” 
     “Letakkan kertas ini di bawah kursi” 
     “Letakkan kertas ini di depan kamu” 
     “Letakkan kertas ini dibelakang kamu” 
     Jawab YA hanya jika anak mengerti arti “di atas”,  
     “di bawah”,  “di depan” dan “di belakang” 

Bicara & 
Bahasa Ya Tidak

7. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel  
    (tanpa menangis atau menggelayut pada anda) pada saat 
    anda meninggalkannya ? 

Sosiali 
sasi & Keman 

dirian 
Ya Tidak

8.  Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan. Sosialisasi & 
Kemandirian Ya Tidak

9.  Suruh anak melompat satu kaki beberapa kali tanpa  
berpegangan. 

     (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). 
     Apakah ia dapat melompat 2 – 3 kali dengan satu kaki. 

Gerak kasar Ya Tidak
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10. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak :
      “ Tunjukkan segi empat merah” 
      “ Tunjukkan segi empat kuning” 
      “ Tunjukkan segi empat biru “ 
      “ Tunjukkan segi empat hijau” 

 
    Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar? 

Bicara 
& 

Bahasa 
Ya Tidak

 
 
 
Instrumen (KPSP) Deteksi Dini Usia 66 Bulan 

1.  Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama 
     gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh ini    
     di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 
     Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini ? 
 
       
 
         Jawab: YA              Jawab : TIDAK 

Gerak halus Ya Tidak 

2.  Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi 
     isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan 
     perintah berikut ini : 
             “Letakkan kertas ini diatas lantai” 
             “Letakkan kertas ini di bawah kursi” 
             “Letakkan kertas ini di depan kamu” 
             “Letakkan kertas ini dibelakang kamu” 
      Jawab YA hanya jika anak mengerti arti “di atas”,  
      “di bawah”,  “di depan” dan “di belakang” 

Bicara & 
Bahasa Ya Tidak 

3.  Apakah amak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel  
    (tanpa menangis atau menggelayut pada anda) pada saat 
    anda meninggalkannya ? 

Sosiali 
sasi & 
Keman 
dirian 

Ya Tidak 

4. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada 
anak : 

      “ Tunjukkan segi empat merah” 
      “ Tunjukkan segi empat kuning” 
      “ Tunjukkan segi empat biru “ 
      “ Tunjukkan segi empat hijau” 

 
    Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar? 

Bicara  
&  
Bahasa 

Ya Tidak 

5.  Suruh anak melompat satu kaki beberapa kali tanpa 
berpegangan. 

     (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). 
     Apakah ia dapat melompat 2 – 3 kali dengan satu kaki. 

Gerak kasar Ya Tidak 
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6. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa 
    bantuan?  

Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak 

7. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. 
Katakan padanya: “Buatlah gambar orang”. 
Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan 
bertanya/mengingatkan anak bila ada bagian yang belum 
tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian 
tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan 
seperti mata, telingga, lengan dan kaki. Setiap pasang dinilai 
satu bagian. Dapatkah anak mengambar sedikitnya 3 bagian 
tubuh ? 

Gerak  
Halus Ya Tidak 

8.  Pada gambar yang dibuat pada nomor 7, dapatkah anak 
menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh ? 

Gerak  
halus Ya Tidak 

9. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang belum 
selesai ini. Jnagan membantu kecuali mengulang pertanyaan : 

    “Jika kuda besar maka tikus  ………….” 
    “Jika api panas maka es ……………..” 
    “Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang ……..” 

Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es dingin, 
ayah seorang pria) ? 

Bicara 
&  
bahasa 

Ya Tidak 

10. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis / 
bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya ? 

      (Bola besar tidak ikut dinilai) 
     

Gerak  
Kasar Ya Tidak 

 
 
 
 
Instrumen (KPSP) Deteksi Dini Usia 72 Bulan 

1. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan 
pada anak : 

      “ Tunjukkan segi empat merah” 
      “ Tunjukkan segi empat kuning” 
      “ Tunjukkan segi empat biru “ 
      “ Tunjukkan segi empat hijau” 

 
    Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar?

Bicara  
&  
Bahasa 

Ya Tidak 

2.  Suruh anak melompat satu kaki beberapa kali tanpa 
berpegangan. 

     (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). 
     Apakah ia dapat melompat 2 – 3 kali dengan satu kaki 

Gerak kasar Ya Tidak 

3.  Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa 
bantuan?  

Sosialisasi & 
kemandirian Ya Tidak 
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4. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. 
Katakan padanya: “Buatlah gambar orang”. Jangan 
memberi perintah lebih dari itu.  
Jangan bertanya/mengingatkan anak bila ada bagian yang 
belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa 
bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang 
berpasangan seperti mata, telingga, lengan dan kaki. 
Setiap pasang dinilai satu bagian. Dapatkah anak 
mengambar sedikitnya 3 bagian tubuh ? 

Gerak  
Halus Ya Tidak 

5.  Pada gambar yang dibuat pada nomor 4, dapatkah anak  
     menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh ? 

Gerak  
halus Ya Tidak 

6. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang 
belum selesai ini. Jnagan membantu kecuali mengulang 
pertanyaan : 

    “Jika kuda besar maka tikus  ………….” 
    “Jika api panas maka es ……………..” 
    “Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang ……..” 
    Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es 

dingin, ayah seorang pria) ? 

Bicara 
&  
bahasa 

Ya Tidak 

7. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis 
/ bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya ? 

   (Bola besar tidak ikut dinilai) 

Gerak  
Kasar Ya Tidak 

8.  Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu 
tunjukan caranya dan beri anak anda kesempatan 
melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan 
keseimbangan dalam waktu 11 detik atau lebih. 

Gerak kasar Ya Tidak 

9.  Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama 
gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di 
kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. 

    Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini ? 

 
     Jawab : YA                      Jawab : TIDAK 

Gerak 
Halus Ya Tidak 

10. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan 
membantu kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali 
bila anak menanyakan. 

          “Sendok dibuat dari apa ?” …………………………….
          “Sepatu dibuat dari apa ?” …………………………...... 
          “Pintu dibuat dari apa?” ………………………………. 

Apakah anak dapat menjawab ke 3 pertanyaan diatas 
dengan benar? 

     Sendok dibuat dari besi, baja, plastik, kayu. 
     Sepatu dibuat dari kulit, karet, kain, plastik, kayu. 
     Pintu dibuat dari kayu, besi, kaca. 

Bicara 
&  
bahasa 

Ya Tidak 
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Lampiran 6 

 
 
 

Hasil Uji Korelasi Spearman 

 

1. Hasil uji korelasi Spearman antara jenis pekerjaan dengan pola asuh 

     
Jenis 

Pekerjaan Pola Asuh 
Correlation 
Coefficient 1,000 ,427(**) 

Sig. (2-tailed) . ,001 

Jenis Pekerjaan 

N 58 58 
Correlation 
Coefficient ,427(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

Spearman's rho 

Pola Asuh 

N 58 58 
 
 
 
2. Hasil uji korelasi Spearman antara waktu kerja dengan pola asuh 

      Waktu Kerja Pola Asuh 
Correlation 
Coefficient 1,000 ,343(**) 

Sig. (2-tailed) . ,008 

Waktu Kerja 

N 58 58 
Correlation 
Coefficient ,343(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,008 . 

Spearman's rho 

Pola Asuh 

N 58 58 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
3. Hasil uji korelasi Spearman antara pola asuh dengan pertumbuhan 

      Pola Asuh Pertumb 
Correlation 
Coefficient 1,000 ,125 

Sig. (2-tailed) . ,348 

Pola Asuh 

N 58 58 
Correlation 
Coefficient ,125 1,000 

Sig. (2-tailed) ,348 . 

Spearman's rho 

Pertumb 

N 58 58 

 
 
 
 
 
 
 
4. Hasil uji korelasi Spearman antara pola asuh dengan perkembangan 
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     Pola Asuh 
Perkemba

ngan 
Correlation 
Coefficient 1,000 ,175 

Sig. (2-tailed) . ,188 

Pola Asuh 

N 58 58 
Correlation 
Coefficient ,175 1,000 

Sig. (2-tailed) ,188 . 

Spearman's rho 

Perkembangan 

N 58 58 
 
 
 
5. Hasil Uji Korelasi Spearman  antara komunikasi ibu dan anak dengan perkembangan anak 

TK 

      komunikasi
Perkemba

ngan 
Correlation 
Coefficient 1,000 ,403(**) 

Sig. (2-tailed) . ,002 

komunikasi 

N 58 58 
Correlation 
Coefficient ,403(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

Spearman's rho 

Perkembangan 

N 58 58 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
6. Hasil uji korelasi Spearmen pola makan dengan pertumbuhan 

      Pola Makan Pertumb 
Correlation 
Coefficient 1,000 ,403(**) 

Sig. (2-tailed) . ,002 

Pola Makan 

N 58 58 
Correlation 
Coefficient ,403(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

Spearman's rho 

Pertumb 

N 58 58 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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