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ABSTRAK 

 

Pengaruh Penyuluhan Kesehatan terhadap Pengetahuan, Praktik Ibu dalam 
Pengisian Buku KIA, Stimulasi dan Perkembangan pada Anak Usia 0-3 tahun  

(studi di wilayah kerja puskesmas tambak desa tambak pulau bawean) 

 

Pada dasarnya setiap anak akan melewati proses tumbuh kembang sesuai 
dengan tahapan usianya. Untuk memantau tumbuh kembang anak dengan baik 
maka para orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, dan kader perlu memahami 
tumbuh kembang anak. Karena itu, ibu merupakan salah satu yang utama 
pencapai kesesuaian perkembangan anak, maka tujuan adalah menganalisis 
pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan, sikap, praktik ibu dalam 
pengisian Buku KIA, stimulasi  dan perkembangan pada anak usia 0-3 Tahun. 
Penelitian ini menggunakan quasi eksperimen pretest posttest group design, 
intervensi yang diberkan berupa pemberian penyuluhan kesehatan. Penelitian ini 
dilakukan di Puskemas Tambak Pulau Bawean selama 3 bulan, keseluruhan 
sampel berjumlah 60 ibu yang terdiri dari kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol masing-masing 30 ibu yang mempunyai anak usia 0-3 tahun sesuai 
kreteria inklusi. Instrumen menggunakan kuesioner. Hasil uji statistik nilai 
signifikan (p> 0,05) arti bahwa pengetahuan, praktik dan stimulasi tidak ada 
perbedaan antar kelompok perlakuan dan kontrol, akan tetapi pada perkembangan 
anak ada perbedaan antar kelompok perlakuan dan kontrol. Pemberian 
penyuluhan kesehatan meskipun tidak memberikan pengaruh tetapi ada 
peningkatan jumlah ibu setelah pemberian penyuluhan menjadi lebih baik pada 
pengetahuan, praktik dan stimulasi dilakukan lebih sering. Hal ini terbukti bahwa 
perkembangan pada anak ada perubahan sebelum dan sesudah pemberian 
penyuluhan kesehatan, sebenarnya ibu sudah melakukan pengasuhan yang baik 
terhadap anak. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan program penyuluhan kesehatan 
dengan menjadikan salah satu program wajib dan diiringi dengan metode 
penyuluhan yang lain dalam penyampaiannya. 
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