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ABSTRAK 

 

Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke tiga untuk pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Timur, tetapi tidak diikuti dengan perbaikan status gizi bayi. 

Tumbuh kembang bayi dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh pendidikan 

Ibu, pengetahuan Ibu, tingkat ekonomi keluarga, budaya atau kebiasaan, riwayat 

kehamilan, berat badan bayi lahir. Sedangkan secara langsung, tumbuh kembang 

dipengaruhi oleh riwayat sakit dan pengasuhan. 

Untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik, diperlukan pengasuhan 

yang efektif dan efisien. Penelitian ini menghasilkan model tumbuh kembang bayi 

berdasarkan pola asuh dan efektifitas biaya. Jenis Penelitian ini adalah 

observasional, dengan desain penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi di Kabupaten Tuban dengan besar sampel 

sebanyak 199 ibu yang memiliki bayi berumur 6 sampai 9 bulan. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan multy stage random 

sampling. Analisis data Menggunakan SEM dan Regresi analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumbuh kembang bayi dipengaruhi 

secara langsung oleh riwayat pengobatan (-0,677) dan pengasuhan bayi (0,172). 

Sedangkan faktor ibu berpengaruh terhadap riwayat kehamilan (0,731) dan 

pengasuhan (0,657). Faktor riwayat kehamilan mempengaruhi berat badan bayi 

lahir (0,317) dan pengasuhan mempengaruhi riwayat pengobatan (-0,208). Berat 

badan bayi lahir mempengaruhi riwayat pengobatan (-0,583) dan pengasuhan 

(0,187). 

Kesimpulan penelitian adalah tidak dibutuhkan biaya pola asuh yang besar 

untuk menghasilkan tumbuh kembang yang baik. Cukup dengan biaya yang efektif 

seperti memberikan ASI Eksklusif untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik. 

Sedangkan untuk mendapatkan perkembangan yang baik dapat dilakukan dengan 

stimulasi psikomotorik melalui alat bermain dan stimulasi psikososial dengan 

mengajak berbicara.  
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