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MOTTO 

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 

disertai dengan do’a 

Karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan 

sendirinya tanpa berusaha” 
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Relationship of child characteristics and sociodemography of parents with ADL 

independence in preschool children in TK Baitul Mukmin Surabaya 

 

By: Puspita Sari Dewi 

 

Introduct: 

Independence is not a skill that can suddenly appear, but it needs to be taught to 

children especially at the age of preschool. This is because preschool age is a critical 

period in the development of children's life cycle independence. The purpose of this 

study is to explain the relationship between child characteristics and parent 

sociodemography with the ADL (Activity of Daily Living) independence in 

preschool children. Methods:  The research design used in this study was cross 

sectional design with the characteristics of children and sosiodemography of parent 

as independent variable and ADL independence as dependent variable. The sample 

was taken from 121 parents and children. Probability sampling used in this research. 

The data collections was with questionnaire and data analysis used logistic regression 

test with level of significance of ≤ 0,05. Results and Analysis: Childhood has a 

significant relationship with ADL independence (P = 0.037). Gender and birth order 

have no significant relationship. The four components of child development have a 

significant relationship, as well as sociodemography of parent. Conclusion: 

Independence can be achieved according to the level of age, the greater the child's 

age the more independent the child in meeting their daily needs. 

 

Keywords: child characteristics, preschool, sociodemography, ADL independence 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kemandirian bukan keterampilan yang bisa muncul secara tiba-tiba, akan 

tetapi perlu diajarkan pada anak khususnya pada usia prasekolah. Hal ini 

disebabkan karena usia prasekolah adalah masa kritis dalam perkembangan 

kemandirian siklus hidup anak (Latifah, et al. 2016). Anak prasekolah adalah anak 

dengan rentang usia 3-6 tahun (Potter, 2009). Kemandirian merupakan suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki anak untuk melakukan segala 

sesuatunya sendiri maupun aktivitas dalam kesehariannya, tanpa bergantung pada 

orang lain (Wiyani, 2014). Masa anak prasekolah dianggap sebagai masa untuk 

belajar keterampilan dalam memenuhi keinginan untuk mandiri sehingga faktor 

dari anak dan lingkungan sangat berperan penting dalam kemandirian anak 

prasekolah (Soetjiningsih, 2013). Menurut teori self-care yang dikemukakan oleh 

Orem (2001) bahwa kemampuan yang dimiliki anak untuk mandiri dipengaruhi 

oleh usia, jenis kelamin, urutan lahir, tahap perkembangan, tingkat kesehatan, 

pola hidup, sistem pelayanan kesehatan, sistem keluarga, dan lingkungan 

eksternal. Jika anak tidak mandiri maka akan menghambat proses perkembangan 

personal sosial anak (kemandirian). Hingga sampai saat ini masih belum ada 

penelitian tentang hubungan karakteristik anak dan sosiodemografi orang tua 

dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah. 

 Menurut data dari Kementrian Kesehatan RI tahun 2016 jumlah anak usia 

dini dengan rentang usia 0-6 tahun di Indonesia tahun 2014 berjumlah 24,053 juta 

jiwa, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 24,065 juta jiwa. Dari jumlah tersebut
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menunjukkan peningkatan jumlah anak usia dini sehingga membutuhkan 

bimbingan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Secara garis besar, 

perkembangan anak terdiri dari perkembangan motorik, bahasa, dan personal 

sosial atau kemandirian.  

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2013, angka kejadian 

keterlambatan perkembangan diperkirakan sekitar 1-3% anak dibawah usia 5 

tahun mengalami keterlambatan perkembangan. Hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti di TK Baitul Mukmin Surabaya tanggal 9 Mei 2017, 

didapatkan bahwa dari 10 anak yang dilakukan observasi dan wawancara pada 

orang tua didapatkan hasil 30% lebih mandiri dari usianya, 20% mandiri, dan 50% 

belum mandiri. Peneliti mengobservasi dan wawancara berdasarkan aktifitas 

sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti dressing, feeding, toleting, 

dan moving. Hal ini terlihat pada saat anak sudah masuk kelas, tetapi orang tua 

masih ada yang menunggui anaknya di depan kelas dikarenakan anak menangis 

minta ditunggui oleh orang tuanya. Selain itu pada waktu makan di jam istirahat, 

masih ada anak yang lebih senang di suapi oleh orang tuanya dan dalam bermain 

4 dari 10 anak lebih suka bermain sendiri daripada dengan temannya. Begitu pula 

pada saat kegiatan belajar didalam kelas, sebagian anak sudah bisa mandiri tanpa 

bantuan dari gurunya dalam melakukan kegiatan, berkonsentrasi dalam 

memperhatikan, ada pula yang tidak memperhatikan gurunya pada saat 

menerangkan.  

Copeland et al. (2016) menyatakan bahwa kemandirian pada aktifitas fisik 

anak prasekolah 90% dilakukan diluar ruangan setiap hari. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hagekull & Bohlin (1995) menemukan bahwa pada anak usia 4 
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tahun, 38% belum mengalami perubahan dalam kemandirian perawatan diri. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor sosiodemografi orangtua seperti salah satu nya 

tingkat pendidikan dari orang tua, 52% lulusan universitas, 5% lulusan SMA, dan 

9% hanya lulusan dari SMP.  

Keberhasilan anak menjadi individu yang mandiri dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor dari individu sendiri dan faktor dari keluarga (Soetjiningsih, 

2013). Faktor dari individu sendiri seperti jenis kelamin, urutan lahir, aspek 

motorik, emosi, sosial, dan intelektual yang dimiliki oleh anak prasekolah. Aspek 

motorik anak prasekolah dalam hal berpenampilan maupan gerak gerik anak 

sangat aktif, karena telah memiliki penguasaan (kontrol) terhadap tubuhnya dan 

sangat menyukai kegiatan yang dilakukan nya sendiri seperti berlari, berjalan, 

melompat, dan memanjat sebagai sebagian aktifitas yang dilakukan sehari-hari. 

Selain itu aspek emosional anak prasekolah cenderung mengekspresikan nya 

dengan bebas dan terbuka. Sikap marah pada usia tersebut sering diperlihatakan 

dan iri hati sering terjadi. Selanjutnya pada aspek sosial anak prasekolah mampu 

bersosialisasi dengan orang disekitarnya. Sedangkan pada aspek intelektual anak 

prasekolah telah terampil dalam berbahasa (Patmonodewo, 2008). Sedangkan 

faktor dari keluarga seperti sosiodemografi dari orang tua yang terdiri dari umur, 

pendidikan, status pekerjaan dan pendapatan. 

Baker et al. (2012) menyatakan karakteristik sosiodemografi orangtua 

mempengaruhi perkembangan sosial dan intelektual pada anak prasekolah 

termasuk pada status sosial ekonomi rendah, dan pendidikan ibu yang rendah. Hal 

serupa juga dikemukakan oleh Gunarsa (2004) kondisi dari keluarga yang 

memiliki tingkat pendapatan rendah menyebabkan orangtua kurang 
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memperhatikan akan kebutuhan anak, memberikan penghargaan, dan pujian untuk 

berbuat baik, mengikuti peraturan yang diperintahkan serta kurangnya penanaman 

nilai moral bagi anak. Tingkat pendidikan orangtua sangat mempengaruhi 

perkembangan anak untuk mandiri. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi 

akan memandirikan anaknya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Anak usia 

prasekolah dikatakan mandiri apabila mampu melakukan aktifitas sehari-hari 

tanpa bantuan orang lain, seperti makan tanpa harus disuapi oleh orangtua, 

mampu memakai kaos kaki dan sepatunya sendiri, mampu menggunakan toilet 

sendiri, dan kegiatan lain yang tanpa bergantung pada oranglain (Soetjiningsih, 

2013). 

Kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi akan menghambat proses 

perkembangan kemandiriannya. Dampak yang akan timbul terhadap proses 

kemandirian anak yang terganggu yaitu anak akan menjadi penakut dan tidak 

percaya diri karena anak cenderung menggantungkan bantuan dari orang lain. 

Dampak tersebut bisa dicegah dengan proses pembelajaran dan pendidikan yang 

diberikan orang tuanya, jadi kemampuan yang dimiliki oleh anak dan dari 

dorongan lingkungan keluarga khususnya orang tua sangat diperlukan dalam 

kemandirian anak yang nantinya diharapkan anak bisa mandiri dalam melakukan 

dan memenuhi aktifitas sehari-harinya.  

1.2 Rumusan Masalah 

  Apakah ada hubungan antara karakteristik anak (jenis kelamin, urutan lahir, 

motorik, emosi, sosial, dan intelektual) dan sosiodemografi orangtua (umur, 

pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan) dengan kemandirian ADL pada 

anak prasekolah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Menjelaskan hubungan karakteristik anak dan sosiodemografi orang tua 

dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan karakteristik anak (jenis kelamin, urutan lahir, 

 motorik, emosi, sosial, dan intelektual) dengan kemandirian ADL 

2. Menganalisis hubungan sosiodemografi orang tua (umur, pendidikan, 

status pekerjaan, dan pendapatan) dengan kemandirian ADL 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan 

dalam ilmu keperawatan untuk memandirikan anak prasekolah khusunya dari 

karakteristik anak dan sosiodemografi orang tua. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Orang tua dengan anak prasekolah 

Memberikan informasi kepada orangtua tentang hubungan 

karakteristik anak dan sosiodemografi orangtua dengan kemandirian 

ADL pada anak prasekolah. Sehingga, orangtua dapat memberikan 

arahan dan pembelajaran yang baik agar anak menjadi mandiri sesuai 

dengan usianya dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

2. Instansi Taman Kanak-Kanak 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai media untuk mendapatkan 

informasi tentang hubungan karakteristik anak dan sosiodemografi 



6 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

orang tua dengan kemandirian ADL anak prasekolah. Sehingga, dapat 

digunakan untuk menyusun intervensi secara tepat dalam upaya 

meningkatkan kemandirian ADL anak prasekolah berdasarkan 

karakteristik anak dan sosiodemografi orang tua. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Anak Prasekolah 

2.1.1 Definisi Anak Prasekolah 

Anak prasekolah adalah anak dengan rentang usia 3-6 tahun (Potter, 

2009). Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Patmonodewo (2008) bahwa 

anak prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Pada umumnya dalam 

usia ini, anak mengikuti program Kelompok Bermain (PG) pada usia 3 tahun dan 

program Taman Kanak-Kanak pada usia 4-6 tahun. Pada anak usia prasekolah 

terjadi perubahan yang signifikan untuk mempersiapkan gaya hidup yaitu masuk 

sekolah dengan mengkombinasikan antara perkembangan biologi, psikososial, 

kognitif, spiritual dan prestasi sosial (Hockenberry, M.J & Wilson, 2009). Anak 

pada masa prasekolah memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai laki-laki atau 

perempuan, dapat mengatur diri dalam toilet training dan mengenal beberapa hal 

yang berbahaya dan mencelakai dirinya (Mansur, 2011). Anak akan memperhalus 

penguasaan tubuhnya dan menanti dengan dimulainya pendidikan formal. Hal ini 

merupakan masa yang sangat penting bagi orangtua, karena anak dapat membagi 

pikirannya dan berinteraksi dengan lebih efektif (Potter, 2009). 

2.1.2 Karakteristik Anak Prasekolah 

 Anak prasekolah mempunyai karakteristik yang meliputi 4 aspek yaitu, 

aspek motorik, emosi, sosial dan intelektual (Patmonodewo, 2008). Pada aspek 

motorik anak prasekolah, pada umumnya dalam hal berpenampilan maupan gerak 

gerik anak sangat aktif, karena telah memiliki penguasaan (kontrol) terhadap 

tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang dilakukan nya sendiri seperti 
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berlari, berjalan, melompat, dan memanjat sebagai sebagian aktifitas yang 

dilakukan sehari-hari. Selain itu aspek emosional anak prasekolah cenderung 

mengekspresikan nya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah pada usia tersebut 

sering diperlihatakan dan iri hati sering terjadi. Selanjutnya pada aspek sosial anak 

prasekolah mampu bersosialisasi dengan orang disekitarnya. Sedangkan pada 

aspek intelektual anak prasekolah telah terampil dalam berbahasa.  

 Menurut Manggiasih (2016) pada masa anak usia prasekolah memiliki 

kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik anak masih 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Beberapa karakteristik yang dilalui 

anak prasekolah dengan usia 3 tahun antara lain: 

1. Anak sangat aktif dalam mengeksplorasi benda-benda yang ada 

 disekitarnya. Anak memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan 

 belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh anak prasekolah 

 terhadap benda-benda yang ditemuinya merupakan proses belajar yang 

 efektif. Movitasi belajar berada di tingkat tertinggi dibanding sepanjang 

 usia, apabila tidak ada hambatan dari lingkungan. 

2. Anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa dengan diawali celotehan, 

 kemudian satu dua kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. 

3. Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak 

 prasekolah didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dirinya. 

 Hal ini dikarenakan emosi anak prasekolah tidak ditemukan pada faktor 

 bawaan tetapi lebih banyak pada lingkungan sekitar. 
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Karakteristik anak prasekolah dengan usia 4-6 tahun antara lain: 

1. Pada perkembangan motorik, anak sangat aktif melakukan berbagai 

 kegiatan. 

2. Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak mampu memahami 

 pembicaraan oranglain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam 

 batas-batas tertentu. 

3. Perkembangan kognitif sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu 

anak terhadap lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari seringnya anak 

menanyakan segala sesuatu yang dilihatnya. 

  Menurut Gunarsa (2004) karakteristik anak prasekolah dikelompokkan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, dan urutan lahir. 

 1. Usia 

  Usia anak merupakan faktor bawaan yang sangat berhubungan dengan 

 pertumbuhan dan perkembangan anak, dikarenakan pada setiap periode 

 usia anak terdapat ciri-ciri tertentu yang akan lebih menonjol 

 dibandingkan dengan ciri-ciri yang lain (Monks, F.J., & Knoers, 2009). 

 Anak usia prasekolah 3-6 tahun terjadi perubahan yang signifikan unruk 

 mempersiapkan gaya hidup yaitu masuk sekolah dengan 

 mengkombinasikan antara perkembangan biologi, psikososial, kognitif, 

 spiritual dan prestasi sosial  (Hockenberry, et al. 2009). 

 2. Jenis kelamin 

  Jenis kelamin sangat penting untuk perkembangan selama hidup, setiap 

 tahun anak akan mengalami peningkatan tekanan-tekanan dari orang tua, 

 guru, kelompok sebaya serta masyarakat yang mempengaruhi 
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 perkembangan pola-pola sikap dan perilaku yang dipandang sesuai bagi 

 kelompok jenis kelamin mereka. Pengalaman belajar ditentukan oleh jenis 

 kelamin individu dirumah, sekolah, dan kelompok bermain anak akan 

 bermain sesuai dengan jenis kelamin mereka. Sikap yang diberikan oleh 

 orang tua dan keluarga sangat penting terhadap individu berhubungan 

 dengan jenis kelamin mereka, seperti anak laki-laki lebih disukai daripada 

 perempuan (Hurlock, 2006). Pada anak prasekolah memiliki kesadaran 

 tentang dirinya laki-laki ataupu perempuan, dapat mengatur diri dalam 

 toilet training dan mengenal beberapa hal yang berbahaya dan mencelakai 

 dirinya (Mansur, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Keys et 

 al (2013) anak dengan jenis kelamin laki-laki lebih mendapatkan 

 keuntungan dalam melakukan perawatan diri nya, yang artinya anak laki-

 laki lebih mandiri dibandingkan dengan anak perempuan. Hal yang sama 

 juga dikemukan oleh Situmeang et al (2016) dari hasil penelitannya 

 menyatakan jenis kelamin anak laki-laki jauh lebih memiliki kemampuan 

 dalam melakukan kemandirian personal hygiene dibandingkan anak 

 perempuan, dikarenakan anak laki-laki jauh lebih dituntut untuk bisa 

 mandiri dan bertanggung jawab terhadap aktivitas mereka sendiri. 

 3. Urutan lahir 

  Urutan lahir anak dalam keluarga mempengaruhi hubungan anak dalam 

 kelompok interaksi dengan saudara kandungnya. Anak tertua akan lebih 

 mudah berpengaruh oleh norma-norma kelompok dan oleh orang lain 

 dibandingkan dengan adik-adiknya (Monks, et al. 2009). Hurlock (2006) 

 menyatakan bahwa anak tengah berperan sebagai penghubung dalam 
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 interaksi dengan kakaknya karena anak pertama pada dasarnya bertindak 

 sebagai pemimpin saudara-saudaranya di dalam susunan keluarga. 

 Terkadang anak tengah bertingkah dan melanggar peraturan untuk 

 mendapatkan perhatian dari orang tua bagi dirinya sendiri serta merebut 

 perhatian orang tua dari kakak dan adiknya. Beberapa ciri umum posisi 

 urutan lahir anak dalam keluarga menurut Hurlock (2006), yaitu: 

  1. Anak sulung 

               1. Berperilaku Secara matang, karena berhubungan dengan orang-orang 

 dewasa dan diharapkan dapat bertanggung jawab. 

               2. Benci terhadap fungsinya sebagai teladan bagi adik-adiknya. 

     3. Cenderung mengikuti kehendak dan tekanan kelompok dengan mudah 

        dipenagruhi untuk mengikuti kehendak orang tua. 

               4. Mempunyai perasaan kurang aman dan perasaan benci sebagai akibat 

 dari lahirnya adik yang sekarang menjdai pusat perhatian. 

     5. Kurang agresif dan kurang berani karena perlindungan orang tua yang 

        berlebihan. 

     6. Mengembangkan kemampuan memimpin sebagai akibat dari harus 

dapat bertanggung jawab di rumah. Tetapi hal ini sering disanggah  

dengan kecenderungan untuk menjadi “bos”. 

     7. Biasanya berprestasi tinggi karena mendapat tekanan dan harapan dari 

orang tua serta keinginan untuk memperoleh kembali perhatian 

orang tua bila ia merasa bahwa adik-adiknya merebut perhatian 

orang tua darinya. 
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     8. Sering tidak bahagia karena adanya perasaan kurang aman yang 

timbul dari berkurangnya perhatian orang tua dengan kelahiran adik-

adiknya dan benci karena mempunyai tudas serta tanggung jawab 

yang lebih banyak daripada adik-adiknya. 

  2. Anak tengah 

1. Belajar mandiri dan bertualang, karena akibat dari kebebasan  yang  

diberikan orang tua lebih banyak. 

2. Menjadi benci atau berusaha melebihi perilaku kakak-kakaknya yang 

lebih diunggulkan. 

3. Tidak menyukai keistimewaan yang diperolah kakak-kakaknya. 

4. Bertingkah dan melanggar peraturan untuk menarik perhatian orang 

tua bagi dirinya sendiri dan merebut perhatian orang tua dari kakak 

atau adiknya. 

5. Mengembangkan kecenderungan untuk menjadi “bos”, mengejek, 

mengganggu atau bahkan menyerang adik-adiknya yang 

memperoleh lebih banyak perhatian dari orang tua. 

6. Mengembangkan kebiasaan untuk tidak berprestasi tinggi karena 

kurangnya harapan-harapan orang tua dan kurangnya tekanan untuk 

berprestasi. 

7. Mempunyai tanggung jawab yang lebih sedikit bila dibandingkan 

tanggung jawab anak pertama. Sering didefiniskan bahwa anak 

tengah lebih rendah daripada anak pertama. Hal tersebut dapat 

melemahkan pengembangan sifat kepemimpinan. 
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8. Terganggu oleh perasaan-perasaan diabaikan oleh orang tua yang 

selanjutnya mendorong timbulnya berkembangnya gangguan 

perilaku. 

9. Mencari persahabatan dengan teman-teman sebaya nya di luar 

rumah, hal ini sering mengakibatkan penyesuaian sosial yang lebih 

baik daripada penyusuaian anak pertama. 

  3. Anak bungsu 

  1. Cenderung keras dan banyak menuntut sebagai akibat dari kurang      

     ketatnya disiplin dan dimanjakan oleh orang tua. 

                2. Tidak banyak memilki rasa benci dan rasa aman yang tidak lebih 

 besar karena tidak pernah disaingi oleh saudara-saudaranya yang 

 lebih muda. 

     3.   Biasanya dilindungi oleh orang tua dari serangan fisik ataupun 

 verbal dari kakak-kakaknya. Hal ini mendorong ketergantungan dan 

 kurangnya rasa bertanggung jawab. 

     4. Cenderung tidak berprestasi tinggi karena kurangnya harapan dan 

tuntutan dari orang tua. 

               5. Mengalami hubungan sosial yang baik di luar rumah dan biasanya 

 populer tetapi jarang menjadi pemimpin karena kurangnya kemauan 

 memikul tanggung jawab. 

              6. Cenderung merasa bahagia karena memperoleh perhatian dan 

 dimanjakan oleh orang tua. 
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2.2 Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan 

2.2.1 Definisi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur dalam tubuh 

yang secara kuantitatif dapat diukur dengan adanya peningkatan sel-sel tubuh dan 

besarnya sel baik sebagian atau seluruh (Nursalam, 2013). Pertumbuhan 

merupakan perubahan ukuran besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, baik 

organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat gram dan 

kilogram, ukuran panjang cm dan meter (Riyadi, 2013). Anak tidak hanya 

bertambah besar secara fisik, tetapi juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh 

dan otak (Soetjiningsih, 2013). 

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill/keterampilan) 

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

biramalkan sebagai hasil dari proses pematangan (Riyadi, 2013). Perkembangan 

menyangkut proses diferensiasi sel tubuh, jaringan tubuh, organ dan sistem organ 

yang berkembang sehingga dapat memenuhi fungsinya (Soetjiningsih, 2013). 

Perkembangan bersifat kualitatif, yaitu pertambahan kematangan dari fungsi 

masing-masing bagian tubuh, yang diawali dengan detak jantung dapat berdenyut 

memompa darah, kemampuan bernapas hingga anak mempunyai kemampuan 

tengkurap, duduk, berjalan, bicara, mengambil benda-benda di sekitarnya, serta 

kematangan emosi dan sosial anak (Nursalam, 2013) 

2.2.2 Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan 

 Pada dasarnya, kehidupan manusia mengalami berbagai tahapan tumbuh 

kembang dan setiap tahap mempunyai ciri tertentu. Tahapan tumbuh kembang 

yang paling memerlukan perhatian dan menentukan kualitas seseorang di masa yg 
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akan mendatang adalah tumbuh kembang pada masa anak. Ada beberapa tahapan 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Menurut Nursalam (2013), tahapan 

tersebut adalah: 

1) Masa Pranatal 

 Masa pranatal yang terpenting adalah pada trimester I kehamilan. Pada masa 

ini, pertumbuhan otak janin sangat peka terhadap pengaruh lingkungan janin. 

Kehidupan bayi pada masa pranatal dikelompokkan menjadi dua periode, 

sebagai berikut: 

 1. Periode embrio, yang dimulai dari sejak konsepsi sampai usia kehamilan 

 mencapai delapan minggu. Pada periode ini, ovum sudah dibuahi  dengan 

 cepat menjadi suatu organisme yang berdeferensiasi untuk membentuk 

 berbagai sistem organ tubuh. 

 2. Periode fetus, yaitu sejak kehamilan mencapai sembilan minggu sampai 

 kelahiran. Pada periode ini terbagi menjadi dua, yaitu masa fetus dini 

 (dari usia sembilan minggu sampai trimester II) terjadi percepatan 

 pertumbuhan,  pembentukan manusia yang lengkap dan berfungsinya 

 alat tubuh. Berikutnya masa fetus lanjut (trimester akhir) yang 

 ditandai dengan pertumbuhan tetap serta perkembangan fungsi. Pada masa 

 fetus lanjut terjadi transfer imunoglobulin G (Ig G) dari darah ibu melalui 

 plasenta. 

2) Masa Neonatal  

 Pada masa neonatal terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan 

 sirkulasi  darah, serta organ-organ tubuh mulai berfungsi. Refleks-refleks 

 primitif  bersifat fisioloagis akan muncul pada masa neonatal, 
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 diantaranya refleks moro (refleks merangkul), refleks menghisap 

 (sucking reflex), refleks  menoleh (rooting reflex), refleks mempertahankan 

 posisi leher/kepala (tonick neck reflex), dan refleks memegang (palmar 

 graps reflex). Refleks-refleks tersebut terjadi secara simetris dan akan hilang 

 seiring bertambahnya usia. 

3) Masa Bayi (1-12 bulan) 

 Pada masa bayi pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara cepat. Pada 

 tiga bulan pertama, anak berusaha mengelola koordinasi bola mata untuk 

 mengikuti suatu objek, membedakan seseorang dengan benda, senyum naluri 

 serta bersuara. Rasa aman dan kasih sayang yang cukup akan mendukung 

 perkembangan yang optimal pada masa bayi. Pada trimester II, anak mampu 

 mengangkat kepala dan menole ke kiri ke kanan saat telungkup. Setelah anak 

 usia lima bulan mampu membalikkan badan dari posisi telentang ke 

 telungkup dan sebaliknya, serta berusaha meraih benda-benda yang ada di 

 sekitarnya untuk dimasukkan ke mulut. Pada enam bulan kedua, anak mampu 

 memutar pada posisi telungkup untuk menjangkau benda-benda yang ada 

 disekitarnya. Sekitar usia sembilan bulan, anak dapat bergerak merangkak  

 dan mampu duduk sendiri tanpa bantuan. Pada usia 9 bulan sampai 1 tahun, 

 anak mampu melambaikan tangan, bermain bola, memukul mainan, 

 memberikan benda yang dipegang bila  diminta, dan anak suka bermainan ci-

 luk-ba. Pada masa bayi terjadi perkembangan interaksi dengan lingkungan 

 yang menjadi dasar persiapan untuk anak lebih mandiri. 

 

 



17 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

4) Masa Balita dan Prasekolah (1-6 tahun) 

 Pada masa balita dikelompokkan menjadi dua, yaitu usia 1-3 tahun (masa 

 kanak-kanak/toddler) dan usia 3-6 tahun (masa prasekolah) 

 1. Usia 1-3 tahun 

  Pertumbuhan fisik relatif lebih lambat daripada masa bayi, tetapi 

 perkembangan motoriknya berjalan lebih cepat. Pada perkembangan 

 motorik menurut tingkatan usia dibedakan menjadi dua, yaitu motorik 

 kasar dan motorik halus (Riyadi, 2013). 

 1) Usia 15 bulan 

 Motorik kasar: anak sudah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang 

 lain. 

 Motorik halus: anak sudah bisa memegangi cangkir, memasukkan 

 jari ke lubang, membuka kotak, melempar benda. 

 2) Usia 18 bulan 

 Motorik kasar: anak mulai berlari tetapi masih sering jatuh, menarik 

 mainan, mulai senang naik turun tangga tetapi masih dengan 

 bantuan. 

 Motorik halus: anak sudah bisa makan dengan menggunakan sendok, 

bisa membuka halaman buku, belajar menyusun balok-balok. 

 3) Usia 24 bulan 

 Motorik kasar: anak sudah berlari baik, dapat naik tangga sendiri 

 dengan kedua kaki tiap tahap. 
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 Motorik halus: anak sudah bisa membuka pintu, membuka kunci, 

minum dengan menggunakan gelas, sudah dapat menggunakan snedok 

dengan baik.  

 4) Usia 36 bulan 

 Motorik kasar: anak sudah bisa naik turun tangga tanpa bantuan, 

 memakai baju dengan bantuan, mulai bisa bersepeda roda tiga. 

 Motorik halus: anak bisa menggambar lingkaran, mencuci tangan 

 nya  sendiri, menggosok gigi. 

  Pada usia 1-3 tahun ini, waktu yang paling tepat untuk melatih anak 

 buang air besar dan buang air kecil pada tempatnya (toilet 

 training). Orangtua perlu memberikan bimbingan dengan akrab, 

 penuh kasih sayang, tetapi tidak tegas, sehingga anak tidak akan 

 mengalami  kebingungan. Jika orangtua dapat mengenal kebutuhan 

 anak, akan  berkembang perasaan otonominya sehingga dapat 

 mengontrol otot-otot dan rangsangan dari lingkungan. 

 2. Usia 3-6 tahun 

 Pada masa ini, rasa ingin tahu (curious) dan daya imaginasi anak 

 berkembang, sehingga anak akan banyak bertanya tentang segala hal 

 yang ada di sekelilingnya. Anak mulai mengenal perbedaan jenis 

 kelamin perempuan dan laki-laki. Anak juga mengidentifikasi 

 perilaku orangtua sehingga kecenderungan untuk meniru tingkah laku 

 orang dewasa di sekitarnya. Pada akhir tahap ini, anak memasuki masa 

 prasekolah. Anak mulai mengenal cita-cita, belajar menggambar, 

 menulis, dan mengenal angka serta bentuk benda. Orangtua perlu 
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 mempersiapkan anak untuk  masuk  sekolah. Bimbingan, pengawasan, 

 pengaturan yang bijaksana, perawatan kesehatan, dan kasih sayang dari 

 orangtua serta orang di sekelilingnya  sangat diperlukan oleh anak. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Verkerk et al (2013) bahwa 

 pertumbuhan dan perkembangan anak ditentukan oleh berat badan, 

 berdasarkan penelitian yang dilakukan pada anak usia 3-4 tahun dengan 

 berat badan yang rendah, anak mengalami kesulitian dalam berpikir, 

 berbahasa, pengembangan motorik, pengembangan neuromotor, dan 

 kesulitan dalam berperilaku. Sebelumnya pada penelitian Verkerk et al 

 (2011) juga menyebutkan bahwa anak dengan berat badan rendah akan 

 memiliki masalah pada perkembangan neuromotor nya dan masalah 

 tersebut akan berlanjut sampai dewasa dan menghalangi dalam melakukan 

 aktifitas pemenuhan kebutuhan dasar jika tidak dilakukan intervensi secara 

 dini. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usia 

 nya sangat tergantung dari berat badan anak, jika anak dengan berat 

 badan normal maka pertumbuhan dan perkembangan nya tidak akan 

 mengalami masalah, berbeda dengan berat badan anak yang rendah 

 akan mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan yang 

 seharusnya sudah bisa untuk dilakukan nya.  

2.2.3 Kebutuhan Dasar Untuk Pertumbuhan dan Perkembangan 

 Anak dapat dikatakan tumbuh dan berkembang secara optimal 

dipengaruhi oleh hasil interaksi antara faktor genetik, herediter, konstitusi, dan 

faktor lingkungan. Agar faktor lingkungan memberikan pengaruh positif untuk 

tumbuh kembang anak, maka diperlukan adanya kebutuhan dasar (Nursalam, 
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2013). Menurut Soetjiningsih (2013), kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang 

anak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu asuh, asih, dan asah. 

1) Asuh (Kebutuhan Fisik-Biomedis) 

 Kebutuhan asuh meliputi: 

 1. Nutrisi yang adekuat dan seimbang 

 Pemberian nutrisi yang adekuat dapat dimulai sejak dalam kandungan, 

 yaitu dengan pemberian nutrisi yang cukup dan memadai pada saat ibu 

 sedang hamil. Setelah anak lahir, harus diupayakan dengan pemberian 

 ASI  secara eksklusif sampai anak berumur 4-6 bulan. Saat anak sudah 

 berumur enam bulan, dapat diberikan makanan tambahan atau makanan 

 pendamping ASI (MP-ASI). Dengan pemberian makanan tambahan dapat 

 melatih kebiasaan makan yang baik dan memenuhi kebutuhan nutrisi 

 yang mulai meningkat pada masa bayi  hingga anak usia prasekolah. Hal 

 tersebut dikarenakan pada masa bayi dan prasekolah, pertumbuhan dan 

 perkembangan terjadi sangat pesat terutama pada pertumbuhan otak. 

 2. Perawatan kesehatan dasar 

  Diperlukan beberapa upaya untuk mencapai keadaan kesehatan anak 

 secara optimal. Upaya tersebut misalnya, imunisasi, kontrol ke 

 puskesmas/posyandu secara berkala, jika anak sakit segera diperiksakan. 

 Dengan upaya tersebut, keadaan kesehatan anak dapat dipantau secara 

 dini, sehingga bila ditemukan ada kelainan pada anak bisa segera 

 mendapatkan penanganan yang benar. 
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 3. Pakaian 

 Anak perlu mendapatkan pakaian yang bersih dan nyaman saat dipakai. 

 Karena pada anak prasekolah aktivitas yang dilakukan lebih banyak, 

 sebaiknya pakaian terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat. 

 4. Perumahan 

 Tempat tinggal yang layak akan membantu anak untuk tumbuh kembang 

 secara optimal. Tempat tinggal yang layak bukan berarti rumah yang 

 besar, tetapi upaya kita untuk mengatur rumah menjadi sehat, dengan 

 ventilasi  yang cukup, kebersihan terjaga, dan kerapiannya. 

 5. Kebersihan diri sendiri dan lingkungan 

 Kebersihan diri sendiri dan lingkungan dapat mengurangi resiko 

menularnya berbagai penyakit infeksi. Dengan lingkungan yang bersih 

dapat memberikan kesempatan anak untuk melakukan aktifitas bermain 

secara aman dan nyaman. 

 6. Kesegaran jasmani (olahraga dan rekreasi) 

 Aktivitas olahraga dan rekreasi dapat digunakan untuk melatih kekuatan 

 otot tubuh dan membuang sisa metabolisme. Selain itu, dapat 

 menimgkatkan  motorik anak dan aspek perkembangan yang lainnya. 

 Aktivitas olahraga dan  rekreasi bagi anak prasekolah merupakan aktivitas 

 bermain yang sangat menyenangkan. 

2) Asih (Kebutuhan Emosi dan Kasih Sayang) 

 Kebutuhan emosi dan kasih sayang dapat dipenuhi sedini mungkin, bahkan 

 sejak anak masih di dalam kandungan perlu diupayakan kontak psikologis 

 antara ibu dan anak, misalnya dengan mengajak bicara/mengelusnya. Setelah 
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 anak lahir, upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendekapkan bayi ke 

 dada ibu dengan segera. Hal tersebut dikarenakan akan menumbuhkan ikatan 

 emosi dan kasih sayang yang erat antara ibu/orang tua dengan anak, yang 

 nantinya berguna untuk menentukan perilaku anak di masa yang akan datang, 

 merangsang perkembangan otak anak, dan merangsang perhatian anak 

 terhadap dunia luar. Kebutuhan asih meliputi: 

 1. Kasih sayang orang tua 

Orang tua yang harmonis akan membimbing dan mendidik anak dengan 

penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orangtua tidak dengan 

memanjakan atau tidak pernah memarahi anak, akan tetapi orangtua 

menciptakan hubungan yang hangat dengan anak, sehingga anak akan 

merasa senang dan aman. 

 2. Rasa aman 

  Interaksi yang harmonis anatara orangtua dan anak akan memberikan rasa 

aman bagi anak dalam melakukan aktivitas nya sehari hari. 

 3. Harga diri 

  Setiap anak sangat menginginkan untuk diakui keberadaan dan 

keinginannya. Apabila anak diacuhkan, maka dapat menyebabkan anak 

menjadi frustasi. 

 4. Dukungan 

  Dukungan dari lingkungan sangat diperlukan anak dalam melakukan 

aktivitas. Apabila orangtua melarang aktivitas yang dilakukan oleh anak, 

maka dapat menyebabkan anak menjadi ragu dalam melakukan aktivitasnya. 
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Orangtua sangat perlu memberikan dukungan kepada anak agar dapat 

mengatasi masalah yang sedang dihadapi. 

 5. Kemandirian 

  Sejak awal anak harus dilatih untuk tidak selalu bergantung pada 

lingkungan dan orang yang disekitarnya agar anak menjadi pribadi yang 

mandiri. Untuk melatih anak menjadi mandiri, harus disesuaikan dengan 

kemampuan dan perkembangan anak. 

 6. Rasa memilki 

  Anak perlu dilatih untuk mempunyai rasa memiliki barang-barang yang 

dimilikinya, sehingga anak akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk 

memelihara barangnya. 

 7. Kebutuhan akan sukses serta mendapatkan kesempatan dan pengalaman 

Anak perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan 

dan sifat bawaannya. Orangtua tidak boleh memaksakan keinginannya 

untuk dilakukan oleh anak tanpa memperhatikan kemauan anak. 

3) Asah (Kebutuhan Stimulasi) 

Asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental psikososial anak yang 

dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Stimulasi adalah adanya 

rangsangan dari lingkungan luar yang berupa latihan atau bermain. Stimulasi 

merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Anak yang banyak mendapat stimulasi akan cepat 

berkembang dibandingkan anak yang kurang mendapat stimulasi. Pemberian 

stimulasi dapat dilakukan sejak masa pranatal, kemudian setelah lahir 

memberikan stimulasi dengan cara menyusui bayi.  
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2.2.4 Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan 

 Pertumbuhan dan perkembangan setiap anak berbeda, karena banyak 

faktor yang memengaruhi. Nursalam (2013) menjelaskan bahwa faktor yang 

memengaruhi tumbuh kembang anak dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor 

internal dan eksternal. 

1) Faktor Internal 

  Faktor internal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu genetik dan 

pengaruh hormon. 

  1. Genetik 

   Faktor genetik merupakan faktor yang tidak dapat diubah ataupun 

 dimodifikasi, dikarenakan modal dasar untuk mendapatkan hasil akhir dari 

 proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang 

 terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi dapat ditentukan kualitas 

 dan kuantitas pertumbuhan yang meliputi ras,etnik, atau bangsa, 

 keluarga, umur, jenis kelamin dan kelainan kromosom.  

2. Pengaruh hormon 

 Pengaruh hormon juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan 

 perkembangan anak yaitu hormon pertumbuhan somatotropin yang 

 dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Hormon somatotropin digunakan pada 

 masa kanak-kanak yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan. Selain 

 itu, kelenjar tiroid juga menghasilkan kelenjar tiroksin untuk metabolisme 

 serta maturasi tulang, gigi, dan otak.  
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2) Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu lingkungan. 

Lingkungan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pranatal, kelahiran, dan 

pascanatal. 

 1. Lingkungan pranatal 

  Lingkungan pranatal yaitu lingkungan pada saat dalam kehamilan, mulai 

 dari konsepsi sampai anak lahir yang meliputi gizi, nutrisi ibu hamil, 

 mekanis (posisi janin), toksin, zat kimia, radiasi, kelainan endokrin, infeksi 

 TORCH, penyakit menular seksual, kelainan imunologi, dan psikologis 

 ibu. 

 2. Lingkungan kelahiran 

  Pada riwayat kelahiran dengan vakum ekstraksi atau forseps dapat 

 menyebabkan trauma kepala pada bayi, sehingga beresiko terjadinya 

 kerusakan jaringan otak. 

 3. Lingkungan pascanatal 

  Sama seperti pada lingkungan pranatal, faktor yang berpengaruh pada 

 tumbuh kembang anak adalah gizi, penyakit kronis/penyakit kongenital, 

 lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endokrin, sosioekonomi, 

 lingkungan pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan. 

2.2.5 Teori Pertumbuhan dan Perkembangan 

   Teori pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi teori perkembangan 

kognitif, teori perkembangan psikososial, teori perkembangan psikoseksual, dan 

teori perkembangan moral. 
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1) Teori Perkembangan Kognitif Menurut Piaget 

Perkembangan kognitif merupakan perubahan yang terjadi pada aktifitas 

mental. Menurut Riyadi (2013) terdapat 4 fase pada perkembangan kognitif 

yaitu: 

1. Fase sensorikmotik (0-2 tahun). Pada fase ini anak mengembangkan 

aktifitasnya dengan menunjukkan perilaku sederhana yang dilakukan 

secara berulang-ulang unyuk meniru perilaku dari lingkungannya. 

2. Fase praoperasional (2-7 tahun). Fase Praoperasional merupakan fase 

dimana anak belum mampu mengoperasionalisasikan apa yang dipikirkan 

melalui tindakan dalam pikiran anak. Jadi anak prasekolah berada pada 

perkembangan kognitif fase praoperasional. 

3. Fase konkret operasional (7-11 tahun). Pada usia ini, pemikiran anak 

menjadi meningkat atau bertambah logis dan koheren. Anak mampu 

mengklarifikasikan benda, perintah, dan menyelesaikan masalah secara 

konkret dan sistematis berdasarkan dengan yang mereka terima dari 

lingkungannya. 

4. Fase operasional formal (11-15 tahun). Pada tahapan ini ditunjukkan 

dengan karakteristik kemampuan beradaptasi dengan lingkungannnya. 

Pola pikir pada anak usia ini mampu berpikir logis dan berpikir untuk 

memecahkan masalah. 

2) Teori Perkembangan Psikososial Menurut Erikson 

Pada perkembangan psikososial anak dipengaruhi oleh motivasi sosial dan 

mencerminkan suatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain 
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(Soetjiningsih, 2013). Untuk mencapai kematangan kepribadian psikosoial 

anak harus melewati 4 tahapan yaitu: 

1. Trust vs Mistrust (0-1 tahun). Pada tahapan ini, bayi berusaha keras 

 untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan dari orangtua, jika ibu 

berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, maka anak akan mengembangkan 

kemampuan untuk dapat mempercayai dan mengembangkan asa. 

2. Autonomy vs Shame Doubt (1-3 tahun). Pada tahapan ini, anak cenderung 

aktif dalam segala hal, sehingga orang tua dianjurkan untuk tidak terlalu 

membatasi ruang gerak serta kemandirian anak. Namun tidak pula terlalu 

memberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang dia mau. 

Pembatasan ruang gerak pada anak dapat menyebabkan anak akan mudah 

menyerah dan tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang 

lain. Begitu sebaliknya jika anak terlalu diberi kebebasan akan cenderung 

bertindak sesuai yang dia inginkan tanpa memperhatikan baik buruk 

tindakan tersebut. 

3. Initiative vs Guilt (4-6 tahun). Pada tahapan ini dialami oleh anak 

prasekolah, dimana mulai berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya 

sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap segala hal yang dilihatnya. 

Mereka mencoba mengambil banyak inisiatif dari rasa ingin tahu yang 

mereka alami (Nursalam, 2013). Apabila anak mendapatkan dukungan dari 

orangtuanya untuk mengekplorasikan keingintahuannya maka anak akan 

mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan, tetapi bila 

dilarang atau dicegah maka anak akan tumbuh perasaan bersalah. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hagekull & Bohlin (1995) 
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mendapatkan hasil bahwa faktor dari anak dan keluarga sangat 

mempengaruhi perkembangan sosioemosional anak. Hal tersebut terkait 

proses interaksi yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak.  

4. Industry vs Inferiority (6-12 tahun). Pada tahapan ini, anak belajar untuk 

bekerja sama dan bersaing dengan anak lainnya melalui kegiatan yang 

dilakukannya baik dalam kegiatan akademik maupun dalam pergaulan 

melalui permainan yang dilakukannya secara bersama. Penyelesaian yang 

sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak dapat memecahkan 

masalah dan bangga akan prestasi yang diperolehnya. Di sisi lain, anak 

yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu 

mencapai apa yang diraih teman-teman sebayanya, anak akan merasa 

inferior. 

3) Teori Perkembangan Psikoseksual Menurut Freud 

Teori perkembangan psikoseksual Freud menggunakan istilah psikoseksual 

untuk menjelaskan segala kesenangan seksual. Selama masa kanak-kanak 

bagian-bagian tubuh tertentu memiliki makna psikologik yang menonjol 

sebagai sumber kesenangan baru dan konflik baru yang secara bertahap 

bergeser dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain pada tahap-tahap 

perkembangan tertentu. Menurut Riyadi (2013) perkembangan psikoseksual 

anak dapat melalui 5 fase yaitu: 

1. Fase Oral (0-1 tahun). Pada fase ini terjadi pada bayi, sumber   kesenangan 

nya berpusat pada aktifitas oral seperti menghisap jempol, memasukkan 

mainan ke dalam mulut, menggigit, mengunyah, dan mengucap.  



29 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

2. Fase Anal (1-3 tahun). Pada fase ini, kesenangan anak berpusat pada otot 

sfingter. Konflik utama pada fase ini adalah pelatihan toilet, anak harus 

belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Mengembangkan 

kontrol ini akan menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian pada anak. 

Keberhasilan pada fase ini tergantung dari cara orang tua melalui 

pendekatan pelatihan toilet. Orang tua yang memanfaatkan pujian dan 

penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat, akan 

mendorong hasil positif dan membantu anak-anak merasa mampu dan 

produktif. 

3. Fase Falik (3-6 tahun). Pada fase ini terjadi ada anak prasekolah, area 

genetalia menjadi area yang menarik dan sensitif bagi tubuh, maka dari itu 

kesenangan anak pada fase ini berpusat pada hal tersebut. Anak mulai 

mempelajari adanya perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki 

dengan mengetahui adanya perbedaan alat kelaminnya.  

4. Fase Laten (6-12 tahun). Pada fase ini, kesenangan anak berupusat pada 

energi fisik dan psikologis nya yang merupakan media untuk 

mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman melalui aktifitas fisik 

maupun sosial. Anak perempuan lebih menyukai teman sejenisnya yaitu 

perempuan, begitupun sebaliknya dengan anak laki-laki lebih senang 

bergaul dengan anak laki-laki. 

5. Fase Genital (12-18 tahun). Pada fase ini anak mulai memasuki masa 

pubertas, dengan adanya proses kematangan organ reproduksi dan 

produksi hormon seks. 
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4) Teori Perkembangan Moral Menurut Kohlberg 

Pada teori perkembangan moral, tumbuh kembang anak ditinjau dari segi 

moralitas anak dalam menghadapi kehidupan. Menurut Soetjiningsih (2013) 

perkembangan moral anak didasarkan pada perkembangan kognitif  terdiri 

atas 3 tahapan yaitu: 

1. Tahap prakonvensional. Anak prasekolah berada pada tahapan ini. Anak 

 belajar baik dan buruk, benar dan salah melalui budaya sebagai dasar 

 dalam pembentukan nilai moral. Pada tahapan ini terdiri atas 3 tahapan. 

 Tahapan yang pertama didasari oleh adanya rasa egosentris pada anak, 

 dengan kebaikan yang diinginkan, rasa cinta dan kasih sayang akan 

 menolong memahami tentang kebaikan, ekspresi kurang perhatian  bahkan 

 menbencinya akan membuat anak mengenal keburukan. Tahapan kedua 

 yaitu orientasi hukuman dan ketaatan, baik dan buruk sebagai 

 konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Tahapan yang 

 terakhir yaitu anak berfokus pada motif yang menyenangkan sebagai 

 suatu kebaikan. Anak akan menjalankan aturan sebagai sesuatu yang 

 memuaskan mereka sendiri. 

2. Tahap konvensional. Pada tahapan ini, anak berorientasi pada mutualitas 

 hubungan interpersonal dengan kelompok. Anak sudah mampu bekerja 

 sama dengan kelompok dan mempelajari norma-norma yang ada dalam 

 kelompok selain norma dalam lingkungan keluarganya. 

3. Tahap postkonvensional. Pada tahapan ini, anak mendasarkan penilaian 

 moral pada prinsip yang benar. Terdapat usaha yang jelas untuk 
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 merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki kebenaran dan 

 dapat diterapkan oleh anak. 

2.3 Konsep Kemandirian ADL 

2.3.1 Definisi Kemandirian ADL 

 Kemandirian adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki 

anak untuk melakukan segala sesuatunya sendiri maupun aktivitas dalam 

kesehariannya, tanpa bergantung pada orang lain (Wiyani, 2014). ADL (Activity 

Of Daily Living ) adalah kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari hari. ADL 

merupakan aktivitas pokok bagi perawatan diri. ADL meliputi dressing 

(berpakaian), feeding (makan-minum), toleting (toilet), dan moving (berpindah 

tempat). Sedangkan menurut (Brunner & Suddarth, 2002) ADL adalah aktifitas 

perawatan diri yang harus dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan hidup sehari-hari.  

2.3.2 Klasifikasi Kemandirian ADL 

 Aktifitas  dasar  sehari–hari  adalah perawatan  dasar  yang  berhubungan 

dengan kemampuan yang biasa dilakukan  individu  mulai  dari  masa  kanak–

kanak  awal (Kernisan, 2012). 

1. Aktifitas Dasar Sehari-Hari 

 Aktifitas dasar sehari-hari disebut juga dengan aktifitas sehari-hari saja, yaitu  

 keterampilan dasar yang harus di miliki anak untuk merawat dirinya sendiri 

meliputi berpakaian, makan  dan  minum, toileting,  mandi, berhias dan 

kemampuan mobilisasi.  
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2. Aktifitas Sehari-Hari Instrumental  

 Aktivitas  sehari–hari  instrumental yaitu  aktifitas  yang  berhubungan  dengan   

penggunaan alat bantu atau benda penunjang dalam kehidupan sehari–hari   

seperti menyiapkan makanan, menggunakan telefon, menulis, mengetik, 

mengelola uang kertas, berbelanja, dan managemen penataan rumah. 

3. ADL vokasional yaitu aktifitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau 

kegiatan sekolah. 

4. ADL non vokasional yaitu aktifitas yang bersifat rekreasional, hobi, dan 

mengisi waktu luang. 

2.3.3 Perkembangan Kemandirian ADL 

  Kemandirian pada anak dapat muncul melalui proses belajar dengan 

tahapan-tahapan penting bagi kemandirian. Kemandirian dapat dicapai dengan 

anak belajar menunjukkan kemauannya sendiri dan memperlihatkannya secara 

langsung. Kemandirian anak dalam melakukan aktifitas sehari-hari akan 

berkembang ketika anak mendapatkan arahan dari orang tua dan berada pada 

lingkungan yang mendorong anak untuk melakukan secara mandiri (Verkerk et 

al., 2013). Penelitian yang dilakukan Copeland et al (2016) menyatakan bahwa 

aktifitas fisik yang dilakukan dalam sehari-hari sangat penting untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak prasekolah, terkait kesehatan kardiovaskular dan tulang, 

dapat meningkatkan mood, perhatian, dan kognitif anak dalam berpikir. Hal 

serupa juga dikemukakan Hesketh et al (2014) dalam hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa dengan melakukan aktifitas fisik sangat bermanfaat untuk 

kesehatan. Orang tua sangat berperan penting dalam membentuk perilaku anak 

agar anak dapat melakukan aktifitas nya tanpa bantuan dari orang tua dan anak 
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akan mandiri. Menurut Mussen dan Conger (1994), kemandirian anak melakukan 

aktifitas sehari-hari didorong oleh peranan orang tua dan lingkungan sekitarnya. 

Anak akan cenderung meniru perilaku seseorang karena anak akan lebih mengerti 

dan memahinya. Hal tersebut dapat dikarenakan anak mengamati setiap perilaku 

yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya. Perilaku meniru ini 

akan lebih tampak pada anak usia prasekolah karena pada usia prasekolah anak 

mulai mengenal lingkungannya. Pada anak usia prasekolah mulai memasuki 

Kelompok Bermain (PG), Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan dituntut untuk 

mengatasi ketergantungannya pada orang tua atau gurunya. Perkembangan pada 

anak prasekolah akan mulai melakukan kegiatan dasarnya sendiri seperti memakai 

baju, memakai sepatu, menggunakan toilet dan makan serta minum. Ciri-ciri 

kemandirian ADL anak prasekolah menurut Manggiasih (2016) yaitu anak dapat 

makan dan minum sendiri, anak mampu memakai pakaian dan sepatu sendiri, 

anak mampu merawat dirinya sendiri dalam hal mencuci muka, menyisir rambut, 

sikat gigi, anak mampu menggunakan toilet dan anak dapat memilih kegiatan 

yang disukai seperti menari, melukis, mewarnai dan disekolah tidak mau 

ditunggui oleh ibu atau pengasuhnya. 

  Lie & Prasasti (2005) menyatakan bahwa perkembangan kemandirian 

ADL anak usia prasekolah adalah anak mulai belajar untuk menjadi manusia 

sosial dan bergaul dengan teman sebayanya. Kemampuan serta keterampilan anak 

akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia, seperti keterampilan berlari, 

memegang, melompat, dan dalam berbicara. Pada masa prasekolah anak mulai 

dikenalkan pada toilet training, yaitu dengan melatih anak dalam buang air kecil 

maupun buang air besar. 
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2.3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian ADL 

 Faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian anak prasekolah terbagi 

menjadi dua, meliputi faktor internal dan faktor eksternal (Soetjiningsih, 2013). 

1) Faktor internal  

 merupakan faktor yang ada dari diri anak itu sendiri yang meliputi 

 motorik, sosial, emosi dan intelektual.  

 1. Faktor motorik ditunjukkan dari anak melakukan kegiatan sehari-hari   

     seperti menulis, menggambar, berjalan, memanjat, dan lain-lain. 

   2. Faktor sosial dapat ditunjukkan dari cara anak bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Rukavishnikova (2016) menyatakan bahwa 

faktor sosial merupakan faktor utama dalam pengembangan 

kepribadian anak prasekolah. 

  3. Faktor emosi ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan  

      tidak terganggunya kebutuhan emosi orang tua.  

  4. Faktor intelektual diperlihatkan dengan kemampuan untuk mengatasi   

   berbagai masalah yang dihadapinya. 

 2) Faktor eksternal  

 merupakan faktor yang berada diluar anak itu sendiri. Faktor ini meliputi 

 lingkungan, karakteristik sosial, stimulasi, pola asuh, cinta dan kasih 

 sayang, kualitas informasi anak dan orang tua, dan sosiodemografi 

 orangtua yang meliputi pendidikan ibu, status pekerjaan serta pendapatan. 

  1. Lingkungan  

 merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya 

tingkat kemandirian pada anak usia prasekolah, sehingga lingkungan 
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yang baik akan meningkatkan cepat tercapainya kemandirian anak. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Keys et al (2013) 

bahwa lingkungan dari keluarga demografi yang meliputi ras, jenis 

kelamin, dan sosio ekonomi akan menentukan anak untuk mandiri.  

  2. Karakteristik sosial  

 juga dapat mempengaruhi kemandirian anak, misalnya tingkat 

kemandirian anak dari keluarga miskin berbeda dengan anak dari 

keluarga  kaya, akan tetapi yang mendapat stimulasi terarah dan 

teratur akan lebih  cepat mandiri dibandingkan dengan anak yang 

kurang atau mendapat stimulasi.  

  3. Pola asuh 

  Untuk mencapai kemandirian anak membutuhkan dukungan dan 

 dorongan peran orang tua sebagai pengasuh sangat diperlukan, oleh 

 karena itu pola pengasuhan merupakan hal yang paling penting  dalam 

 pembentukan kemandirian anak (Riyadi, 2013). 

  4. Rasa cinta dan kasih sayang  

 Rasa cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak hendaknya 

diberikan sewajarnya karena akan mempengaruhi mutu kemandirian 

anak, bila  diberikan berlebihan sehingga anak menjadi kurang 

mandiri. Namun semua itu dapat diatasi bila interaksi antara anak dan 

orang tua berjalan dengan lancar dan baik, karena interaksi dua arah 

antara anak dan orang tua yang baik menyebabkan anak menjadi 

mandiri.  
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  5. Kualitas informasi orang tua  

 Orang tua akan memberikan informasi yang baik jika orang tua tersebut 

mempunyai pendidikan, karena dengan pendidikan yang baik maka 

orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang 

mendidik  anak agar anak menjadi mandiri.  

  6. Sosiodemografi orang tua 

 Menurut penelitian yang dilakukan Baker et al. (2012) menyatakan 

karakteristik sosiodemografi orang tua mempengaruhi perkembangan 

sosial dan intelektual pada anak prasekolah termasuk pada status sosial 

ekonomi rendah, dan pendidikan ibu yang rendah. Status pekerjaan 

orang tua akan mempengaruhi tingkat kemandirian anak, apabila orang 

tua khususnya ibu bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, ibu 

tidak bisa melihat perkembangan anaknya, apakah anak sudah bisa 

mandiri atau belum. Sedangkan ibu yang tidak bekerja, bisa melihat 

langsung perkembangan anaknya mengenai kemandirian dan bisa 

mendidiknya secara langsung. Tingkat pendapatan orang tua yang 

rendah akan menyebabkan orang tua kurang memperhatikan akan 

kebutuhan anak, memberikan penghargaan, dan pujian untuk berbuat 

baik, mengikuti peraturan yang diperintahkan serta kurangnya 

penanaman nilai moral bagi anak. Tingkat pendidikan orang tua juga 

sangat mempengaruhi perkembangan anak untuk mandiri. Orang tua 

yang memiliki pendidikan tinggi akan memandirikan anaknya dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari (Soetjiningsih, 2013).  
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2.4 Teori Self-Care 

 Teori Self-Care dikembangkan oleh Dorothea Orem. Self-Care adalah 

pelaksanaan dari aktifitas individu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

dasar dalam mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraan. Jika dalam 

perawatan diri dapat dilakukan dengan efektif, maka dapat membantu individu 

dalam mengembangkan potensi dirinya (Orem, 2001 dalam Alligood dan Tomey, 

2010). Model konsep Orem tentang self-care (perawatan diri) menjelaskan 

tentang bagaimana tatanan, pelayanan keperawatan ditujukan kepada kebutuhan 

individu dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri serta mengatur 

kebutuhannya. Perawatan diri berorientasi pada manusia (person), lingkungan, 

kesehatan dan keperawatan yang saling mempengaruhi (Meleis, 2011). Self-care 

(perawatan diri) menjelaskan bagaimana seseorang anak berusaha mencapai 

kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti feeding 

(makan-minum), dressing (berpakaian), toleting (eliminasi), dan moving 

(berpindah tempat) (Meleis, 2011). Perawatan diri dapat diterapkan pada anak 

yang belum dewasa. Dalam pemenuhan perawatan diri sendiri dapat membantu 

dalam proses penyelesaian masalah. Orem memiliki metode untuk proses tersebut 

diantaranya membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar, membimbing, 

memberi dukungan kepada anak, meningkatkan pengembangan kepribadian anak 

serta mengajarkan anak untuk mampu melakukan dan memenuhi kebutuhan 

dasarnya sendiri (Meleis, 2011).  

  Kebutuhan perawatan diri menurut Orem terbagi menjadi 3 tipe 

yaitukebutuhan universal, perkembangan perawatan diri, dan penyimpangan 

kesehatan. Pada perawatan diri secara keseluruhan (universal self-care) fokus 
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pertama dari perawatan diri adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk 

dapat merawat dirinya atau anggota keluarganya secara mandiri sehingga dapat 

tercapai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan 

(Meleis, 2011). Teori self-care (perawatan diri) secara mandiri diupayakan pada 

pemeliharaan intake udara, pemeliharaan intake air, pemeliharaan intake 

makanan, mempertahankan hubungan perawatan proses eliminasi dan ekresi, 

pemeliharaan keseimbangan antara aktifitas dan istirahat, pemeliharaan 

keseimbangan antara solitude dan interaksi sosial, pencegahan resiko untuk hidup, 

fungsi dari usia dan kesehatan manusia, pengingkatan dari fungsi tubuh dan 

pengembangan manusia dalam sosial sesuai dengan potensinya. Konsep self-care 

(perawatan diri) secara keseluruhan merupakan landasan bagi perawat dalam 

memandirikan keluarga sesuai tingkat ketergantungannya. Dikarenakan menurut 

Orem, self-care (perawatan diri) bukan merupakan proses intuisi, tetapi melainkan 

suatu perilaku yang dapat dipelajari melalui proses belajar (Orem, 2001). 

  Kemampuan dari self-care (perawatan diri) adalah kemampuan dari individu 

untuk terlibat dalam proses perawatan diri (Alligood dan Tomey, 2010). Self-care 

(perawatan diri) dipengaruhi oleh pengalaman keluarga dalam mengatasi suatu 

masalah, pendidikan keluarga, budaya atau suku, pengetahuan, tumbuh kembang, 

dan pola asuh (Meleis, 2011). Faktor lain yang mempengaruhi perawatan diri 

berkaitan dengan basic conditioning factor yang terdiri dari faktor usia, jenis 

kelamin, tahap perkembangan, tingkat kesehatan, pola hidup, sistem pelayanan 

kesehatan, sistem keluarga, dan lingkungan eksternal (Alligood dan Tomey, 

2010). Apabila salah satu dari faktor tersebut ada dalam keluarga, maka akan 
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menghambat dalam pelaksanaan kemandirian perawatan diri pada anggota 

keluarga (anak) yang akan menghambat proses tumbuh kembang anak. 

2.5 Keaslian Penulisan  

  Tabel 2.1 Keywords Untuk Penelitian 

 

Anak Prasekolah Karakteristik 

Anak 

Sosiodemografi  Kemandirian ADL 

Child Child 

Characteristics 

Demographic Independency 

Childhood Characteristics 

Interpersonal 

Sociodemograhic Activities 

Preschoolers  Status Demografi  Daily Living 

Preschool 

Children 

  Physical Activity 

Preschool Age   Perkembangan 

Kemandirian 

 

  Untuk melakukan keaslian penulisan dalam penelitian, peneliti menggunakan 

kata kunci dan alternatif kata kunci seperti pada Tabel 2.1. Alternatif kata kunci 

tersebut digunakan untuk mencari literatur artikel jurnal, Science Direct, 

repository.unair.ac.id dan google scholar. Pertama peneliti mencari kata kunci 

yang telah ditetapkan mencapai hasil 30 literatur, kemudian peneliti menyeleksi 

sehingga didapatkan 14 artikel yang digunakan untuk mengerucutkan pencarian 

berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian.  

  Penelitian hubungan karakteristik anak dan sosiodemografi orangtua dengan 

kemandirian ADL pada anak prasekolah telah beberapa kali dilakukan seperti 

yang tercantum dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.2 Keaslian Penulisan 

 

No Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Assessing independency in 

daily activities in very 

preterm children at 

preschool age 

(Verkerk et al., 2013) 

D: Cross sectional 

S: 151 participants the 

parents of VLBW 

infants who 

participated in the 

multicentre RCT on 

the IBAIP (Hedlund, 

2012; Koldewijn et 

al., 2009) were asked 

to take part in a follow 

up study with their 

children at 44 months 

V:Variabel dependen: 

daily activities at 

preschool age. 

Variabel independen: 

perinatal and socio 

demographic 

I: Interview 

A: Statistical Package 

for Social Sciences 

version 16.0 for 

Windows (SPSS 

Inc, Chicago, IL) 

Perinatal characteristics 

and socio-demographic 

factors did not differ 

significantly between the 

participants and the 25 non-

participants. However, 

children with a father not 

born in the Netherlands 

withdrew significantly more 

often (p = .002) and first 

children continued to 

participate significantly 

more often (p = .005) For 

one child only one of the six 

PEDI-NL scales (namely 

self-care skills) was 

completed. 

2. Infant Behavioral 

Assessment and 

Intervention Program in 

Very Low Birth 

Weight Infants Improves 

Independency in Mobility at 

Preschool Age 

(Verkerk et al., 2011) 

D: Cross sectional 

S: 151 children 

V: Variabel dependen: 

independency in 

mobility 

Variabel independen: 

infant behavioral 

assessment and 

intervention program 

in very low birth 

weight 

I: Questionnaire 

A: Statistical Package 

for Social Sciences 

version 16.0 for 

Windows (SPSS 

Inc, Chicago, IL). 

Seventy-six children (88%) 

in the IBAIP group and 75 

children (83%) children in 

the control group were 

examined at 44 months 

corrected age. After 

adjustment for pre-

randomization differences in 

perinatal characteristics, 

the IBAIP group 

outperformed the control 

group significantly on SP-

NL domains of oral sensory 

processing and sensory 

processing related to 

endurance/tone and PEDI-

NL domains of mobility. The 

control group only scored 
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significantly lower than the 

term group on the SP-NL 

domain endurance/tone. The 

very low birth weight 

groups performed 

significantly below the 

PEDI-NL’s norm. 

3. Child Care Center 

Characteristics 

Associated With 

Preschoolers’ 

Physical Activity 

(Copeland et al., 2016) 

D: Cross sectional 

S: 388 preschoolers 

V:Variabel dependen: 

physical activity. 

Variabel independen: 

child care center 

characteristics 

I: Observation 

A:Mixed model 

ANOVA 

Ninety percent of centers 

reported scheduling two or 

more outdoor sessions daily, 

yet only 40% of children 

had two or more outdoor 

sessions; 32% had no time 

outdoors. Eighty-three 

percent of centers reported 

scheduling Z60 minutes 

outdoors; 28% of children 

experienced this during 

observation. Children spent 

a mean (SE) of 2.0 (0.06) 

minutes/hour in MVPA. 

Children with Z60 minutes 

outdoor time had 0.6 

minutes/hour more MVPA 

in child care (p¼0.001), and 

0.5 minutes/ hour over the 

24-hour day (p¼0.001) than 

those who did not. Presence 

of an indoor play space, 

large outdoor playground, 

portable or fixed play 

equipment, staff PA 

training, weather and 

clothing policies, and 

TV/computer use were not 

related to children’s MVPA. 

4. Day Care Quality, Family 

and Child 

Characteristics and 

Socioemotional 

Development 

(Hagekull and Gunilla, 

1995) 

D: Cross sectional 

S: 123 children 

followed from the age 

of 6 weeks to 4 years. 

V: Variabel dependen: 

sosioemotional 

development. Variabel 

independen: day care 

quality, family and 

child characteristics 

I: Observation, 

Interview, and The 

No significant difference 

was found, F(2, 49)=0.23. 

In view of the similarities in 

background characteristics 

(SES, quality of the home 

environment, gender, 

manageability; see Method 

section) and overall day 

care quality for the children 

with different types of care, 

they were combined into one 

group, the day care group, 
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Toddler Behavior 

Questionnaire 

(TBQ; Hagekull & 

Bohlin, 1981) 

A: One-way ANOVA 

with Bonferroni t 

statistics. 

for further analyses. To 

check for overlapping 

variance in the background 

and day care quality 

variables, intercorrelations 

were calculated. The only 

significant association, r= 

.30, p< .05, was found 

between day care quality 

and infant manageability; 

the more manageable 

infants were found in higher 

quality care. The rest of the 

coefficients varied between 

.02 and .21. 

5. Preschool Center Quality 

and School Readiness: 

Quality Effects and 

Variation by Demographic 

and Child Characteristics 

(Keys et al., 2013) 

D: Cross sectional  

S: 733 children 

V: Variabel dependen: 

demographic and 

child characteristics. 

Variabel independen: 

quality in preschool 

and school readliness 

I: Observations, 

interviews, 

questionnaires, and 

child assessments 

A: Meta-analytic 

methods 

There is a significant 

relationship between the 

quality of preschool 

children's characteristics, 

demographic characteristics 

are also related to the 

characteristics of children 

in school. 

6. Activity Levels in Mothers 

and Their Preschool 

Children 

(Hesketh et al., 2014) 

D: Cross sectional 

S: 554 mother-child 

V: Variabel dependen: 

daily activities mother 

and child. Variabel 

independen: 

sociodemographic 

factors 

I: Questionnaire 

A: Regresi linier 

 

There was a significant 

correlation between daily 

activities of mothers and 

children. Sociodemographic 

factors affecting the daily 

activities of mothers and 

children. 

7. Family and 

Sociodemographic 

Predictors of School 

Readiness Among African 

American Boys in 

Kindergarten 

(Baker et al., 2012) 

D: Cross sectional 

S:1136 African 

American Boys 

V: Variabel dependen: 

children’s 

reading scores and 

teacher-rated 

approaches to 

There was a strong positive 

relation between mother’s 

level of education and 

family income (i.e., 

socioeconomic status; 

r¼.82, p<.01). There was 

not a strong relation 

between the remaining 
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learning. Variabel 

independen: child age 

and time of child 

assessment, 

sociodemographic 

characteristics of the 

child and family, and 

parenting 

I: Questionnaire 

A: Regression model. 

sociodemographic 

characteristics 

(i.e., number of siblings, 

mother’s age, 

environmental safety), 

supporting the decision to 

examine the contribution of 

each construct separately in 

the regression model. 

Sociodemographic 

characteristics and reading 

were not strongly related. 

8. Specific Psychological 

Characteristics of 

Interpersonal 

Relationships in Preschool 

Children 

(Rukavishnikova, 2016) 

D: Experimental study 

S: 43 children of the 

age between 5.5 and 

6.5 years 

V: Variabel dependen: 

Preschool Children 

 Variabel independen: 

Psychological 

Characteristics of 

Interpersonal 

I: Observation  

A: - 

The study found that the 

level of development of a 

child's skills and abilities 

that guarantee a successful 

realization of a joint 

activity, was one of the 

factors conditioning 

manifestation of initiative in 

communication. 

When observing children in 

an independent game 

activity, we noticed 

significant differences in the 

parameters that some 

children showed, especially 

in such parameters as the 

duration of communication 

in one 

game association and 

manifestation of their need 

for communication. The 

results of observation 

confirmed the 

fact that the duration of 

communication in one game 

association had largely 

been determined by the 

child's skill 

to build a game and 

participate in it in a 

coordinated fashion, as well 

as by the nature of the 

child's favorite games 

(whether they are active or 

not). According to the data 

gathered, we can assume 
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that the duration of 

communication depends on 

the following factors: 

preschoolers' 

communication experience 

in the past, their 

degree of authority for each 

other, as well as, probably, 

some of their typological 

characteristics. 

9. Hubungan Status 

Sosiodemografi Dan Status 

Akademik Anak Dengan 

Kemandirian Anak 

Retardasi Mental Di SLB 

Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat Manado  

(Situmeang et al., 2016) 

D: Cross sectional 

S: Seluruh anak 

retardasi mental dari 

tingkat SD sampai 

SMA di SLB Yayasan 

Pembinaan Anak 

Cacat Manado 

V: Variabel dependen: 

kemandirian anak 

retardasi mental  

Variabel independen: 

status sosiodemografi 

dan status akademik 

anak 

I: Lembar 

observasi/raport anak. 

Lembar observasi 

berisi tentang data 

demografi orangtua 

dan lembar penilaian 

akademik didapat dari 

raport anak 

A: Uji Chi-square 

 

Tidak terdapat hubungan 

yang bermakna antara 

karakteristik pekerjaan 

dengan kemandirian anak 

retardasi mental di SLB 

YPAC. Terdapat hubungan 

yang bermakna antara status 

akademik dengan 

kemandirian anak sebanyak 

15 responden (60%) 

10. Pengaruh Pengasuhan Ibu 

Dan Nenek Terhadap 

Perkembangan 

Kemandirian Dan Kognitif 

Anak Usia Prasekolah  

(Latifah et al., 2016) 

D: Cross sectional 

S: 156 responden (52 

anak usia prasekolah, 

52 ibu bekerja, dan 52 

nenek) 

V: Variabel dependen: 

perkembangan 

kemandirian dan 

kognitif. Variabel 

independen: 

pengasuhan ibu dan 

nenek 

I: Wawancara dan 

observasi 

Ibu dan nenek menerapkan 

gaya pengasuhan dan 

kelekatan yang baik. Anak 

yang diasuh nenek memiliki 

perkembangan kemandirian 

dan kognitif yang baik. 
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A: t-test, one way 

ANNOVA dan regresi 

 

11. Authoritative parenting, 

parental scaffolding of 

long-division 

mathematics, and 

children’s academic 

competence in fourth grade 

(Mattanah et al., 2005) 

D: Cross sectional 

S: 65 mothers and 62 

fathers from the 

same families and 

their children. 

V: Variabel dependen: 

academic competence 

in fourth grade 

Variabel independen: 

Authoritative 

parenting, parental 

scaffolding 

I: Questionnaire 

A: ANNOVA 

Results indicated no mean 

differences 

between the parents on the 

three dimensions of 

authoritative parenting or 

on the measure of 

scaffolding 

behavior. Consistent with 

past studies (Conner, 

Knight, & Cross, 1997; 

Pratt, Kerig, Cowan, & 

Cowan, 

1988;), these data suggest 

that mothers and fathers 

were equally effective in 

their scaffolding of their 

children’s learning of a 

cognitive task. 

12. Hubungan Pola Asuh 

Keluarga Dengan 

Kemandirian Perawatan 

Diri Anak Usia Sekolah Di 

Kelurahan Cisalak Pasar 

Kecamatan Cimanggis Kota 

Depok 

(Herlina, 2013) 

D: Cross sectional 

S: 107  

V: Variabel dependen: 

Kemandirian 

Perawatan Diri. 

Variabel independen: 

Pola Asuh Keluarga. 

I: Kuesioner 

A: Uji Chi-Square 

Jenis kelamin anak 

perempuan dan pola asuh 

demokratis dan permisif 

menjadi faktor dominan 

dalam memandirikan anak 

dalam perawatan diri 

 

13. The movement assessment 

battery in Greek 

preschoolers: The impact of 

age, gender, birth order, 

and physical activity on 

motor outcome 

(Giagazoglou et al., 2011) 

D: Cross sectional 

S: 412 children (208 

boys and 204 girls), 

4–6 years old (mean 

age 61 ±7.7 months). 

V: Variabel dependen: 

Variabel independen: 

I: Questionnaire 

A: One way 

ANNOVA 

ANOVA analysis showed 

that the interaction between 

the tasks performed and 

gender was not statistically 

significant 

[F(3, 407) = 1.202, p < 

.308, h2 = .003]. However, 

one-way ANOVA revealed a 

statistically significant 

difference only in ‘ball 

skills’ F(1, 410) = 4.148, p 

= .042 with boys exhibiting 

higher performance 

compared to girls. 

A statistically significant 

interaction was noted 

between the tasks performed 

and age of participants 
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[F(6, 407) = 5.561, 

p < .000, h2 = .027]. The 

one-way ANOVA analysis 

used to compare the various 

mean scores in tasks 

performance, but also the 

ABC scores in total, 

revealed statistically 

significant differences in the 

three age groups in all tasks 

except for ‘‘balance’’ 

14.  Hubungan Dukungan 

Keluarga Dengan 

Kemandirian Personal 

Hygiene Anak Prasekolah 

Di TK Aba Mlangi 

Gamping Sleman 

Yogyakarta 

(Titisari Lintang, 2015) 

D: Cross-sectional 

S: Ibu yang 

memilliki anak usia 

prasekolah (3-6 tahun) 

di TK ABA Mlangi, 

Gamping, Sleman, 

Yogyakarta sebanyak 

98 orang. 

V: Variabel dependen: 

Kemandirian personal 

hygiene. Variabel 

independen: 

Dukungan Keluarga 

I: Kuesioner 

A: Korelasi Pearson 

Product Moment 

Ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan 

keluarga dengan 

kemandirian personal 

hygiene anak prasekolah di 

TK ABA Mlangi, Gamping, 

Sleman, Yogyakarta. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  = Diukur 

   

   = Tidak Diukur 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Karakteristik Anak dan    

Sosiodemografi Orangtua dengan Kemandirian ADL Pada Anak 

Prasekolah di TK Baitul Mukmin Surabaya menggunakan konsep 

Teori Self-Care (perawatan diri) dari (Orem, 2001) 

Karakteristik Anak: 

Identitas: 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 

3. Urutan Lahir 

Perkembangan: 

1. Motorik 

2. Emosi 

3. Sosial 

4. Intelektual 

Kemandirian ADL 

1. Dressing 

2. Feeding 

3. Toleting 

4. Moving  

 Tingkat kesehatan 

Pola hidup 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pelayanan 

kesehatan 

Sistem keluarga 

Lingkungan eksternal 

Sosiodemografi Orang tua 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Status pekerjaan 

4. Pendapatan 
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Menurut teori self-care yang dikemukakan oleh Orem (2001) bahwa kemampuan 

yang dimiliki anak untuk mandiri dalam melakukan activity of daily living 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, urutan lahir, tahap perkembangan, tingkat 

kesehatan, pola hidup, sosiodemografi orang tua, sistem pelayanan kesehatan, 

sistem keluarga, dan lingkungan eksternal. Usia, jenis kelamin dan urutan lahir 

dikelompokkan oleh peneliti sebagai karakteristik dari anak berdasarkan 

identititas anak yang dapat memengaruhi kemandirian ADL pada anak 

prasekolah. Tahap perekembangan yang dapat memengaruhi kemandirian ADL 

pada anak prasekolah meliputi motorik, emosi, sosial, dan intelektual. Pada 

sosiodemografi orang tua yang dapat mempenaruhi kemandirian ADL anak 

seperti umur, pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatn dari orang tua. 

Kemandirian ADL pada anak prasekolah meliputi feeding, dressing, toleting, dan 

moving.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 H1: Ada hubungan karakteristik anak dengan kemandirian ADL pada anak   

prasekolah. 

 H1: Ada hubungan sosiodemografi orang tua dengan kemandirian ADL 

pada anak prasekolah. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian  

 Desain penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif korelatif yang 

mengkaji hubungan antar variabel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah cross-sectional. Pendekatan cross-sectional adalah penelitian yang 

menekankan waktu pengukuran atau observasi data antar variabel hanya satu kali 

pada satu saat tanpa adanya tindak lanjut. Tidak semua subjek penelitian harus 

diobeservasi pada hari atau waktu yang sama, akan tetapi baik variabel 

independen maupun variabel dependen dinilai hanya satu kali saja (Nursalam, 

2016). Penelitian ini menganalisis hubungan karakteristik anak yang terdiri 

identitas anak (usia, jenis kelamin dan urutan lahir) dan perkembangan anak 

(motorik, sosial, emosi, dan intelektual) dan sosiodemografi orangtua (umur, 

pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan) sehingga didapatkan hubungan 

dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah. Jadi penelitian ini dilakukan 

dalam satu waktu tanpa adanya tindak lanjut setelah peneliti melakukan observasi 

atau pengukuran.  

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

   Populasi dalam penelitian adalah orangtua dan anak dengan rentang usia 

3-6 tahun di TK Baitul Mukmin Surabaya yang berjumlah 176 anak dan 176 

orang tua. 

 4.2.2  Sampel 

   Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat digunakan sebagai subjek 
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penelitian melalui sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. Kriteria sampel dibedakan menjadi dua, yaitu inklusi dan ekslusi. 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian yang akan diteliti. 

Kriteria ekslusi adalah karakteristik untuk menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek penelitian yang tidak memenuhi kriteria inklusi (Nursalam, 2016). Pada 

penelitian ini, peneliti telah menetapkan kriteria sampel sebagai berikut: 

 1) Kriteria Inklusi Anak 

Anak dalam kondisi sehat (tidak ada gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan) 

2) Kriteria Eklusi Anak 

     Anak dalam kondisi tidak sehat, misalnya mengalami penyakit infeksi, kronis,       

atau penyakit lain yang mengganggu pertumbuhan 

3) Kriteria Inklusi Orang tua 

 1. Orang tua yang bisa baca dan tulis 

 2. Orang tua yang merawat anaknya langsung 

4) Kriteria Ekslusi Orang tua 

 Orang tua yang tidak hadir pada saat penelitian 

4.2.3 Besar Sampel 

 Besar sampel dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 n=           N.z
2
.p.q 

    d
2
.(N-1) + z

2
.p.q 

 n=   176 (1,96)
2 

.0,5 . 0,5 

 (0,05)
2
 (176-1) + (1,96)

2
 .0,5 . 0,5 

n= 120,91 dibulatkan menjadi 121 responden 
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Keterangan: 

n= Perkiraan besar sampel 

N= Perkiraan besar populasi 

z= Nilai standar normal untuk α = 0,05 (1,96) 

p= Perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q= 1 – p (100% – p) 

d= Tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 

Besar sampel adalah 121 responden. 

4.2.4 Teknik Pengampilan Sampel 

 Sampling merupakan proses untuk menentuka porsi dari populasi yang 

akan diteliti (Nursalam, 2016). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah teknik Probability Sampling tipe Simple random sampling, penetapan 

sampel dengan cara yang paling sederhana yaitu dengan menyeleksi secara acak. 

Metode ini dilakukan dengan cara menulis semua populasi pada secarik kertas 

dengan berdasarkan data absensi, kemudian diletakkan dikotak dan diambil secara 

acak sebanyak besar sampel yang telah ditetapkan. 

4.3  Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Independen  

Variabel independen pada penelitian ini adalah karakteristik anak 

berdasarkan identitas (usia, jenis kelamin, dan urutan lahir), karakteristik anak 

berdasarkan perkembangan (motorik, sosial, emosi, inteletual) dan sosiodemografi 

orangtua (umur, pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan). 
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4.3.2  Variabel Dependen 

 Variabel dependen pada penelitian ini adalah kemandirian  ADL pada 

anak prasekolah. 

4.3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pemberian arti pada masing-masing 

variabel berdasarkan karakteristik masing-masing variabel untuk kepentingan 

akurasi, komunikasi, dan replikasi agar memberikan pemahaman yang sama 

kepada setiap orang mengenai variabel yang dirumuskan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2016). Perumusan definisi operasional dalam penelitian ini akan 

diuraikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Definisi Operasional “Hubungan Karakteristik Anak dan 

Sosiodemografi Orangtua dengan Kemandirian (ADL) pada anak prasekolah” 

 

 

Variabel 

 

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur   Skala            Skor 

Variabel 

independen 

Karakteristik 

Identitas Anak 

 

1. Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jenis 

kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

anak 

berdasarkan 

usia anak 

dari lahir 

hingga ulang 

tahun 

terakhir 

 

 

Karakteristik 

anak 

berdasarkan 

jenis kelamin 

anak usia 

prasekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3-4 

tahun 

2. 5-6 

tahun 

 

 

 

 

 

1. Laki-

laki 

2. Perempu

an 
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3. Urutan       

Lahir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

perkembangan anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

anak 

berdasarkan 

urutan lahir 

dalam 

keluarga 

dimulai dari 

saudara 

kandung 

paling besar 

 

Karakteristik 

sifat yang 

dimiliki oleh 

anak 

prasekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorik 

Sosial 

Emosi 

Intelektual 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

1. Pertama 

2. Kedua  

3. Ketiga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

karakteristik 

perkembangan 

anak yang 

terdiri dari 28 

item pernyataan 

dengan 

penilaian 

menggunakan 

skala Likert 

sebagai berikut: 

1= Tidak 

pernah 

2= Kadang-

kadang 

3= Sering 

4= Selalu 

Pemberian skor 

1.Buruk= 56 > 

2.Sedang= 56-

84 

3.Baik=84< 

 

Variabel 

independen 

Sosiodemografi 

Orang tua 

 

1. Usia 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

orang tua 

berdasarkan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

1. 20-24 

tahun 

2. 25-29 
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2. Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

3. Status 

Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pendapatan 

usia ayah 

atau ibu 

sejak lahir 

sampai ulang 

tahun 

terakhir 

 

Sekolah 

formal yang 

diikuti oleh 

orang tua 

ayah atau ibu 

berdasarkan 

ijazah 

terakhir 

 

Kegiatan 

sehari-hari 

orang tua 

ayah atau ibu 

dalam 

menafkahi 

anggota 

keluarga 

 

Penghasilan 

orang tua 

ayah atau ibu 

dalam satu 

bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

tahun 

3. 30-34 

tahun 

 

 

 

1. SD-

SLTP 

2. SLTA 

3. D3/S1/S

2/S3 

 

 

 

 

1. Tidak 

bekerja 

2. Bekerja 

 

 

 

 

 

1. <3.200.0

00 

2. >3.200.0

00 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel dependen 

Kemandirian ADL 

Kemampuan 

yang dimiliki 

anak 

prasekolah 

dalam 

melakukan 

kebutuhan 

dasar dan 

aktifitas 

dalam 

keseharianny

1Dressing 

2. Feeding 

3. Toleting 

4. Moving 

Kuesioner 

 

Ordinal  Penilaian 

berdasarkan pada 

perhitungan 

kuesioner. 

Penilaian dari 

masing-masing 

butir pernyataan 

dengan 

menggunakan 

skala Guttman 

yaitu jika Tidak 
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a secara 

mandiri 

tanpa 

bergantung 

pada orang 

lain 

bernilai 1 dan jika 

Ya bernilai 2. 

Hasil akhir 

dikategorikan 

sebagai: 

-Tidak mandiri= 

24 

-Mandiri 30 

 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Peneliti mengumpulkan data dari responden (orang tua) dengan meminta 

jawaban secara tertulis pada lembar kuesioner. Lembar kuesioner digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari orang tua yang akan dipandu oleh peneliti 

mengenai karakteristik anak, sosiodemografi orang tua dan kemandirian ADL.  

1. Lembar kuesioner karakteristik identitas anak 

Kuesioner ini digunakan untuk menilai identitas anak berdasarkan usia, jenis 

kelamin, dan urutan lahir.  

2. Lembar kuesioner karakteristik perkembangan anak 

 Lembar kuesioner dalam penelitian ini mengacu pada kuesioner yang dibuat 

 oleh Ravitch (2013) yaitu The Social Emotional Assets and Resiliency Scale for 

 Preschool (SEARS-Pre) yang telah dimodifikasi untuk mengetahui 

 karakteristik anak serta menggunakan acuan dari Soetjiningsih (2013) tentang 

 tumbuh kembang anak. Peneliti telah meminta ijin kepada Ravitch (2013) 

 dengan melalui email untuk memakai kuesioner yang telah dibuat untuk 

 mendukung proses  penelitian. Peneliti juga meminta ijin kepada Noveliana 

 (2016) dikarenakan kuesioner tersebut juga telah dilakukan uji validitas 

 dan uji reabilitas pada 6 Juni 2016. Lembar kuesioner karakteristik 
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 perkembangan anak diisi oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara tanya 

 jawab dengan orang tua. 

 Lembar kuesioner karakteristik perkembangan anak menggunakan skala Likert 

 yang setiap pernyataan diberikan empat pilihan jawaban, yaitu tidak pernah, 

 kadang-kadang, sering, dan selalu dengan rentang nilai 1-4.   

Tabel 4.2 Nilai karakteristik anak dengan skala Likert 

Jawaban Nilai 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

 

Interprestasi dari skala Likert sebagai berikut: 

Selalu : Jika dalam kuesioner yang dipandu oleh peneliti selama 3

 hari responden memberikan informasi tentang karakteristik 

 perkembangan anak (motorik, emosi, sosial, dan 

 intelektual) sebayak 4 kali. 

Sering :   Jika dalam kuesioner yang dipandu oleh peneliti selama 3 

 hari responden memberikan informasi tentang karakteristik   

perkembangan anak (motorik, emosi, sosial, dan intelektual) 

sebayak 3 kali. 

Kadang-kadang :  Jika dalam kuesioner yang dipandu oleh peneliti selama 

 3 hari responden memberikan informasi tentang 

 karakteristik perkembangan anak (motorik, emosi, sosial, 

 dan intelektual) sebayak 2 kali. 

Tidak pernah : Jika dalam kuesioner yang dipandu oleh peneliti selama 3 

hari responden memberikan informasi tentang karakteristik 
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perkembangan anak (motorik, emosi, sosial, dan   

intelektual) sebanyak sekali 

  Lembar kuesioner Likert ini memiliki 28 item yang terdiri dari 4 karakteristik 

anak yaitu motorik (1,2,3,4,5,6), sosial (7,8,9,10,11,12,13,14,15,16), emosi 

(17,18,19,20), dan intelektual (21,22,23,24,25,26,27,28). Setelah peneliti 

mengisi lembar kuesioner Likert ini, peneliti menghitung prosentasenya 

untuk mengkategorikan karakteristik anak tersebut. Data yang sudah 

diperoleh dihitung menggunakan rumus: 

  P = 
 

 
 × 100% 

  Keterangan: 

  P = Prosentase  

  F = Jumlah jawaban yang benar 

  N = Jumlah skor maksimal 

 Karakteristik anak dikategorikan menjadi empat berdasarkan prosentasenya, 

 yaitu: 

 76%-100% : Baik (Kode 1) 

 51%-75% : Sedang (Kode 2) 

 26%-50% : Buruk (Kode 3) 

 0%-25% : Sangat buruk (Kode 4) 

2. Kuesioner sosiodemografi orang tua 

Kuesioner sosiodemografi orang tua berisikan tentang data dari orang tua yang 

meliputi umur, pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan.  
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3. Kuesioner kemandirian ADL  

 Kuesioner ini digunakan untuk menilai kemandirian dalam aktifitas sehari-hari 

pada responden yang terdiri dari 18 pernyataan yang dimodifikasi berdasarkan 

acuan Soetjiningsih (2013) tentang tumbuh kembang anak dan disusun 

berdasarkan komponen dari VSMS (Vineland Social Maturity Scale) yang  

dikelompokkan oleh peneliti dari komponen usia untuk mendapatkan 

komponen kemandirian ADL, VSMS (Vineland Social Maturity Scale) 

dikemukakan oleh Doll (1965). Kuesioner ini juga telah dilakukan uji validitas 

dan uji reabilitas pada tanggal 10 Juli 2017. Uji validitas dan reabilitas ini 

dilakukan kepada orang tua yang memiliki anak usia prasekolah dengan cara 

mendatangi setiap rumah ke rumah (door to door).  

 (1) Uji Validitas 

  Kuesioner ini sudah dilakukan uji validitas. Item instrumen dianggap valid 

 jika hasil uji validitas dapat dinyatakan dengan r hitung maupun r tabel, 

 jika r hitung > r tabel maka item instrumen dianggap valid. Besar r tabel 

 ditentukan oleh jumlah responden, jumlah responden yang diuji ada 10 

 responden diperoleh r tabel 0,6319. Komponen dari VSMS (Vineland 

 Social Maturity Scale) yang dikelompokkan oleh peneliti dari komponen 

 usia untuk mendapatkan komponen kemandirian ADL sebanyak 18 item 

 pertanyaan. Dari 18 item tersebut ketika dilakukan uji validitas, semua nya 

 valid sehingga tidak ada yang dihilangkan. Hail uji validitas masing-

 masing variabel dapat dilihat pada lampiran 12. 
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 (2) Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode alpha cronbach 

 yang diukur berdasarkan skala alpha cronbach 0 sampai 1. Item instrumen 

 akan dianggap reliabel jika lebih besar dari 0,60. Setelah diketahui nilai 

 alpha cronbach, maka nilai alpha cronbach diinterpretasikan sebagai 

 berikut: 

  a. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20 berarti kurang reliabel. 

  b. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40 berarti agak reliabel. 

  c. Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d. 0,60 berarti cukup reliabel. 

  d. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80 berarti reliabel. 

  e. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00 berarti sangat reliabel. 

  Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner kemandirian ADL anak untuk item 

dressing sebesar 0,815, untuk item feeding sebesar 0,923, untuk item toleting 

sebesar 0,766, dan untuk item moving sebesar 1,000. Hasil uji reliabilitas 

instrumen penelitian dapat dilihat di lampiran 13. 

  Lembar kuesioner kemandirian ADL diisi oleh peneliti berdasarkan hasil 

wawancara tanya jawab dengan orang tua. Parameter dressing terdapat dalam 

pernyataan 1 nomer 1-4, feeding terdapat dalam pernyataan 2 nomer 5-9, 

toleting terdapat dalam pernyataan 3 nomer 10-14, dan moving terdapat dalam 

pernyataan 4 nomer 15-18. Dari masing-masing pernyataan bernilai 1 jika 

Dilakukan dan bernilai 0 jika Tidak dilakukan, sehingga penilaian kuesioner ini 

adalah jika bernilai 0-6 maka tidak mandiri, jika bernilai 7-12 maka cukup 

mandiri, dan jika bernilai 13-18 maka mandiri. 
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Tabel 4.3 Kisi-kisi kuesioner penelitian 

No Variabel Sub Variabel Jumlah Soal Nomor Soal 

1. Karakteristik identitas 

anak 

Usia 1 1 

  Jenis kelamin 1 2 

  Urutan lahir 1 3 

     

2. Karakteristik 

perkembangan anak 

Motorik 6 1-6 

  Emosi 10 7-16 

  Sosial 4 17-20 

  Intelektual 8 21-28 

     

3. Sosiodemografi orang 

tua 

Nama 1 1 

  Umur 1 2 

  Jenis kelamin 1 3 

  Pendidikan 1 4 

  Status 

pekerjaan 

1 5 

  Pendapatan 1 6 

     

4. Kemandirian ADL  Dressing 4 1-4 

  Feeding 5 5-9 

  Toleting 5 10-14 

  Moving 4 15-18 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Baitul Mukmin Surabaya, Provinsi Jawa 

Timur. Penelitian ini membutuhkan waktu satu bulan dimulai dari pengumpulan 

data sampai pengolahan data. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Juli-24 Juli 

2017. 

4.6  Prosedur Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2016). Pada prosedur pengumpulan data penelitian ini, peneliti 

memberikan permohonan surat melakukan penelitian kepada Kepala TK Baitul 
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Mukmin Surabaya sebagai langkah awal penelitian di tempat tersebut. Setelah 

pihak TK mengijinkan melakukan penelitian, peneliti mendapatkan data identitas 

anak dan orang tua dari pihak sekolah untuk menentukan kriteria inklusi dan 

ekslusi, kemudian peneliti menentukan responden dengan teknik simple random 

sampling berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi. Peneliti membuat opyokan 

sebesar jumlah populasi 176 kemudian mengambil secara acak berdasarkan 

pengambilan nomor sesuai dengan data yang ada sampai terkumpul berdasarkan 

dari hasil besar sampel yaitu 121. Responden pada penelitian ini adalah orangtua 

dan anak yang berusia 3-6 tahun yang berada di TK Baitul Mukmin. Dengan cara 

mengopyok sesuai dengan daftar identitas yang diberikan oleh pihak TK, jika ada 

salah satu nama yang keluar tetapi orang tua tidak berada di tempat maka akan 

dilakukan kunjungan ke rumahnya. Sebelum meminta persetujuan kepada 

responden, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan penelitian yang 

akan dilakukan, manfaat dan prosedur penelitian. Setelah itu, peneliti memberikan 

informed consent kepada orangtua untuk dimintai persetujuan dan kesediaan 

menjadi responden. Permohonan persetujuan informed consent untuk anak usia 3-

6 tahun diwakilkan oleh orang tua/wali dari anak. Setelah mendapatkan 

persetujuan dari responden, pengambilan data orang tua dan anak bisa dilakukan. 

Pengisian kuesioner dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan 

tanya jawab dengan orang tua. 

4.7  Analisis Data 

  Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data dengan 

menggunakan cara editing, coding, scoring, entry, dan analisa data (Heavy, 2014). 
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1. Editing adalah pemeriksaan kembali kebenaran data yang telah diperoleh 

 terutama pada pengisian data penelitian pada lembar observasi. Peneliti 

 melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data, jika ada data yang salah, 

 maka data tidak akan dipakai. 

2. Coding adalah pemberian kode pada masing-masing jenis data dalam 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

3. Scoring adalah penghitungan jawaban responden yang telah diisi pada lembar 

kuesioner dari berbagai variabel penelitian yang tersusun dalam berbagai 

kriteria sehingga dapat dihitung dan kemudia dikategorikan jelas dan sesuai. 

4. Entry adalah memasukkan data penelitian yang sudah diberi kode ke dalam 

 program komputer. 

5. Analisis Statistik 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Regresi Logistik . 

Hasil uji apabila p <0,05maka H1 diterima, artinya ada hubungan yang 

bermakna antara  penggunaan media sosial dengan insomnia pada remaja. 

Hasil uji bila menunjukkan p > 0,05 H0 diterima artinya tidak ada hubungan 

yang bermakna antara variabel yang diukur. Seluruh pengukuran data statistik 

dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan SPSS.  
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4.8 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Hubungan Karakteristik Anak dan 

 Sosiodemografi Orangtua dengan Kemandirian ADL pada anak 

prasekolah di TK Baitul Mukmin Surabaya 

 

 

Populasi 

Orangtua dan anak dengan rentang usia 3-6 tahun di TK Baitul Mukmin Surabaya yang 
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responden 
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Penyajian Hasil Penelitian 
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4.9 Etik Penelitian 

 Penelitian ini telah lulus uji etik oleh Komite Etik Fakultas Keperawatan 

dengan nomer sertifikat etik No 408-KEPK/2017. Etik penelitian merupakan 

masalah yang sangat penting dalam suatu penelitian, dikarenakan penelitian 

keperawatan berhubungan secara langsung dengan manusia, dari hal tersebut etika 

penelitian harus diperhatikan (Hidayat, 2007). Tiga prinsip etik penelitian 

meliputi beneficence dan maleficence, respect human dignity, dan justice (Polit & 

Beck, 2012). Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang 

mungkin akan muncul pada saat proses penelitian, sehingga menggunakan 

prinsip-prinsip etik sebagai berikut: 

4.9.1 Beneficence dan maleficence 

 Prinsip dari beneficence dan maleficence adalah untuk meminimalkan 

kerugian ataupun kesalahan, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

responden. Dengan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik anak 

dan sosiodemografi orang tua dengan kemandirian ADL anak prasekolah dapat 

memberikan manfaat bagi responden dalam mengetahui informasi kepada orang 

tua tentang kemandirian ADL anak prasekolah, yang nantinya akan digunakan 

orang tua dalam mendidik anak sehingga anak mampu mandiri dalam melakukan 

activity of daily living. Peneliti memberikan kebebasan kepada responden 

mengenai kapan dan dimana responden dilakukan wawancara untuk pengisian 

kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dan memberikan kesempatan kepada 

responden untuk bertanya dalam proses pengambilan data. 
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4.9.2 Respect human dignity 

 Prinsip dari respect human dignity adalah menghargai harkat dan martabat 

responden, dimana peneliti pertama memperkenalkan diri dan membina hubungan 

saling percaya, menjelaskan tujuan dan manfaat, dilakukan secara sukarela, dan 

bebas mengundurkan diri pada saat penelitian ini berlangsung, dan berhak 

menyampaikan pendapat. Peneliti menghargai bila responden menolak atau 

mengundurkan diri pada saat penelitian berlangsung. Jika responden menyetujui, 

maka akan dimintai tanda tangan sebagai tanda persetujuan. 

4.9.3 Justice 

 Prinsip dari justice adalah responden memiliki hak untuk diperlakukan 

secara adil dan baik sebelum, selama, dan sesudah keikutsertaannya dalam 

penelitian. Keadilan yang diberikan dengan tidak adanya diskriminasi dan tidak 

membedakan responden yang satu dengan yang lainnya. Memberikan keadilan 

kepada responden dalam mengemukakan pendapat atau keinginannya, 

memberikan perlakuan yang sama antara orang tua dan anak dalam penelitian 

berlangsung. Responden juga akan menerima reward yang diberikan oleh peneliti 

secara adil dan tanpa adanya perbedaan. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memohon ijin kepada pihak Taman 

Kanak-Kanak untuk melakukan penelitian. Setelah itu penelitian dilakukan sesuai 

dengan etik penelitian yang meliputi: 

1) Lembar persetujuan (Informed consent) 

Lember persetujuan merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan 

responden. Sebelum menjadi responden, peneliti menjelaskan tentang maksut 

dan tujuan penelitian. Apabila subjek bersedia menjadi responden, maka akan 
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diberikan lembar pernyataan kesediaan menjadi responden. Apabila subjek 

menolak untuk menjadi responden, peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati.  

2) Tanpa nama (Anomity) 

Penelitian ini tidak mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner. 

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga identitas responden yang telah bersedia 

mengikuti penelitian. Data akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian 

dan penamaan hanya dengan menggunakan kode pada masing-masing 

responden penelitian. 

3) Kerahasiaan (Confidetiality) 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dalam 

penelitian dijamin oleh peneliti. Identitas subjek penelitian dijaga 

kerahasiaannya yaitu dengan tidak memberikan nama pada laporan penelitian 

hanya dengan menggunakan kode. Data yang telah dikumpulkan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian dan dilaporkan pada pihak yang 

terkait dengan penelitian. 

4) Keadilan (Justice) 

Pada penelitian ini, responden diperlakukan secara adil dan baik sebelum, 

selama, dan sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya 

diskriminasi apabila mereka tidak bersedia untuk mengikuti penelitian. 

Responden juga akan menerima reward yang diberikan oleh peneliti secara 

adil dan tanpa adanya perbedaan. 
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5) Pengunduran diri 

Jika salah satu responden yang mendadak mengundurkan dirinya menjadi 

responden, hal tersebut adalah suatu yang lazim dan tidak ada yang boleh 

melarang termasuk peneliti sendiri dan peneliti menghormati keputusan 

responden. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian  

 Penelitian dilakukan di TK Baitul Mukmin Surabaya yang terletak di Jalan 

Dukuh Kupang Barat VII No 2A Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh 

Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. TK Baitul Mukmin terekreditasi “A” 

mulai berdiri pada 1 Agustus 1988 dibawah naungan Yayasan Masjid Baitul 

Mukmin Dukuh Kupang Barat. Jenjang pendidikan di TK Baitul Mukmin terdiri 

dari kelompok bermain dengan usia 3 tahun, TK A dengan usia 4-5 tahun, dan TK 

B dengan usia 5-6 tahun. Waktu pembelajaran di TK Baitul Mukmin dimulai dari 

hari Senin-Selasa pada pukul 07.00-11.00 WIB, hari Rabu-Kamis pada pukul 

07.00-10.30 WIB, dan hari Jum’at-Sabtu pada pukul 07.00-10.00 WIB. Di TK 

Baitul Mukmin orang tua tidak boleh menunggu di dalam area TK. Sistem 

pembelajaran di TK Baitul Mukmin terdiri dari Kurikulum Dinas Pendidikan 

Nasional, Kurikulum Agama, dan Kurikulum hasil pengembangan Taman Kanak-

Kanak Baitul Mukmin. Inti dari proses kegiatan belajar mengajar di TK Baitul 

Mukmin adalah program pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang 

terwujud dalam kegiatan sehari-hari, program pengembangan kemampuan dasar, 

program pengembangan keimanan dan ketaqwaan, program insiden, dan 

ekstrakurikuler. Jumlah pendidik di TK Baitul Mukmin terdiri dari Kepala TK, 

terdiri dari 7 guru kelas, 10 guru ekstrakulikuler,1 orang tenaga administrasi, 1 

orang penjaga sekolah, 2 orang petugas kebersihan, dan 1 orang satpam. 
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5.1.2 Karakteristik demografi responden 

 Karakteristik demografi responden terdiri dari: 

1. Karakteristik Demografi Responden Orang tua 

Karakteristik demografi responden orang tua meliputi usia dan jenis kelamin. 

Data karakteristik demografi responden orang tua disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi dan presentase dalam tabel 5.1 sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik demografi responden orang tua pada “Hubungan 

Karakteristik Anak dan Sosiodemografi Orang tua dengan Kemandirian 

ADL di TK Baitul Mukmin Surabaya” pada bulan Juli 2017 

 

No Karakteristik Demografi n % 

1. Usia 20-24 tahun 24 19,8 

  25-29 tahun 60 49,6 

  30-34 tahun 37 30,6 

  Total 121 100 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 22 18,2 

  Perempuan 99 81,8 

  Total 121 100 

Tabel 5.1 menunjukkan karakteristik demografi responden orang tua dilihat dari 

segi usia adalah sebagian besar adalah dewasa menengah pada rentang usia antara 

25-29 tahun. Karakteristik responden orang tua dilihat dari jenis kelamin sebagian 

besar adalah perempuan. 

2. Karakteristik Demografi Responden Anak di TK 

Karakteristik demografi responden anak meliputi usia, jenis kelamin, dan urutan 

lahir. 

Data karakteristik demografi responden anak disajikan dalam bentuk distribusi 

frekuensi dan presentase dalam tabel 5.2 sebagai berikut: 
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Tabel 5.2 Distribusi karakteristik demografi responden anak pada “Hubungan 

Karakteristik Anak dan Sosiodemografi Orang tua dengan 

Kemandirian ADL di TK Baitul Mukmin Surabaya” pada bulan Juli 

2017 

 

No. Karakteristik Demografi n % 

1. Usia 3-4 tahun 62 51,2 

      5-6 tahun 59 48,8 

  Total 121 100 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 65 53,7 

  Perempuan 56 46,4 

  Total 121 100 

3. Urutan Lahir 1 68 56,2 

  2 42 34,7 

  3 11 9,1 

  Total 121 100 

Tabel 5.2 menunjukkan karakteristik demografi responden anak dilihat dari segi 

usia adalah sebagian besar berada pada rentang usia 5-6 tahun. Karakteristik 

responden anak dilihat dari segi jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian 

besar anak memiliki jenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden anak dilihat 

dari segi urutan lahir sebagian besar berada pada urutan lahir pertama. 

5.1.3 Variabel yang diukur 

1. Karakteristik anak 

Karakteristik anak terdiri dari karakteristik identitas dan karakteristik 

perkembangan anak. 

Karakteristik identitas anak terdiri dari usia, jenis, kelamin, dan urutan lahir. 

Karakteristik identitas anak sama seperti data demografi responden anak yang 

sudah dijelaskan pada tabel 5.2. Karakteristik perkembangan anak terdiri motorik, 
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social, emosi, dan intelektual yang kemudian dikategorikan baik, cukup, dan 

buruk. Data karakteristik perkembangan anak disajikan dalam bentuk distribusi 

frekuensi dan presentase dalam tabel 5.3 sebagai berikut: 

Tabel 5.3 Distribusi karakteristik perkembangan anak pada “Hubungan  

Karakteristik Anak dan Sosiodemografi Orang tua dengan 

Kemandirian ADL di TK Baitul Mukmin Surabaya” pada bulan Juli 

2017 

 

 

 

No 

 

Karakterisik 

Perkembangan 

Anak 

Kategori 

Buruk Sedang Baik Total 

n % N % n % ∑ % 

1. Motorik 15 12,4 34 28,1 72 59,5  

121 

 

100 2. Emosi 3 2,5 22 18,2 96 79,3 

3. Social 5 4,1 52 43,0 64 52,9 

4. Intelektual 17 14,0 29 24,0 75 62,0 

 

Tabel 5.3 menunjukkan karakteristik perkembangan anak sebagian besar anak 

mempunyai karakteristik perkembangan emosi dalam kategori baik.  

2. Sosiodemografi orang tua 

Sosiodemografi orang tua meliputi usia, pendidikan, status pekerjaan, dan 

pendapatan. 

Data sosiodemografi orang tua disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan 

presentase dalam tabel 5.4 sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Distribusi sosiodemografi orang tua pada “Hubungan Karakteristik 

Anak dan Sosiodemografi Orang tua dengan Kemandirian ADL di TK 

Baitul Mukmin Surabaya” pada bulan Juli 2017 

 

No Sosiodemografi Orang Tua n % 

1. Usia 20-24 tahun 24 19,8 

  25-29 tahun 60 49,6 

  30-34 tahun 37 30,6 

  Total 121 100 
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2. Pendidikan SD-SMP 1 0,8 

  SLTA 72 59,5 

  Perguruan 

Tinggi 

(Diploma, 

S1/S2/S3) 

48 39,7 

  Total 121 100 

3. Status Pekerjaan Bekerja 82 67,8 

  Tidak Bekerja 39 32,2 

  Total  121 100 

4. Pendapatan UMR < 

3.200.000 

48 39,7 

  UMR > 

3.200.000 

73 60,3 

  Total 121 100 

 

Tabel 5.4 menunjukkan sosiodemografi orang tua dilihat dari segi usia adalah 

sebagian besar berada pada rentang usia 25-29 tahun. Sosiodemografi orang tua 

dilihat dari segi pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua 

berpendidikan SLTA. Sosiodemografi orang tua dilihat dari segi status 

pekerjaan sebagian besar orang tua bekerja. Sosiodemografi orang tua dilihat 

dari segi pendapatan sebagian besar orang tua berpendapatan lebih dari UMR 

3.200.000. 

3. Kemandirian ADL 

Kemandirian ADL terdiri dressing, feeding, toleting, dan moving yang kemudian 

dikategorikan mandiri, cukup mandiri, dan tidak mandiri. Data kemandirian ADL 

disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan presentase dalam tabel 5.5 sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.5 Distribusi kemandirian ADL pada “Hubungan  Karakteristik Anak dan 

Sosiodemografi Orang tua dengan Kemandirian ADL di TK Baitul 

Mukmin Surabaya” pada bulan Juli 2017 

 

 

 

No 

 

 

Kemandirian 

ADL 

Kategori   

Mandiri Cukup 

Mandiri 

Tidak 

Mandiri 

Total 

F % F % F % ∑ % 

1. Dressing 67 55,4 32 26,4 22 18,2  

121 

 

100 2. Feeding 76 62,8 17 14,0 28 23,1 

3. Toleting 77 63,6 28 23,1 16 13,2 

4. Moving 119 98,3 0 0 2 1,7 

Tabel 5.5 menunjukkan kemandirian ADL sebagian besar anak mandiri dalam hal 

moving (berpindah tempat). 

5.1.4 Analisis Hasil Uji Hipotesis 

1. Hubungan karakteristik anak dengan kemandirian ADL pada anak 

prasekolah di TK Baitul Mukmin Surabaya 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan pada variabel karakteristik 

anak (usia, jenis kelamin, urutan lahir, motorik, emosi, sosial, dan intelektual) 

dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah dengan uji analisis regresi 

logistik berganda, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Hasil Uji Hipotesis Hubungan Karakteristik Anak (usia, jenis kelamin, 

urutan lahir, motorik, emosi, sosial, dan intelektual) dengan 

kemandirian ADL pada anak prasekolah (n=121) 

 

Karakteristik Anak 

Kemandirian ADL 

Sig (p) Keterangan Mandiri Tidak 

mandiri 

Identitas Anak 

Usia 
3-4 tahun 34 28 

0,037 Signifikan 
5-6 tahun 54 5 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 52   13 
0,869 

Tidak 

Signifikan Perempuan 36 20 

Urutan 

Lahir 

Pertama   47 21 

0,785 
Tidak 

Signifikan 
Kedua 31 11 

Ketiga 10 1 

Perkembangan 

Anak 
Motorik 

Buruk 3 12 
0,037 Signifikan 

Sedang 19 15 



74 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

 Baik 66 6   

Emosi 

Buruk 0 3 

0,021 Signifikan Sedang 10 12 

Baik 78 18 

 

Sosial 

Buruk 2 3 

0,003 Signifikan Sedang 24       28 

Baik 62 2 

Intelektual 
Buruk 0 17 

0,010 Signifikan 
Sedang 20 9 

  Baik 68 7   

 

 Tabel 5.6 menginformasikan bahwa identitas anak berdasarkan usia 

(p=0,037) memiliki hubungan yang signifikan dengan kemandirian ADL pada anak 

prasekolah dengan nilai p < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sedangkan pada identitas anak berdasarkan jenis kelamin dan urutan lahir tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kemandirian ADL pada anak 

prasekolah karena nilai p > 0,05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Pada 

perkembangan anak berdasarkan motorik, emosi, sosial, dan intelektual memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah dengan 

nilai p < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

2. Hubungan sosiodemografi orang tua dengan kemandirian ADL pada 

anak praseolah di TK Baitul Mukmin Surabaya  

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan pada variabel karakteristik 

anak (usia, jenis kelamin, urutan lahir, motorik, emosi, sosial, dan intelektual) 

dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah dengan uji analisis regresi 

logistik berganda, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 5.7 Hasil Uji Hipotesis Hubungan Sosiodemografi Orang Tua   

(usia,pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan) dengan 

kemandirian ADL pada anak prasekolah (n=121) 

 

Sosiodemografi Orang Tua 

Kemandirian ADL 

Sig (p) Keterangan Mandiri Tidak 

mandiri 

 

Usia 
20-24 tahun 8 16 

0,003 Signifikan 
25-29 tahun 44 16 

 30-34 tahun 36 1   

Pendidikan 
SD-SLTP 1   0 

0,047 Signifikan 
SLTA 41 31 

 
D3/S1/S2/S

3 

46 2 
  

Status 

Pekerjaan 

Tidak 

bekerja 

17 22 

0,011 Signifikan 

Bekerja 71 11 

 Pendapatan 
<3.200.000 27 21 

0,036 Signifikan 
>3.200.000 61 12 

 

  Tabel 5.7 menginformasikan bahwa sosiodemografi orang tua 

berdasarkan usia, pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah 

dengan nilai p < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

5.2 Pembahasan 

 Berdasarkan dari data-data yang disampaikan diatas, maka berikut ini akan 

dibahas tentang hubungan dari masing-masing variabel yang diteliti sesuai dengan 

tujuan penelitian.  

5.2.1 Menganalisis hubungan karakteristik anak (usia, jenis kelamin, urutan 

lahir, motorik, emosi, sosial, dan intelektual) dengan kemandirian ADL pada 

anak prasekolah 

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik usia 

anak prasekolah sebagian besar mandiri pada usia 5-6 tahun. Usia anak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kemandirian ADL. Pada anak usia prasekolah 
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menurut Nursalam (2013) memiliki rasa ingin tahu (curious) dan daya imaginasi 

anak berkembang, sehingga anak akan banyak bertanya tentang segala hal yang 

ada di sekelilingnya. Selain itu menurut Manggiasih (2016) pada anak prasekolah 

perkembangan anak sangat aktif dalam melakukan berbagai kegiatan. Dalam hal 

berbahasa anak prasekolah juga semakin baik, anak mampu memahami 

pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-

batas tertentu. Anak dengan usia 5-6 tahun memiliki kesadaran tentang dirinya 

sebagai laki-laki atau perempuan, dapat mengatur diri dalam toilet training dan 

mengenal beberapa hal yang berbahaya dan mencelakai dirinya (Mansur, 2011). 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2013) menyebutkan 

bahwa anak usia 6 tahun  telah mandiri dalam melakukan kebutuhan perawatan 

diri. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Titisari 

(2015) bahwa usia anak berhubungan dengan kemandirian personal hygiene pada 

anak prasekolah di TK ABA Mlangi, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan juga 

penelitian Keys et al (2013) menyatakan bahwa usia anak berhubungan dengan 

perawatan diri yang dilakukan oleh anak prasekolah. Salah satu tugas kemandirian 

anak prasekolah adalah mampu memakai baju dan sepatu sendiri, mampu 

menggunakan toilet tanpa bantuan, seperti buang air kecil dan buang air besar 

(Rumini & Sundari, 2004). Usia anak merupakan faktor bawaan yang sangat 

berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, dikarenakan pada 

setiap periode usia anak terdapat ciri-ciri tertentu yang akan lebih menonjol 

dibandingkan dengan ciri-ciri yang lain (Monks, F.J., & Knoers, 2009). Aktifitas  

dasar  sehari–hari  adalah perawatan  dasar  yang  berhubungan dengan 

kemampuan yang biasa dilakukan  individu  mulai  dari  masa  kanak–kanak  awal 
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(Kernisan, 2012). Kanak-kanak awal berada pada anak memasuki usia prasekolah 

yaitu 3-6 tahun. Kemandirian pada anak prasekolah dapat muncul melalui proses 

belajar dengan tahapan-tahapan penting bagi kemandirian. Orang tua sangat 

berperan penting dalam membentuk perilaku anak agar anak dapat melakukan 

aktifitas nya tanpa bantuan dari orang tua dan anak akan mandiri. Menurut 

Mussen dan Conger (1994), kemandirian anak melakukan aktifitas sehari-hari 

didorong oleh peranan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Anak akan cenderung 

meniru perilaku seseorang karena anak akan lebih mengerti dan memahinya. Hal 

tersebut dapat dikarenakan anak mengamati setiap perilaku yang dilakukan oleh 

orang tua atau lingkungan sekitarnya. Perilaku meniru ini akan lebih tampak pada 

anak usia prasekolah karena pada usia prasekolah anak mulai mengenal 

lingkungannya. Kemampuan anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara 

mandiri akan menjadikan anak yang bertanggungjawab pada tugas, anak akan 

mandiri melakukan segala hal yang ingin dilakukannya, dan anak akan berhasil 

melalui tahapan tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Menurut peneliti, 

kemandirian anak dalam melakukan aktifitas sehari-hari mengikuti usia anak, jadi 

semakin besar usia anak maka anak akan mandiri. Tetapi kemandirian dalam 

melakukan aktifitas sehari-hari dapat diajarkan oleh orang tua sejak dini, agar 

anak tidak ketergantungan dengan bantuan orang tua secara terus menerus dan 

dapat mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap proses kemandirian anak 

yang terganggu yaitu anak akan menjadi penakut dan tidak percaya diri.  

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin anak 

yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki lebih disukai 

daripada perempuan (Hurlock, 2006). Akan tetapi anak laki-laki memiliki sikap 
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lebih agresif dibandingkan dengan anak perempuan. Temuan Martin dan Fabes 

menyebutkan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh anak laki-laki 

dengan sesama laki-laki tingkat aktivitas dan bermain semakin meningkat.  Dari 

hasil penelitian tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kemandirian 

ADL. Akan tetapi dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dengan 

jenis kelamin laki-laki lebih mandiri dalam melakukan kebutuhan sehari-hari 

dibandingkan dengan jenis kelamin anak perempuan. Hal ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Keys et al (2013) anak dengan jenis kelamin laki-laki lebih 

mendapatkan keuntungan dalam melakukan perawatan diri nya, yang artinya anak 

dengan jeniskelamin laki-laki lebih mandiri dibandingkan dengan anak jenis 

kelamin perempuan. Hal yang sama juga dikemukan oleh Situmeang et al (2016) 

dari hasil penelitannya menyatakan jenis kelamin anak laki-laki jauh lebih 

memiliki kemampuan dalam melakukan kemandirian personal hygiene 

dibandingkan anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki jauh lebih dituntut 

untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap aktivitas mereka sendiri. 

Orenstein (2014) menyatakan bahwa anak laki-laki dapat menguasai informasi 

dengan cepat. Anak laki-laki juga lebih dapat mengelompokkan pola bentuk 

dibandingkan dengan anak perempuan.  Hasil penelitian lain juga menunjukkan 

hal yang serupa bahwa anak laki-laki memiliki kemampuan matematis yang lebih 

baik daripada perempuan, maka dari itu anak laki-laki lebih mandiri daripada anak 

perempuan (Maryland, 2013; Reilly, 2012). Akan tetapi berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2013) bahwa anak berjenis kelamin 

perempuan lebih mandiri daripada anak berjenis kelamin laki-laki. Anak berjenis 

kelamin perempuan mempunyai sikap sosial yang lebih tinggi, penuh kehangatan, 
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dan mampu menyesuaikan tingkah laku, sikap dan nilai nya sesuai dengan 

tuntutan kelompok (Hurlock, 2006). Anak perempuan lebih terampil dalam hal 

berbahasa daripada anak laki-laki, sehingga anak perempuan lebih berpengalaman 

dalam mengutarakan perasaannya dan lebih cakap dalam memanfaatkan kata-kata. 

Padahal anak dengan jenis kelamin laki-laki lebih diharapkan daripada anak 

dengan jenis kelamin perempuan. Anak dengan jenis kelamin laki-laki biasanya 

cenderung mengabaikan pengungkapan emosinya, tampak kurang peka terhadap 

emosi dirinya sendiri maupun diri orang lain (Hawari, 2007).  

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan lahir anak 

berdasarkan kelahiran yang paling banyak adalah anak pertama. Anak tertua  atau 

anak pertama akan lebih mudah berpengaruh oleh norma-norma kelompok dan 

oleh orang lain dibandingkan dengan adik-adiknya (Monks, et al. 2009). Menurut 

Hurlock (2006) anak pertama berperilaku secara matang, dikarenakan 

berhubungan langsung dengan orang-orang dewasa dan diharapkan dapat 

bertanggung jawab, benci terdapat fungsinya sebagai teladan bagi adik-adiknya, 

cenderung mengikuti kehendak dan tekanan kelompok dengan mudah dipengaruhi 

untuk mengikuti kehendak orang tua, mempunyai perasaan kurang aman dan 

perasaan benci sebagai akibat dari lahirnya adik yang sekarang menjadi pusat 

perhatian, kurang agresif dan kurang berani karena perlindungan orang tua yang 

berlebihan, mengembangkan kemampuan memimpin sebagai akibat harus 

bertanggung jawab dirumah, biasanya anak pertama berprestasi tinggi karena 

mendapat tekanan dan harapan dari orang tua serta keinginan untuk memperolah 

kembali perhatian orang tua bila ia merasa bahwa adik-adiknya merebut perhatian 

orang tua darinya, dan sering tidak bahagia karena adanya perasaan kurang aman 
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yang timbul dari berkurangnya perhatian orang tua dengan kelahiran adik-adiknya 

dan benci karena mempunyai tugas serta tanggung jawab yang lebih banyak 

daripada adik-adiknya. Dari hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan antara 

urutan lahir anak dengan kemandirian ADL. Akan tetapi dari data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa anak dengan urutan lahir pertama lebih mandiri daripada 

anak dengan urutan lahir kedua ataupun ketiga. Hal ini didukung teori yang 

dikemukan oleh Hurlock (2006) bahwa anak urutan lahir pertama berperilaku 

secara matang, karena berhubungan dengan orang-orang dewasa dan diharapkan 

dapat bertanggung jawab sehingga pada anak dengan urutan lahir pertama lebih 

mandiri dibandingkan dengan urutan lahir kedua ataupun ketiga. Pernyataan 

tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina 

(2013) bahwa anak dengan urutan lahir tengah lebih mandiri dibandingkan dengan 

anak urutan lahir pertama ataupun terakhir. Berdasarkan peneleitian yang 

dilakuakn Giagazoglou et al (2011) bahwa urutan lahir dari anak berhubungan 

dengan kemandirian, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil 

peneliti. Menurut peneliti, meskipun urutan lahir anak pertama, kedua ataupun 

ketiga kalau dari orang tua nya terlalu memanjakan maka anak tidak akan bisa 

mandiri dan selalu menggantungkan orang tua. Jadi orang tua berperan penting 

dalam kemandirian aktifitas sehari-hari pada anak prasekolah. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan anak 

dalam emosi dan intelektual sebagian besar dalam kategori baik. Pada masa 

perkembangan anak prasekolah, seorang anak membutuhkan berbagai macam 

stimulasi yang baik untuk mencapai perkembangan yang optimal. Memberikan 

stimulasi yang berulang dan terus menerus pada setaip aspek perkembangan anak 
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berarti telah memberikan kesempatan pada anak untuk dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal karena perkembangan memerlukan rangsangan atau 

stimulasi (Maulina, 2014). Karakteristik perkembangan anak dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti faktor dari individu sendiri, faktor hereditas, konflik 

dalam proses perkembangan, dan lingkungan. Dari faktor-faktor tersebut akan 

berdampak pada perkembangan anak baik secara langsung maupun tidak secara 

langsung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

perkembangan anak (motoric, emosi, sosial, dan intelektul) dengan kemandirian 

ADL pada anak prasekolah. Jika perkembangan anak baik maka anak bisa mandiri 

dalam melakukan aktifitas sehari hari. Perkembangan anak baik meliputi motorik, 

sosial, emosi, dan intelektual. Sudaryanti (2012) menyatakan bahwa anak usia 

dini memiliki perkembangan fisik, motorik, intelektual, dan sosial yang sangat 

pesat dan menjadi landasan awal bagi tumbuh kembang anal. Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia 

dini yang tentunya membutuhkan stimulasi yang baik dari lingkungan sekitarnya. 

Maka dari itu jika anak tidak diberikan pembelajaran yang baik oleh orang tua, 

maka kemungkinan akan terjadi permasalahan perkembangan anak di masa yang 

akan datang. Kompetensi intelektual dan sosial anak dapat dilihat pada 

perkembangan kognitif dan kemandirian anak yang akan menjadi tolak ukur yang 

digunakan unruk melihat kesiapan anak untuk masuk sekolah. Pada masa anak-

anak, dengan kompetensi yang muncul mereka akan berusaha untuk membangun 

rasa kontrol diiri, kecukupan, dan kebanggan dalam prestasi mereka (Santrock, 

2004). Sejumlah studi menunjukkan bahwa perkembangan anak berhubungan 

dengan kemandirian anak dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Inka (2016) bahwa anak yang memiliki perkembangan sosial 

buruk akan mengakibatkan anak tidak mandiri. Hal ini dapat dikarenakan orang 

tua terlalu mendorong anak tetapi sang anak tidak bisa serta terlalu melarang 

sehingga anak merasa tidak mampu. Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

Mattanah (2005) menyatakan bahwa orang tua yang terlalu mendorong atau 

melarang serta terlalu banyak membantu anak maka anak akan merasa bersalah 

jika tidak berhasil.  

5.2.2 Menganalisis hubungan sosiodemografi orang tua (usia, pendidikan, 

status pekerjaan, dan pendapatan) dengan kemandirian ADL pada anak 

prasekolah 

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi orang tua 

yang berusia dewasa menengah 25-29 tahun lebih banyak bila dibandingkan 

dengan orang tua yang berusia dewasa awal 20-24 tahun. Berdasarkan teori bahwa 

usia dewasa merupakan masa yang ditandai dengan adanya ketidak 

ketergantungan secara finansial dan adanya tanggung jawab terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan. Menurut Hurlock (2004) menyatakan bahwa individu 

dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap 

menerima kedudukan dalam bermasyarakat. Usia dewasa menengah merupakan 

masa peralihan dari masa dewasa awal. Pada masa dewasa menengah seorang 

individu memiliki tiga macam tugas yaitu penilaian kembali pada masa lalu, 

perubahan struktur kehidupan, dan proses individualisasi dengan maksut mampu 

menilai masa lalu dengan kenyataan yang ada pada saat ini, dan pada saat yang 

akan datang (Santrock, 2004). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara usia orang tua dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah. 
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Usia orang tua antara rentang 25-29 tahun terbukti membuat anak dapat mandiri 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Usia orang tua tersebut tergolong usia 

dewasa menengah. Menurut Santrock (2004) menyatakan bahwa usia dewasa 

menengah merupakan masa peralihan dari masa dewasa awal. Masa dewasa awal 

yaitu usia orang tua rentang 20-24 tahun. Pada masa dewasa menengah seorang 

individu memiliki tiga macam tugas yaitu penilaian kembali pada masa lalu, 

perubahan struktur kehidupan, dan proses individualisasi dengan maksut mampu 

menilai masa lalu dengan kenyataan. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Herlina (2013) bahwa usia orang tua berhubungan dengan 

kemandirian perawatan diri. Pada penelitian tersebut usia orang tua yaitu dewasa 

menengah yang dapat membuat anak menjadi mandiri dalam melakukan 

perawatan diri. Menurut peneliti, usia orang tua dapat mempengaruhi kemandirian 

dari seorang anak. Jika usia orang tua masih tergolong telalu muda maka 

kebanyakan orang tua akan memanjakan sang anak, dampak dari memanjakan 

anak akan menyebabkan anak tidak percaya diri selain itu tidak dapat bertanggung 

jawab dan selalu membutuhkan bantuan orang tua ketika dalam melakukan 

pemenuhan aktifitas sehari-hari. Akan tetapi jika usia orang tua masih terlalu 

muda tetapi orang tua mempunyai pengalaman yang cukup maka anak dapat 

mandiri. Meskipun begitu orang tua juga harus menjadi role model bagi sang 

anak. Dikarenakan pada anak usia prasekolah akan mencontoh perilaku yang 

dilakukan oleh orang tua. Jika orang tua sejak usia dini memberikan bimbingan 

kepada anak maka anak akan mandiri dengan sendirinya. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan orang tua 

paling banyak lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
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pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, serta perilaku dalam 

keluarga. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas mutu kehidupan seseorang. Pada umumnya, tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Pendidikan merupakan suatu 

usaha seseorang untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan 

nya, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat 

dimana keluarga tersebut tinggal (Notoadmodjo, 2010).  Penelitian yang dilakulan 

oleh Baker et al (2012) menyatakan bahwa pendidikan orang tua mempengaruhi 

perkembangan sosial dan intelektual anak prasekolah. Tingkat pendidikan 

orangtua sangat mempengaruhi perkembangan anak untuk mandiri. Orang tua 

yang memiliki pendidikan tinggi akan memandirikan anaknya dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari. Anak usia prasekolah dikatakan mandiri apabila mampu 

melakukan aktifitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, seperti makan tanpa 

harus disuapi oleh orangtua, mampu memakai kaos kaki dan sepatunya sendiri, 

mampu menggunakan toilet sendiri, dan kegiatan lain yang tanpa bergantung pada 

oranglain (Soetjiningsih, 2013). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara pendidikan orang tua dengan kemandirian ADL pada anak 

prasekolah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soetjiningsih 

(2013) bahwa tingkat pendidikan orangtua sangat mempengaruhi perkembangan 

anak untuk mandiri. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan 

memandirikan anaknya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Anak usia 

prasekolah dikatakan mandiri apabila mampu melakukan aktifitas sehari-hari 

tanpa bantuan orang lain, seperti makan tanpa harus disuapi oleh orangtua, 

mampu memakai kaos kaki dan sepatunya sendiri, mampu menggunakan toilet 
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sendiri, dan kegiatan lain yang tanpa bergantung pada oranglain. Pernyataan 

tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Baker et al (2012) 

menyatkan bahwa pendidikan dari orang tua mempunyai hubungan dalam 

perkembangan anak untuk mandiri. Ling (2008 dalan Rahmawati Dian, 2011) 

didapatkan hasil penelitian bahwa orang tua dengan latar belakang pendidikan 

dasar dan menengah pertama tidak dapat melatih anak untuk melakukan 

keterampilan perawatan diri dibandingkan dengan orang tua dengan latar belakang 

pendidikan yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang 

tua maka semakin mandiri anak dalam melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-

hari. Karena tingginya pendidikan orang tua semakin banyak pembelajaran dan 

pengalaman yang dimiliki oleh orang tua yang nantinya akan diberikan bimbingan 

kepada sang anak untuk mandiri dalam melakukan aktfitas sehari-hari nya. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi orang tua 

yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang tua yang tidak 

bekerja. Menurut Soetjiningsih (2013) menyatakan bahwa pekerjaan orang tua 

merupakan sumber penghasilan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, 

psikologis dan spiritual. Jika orang tua tidak bekerja, maka kebutuhan keluarga 

tidak tercukupi dan akan membuat timbulnya masalah dalam keluarga. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan 

kemandirian ADL pada anak prasekolah. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Soetjiningsih (2013) bahwa tingkat pendidikan orangtua sangat 

mempengaruhi perkembangan anak untuk mandiri. Orang tua yang memiliki 

pendidikan tinggi akan memandirikan anaknya dalam melakukan kegiatan sehari-

hari. Anak usia prasekolah dikatakan mandiri apabila mampu melakukan aktifitas 
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sehari-hari tanpa bantuan orang lain, seperti makan tanpa harus disuapi oleh 

orangtua, mampu memakai kaos kaki dan sepatunya sendiri, mampu 

menggunakan toilet sendiri, dan kegiatan lain yang tanpa bergantung pada 

oranglain. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Baker et al (2012) menyatkan bahwa pendidikan dari orang tua mempunyai 

hubungan dalam perkembangan anak untuk mandiri. Ling (2008 dalan Rahmawati 

Dian, 2011) didapatkan hasil penelitian bahwa orang tua dengan latar belakang 

pendidikan dasar dan menengah pertama tidak dapat melatih anak untuk 

melakukan keterampilan perawatan diri dibandingkan dengan orang tua dengan 

latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi pendidikan yang 

dimiliki orang tua maka semakin mandiri anak dalam melakukan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Karena tingginya pendidikan orang tua semakin banyak 

pembelajaran dan pengalaman yang dimiliki oleh orang tua yang nantinya akan 

diberikan bimbingan kepada sang anak untuk mandiri dalam melakukan aktfitas 

sehari-hari nya. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan orang tua 

lebih banyak UMR > 3.200.000 diabndingkan dengan pendapatan orang tua UMR 

<3.200.000. Pendapatan orang tua merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses tumbuh kembang anak dalam melakukan aktifitas sehari-

hari (ADL). Orang tua dengan pendapatan tinggi akan berupaya untuk memenuhi 

segala kebutuhan anak mereka, mulai dari kebutuhan dasar, pendidikan, dan 

kebutuhan finansial lainnya dapat terpenuhi. Keadaan sosioal ekonomi orang tua 

akan berdampak pada pemeliharaan anak dalam keluarga. Gunarsa (2004) 

menyatakan bahwa orang tua dengan tingkat pendapatan yang rendah akan 
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menyebabkan kurangnya perhatian kepada anak, kurang memberikan 

penghargaan pujian, kurang mengajarkan anak untuk berbuat baik dan mengikuti 

peraturan, kurangnya latian dan penanaman nilai-nilai norma dalam masyarakat, 

sehingga akan berakibat anak akan mengalami masalah pada proses tumbuh 

kembangnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pendapatan orang tua dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah. Hasil 

penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Baker et al 

(2012) bahwa karakteristik sosiodemografi pendapatan orang tua mempengaruhi 

perkembangan sosial dan intelektual pada anak prasekolah terhadap kemandirian. 

Soetjiningsih (2013) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan orang tua yang 

rendah akan menyebabkan orang tua kurang memperhatikan akan kebutuhan 

anak, memberikan penghargaan, dan pujian untuk berbuat baik, mengikuti 

peraturan yang diperintahkan serta kurangnya penanaman nilai moral bagi anak. 

Tingkat pendidikan orang tua juga sangat mempengaruhi perkembangan anak 

untuk mandiri. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan memandirikan 

anaknya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menurut peneliti, jika orang tua 

dengan pendapatan yang tinggi akan memperhatikan kebutuhan anak, dengan 

memberikan penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh sang anak. Sebagai 

contoh anak telah mandiri dengan makan dan minum sendiri, maka orang tua bisa 

memberikan penghargaan. Penghargaan tidak selalu dengan barang melainkan 

orang tua bisa memberikan penghargaan berupa pujian kepada anak. Dengan 

begitu anak akan merasa senang dan akan melakukan dengan sendiri. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 
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 Jadwal pelaksanaan penelitian berubah dikarenakan waktu penelitian 

bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, sehingga peneliti menunggu konfirmasi 

dari pihak TK. Waktu penelitian hanya dilakukan dalam seminggu dan 

kekurangan bantuan pada saat penelitian. Pada saat penelitian di TK suasana 

kurang kondusif, dikarenakan berada pada outdoor. Pernyataan dari instrumen 

yang digunakan kurang terstruktur dan penggunaan kalimat yang masih belum 

dimengerti oleh responden. Kuesioner tidak digandakan dua kali jadi hanya 

peneliti yang melakukan tanya jawab kepada orang tua. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Anak dengan usia 5-6 tahun lebih mandiri dalam melakukan pemenuhan 

kebutuhan ADL. 

2. Anak dengan karakteristik perkembangan emosi dan intelektual yang baik lebih 

mandiri dalam melakukan pemenuhan kebutuhan ADL. 

6.2 Saran 

1. Bagi Orang Tua 

Orang tua harus tetap memberikan bimbingan kepada anak terkait kemandirian 

dalam aktifitas sehari-hari. Orang tua dapat memantau dan memperhatikan 

perkembangan anak dan memenuhi kebutuhan dasar anak ketika dirumah dan 

selalu berinteraksi kepada anak. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan jangka waktu yang 

lebih lama dan menambah variabel untuk mengukur kemandirian anak serta 

menambah besar sampel lebih banyak lagi. 
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Lampiran 1 

   

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 2 

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 3 

Ethnical Clearance 
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Lampiran 4 

Surat Balasan KB-TK Baitul Mukmin 

 

 



98 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

Lampiran 5 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Hubungan Karakteristik Anak dan Sosiodemografi Orang tua 

dengan Kemandirian ADL Pada Anak Prasekolah di TK Baitul Mukmin Surabaya 

Tujuan Penelitian   

Tujuan Umum  

Menjelaskan hubungan karakteristik anak dan sosiodemografi orang tua dengan 

kemandirian ADL pada anak prasekolah di TK Baitul Mukmin Surabaya. 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan karakteristik anak (motorik, sosial, emosi, dan 

 intelektual) dengan kemandirian ADL 

2. Menganalisis hubungan sosiodemografi orangtua (umur, pendidikan, status 

 pekerjaan, dan pendapatan) dengan kemandirian ADL 

Perlakuan yang diterapkan kepada responden 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan cross 

sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk responden. Responden hanya 

terlibat sebagai responden yang akan mengisi lembar kuesioner karakteristik 

perkembangan anak, kuesioner sosiodemografi orang tua dan kuesioner 

kemandirian ADL anak prasekolah berdasarkan hasil wawancara dan tanya jawab 

yang dilakukan oleh peneliti kepada responden. 
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Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapat pengetahuan informasi 

tentang pentingnya kemandirian ADL pada anak prasekolah. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

penelitian karena penelitian ini tidak ada intervensi apapun melainkan hanya 

menggunkan instrumen penelitian berupa kuesioner yang diisi oleh peneliti 

berdasarkan hasil wawancara dan tanya jawab dengan responden. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan dirinya kapanpun tanpa menyebabkan dampak yang 

merugikan bagi responden. 

Jaminan kerahasiaan data 

Informasi yang didapatkan dari responden dalam penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya. Identitas responden tidak mencantumkan nama dalam laporan 

penelitian melainkan hanya menggunakan kode. Informasi dari responden akan 

digunakan sebaik-baiknya dalam penelitian dan hanya digunakan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

Adanya intensif untuk responden 

Responden dalam penelitian ini akan mendapatkan intensif. Insentif diberikan 

sebagai penghargaan atas keikutsertaannya sebagai responden karena sangat 

membantu dalam penelitian ini. Insentif ini tidak berupa uang/biaya transportasi 

tetapi setiap responden akan memperoleh sovenir/cenderamata berupa buku dan 

alat tulis. 
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Kontak person 

Nama  : Puspita Sari Dewi 

Alamat  : Jl. Dukuh Kupang Barat VII/39 Surabaya 

Nomor telepon : 085733398535 

Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan proposal penelitian 

Penyusunan instrument 

penelitian (kuesioner) 

Pengajuan ethical 

clearance 

Perijinan 

Listing calon responden 

Pembuatan kerangka sampling dan 

pemilihan responden secara acak dari daftar 

sampel 

Mengagendakan pertemuan dengan 

responden terpilih 

Kuesioner responden terpilih 

Entry dan analisis data 

Pelaporan 
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Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Anda saya 

sampaikan terimakasih. 

 

        Surabaya,   Juli 2017 

Yang mendapatkan penjelasan,    Yang memberi penjelasan, 

Responden      Ketua Peneliti/Peneliti 

 

 

(.....................................)    (Puspita Sari Dewi) 

Saksi 

 

 

(......................................) 
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Lampiran 6 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 Saya Puspita Sari Dewi, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian sebagai salah satu kegiatan 

dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

yang berjudul “Hubungan Karakteristik Anak dan Sosiodemografi Orang tua 

dengan Kemandirian ADL Pada Anak Prasekolah di TK Baitul Mukmin Surabaya”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan karakteristik anak 

dan sosiodemografi orang tua dengan kemandirian ADL pada anak prasekolah. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil data karakteristik anak melalui lembar 

observasi, sosiodemografi orang tua melalui lembar kuesioner, dan kemandirian 

ADL anak prasekolah melalui lembar kuesioner. Untuk itu saya mengharapkan 

kesediaan Ibu untuk mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

dengan sejujurnya atau apa adanya sesuai dengan keadaan Ibu. Saya menjamin 

kerahasiaan data serta identitas Ibu. Informasi yang Ibu berikan akan digunakan 

sebagai data dari tujuan penelitian, tidak digunakan untuk maksut lain. Partisipasi 

Ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat saya hargai dan saya ucapkan terima kasih. 

 

        Surabaya,   Juli 2017 

Hormat saya,  

 

Puspita Sari Dewi 

131311133058 
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Lampiran 7  

LEMBAR INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis kelamin : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Karakteristik Anak dan Sosiodemografi 

Orang tua dengan Kemandirian ADL Pada Anak Prasekolah di TK Baitul 

Mukmin Surabaya” 

2.  Perlakuan yang akan diterapkan pada responden 

3. Manfaat ikut sebagai responden penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5.  Hak keikutsertaan responden 

6.  Kerahasiaan identitas responden 

7.  Adanya insentif untuk responden 

8. Kontak person 

9.  Prosedur penelitian 

dan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi responden penelitian 
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dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya 

buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 

 

        Surabaya,   Juli 2017 

Peneliti,       Responden, 

 

 

(Puspita Sari Dewi)     (...........................) 

 

Saksi, 

 

 

(......................................) 

 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 8 

LEMBAR KUESIONER KARAKTERISTIK IDENTITAS ANAK DI TK 

BAITUL MUKMIN 

Petunjuk Pengisian 

Tuliskan dan berilah checklist (√) pada kolom yang tertera disamping pernyataan 

yang sesuai dengan kondisi anak 

1. Usia anak  : 

2. Jenis kelamin  :   Perempuan  Laki-laki 

        

3. Anak ke  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

Lampiran 9 

LEMBAR KUESIONER KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN 

ANAK DI TK BAITUL MUKMIN SURABAYA 

Petunjuk Pengisian 

Dinilai berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua 

Kode Responden :   Tanggal Pemeriksaan : 

Pernyataan Tidak 

Pernah 

Kadang-

kadang 

Sering Selalu 

Motorik 

1. Anak mampu meloncat dengan kedua 

kaki 

    

2. Anak mampu berdiri pada satu kaki     

3. Anak mampu berjalan mengikuti    

lingkaran dan bisa menjada 

keseimbangan dengan satu kaki 

selama 8-10 detik 

    

4. Anak memutar tubuhnya dengan 

menggerak-gerakkan anggota badan 

    

5. Anak mampu bermain lompat tali 

(skipping) yang merupakan variasi 

yang kompleks dari melompat-

lompat 

    

6. Anak mampu menangkap bola 

dengan gerakan ke depan ke arah 

bola arah dengan satu kaki di depan 

yang lainnya, lengan membengkok 

untuk menangkap bola dengan 

kedua tangan 

    

Sosial     

7. Anak dapat berteman dengan mudah     

8. Anak dapat berinteraksi dengan 

teman secara mudah 

    

9. Anak dapat berbagai mainan dan 

barang-barang lainnya 

    

10. Anak mampu memulai bermain 

dengan anak-anak lainnya 

    

11. Anak mampu bermain peran dengan 

anak-anak lainnya 
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12. Anak suka melakukan sesuatu untuk 

orang lain 

    

13. Anak mampu memulai pembicaraan 

dengan anak-anak lainnya 

    

14. Anak mampu berkata “silahkan”, 

“permisi”, “maaf”, “tolong”, dan 

“terima kasih” 

    

15. Anak dapat diterima dan disukai 

oleh anak-anak lainnya 

    

16. Anak dapat tersenyum kepada anak 

lain 

    

Emosi     

17. Anak mampu bercerita tentang hal 

yang dirasakan 

    

18. Anak dapat mengidentifikasikan 

alasan terhadap perasaannya sendiri 

(contohnya, “saya sedih karena 

saya kehilangan mainan saya”) 

    

19. Anak dapat memahami ketika orang 

marah, bahkan mereka tidak 

mengatakan apa-apa/diam saja 

    

20. Anak dapat mengekspresikan emosi 

dasar (seperti bahagia, sedih, 

terkejut, marah) 

    

Intelektual     

21. Anak bersikap baik terhadap anak-

anak lainnya 

    

22. Anak dapat menunjukkan tanggung 

jawabnya terhadap benda 

disekitarnya (seperti mainan, buku, 

dsb) 

    

23. Anak mampu meminta ijin sebelum 

menyentuh barang orang lain 

    

24. Anak dapat membuat pilihan yang 

baik 

    

25. Anak dapat bertanggung jawab 

terhadap tindakan/perilaku nya 

sendiri  

    

26. Anak dapat menggunakan 

komunikasi yang jelas ketika 

menjelaskan suatu peristiwa 

(misalnya menjelaskan suatu 

yang sudah terjadi dengan cara 

yang memungkinkan teman-

temannya mengerti atau 

memahami pikirannya, 
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menggunakan kata-kata atau 

gerakan) 

27. Anak mampu membela diri mereka 

sendiri (Jika seseorang mencoba 

untuk mengambil barang miliknya 

atau tidak menepati janji) 

    

28. Anak akan meminta bantuan jika 

membutuhkan 
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Lampiran 10 

KUESIONER SOSIODEMOGRAFI ORANG TUA 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tertera di samping pertanyaan 

berdasarkan pendapat dan keadaan saudara yang sebenarnya.  

1. Nama    : 

2. Umur   :   15-19 tahun 

       20-24 tahun 

      25-29 tahun 

 

3. Jenis Kelamin :   Laki-laki 

       Perempuan 

 

4. Pendidikan  :   SD-SLTP 

       SLTA 

       Perguruan Tinggi    

       (Diploma/S1/S2/S3) 

       

5. Status Pekerjaan :   Bekerja, Sebutkan ................ 

    Tidak bekerja 

 

6. Pendapatan (Menurut UMR Surabaya) :     < Rp 3.200.000 

 > Rp 3.200.000 
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Lampiran 11 

LEMBAR KUESIONER KEMANDIRIAN ADL  

No Aktifitas Dilakukan Tidak 

Dilakukan 

I. Dressing (Berpakaian)   

1. Anak mampu memakai pakaian sendiri   

2. Anak mampu membuka dan menutup kancing dalam 

berpakaian 
  

3. Anak mampu membuka dan menutup resleting dalam 

berpakaian 
  

4. Anak mampu melepas pakaian sendiri   

II. Feeding (Makan Minum)   

5. Anak mampu makan sendiri tanpa disuapi   

6. Anak mampu makan memakai sendok   

7. Anak mampu makan memakai garpu   

8. Anak mampu mengambil minum tanpa bantuan   

9. Anak mampu membereskan alat makan setelah selesai 

makan 
  

III. Toleting (Toilet)   

10. Anak mampu pergi ke toilet sendiri   

11. Anak mampu mandi sendiri menggunakan sabun   

12. Anak mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)   

13. Anak mampu melakukan BAK sendiri dan menyiram 

bersih setelah melakukan BAK 
  

14. Anak mampu melakukan BAB sendiri dan menyiram 

bersih setelah melakukan BAB 
  

IV. Moving (Berpindah tempat)   

15. Anak mampu naik-turun tangga sendiri   

16. Anak mampu keluar ruangan diam-diam   

17. Anak mampu berkeliling di halaman atau di ruangan   

18. Anak mampu berdiri sendiri setalah duduk   
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Lampiran 12 

 

Uji Validitas 

 

 P1 P2 P3 P4 

TotalDr

essing 

P1 Pearson 

Correlation 
1 

.5

09 

.4

08 

.6

67
*
 

.745
*
 

Sig. (2-

tailed) 
 

.1

33 

.2

42 

.0

35 
.013 

N 10 10 10 10 10 

P2 Pearson 

Correlation 
.509 1 

.8

02
**

 

.2

18 
.813

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.133  

.0

05 

.5

45 
.004 

N 10 10 10 10 10 

P3 Pearson 

Correlation 
.408 

.8

02
**

 
1 

.6

12 
.913

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.242 

.0

05 
 

.0

60 
.000 

N 10 10 10 10 10 

P4 Pearson 

Correlation 

.667
*
 

.2

18 

.6

12 
1 .745

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.035 

.5

45 

.0

60 
 .013 

N 10 10 10 10 10 

Tot

alDressing 

Pearson 

Correlation 

.745
*
 

.8

13
**

 

.9

13
**

 

.7

45
*
 

1 

Sig. (2-

tailed) 
.013 

.0

04 

.0

00 

.0

13 
 

N 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 P5 P6 P7 P8 P9 

TotalF

eeding 

P5 Pearson 

Correlation 
1 

.8

16
**

 

.8

16
**

 

.6

67
*
 

.6

12 
.899

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 

.0

04 

.0

04 

.0

35 

.0

60 
.000 

N 10 10 10 10 10 10 

P6 Pearson 

Correlation 
.816

**
 1 

1.

000
**

 

.8

16
**

 

.5

00 
.958

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.004  

.0

00 

.0

04 

.1

41 
.000 

N 10 10 10 10 10 10 

P7 Pearson 

Correlation 
.816

**
 

1.

000
**

 
1 

.8

16
**

 

.5

00 
.958

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.004 

.0

00 
 

.0

04 

.1

41 
.000 

N 10 10 10 10 10 10 

P8 Pearson 

Correlation 
.667

*
 

.8

16
**

 

.8

16
**

 
1 

.4

08 
.860

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.035 

.0

04 

.0

04 
 

.2

42 
.001 

N 10 10 10 10 10 10 

P9 Pearson 

Correlation 
.612 

.5

00 

.5

00 

.4

08 
1 .670

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.060 

.1

41 

.1

41 

.2

42 
 .034 

N 10 10 10 10 10 10 

Tota

lFeeding 

Pearson 

Correlation 
.899

**
 

.9

58
**

 

.9

58
**

 

.8

60
**

 

.6

70
*
 

1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.0

00 

.0

00 

.0

01 

.0

34 
 

N 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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P1

0 

P1

1 

P1

2 

P1

3 

P1

4 

TotalT

oleting 

P10 Pearson 

Correlation 
1 

.0

89 

.2

18 

.8

02
**

 

.3

27 
.673

*
 

Sig. (2-tailed) 
 

.8

07 

.5

45 

.0

05 

.3

56 
.033 

N 10 10 10 10 10 10 

P11 Pearson 

Correlation 

.0

89 
1 

.8

16
**

 

.2

50 

.6

12 
.775

**
 

Sig. (2-tailed) .8

07 
 

.0

04 

.4

86 

.0

60 
.008 

N 10 10 10 10 10 10 

P12 Pearson 

Correlation 

.2

18 

.8

16
**

 
1 

.0

00 

.5

00 
.712

*
 

Sig. (2-tailed) .5

45 

.0

04 
 

1.

000 

.1

41 
.021 

N 10 10 10 10 10 10 

P13 Pearson 

Correlation 

.8

02
**

 

.2

50 

.0

00 
1 

.4

08 
.678

*
 

Sig. (2-tailed) .0

05 

.4

86 

1.

000 
 

.2

42 
.031 

N 10 10 10 10 10 10 

P14 Pearson 

Correlation 

.3

27 

.6

12 

.5

00 

.4

08 
1 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .3

56 

.0

60 

.1

41 

.2

42 
 .009 

N 10 10 10 10 10 10 

TotalT

oleting 

Pearson 

Correlation 

.6

73
*
 

.7

75
**

 

.7

12
*
 

.6

78
*
 

.7

71
**

 
1 

Sig. (2-tailed) .0

33 

.0

08 

.0

21 

.0

31 

.0

09 
 

N 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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P15 

P1

6 

P1

7 

P1

8 

Total

Moving 

P15 Pearson 

Correlation 
1 

1.

000
**

 

1.

000
**

 

1.

000
**

 

1.000
**

 

Sig. (2-

tailed) 
 

.0

00 

.0

00 

.0

00 
.000 

N 10 10 10 10 10 

P16 Pearson 

Correlation 

1.00

0
**

 
1 

1.

000
**

 

1.

000
**

 

1.000
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.000  

.0

00 

.0

00 
.000 

N 10 10 10 10 10 

P17 Pearson 

Correlation 

1.00

0
**

 

1.

000
**

 
1 

1.

000
**

 

1.000
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.0

00 
 

.0

00 
.000 

N 10 10 10 10 10 

P18 Pearson 

Correlation 

1.00

0
**

 

1.

000
**

 

1.

000
**

 
1 

1.000
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.0

00 

.0

00 
 .000 

N 10 10 10 10 10 

Total

Moving 

Pearson 

Correlation 

1.00

0
**

 

1.

000
**

 

1.

000
**

 

1.

000
**

 
1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

.0

00 

.0

00 

.0

00 
 

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 13  

 

Uji Reliabilitas 

 

Dressing 

 

Scale: ALL VARIABLES      

Case Processing Summary 

 N % 

C

ases 

Vali

d 
10 

10

0.0 

Exc

luded
a
 

0 .0 

Tot

al 
10 

10

0.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronba

ch's Alpha 

N of 

Items 

.815 4 

 

Feeding 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

C

ases 

Vali

d 
10 

10

0.0 

Exc

luded
a
 

0 .0 

Tot

al 
10 

10

0.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
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Cronba

ch's Alpha 

N of 

Items 

.923 5 

 

Toleting 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

C

ases 

Vali

d 
10 

10

0.0 

Exc

luded
a
 

0 .0 

Tot

al 
10 

10

0.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronba

ch's Alpha 

N of 

Items 

.766 5 

 

Moving 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

C

ases 

Vali

d 
10 

10

0.0 

Exc

luded
a
 

0 .0 

Tot

al 
10 

10

0.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronba

ch's Alpha 

N of 

Items 

1.000 4 
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Lampiran 14 

 
Crosstabs 

 

 

 

 
dressing_anak * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

dressing_a

nak 

tidak 

mandiri 

Count 22 0 22 

% within dressing_anak 
100.0% 

0.0

% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
66.7% 

0.0

% 

18.

2% 

% of Total 
18.2% 

0.0

% 

18.

2% 

cukup 

mandiri 

Count 8 24 32 

% within dressing_anak 
25.0% 

75.

0% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
24.2% 

27.

3% 

26.

4% 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Per

cent N 

Per

cent N 

Per

cent 

dressing_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

feeding_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

toleting_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

moving_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 
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% of Total 
6.6% 

19.

8% 

26.

4% 

mandiri Count 3 64 67 

% within dressing_anak 
4.5% 

95.

5% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
9.1% 

72.

7% 

55.

4% 

% of Total 
2.5% 

52.

9% 

55.

4% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within dressing_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 
feeding_anak * kemandirian_adl 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

feeding_a

nak 

tidak 

mandiri 

Count 21 7 28 

% within feeding_anak 
75.0% 

25.

0% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
63.6% 

8.0

% 

23.

1% 

% of Total 
17.4% 

5.8

% 

23.

1% 

cukup 

mandiri 

Count 4 13 17 

% within feeding_anak 
23.5% 

76.

5% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
12.1% 

14.

8% 

14.

0% 

% of Total 
3.3% 

10.

7% 

14.

0% 

mandiri Count 8 68 76 
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% within feeding_anak 
10.5% 

89.

5% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
24.2% 

77.

3% 

62.

8% 

% of Total 
6.6% 

56.

2% 

62.

8% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within feeding_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 
toleting_anak * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

toleting_

anak 

tidak 

mandiri 

Count 14 2 16 

% within toleting_anak 
87.5% 

12.

5% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
42.4% 

2.3

% 

13.

2% 

% of Total 
11.6% 

1.7

% 

13.

2% 

cukup 

mandiri 

Count 16 12 28 

% within toleting_anak 
57.1% 

42.

9% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
48.5% 

13.

6% 

23.

1% 

% of Total 
13.2% 

9.9

% 

23.

1% 

mandiri Count 3 74 77 

% within toleting_anak 
3.9% 

96.

1% 

10

0.0% 
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% within 

kemandirian_adl 
9.1% 

84.

1% 

63.

6% 

% of Total 
2.5% 

61.

2% 

63.

6% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within toleting_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 
moving_anak * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

moving_

anak 

tidak 

mandiri 

Count 1 1 2 

% within moving_anak 
50.0% 

50.

0% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
3.0% 

1.1

% 

1.7

% 

% of Total 
0.8% 

0.8

% 

1.7

% 

mandiri Count 
32 87 

11

9 

% within moving_anak 
26.9% 

73.

1% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
97.0% 

98.

9% 

98.

3% 

% of Total 
26.4% 

71.

9% 

98.

3% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within moving_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 
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% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Per

cent N 

Per

cent N 

Per

cent 

usia_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

 

 

usia_anak * kemandirian_adl Crosstabulation 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

usia_

anak 

3-4 

tahun 

Count 28 34 62 

% within usia_anak 
45.2% 

54.

8% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
84.8% 

38.

6% 

51.

2% 

% of Total 
23.1% 

28.

1% 

51.

2% 

5-6 

tahun 

Count 5 54 59 

% within usia_anak 
8.5% 

91.

5% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
15.2% 

61.

4% 

48.

8% 

% of Total 
4.1% 

44.

6% 

48.

8% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within usia_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 
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% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Per

cent N 

Per

cent N 

Per

cent 

jeniskelamin_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

urutanlahir_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

jeniskelamin_an

ak 

laki-laki Count 13 52 65 

% within 

jeniskelamin_anak 
20.0% 

80.

0% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
39.4% 

59.

1% 

53.

7% 

% of Total 
10.7% 

43.

0% 

53.

7% 

peremp

uan 

Count 20 36 56 

% within 

jeniskelamin_anak 
35.7% 

64.

3% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
60.6% 

40.

9% 

46.

3% 

% of Total 
16.5% 

29.

8% 

46.

3% 

Total Count 
33 88 

12

1 
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jeniskelamin_anak * kemandirian_adl 

 

 
urutanlahir_anak * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Total 

tidak 

mandiri mandiri 

urutanlahir_anak per

tama 

Count 21 47 68 

% within 

urutanlahir_anak 
30.9% 69.1% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
63.6% 53.4% 

56.2

% 

% of 

Total 
17.4% 38.8% 

56.2

% 

ked

ua 

Count 11 31 42 

% within 

urutanlahir_anak 
26.2% 73.8% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
33.3% 35.2% 

34.7

% 

% of 

Total 
9.1% 25.6% 

34.7

% 

keti

ga 

Count 1 10 11 

% within 

urutanlahir_anak 
9.1% 90.9% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
3.0% 11.4% 9.1% 

% of 

Total 
0.8% 8.3% 9.1% 

Total Count 33 88 121 

% within 

jeniskelamin_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 



125 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

% within 

urutanlahir_anak 
27.3% 72.7% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 100.0% 

100.

0% 

% of 

Total 
27.3% 72.7% 

100.

0% 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Per

cent N 

Per

cent N 

Per

cent 

motorik_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

sosial_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

emosi_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

intelektual_anak * 

kemandirian_adl 

12

1 

100

.0% 
0 

0.0

% 
121 

10

0.0% 

 

 
motorik_anak * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

motorik_a

nak 

bu

ruk 

Count 12 3 15 

% within motorik_anak 
80.0% 

20.

0% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
36.4% 

3.4

% 

12.

4% 

% of Total 
9.9% 

2.5

% 

12.

4% 

se Count 15 19 34 
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dang % within motorik_anak 
44.1% 

55.

9% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
45.5% 

21.

6% 

28.

1% 

% of Total 
12.4% 

15.

7% 

28.

1% 

ba

ik 

Count 6 66 72 

% within motorik_anak 
8.3% 

91.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
18.2% 

75.

0% 

59.

5% 

% of Total 
5.0% 

54.

5% 

59.

5% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within motorik_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 
sosial_anak * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

sosial_a

nak 

bu

ruk 

Count 3 2 5 

% within sosial_anak 
60.0% 

40.

0% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
9.1% 

2.3

% 

4.1

% 

% of Total 
2.5% 

1.7

% 

4.1

% 

se

dang 

Count 28 24 52 

% within sosial_anak 
53.8% 

46.

2% 

10

0.0% 
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% within 

kemandirian_adl 
84.8% 

27.

3% 

43.

0% 

% of Total 
23.1% 

19.

8% 

43.

0% 

ba

ik 

Count 2 62 64 

% within sosial_anak 
3.1% 

96.

9% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
6.1% 

70.

5% 

52.

9% 

% of Total 
1.7% 

51.

2% 

52.

9% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within sosial_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 
 
 
emosi_anak * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

emosi_a

nak 

bu

ruk 

Count 3 0 3 

% within emosi_anak 
100.0% 

0.0

% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
9.1% 

0.0

% 

2.5

% 

% of Total 
2.5% 

0.0

% 

2.5

% 

se

dang 

Count 12 10 22 

% within emosi_anak 
54.5% 

45.

5% 

10

0.0% 
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% within 

kemandirian_adl 
36.4% 

11.

4% 

18.

2% 

% of Total 
9.9% 

8.3

% 

18.

2% 

ba

ik 

Count 18 78 96 

% within emosi_anak 
18.8% 

81.

3% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
54.5% 

88.

6% 

79.

3% 

% of Total 
14.9% 

64.

5% 

79.

3% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within emosi_anak 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 
intelektual_anak * kemandirian_adl 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

man

diri 

intelektual_a

nak 

bu

ruk 

Count 17 0 17 

% within 

intelektual_anak 
100.0% 

0.0

% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
51.5% 

0.0

% 

14.0

% 

% of Total 
14.0% 

0.0

% 

14.0

% 

se

dang 

Count 9 20 29 

% within 

intelektual_anak 
31.0% 

69.0

% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
27.3% 

22.7

% 

24.0

% 
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% of Total 
7.4% 

16.5

% 

24.0

% 

ba

ik 

Count 7 68 75 

% within 

intelektual_anak 
9.3% 

90.7

% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
21.2% 

77.3

% 

62.0

% 

% of Total 
5.8% 

56.2

% 

62.0

% 

Total Count 33 88 121 

% within 

intelektual_anak 
27.3% 

72.7

% 

100.

0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100.

0% 

100.

0% 

% of Total 
27.3% 

72.7

% 

100.

0% 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 

Perc

ent N 

Perc

ent N 

Pe

rcent 

usia_ortu * 

kemandirian_adl 
121 

100.

0% 
0 0.0% 

12

1 

10

0.0% 

pendidikan_ortu * 

kemandirian_adl 
121 

100.

0% 
0 0.0% 

12

1 

10

0.0% 

pekerjaan_ortu * 

kemandirian_adl 
121 

100.

0% 
0 0.0% 

12

1 

10

0.0% 

pendapatan_ortu * 

kemandirian_adl 
121 

100.

0% 
0 0.0% 

12

1 

10

0.0% 

 
usia_ortu * kemandirian_adl 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Tot

al 

tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

usia 20-24 Count 16 8 24 
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_ortu tahun % within usia_ortu 
66.7% 

33.

3% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
48.5% 

9.1

% 

19.

8% 

% of Total 
13.2% 

6.6

% 

19.

8% 

25-29 

tahun 

Count 16 44 60 

% within usia_ortu 
26.7% 

73.

3% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
48.5% 

50.

0% 

49.

6% 

% of Total 
13.2% 

36.

4% 

49.

6% 

30-34 

tahun 

Count 1 36 37 

% within usia_ortu 
2.7% 

97.

3% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
3.0% 

40.

9% 

30.

6% 

% of Total 
0.8% 

29.

8% 

30.

6% 

Total Count 
33 88 

12

1 

% within usia_ortu 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100

.0% 

10

0.0% 

% of Total 
27.3% 

72.

7% 

10

0.0% 

 

 
pendidikan_ortu * kemandirian_adl 

 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Total tidak mandiri 

ma

ndiri 

pendidikan_ SD- Count 0 1 1 
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ortu SLTP % 

within 

pendidikan_ort

u 

0.0% 
10

0.0% 

100.0

% 

% 

within 

kemandirian_a

dl 

0.0% 
1.1

% 
0.8% 

% of 

Total 
0.0% 

0.8

% 
0.8% 

SLTA Count 31 41 72 

% 

within 

pendidikan_ort

u 

43.1% 
56.

9% 

100.0

% 

% 

within 

kemandirian_a

dl 

93.9% 
46.

6% 
59.5% 

% of 

Total 
25.6% 

33.

9% 
59.5% 

D3/S1/S

2/S3 

Count 2 46 48 

% 

within 

pendidikan_ort

u 

4.2% 
95.

8% 

100.0

% 

% 

within 

kemandirian_a

dl 

6.1% 
52.

3% 
39.7% 

% of 

Total 
1.7% 

38.

0% 
39.7% 

Total Count 33 88 121 

% 

within 

pendidikan_ort

u 

27.3% 
72.

7% 

100.0

% 
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% 

within 

kemandirian_a

dl 

100.0% 
10

0.0% 

100.0

% 

% of 

Total 
27.3% 

72.

7% 

100.0

% 

 
pekerjaan_ortu * kemandirian_adl 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Total 

tidak 

mandiri mandiri 

pekerjaan_or

tu 

tidak 

bekerja 

Count 22 17 39 

% 

within 

pekerjaan_ortu 

56.4% 43.6% 
100.0

% 

% 

within 

kemandirian_adl 

66.7% 19.3% 
32.2

% 

% of 

Total 
18.2% 14.0% 

32.2

% 

bekerja Count 11 71 82 

% 

within 

pekerjaan_ortu 

13.4% 86.6% 
100.0

% 

% 

within 

kemandirian_adl 

33.3% 80.7% 
67.8

% 

% of 

Total 
9.1% 58.7% 

67.8

% 

Total Count 33 88 121 

% 

within 

pekerjaan_ortu 

27.3% 72.7% 
100.0

% 

% 

within 

kemandirian_adl 

100.0

% 
100.0% 

100.0

% 

% of 

Total 
27.3% 72.7% 

100.0

% 
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pendapatan_ortu * kemandirian_adl 

Crosstab 

 

kemandirian_adl 

Total 

tidak 

mandiri 

Man

diri 

pendapatan_

ortu 

< 

3.200.000 

Count 21 27 48 

% within 

pendapatan_ortu 
43.8% 

56.3

% 

100.0

% 

% within 

kemandirian_adl 
63.6% 

30.7

% 

39.7

% 

% of Total 
17.4% 

22.3

% 

39.7

% 

> 

3.200.000 

Count 12 61 73 

% within 

pendapatan_ortu 
16.4% 

83.6

% 

100.0

% 

% within 

kemandirian_adl 
36.4% 

69.3

% 

60.3

% 

% of Total 
9.9% 

50.4

% 

60.3

% 

Total Count 33 88 121 

% within 

pendapatan_ortu 
27.3% 

72.7

% 

100.0

% 

% within 

kemandirian_adl 
100.0% 

100.

0% 

100.0

% 

% of Total 
27.3% 

72.7

% 

100.0

% 
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Lampiran 15 

 

Hasil Uji SPSS 

 
 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES kemandirian_adl 

  /METHOD=ENTER usia_anak jeniskelamin_anak urutanlahir_anak 

motorik_anak sosial_anak emosi_anak intelektual_anak usia_ortu 

pendidikan_ortu pekerjaan_ortu pendapatan_ortu 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5) 

 
Logistic Regression 

Notes 

Output Created 17-AUG-2017 17:02:28 

Comments  

Input Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
121 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing 

Syntax LOGISTIC REGRESSION 

VARIABLES kemandirian_adl 

  /METHOD=ENTER usia_anak 

jeniskelamin_anak urutanlahir_anak 

motorik_anak sosial_anak emosi_anak 

intelektual_anak usia_ortu pendidikan_ortu 

pekerjaan_ortu pendapatan_ortu 

  /PRINT=GOODFIT CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) 

POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N 

Pe

rcent 

Selected 

Cases 

Included in 

Analysis 

12

1 

10

0.0 
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Missing Cases 0 .0 

Total 12

1 

10

0.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 12

1 

10

0.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number 

of cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original 

Value 

Internal 

Value 

tidak 

mandiri 
0 

mandiri 1 

 
Block 0: Beginning Block 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 
kemandirian_adl 

Percenta

ge Correct 

 
tidak 

mandiri 

ma

ndiri 

S

tep 0 

kemandirian

_adl 

tidak 

mandiri 
0 33 .0 

mandiri 0 88 100.0 

Overall Percentage   72.7 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B 

S.

E. 

Wa

ld df 

Sig

. 

Ex

p(B) 

S

tep 0 

Co

nstant 

.98

1 

.20

4 

23.

089 
1 

.00

0 

2.6

67 

 

Variables not in the Equation 

 

Sc

ore df 

Sig

. 
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S

tep 0 

Vari

ables 

usia_anak 20.

514 
1 

.00

0 

jeniskelamin_a

nak 

3.7

45 
1 

.05

3 

urutanlahir_ana

k 

1.9

18 
1 

.16

6 

motorik_anak 38.

910 
1 

.00

0 

sosial_anak 36.

605 
1 

.00

0 

emosi_anak 19.

676 
1 

.00

0 

intelektual_ana

k 

52.

348 
1 

.00

0 

usia_ortu 29.

092 
1 

.00

0 

pendidikan_ort

u 

19.

192 
1 

.00

0 

pekerjaan_ortu 24.

633 
1 

.00

0 

pendapatan_or

tu 

10.

891 
1 

.00

1 

Overall Statistics 79.

394 
11 

.00

0 

 

Block 1: Method = Enter 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 

Chi-

square df 

Sig

. 

S

tep 1 

S

tep 

99.25

9 
11 

.00

0 

B

lock 

99.25

9 
11 

.00

0 

M

odel 

99.25

9 
11 

.00

0 
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Model Summary 

S

tep 

-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R Square 

Nagelker

ke R Square 

1 42.542
a
 .560 .811 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

S

tep 

Chi-

square df 

Sig

. 

1 
6.015 8 

.64

5 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

kemandirian_adl = tidak 

mandiri 

kemandirian_adl = 

mandiri 

Tot

al 

Observe

d Expected 

Obser

ved 

Expect

ed 

S

tep 1 

1 12 11.956 0 .044 12 

2 12 11.129 0 .871 12 

3 6 6.437 6 5.563 12 

4 1 2.451 11 9.549 12 

5 1 .689 11 11.311 12 

6 1 .187 12 12.813 13 

7 0 .088 12 11.912 12 

8 0 .035 12 11.965 12 

9 0 .021 12 11.979 12 

1

0 
0 .008 12 11.992 12 

 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 
kemandirian_adl 

Percenta

ge Correct 

 
tidak 

mandiri 

ma

ndiri 



138 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI    HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANAK...  PUSPITA SARI DEWI 

S

tep 1 

kemandirian

_adl 

tidak 

mandiri 
28 5 84.8 

mandiri 2 86 97.7 

Overall Percentage   94.2 

a. The cut value is .500 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. 

E

xp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lo

wer Upper 

S

tep 1
a
 

usia_

anak 
1.671 .803 4.336 1 .037 

5

.318 

1.

103 
25.636 

jenis

kelamin_anak 
-.141 .733 .037 1 .847 

.

869 

.2

07 
3.650 

uruta

nlahir_anak 
-.242 .696 .121 1 .728 

.

785 

.2

01 
3.069 

moto

rik_anak 
1.145 .550 4.329 1 .037 

3

.141 

1.

069 
9.232 

sosia

l_anak 
2.130 .710 8.985 1 .003 

8

.411 

2.

090 
33.853 

emos

i_anak 
2.050 .889 5.317 1 .021 

7

.769 

1.

360 
44.382 

intele

ktual_anak 
1.439 .560 6.612 1 .010 

4

.217 

1.

408 
12.627 

usia_

ortu 
1.456 .490 8.812 1 .003 

4

.288 

1.

640 
11.212 

pendi

dikan_ortu 
1.452 .732 3.928 1 .047 

4

.270 

1.

016 
17.944 

peker

jaan_ortu 
2.834 

1.11

3 
6.484 1 .011 

1

7.019 

1.

921 
150.796 

pend

apatan_ortu 
-2.485 

1.18

4 
4.401 1 .036 

.

083 

.0

08 
.849 

Cons

tant 

-

19.233 

4.92

5 

15.25

2 
1 .000 

.

000 
  

a. Variable(s) entered on step 1: usia_anak, jeniskelamin_anak, urutanlahir_anak, motorik_anak, sosial_anak, emosi_anak, intelektual_anak, 

usia_ortu, pendidikan_ortu, pekerjaan_ortu, pendapatan_ortu. 
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