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ABSTRAK

Status gizi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Anak dengan
kurang gizi memiliki perkembangan motorik lebih rendah dibandingkan anak yang tidak kurang
gizi. Status gizi dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi fisik, infeksi, pendapatan, pendidikan,
pekerjaan, dan budaya. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan status gizi dengan
perkembangan motorik anak usia 3-5 tahun di PAUD Desa Bibrik Jiwan Madiun.
Desain penelitian ini deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Dengan purposive
sampling dibutuhkan sampel sebanyak 64 responden. Pengumpulan data menggunakan lembar
observasi. Analisa data menggunakan fisher exact test.
Hasil penelitian menunjukkan 51 siswa (79,7%) dengan status gizi normal serta perkembangan
motorik normal, 2 siswa (3,1%) dengan status gizi abnormal serta perkembangan motorik normal,
dan 11 siswa (17,2%) status gizi abnormal serta perkembangan motorik abnormal. Hasil
perhitungan didapatkan p-value = 0,000 (p < α = 0,05) yang berarti ada hubungan status gizi
dengan perkembangan motorik anak usia 3-5 tahun di PAUD Desa Bibrik Jiwan Madiun.
Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan status gizi dengan perkembangan motorik anak
usia 3-5 tahun di PAUD Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Berdasarkan penelitian
di atas diharapkan orang tua terutama ibu agar memperhatikan status gizi anaknya.
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PENDAHULUAN

Status gizi merupakan keadaan
kesehatan individu atau kelompok yang
ditentukan dengan derajat kebutuhan fisik
(energi dan zat gizi lain) diperoleh dari
pangan dan makanan yang dampak fisiknya
dapat diukur secara antropometri. Keadaan
status gizi pada anak dapat mempengaruhi
penampilan, kesehatan, pertumbuhan dan
perkembangan. Anak dengan gizi kurang
terutama pada tingkat berat (gizi buruk) yang
dikarenakan tidak terpenuhinya zat gizi secara
maksimal dapat mengalami hambatan atau
gangguan dalam perkembangan. Salah satu
aspek penting pada proses perkembangan
adalah perkembangan motorik kasar yaitu
gerak tubuh menggunakan otot-otot besar atau
sebagian besar dari seluruh anggota tubuh
yang dipengaruhi oleh kematangan anak
sebagai awal dari kecerdasan dan emosi sosial
anak khususnya anak toddler (Soedjiningsih,
2012)

Menurut data dari Riskesdas tahun
2013 jumlah status gizi balita menurut
indikator BB/U (berat badan/umur) untuk

prevalensi berat-kurang ada 19,6% yang
terdiri dari 5,7% gizi buruk dan 13,9% gizi
kurang. Serta status gizi balita dengan
indikator TB/U (tinggi badan/umur) di
Indonesia ada 37,2% dan status gizi
berdasarkan indikator BB/TB (berat
badan/tinggi badan) untuk keseluruhan
prevalensi anak balita kurus dan sangat kurus
ada 12,1%. Banyaknya negara yang
mengalami berbagai masalah perkembangan
anak seperti keterlambatan motorik, bahasa,
perilaku, autisme, dan hiperaktif. Angka
kejadian di Amerika Serikat bekisar 12-16%,
Thailand 24%, Argentina 22%, dan Indonesia
13-18%. Perkembangan motorik kasar anak
yang tidak optimal bisa menyebabkan
menurunnya kreatifitas anak dalam
beradaptasi (Soedjiningsih, 2012). Di
Indonesia sendiri menyatakan bahwa 11,5%
balita mengalami gangguan perkembangan
serta data yang diperoleh dari dinas kesehatan
provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sejumlah
75,46% dan di Jawa Timur tercatat 64,03%
atau setara dengan 2.321.542 anak dari
3.657.353 anak mengalami masalah
perkembangan.
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Di Kabupaten Madiun sendiri pada
tahun 2015 dengan jumlah balita 2.449,
terdapat 906 anak balita mengalami masalah
perkembangan. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Ratna tahun 2016
mendapatkan hasil yang signifikan antara
perkembangan motorik dengan status gizi.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh Desmika tahun 2012 yang memperoleh
hasil tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara status gizi dengan perkembangan
motorik anak usia dini. Hal ini didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nina
tahun 2013 yang juga mendapatkan hasil yang
tidak signifikan antara status gizi dengan
perkembangan anak. Berdasarkan hasil survei
yang dilakukan peneliti pada 10 siswa dan
siswi PAUD MI Raudhatul Huda Desa Bibrik
Jiwan Madiun tercatat tercatat 2 (20%) siswa
gemuk (abnormal) dengan kategori normal
atau tidak ada masalah gangguan
perkembangan, 4 (40%) siswa kurus di
dapatkan memiliki masalah keterlambatan
perkembangan, 3 (30%) siswa normal
didapatkan tidak ada masalah perkembangan
dan 1 (10%) siswa gemuk mengalami
keterlambatan perkembangan. Dengan
demikian status gizi pada anak usia 3-5 tahun
layak untuk diteliti. Adapun faktor yang
mempengaruhi dalam status gizi meliputi
pendapatan keluarga, pengetahuan orang tua
terlebih ibu dan kesulitan makan pada anak.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan sendiri ada faktor keturunan,
gizi, lingkungan, emosi, jenis kelamin, status
sosial ekonomi, dan kesehatan. Dengan
demikian, status gizi memiliki peran penting
dalam perkembangan anak, hal ini
dikarenakan anak dengan gizi cukup atau
tepat akan memiliki perkembangan yang
optimal serta cepat dalam mencapai taraf
kematangan dibandingkan dengan anak
dengan status gizi kurang (Nurul, 2015).

Di sinilah pemenuhan gizi pada anak
sangat dibutuhkan dan menjadi hal yang
penting dikarenakan gizi yang sesuai dan
seimbang dapat memberikan dampak yang
baik dalam perkembangan motorik anak.
Sehingga status gizi dapat dijadikan untuk
meminimalkan atau mencegah masalah dalam
proses perkembangan motorik pada anak.
Tahapan perkembangan pada anak sendiri
dapat digunakan sebagai sarana untuk
mendeteksi atau memprediksi secara dini

gangguan masalah perkembangan atau gagal
dalam perkembangan motorik sesuai umurnya
(Susanto, 2011).

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian merupakan
hasil akhir dari suatu tahap keputusan yang
dibuat oleh peneliti berhubungan dengan
bagaimana suatu penelitian bisa diterapkan
(Nursalam, 2013). Pada penelitian ini peneliti
menggunakan metode penelitian dengan
observasi analitik korelasi yang bertujuan
untuk mendapatkan hubungan antara variabel
penelitian. Dan desain penelitian yang
digunakan yaitu cross-sectional. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa hubungan antara
status gizi dengan perkembangan motorik
anak usia 3-5 serta membuktikan hubungan
antar variabel yang diteliti yang dilakukan
secara bersamaan atau serentak pada subjek
yang telah ditentukan

Dalam penelitian ini, peneliti ingin
mengidentifikasi hubungan status gizi dengan
perkembangan motorik pada anak usia 3-5
tahun. Dalam penelitian terdapat dua
variabelyang akan diteliti yaitu status gizi
sebagai variabel bebas (independent variable)
yang merupakan stimulus atau intervensi
keperawatan yang diberikan kepada klien
(anak) dan perkembangan motorik anak
sebagai variabel terikat (dependent variable)

Pada penelitian ini populasi yang
digunakan yaitu siswa dan siswi PAUD usia
3-5 tahun di Desa Bibrik Jiwan Madiun yang
banyaknya 75 orang.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Usia Responden
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Usia di PAUD

Desa Bibrik Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun

No Usia F %
1 3 1 1
2 4 33 52
3 5 30 47

Jumlah 64 100
Sumber : Lembar Observasi Responden di PAUD

Desa Bibrik 2017
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa

sebagian besar siswa di PAUD Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
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sejumlah 33 siswa (52%) adalah siswa yang
berumur 4 tahun .

2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin

Siswa di PAUD Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

No Jenis Kelamin F %
1 Laki-Laki 30 46,9
2 Perempuan 34 53,1

Jumlah 64 100
Sumber : Lembar Observasi Responden di PAUD

Bibrik 2017
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa

sebagian besar siswa di PAUD Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
sejumlah 34 siswa (53,1%) adalah siswa
berjenis kelamin perempuan.

3. Karakteristik Status Gizi Anak
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Status Gizi Pada

Anak di PAUD Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

No Status Gizi F %
1 Normal 51 79,7
2 Abnormal 13 20,3

Jumlah 64 100
Sumber  : Lembar Observasi Responden di PAUD

Desa Bibrik 2017
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa

siswa di PAUD Desa Bibrik Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun sejumlah 13 siswa
(20,3%) adalah siswa dengan status gizi
abnormal yang terbagi oleh gizi kurang dan
gizi lebih.

4. Karakteristik Perkembangan Motorik
Anak

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Perkembangan
Motorik Anak di PAUD Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

No Perkembangan Motorik F %
1 Normal 52 81,2
2 Abnormal 12 18,8

Jumlah 64 100
Sumber : Lembar Observasi Responden di PAUD

Desa Bibrik 2017
Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa

sebagian besar siswa di PAUD Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
sejumlah 12 (18,8%) adalah siswa dengan
perkembangan motorik abnormal.

5. Hubungan Status Gizi dengan
Perkembangan Motorik Anak
Tabel 5 Ditribusi Frekuensi Status Gizi

dengan Perkembangan Motorik Anak
di PAUD Desa Bibrik Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun.

Status Gizi
Perkembangan Motorik

Total
Normal Abnormal
F % F % F %

Normal 51 79,7 0 0 51 79,7

Abnormal 2 3,1 11 17,2 13 20,3

Jumlah 53 82,8 11 17,2 64 100

P Value = 0,000, α = 0,05
Sumber : Lembar Observasi Responden di PAUD

Desa Bibrik 2017

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 4 diketahui
sebagian besar perkembangan motorik pada
siswa PAUD Desa Bibrik Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun sejumlah 53 siswa
(82,8%) adalah siswa dengan perkembangan
motorik normal, dan 11 siswa (17,2%) adalah
siswa dengan perkembangan motorik
abnormal. Hal ini sesuai dengan teori yang
diungkapkan oleh Rizky (2015) bahwa anak
dengan perkembangan motorik yang baik atau
normal akan memiliki kesehatan yang baik,
kemandirian, hiburan diri serta dapat
bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya,
sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh
Atien (2016) bahwa anak dengan
perkembangan motorik abnormal atau
memiliki masalah dalam perkembangan akan
mengalami beberapa masalah seperti
keterlambatan dalam kemampuan komunikasi
(bersosialisasi), belajar, autisme, kesulitan
kontrol emosi, serta retardasi mental. Menurut
Nurul (2015), adapun faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi perkembangan motorik terdiri
dari beberapa faktor diantaranya faktor
keturunan, faktor gizi, faktor lingkungan,
faktor emosi, faktor jenis kelamin, faktor
ekonomi, dan faktor kesehatan. Menurut
Susanto (2011) secara umum faktor yang
mempengaruhi perkembangan motorik
diantaranya adalah gizi pada waktu hamil,
faktor mekanis, faktor toksin/zat kimia, faktor
endokrin, faktor radiasi, faktor infeksi, faktor
stress, serta faktor anoreksia embrio.

Dengan demikian, status gizi
memiliki peran penting dalam perkembangan
anak, hal ini dikarenakan anak dengan gizi
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cukup atau tepat akan memiliki
perkembangan yang optimal serta cepat dalam
mencapai taraf kematangan dibandingkan
dengan anak dengan status gizi kurang (Nurul,
2015).

Di sinilah pemenuhan gizi pada anak
sangat dibutuhkan dan menjadi hal yang
penting dikarenakan gizi yang sesuai dan
seimbang dapat memberikan dampak yang
baik dalam perkembangan motorik anak.
Sehingga status gizi dapat dijadikan untuk
meminimalkan atau mencegah masalah dalam
proses perkembangan motorik pada anak.
Tahapan perkembangan pada anak sendiri
dapat digunakan sebagai sarana untuk
mendeteksi atau memprediksi secara dini
gangguan masalah perkembangan atau gagal
dalam perkembangan motorik sesuai umurnya
(Susanto, 2011).

Menurut peneliti status perkembangan
motorik siswa dan siswi PAUD Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
tergolong baik dengan hasil yang didapatkan
yaitu sejumlah 53 siswa (82,8%) dengan
perkembangan motorik normal dan 11 siswa
(17,2%) dengan perkembangan motorik
abnormal. Dengan  ini peneliti berharap pada
pihak-pihak terkait baik dari pihak PAUD
maupun orang tua dalam meningkatkan status
perkembangan motorik anak sesuai dengan
umur anak.

PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil ppenelitian, ada

hubungan status gizi dengan perkembangan
motorik anak usia 3-5 tahun di PAUD Desa
Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
sudah menjawab tujuan peneliti sebagai
berikut :
1) Status gizi pada siswa PAUD Desa Bibrik

sebagian besar siswa (77,8%) adalah siswa
dengan status gizi normal.

2) Perkembangan motorik pada siswa PAUD
Desa Bibrik sebagian besar siswa (81,0%)
adalah siswa dengan perkembangan
motorik normal.

3) Ada hubungan status gizi dengan
perkembangan motorik anak usia 3-5 tzhun
di PAUD Desa Bibrik Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun dengan p-value =
0,000.

2. Saran
1) Bagi Institusi

Diharap mampu dijadikan sebagai
bahan pertimbangan, masukan, dan informasi
untuk mengambil keputusan dalam upaya
peningkatan pelayanan kesehatan dalam hal
status gizi
2) Bagi Profesi

Diharapkan dapat menjadi salah satu
sumber informasi untuk penelitian
selanjutnya dan pengembangan profesi
Kesehatan di masa mendatang.
3) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bagi peneliti lain sebagai
masukan untuk melakukan penelitian lebih
lanjut terhadap kejadian stautus gizi dengan
perkembangan motorik
4) Bagi Responden

Dengan adanya penelitian diharap
mampu memberikan informasi mengenai
status gizi dengan perkembangan motorik
pada usia paud
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