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LAMPIRAN 1 

PERSETUJUAN ETIK 
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LAMPIRAN 2 

SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR INFORMASI 

“HUBUNGAN STUNTING DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK 

KASAR DAN HALUS ANAK USIA 2–5 TAHUN DI DESA PANYIRAPAN, 

KECAMATAN SOREANG, KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019”  

 

Saya Citra Kartika mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung 

yang sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir jenjang 

sarjana mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, keikutsertaan 

Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi Anda  dapat memutuskan untuk 

berpartisipasi atau tidak. 

Tujuan Penelitan: 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perawakan pendek 

dengan perkembangan pergerakan yang melibatkan otot besar dan kecil (motorik 

kasar dan halus) pada anak usia 2–5 tahun. 

Mengapa Subjek Terpilih: 

Anda terpilih karena Anda adalah orangtua yang memiliki anak berusia 2–5 tahun, 

dan memenuhi kriteria penelitian yaitu anak balita diasuh sendiri oleh Anda, 

bersedia diwawancara mengenai perkembangan pergerakan yang sudah dilalui 

anak Anda. Anak Anda kooperatif untuk dilakukan pengukuran tinggi badan dan 

penilaian kemampuan pergerakan. Dipastikan juga anak Anda tidak memiliki 

gangguan seperti menderita penyakit bawaan seperti  gangguan pergerakan akibat 

kelumpuhan otak dan penyakit jantung bawaan, dan mengalami cidera dan patah 

tulang serta mengalami kecacatan. 

Tata Cara/Prosedur: 

Jika Anda (orangtua anak) bersedia mengikuti penelitian ini maka Anda diminta 

untuk mengisi form (daftar isian karakteristik) yang diberikan.  Apabila Anda 

terpilih sebagai subjek yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti maka anak 

Anda akan dilakukan pengukuran tinggi badan kemudian Anda akan dimintai 

wawancara oleh Peneliti didampigi petugas posyandu (bidan, kader) mengenai 

seberapa jauh kemampuan pergerakan yang sudah dilalui anak Anda.  Bentuk 

pertanyaan yang diajukan dalam wawancara terdapat dua bentuk yaitu pertanyaan 

yang langsung dijawab oleh Anda mengenai perkembangan pergerakan yang 

dilalui anak dan perintah kepada anak untuk melakukan pergerakan.  
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Penilaian selama prosedur ditemani oleh petugas posyandu (bidan, kader 

posyandu) 

Risiko dan Ketidaknyamanan: 

Ketidaknyaman yang akan dirasakan oleh anak saat penelitian dilakukan berupa 

ketidaknyamanan dalam proses pengukuran tinggi badan dan penilaian 

perkembangan. 

Manfaat (Langsung untuk Subjek dan Umum): 

Manfaat langsung yang Anda dapatkan adalah mengetahui hubungan perawakan 

pendek dengan perkembangan pergerakan yang melibatkan otot besar dan kecil 

(motorik kasar dan halus). Mengetahui status perkembangan pergerakan dari 

Anak anda.  

Manfaat umum adalah diharapkan menjadi masukan untuk posyandu atau fasilitas 

kesehatan setempat untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas 

tumbuh kembang anak seperti peningkatan dan pemantauan nutrisi, membuat 

program berupa pelayanan terapi khususnya untuk anak yang mengalami 

keterlambatan dalam perkembangan pergerakan, dan memberikan informasi 

kepada calon ibu dan orangtua agar mengetahui dampak jangka pendek dan 

panjang perawakan pendek, serta informasi data yang didapat dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi perhatian bagi fasilitas kesehatan setempat sehingga 

dapat menurunkan angka kejadian perawakan pendek di daerah tersebut. 

 

Kerahasiaan D

Segala informasi terkait hasil penelitian dan jawaban kuesioner akan terjaga 

kerahasiaannya. 

Kesukarelaan: 

Orang tua dan anak memiliki hak untuk mengikuti ataupun tidak mengikuti 

penelitian ini. 

Subjek Dapat Dikeluarkan/Mengundurkan Diri dari Keikutsertaan dalam 

Penelitian: 

Orangtua dan anak mempunyai hak untuk mengundurkan diri atau meneruskan 

keikusertaan dalam penelitian. Orangtua dan anak dapat mengundurkan diri 

mengikuti penelitian ini, tetapi tentu saja keikutsertaan orangtua dan anak dalam 

penelitian ini akan berakhir tanpa sanksi. 
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Kemungkinan Pembiayaan dari Perusahaan Asuransi Kesehatan atau 

Peneliti: 

Tidak ada 

Insentif dan Kompensasi: 

Anda akan mendapatkan tanda terimakasih berupa cenderamata seperti makanan 

sebagai ungkapan terima kasih karena telah ikut membantu berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 

Pertanyaan: 

Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, Anda 

dapat menghubungi  Citra Kartika sebagai peneliti, dengan Telp. 081395885795. 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

Saya telah membaca atau memperoleh penjelasan, sepenuhnya menyadari, 

mengerti, dan memahami tentang tujuan, manfaat, dan risiko yang mungkin 

timbul dalam penelitian, serta telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah 

dijawab dengan memuaskan. Juga sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri anak 

Saya dari keikutsertaannya Saya setuju/tidak setuju
*)

  anak Saya ikut 

dalam penelitian ini yang berjudul: "Hubungan Stunting dengan  Perkembangan 

Motorik Kasar dan Halus Anak Usia 2–5 tahun di Desa Panyirapan, Kecamatan 

Soreang, Kabupaten Bandung Tahun 2019" 

Saya dengan sukarela memilih anak Saya untuk ikut serta dalam penelitian ini 

tanpa tekanan/paksaan siapapun. Saya akan diberikan salinan lembar penjelasan 

dan formulir persetujuan yang telah Saya tandatangani untuk arsip Saya. 

Saya setuju:      

Ya/Tidak
*)

     

 

 Tgl.:  

 

Tanda tangan (bila tidak bisa 

dapat digunakan cap jempol) 

Nama Anak: 

Usia: 

Alamat: 

  

Nama Orangtua/Wali:   

Nama Peneliti:   

Nama Saksi :   

*) coret yang tidak perlu 
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LAMPIRAN 5  

KUESIONER KPSP 

Pilih jawaban yang sesuai “Ya” atau “Tidak” 

1. Usia 24 Bulan 

Motorik Kasar 

    Tanya Ibu 

1) Apakah anak Anda dapat berjalan mundur lima langkah atau lebih tanpa 

kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak 

menarik mainannya) 

2)  Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? 

  Jawab ‘ya’ jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan 

pada    dinding atau pegangan tangga.  

Jawab 'tidak'  jika ia naik tangga dengan merangkak atau anda tidak 

mebolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada 

seseorang. 

Berdirikan anak 

3) Letakkan bola tenis di depan kakinya. Apakah dia dapat menendangnya, 

tanpa berpegangan pada apapun? 

Motorik Halus 

Tanya Ibu  

1) Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, atau celananya?  

Anak dipangku ibunya/Pengasuh ditepi meja periksa 

2) Apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas kubus yang lain tanpa 

menjatuhkan kubus itu? 

2.Usia 30 Bulan 

Motorik Kasar 
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tidak membolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada 

seseorang. 

Berdirikan anak 

2) Letakkan bola tenis di depan kakinya. Dapatkah anak menendang bola 

kecil (sebesar bola tenis) gerak kasar ke depan tanpa berpegangan pada 

apapun? Mendorong tidak ikut dinilai. 

Motorik Halus 

Anak dipangku ibunya/Pengasuh di tepi meja periksa 

1) Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa bantuan/ 

petunjuk? 

2) Dapatkah anak meletakkan empat buah kubus satu per satu di atas kubus 

yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 

2,5–5 cm. 

 

3. Usia 36 Bulan 

Motorik Kasar 

      Berdirikan anak 

1) Dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada Anda dari 

jarak 1,5 meter? 

2) Letakkan selembar kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak dapat 

melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara 

bersamaan tanpa didahului lari? 

      Tanya Ibu 

3) Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya tiga meter? 

Motorik Halus 

Anak dipangku ibunya / Pengasuh di tepi meja periksa 

1) Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa      

bantuan/petunjuk? 

2)   Beri kubus di depannya. Dapatkah anak meletakkan empat buah kubus 

satu per satu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? 

Kubus yang digunakan ukuran 2,5–5 cm. 
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3)  Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Suruh     

     anak menggambar garis lain di samping garis tsb. 

 
 

4. Usia 42 Bulan 

Motorik Kasar 

Minta anak untuk berdiri 

1) Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya dan beri anak Anda kesempatan melakukannya tiga kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu dua detik 

atau lebih? 

2) Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak 

dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya 

secara bersamaan tanpa didahului lari? 

Motorik Halus 

Anak dipangku ibunya/duduk sendiri di tepi meja periksa 

1) Beri pensil dan kertas. Buatlah lingkaran di atas kertas tersebut. Minta 

anak menirunya. Dapatkah anak menggambar lingkaran? 

 
 

2) Beri kubus di depannya. Dapatkah anak meletakkan delapam buah 

kubus satu per satu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut?   

 

Tanya Ibu 
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1) Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya tiga 

meter? 

Minta anak berdiri 

2) Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya dan beri anak Anda kesempatan melakukannya tiga kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu dua detik 

atau lebih? 

3) Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak 

dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya 

secara bersamaan tanpa didahului lari? 

Motorik Halus 

1) Beri pensil dan kertas. Jangan membantu anak dan jangan menyebut 

lingkaran. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong 

yang tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran? 

 
2) Dapatkah anak meletakkan delapan buah kubus satu per satu di atas 

yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus yang digunakan 

ukuran 2,5–5 cm. 

 

6. Usia 54 Bulan 

Motorik Kasar 

1) Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya dan beri anak Anda kesempatan melakukannya tiga kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu enam detik 

atau lebih? 

Motorik Halus 
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pertanyaan tersebut. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini lagi dan 

ulangi pertanyaan tadi. Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih 

panjang sebanyak tiga kali dengan benar? 

 
3) Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, 

suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang 

tersedia. Berikan tiga kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar 

seperti contoh ini? 

 
 

7. Usia 60 Bulan 

Motorik Kasar  

1) Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 

caranya dan beri anak Anda kesempatan melakukannya tiga kali. 

Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu enam detik 

atau lebih? 

2) Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa 

berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia 

dapat melompat 2–3 kali dengan satu kaki? 

       Motorik Halus 

1) Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata "lebih 

panjang".  Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak.  Tanyakan: 

"Mana garis yang lebih panjang?"  Minta anak menunjuk garis yang 

lebih panjang. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi 

pertanyaan tersebut. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini lagi dan 

ulangi pertanyaan tadi. Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih 

panjang sebanyak tiga kali dengan benar? 
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2) Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, suruh 

anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. 

Berikan tiga kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti 

contoh ini? 
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LAMPIRAN 6 “LEMBAR DATA SUBJEK” 

PETUNJUK PENELITIAN  

1. Isi terlebih dahulu identitas ibu dan anak. 

2. Bacalah tiap-tiap pernyataan dengan teliti. 

3. Memberikan tanda “X” pada salah satu jawaban yang sesuai 

dengan kondisi ibu. 

Karakteristik Responden 

1. Identitas Orangtua 

a. Nama : 

b. Alamat : 

c. Pekerjaan ayah 

 dan Ibu : 

d. Pendidikan terakhir 

ayah dan ibu : 

1) SD 

2) SMP 

3) SMA 

4) Perguruan Tinggi 

e.  Penghasilan per bulan :                                

 

2.       Identitas Anak 

a.      Nama : 

b.      Alamat : 

c.      Tahun dan tanggal lahir : 

d.      Usia : 

e.       Jenis kelamin           : 

                 1) Perempuan 

                 2) Laki-laki 

f.      Tinggi badan sekarang  : 

g.      Berat badan ketika lahir 

e. Lingkar kepala : 

f.    Usia kelahiran 

1) <37 minggu (prematur) 

2) >37 minggu 
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g. ASI eksklusif 

1) Ya 

2) Tidak 

h. Anak pernah mengalami kejang  

1) Ya 

2) Tidak 

i. Pada saat proses kelahiran anak langsung menangis 

1) Ya 

3. Kriteria inklusi 

          a.     Memiliki anak usia 2–5 tahun 

1) Ya 

2) Tidak 

          b.      Anak diasuh langsung oleh Anda 

  1) Ya 

  2) Tidak 

4. Kriteria eksklusi 

a.        Anak menderita riwayat penyakit 

Contoh: cerebral palsy, penyakit jantung bawaan, meningitis, mikrosefali,   

kejang 

1) Ya 

2) Tidak 

b. Mengalami patah tulang/trauma 

            1) Ya 

            2) Tidak 

c. Terdiagnosis mengalami cacat mental dan fisik 

Contoh: cacat pada bagian anggota pergerakan seperti tangan dan 

kaki,  mengalami penyakit retardasi mental seperti down syndrome, 

dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) 

1) Ya              2)    Tidak 
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Lampiran 7 Kurva Antropometri (Z-Score) TB/U berdasar WHO 

1. Anak laki-laki usia 2–5 tahun 

 

2. Anak perempuan usia 2–5 tahun 
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Lampiran 8 Hasil Analisis Data 

1. Jenis Kelamin 

 

 

2. ASI Eksklusif 

Kasus 

 

Kontrol 

 

3. Berat badan lahir 

Kasus 
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Kontrol 

 

4. Usia Kelahiran 

Kasus 

 

Kontrol 

 

5. Pendidikan Ayah 

Kasus 
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Kontrol 

 

6. Pendidikan Ibu 

Kasus 

 

Kontrol                        
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7. Pekerjaan Ayah 

Kasus 

 

Kontrol 

 

8. Pekerjaan Ibu 

Kasus 
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Kontrol 

 

9. Golongan Penghasilan 

Kasus 

 

Kontrol 

 

10. Motorik Kasar  
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11. Motorik Halus 

 

12. Analisis Bivariat Mc. Nemar  

     Motorik Kasar 

 

::repository.unisba.ac.id::



 

80 
 

 
 

 

   Motorik Halus 
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