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Prakata 

Dalam fase kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan 

masa Balita merupakan periode penting yang dapat berpengaruh 

terhadap status kesehatan selanjutnya. Masa Balita seringkali 

disebut sebagai periode emas. Bagi orang tua, memantau 

pertumbuhan dan perkembangan anak Balita sangat penting, 

agar dapat mengetahui sejauh mana pertumbuhan dan 

perkembangan si kecil. 

Peran keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangan 

balita ini terdiri dari tiga bab yang membahas tentang peran 

keluarga, pertumbuhan dan perkembangan balita. Buku ini di-

harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peran 

keluarga terhadap pertumbuhan dan perkembangan Balita 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis. 

Semoga buku peran keluarga dalam pertumbuhan dan 

perkembangan balita ini dapat memberikan manfaat serta 

menambah pengetahuan bagi pembaca. Penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan 

membantu dalam penerbitan buku ini. Saran dan kritik yang 

membangun penulis harapkan agar penulisan buku berikutnya 

bisa lebih baik dan menarik minat baca. 

Selamat membaca... 

Purbalingga, November 2021 

Penulis 
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Bagian I Peran Keluarga

A. Dukungan Keluarga 

enurut Friedman yang dikutip oleh Suryanto et al 

(2014) dukungan keluarga adalah sikap, tindakan

dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. 

Anggota keluarga merupakan orang yang selalu siap memberikan 

pertolongan dan dukungan saat diperlukan. Dukungan sosial 

keluarga diperlukan sepanjang masa kehidupan, dukungan terse-

but memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda sesuai dengan 

tahapan dalam siklus kehidupan. Dengan adanya dukungan 

sosial keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan, maka 

dapat meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga terhadap 

masalah yang ada. 

Pada wanita hamil dengan kehamilan yang diinginkan atau 

bahagia dengan kehamilannya, dapat mengalami kecemasan atau 

kekhawatiran terhadap perubahan yang terjadi selama kehamilan 

dan peran baru sebagai ibu ketika sudah melahirkan. Dukungan 

sosial dari keluarga sangat diperlukan oleh ibu dalam menjalani 

masa penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi. 

Menurut Chapman yang dikutip oleh Astuti et al (2000) 

bahwa dukungan sosial secara umum dapat memberikan penga-

ruh positif bagi kesejahteraan fisik maupun psikis dan secara 

khusus dapat mempengaruhi kesehatan selama masa kehamilan. 

Pada ibu hamil, dukungan sosial dari keluarga memberikan rasa 

M 
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nyaman, perasaan yang positif sehingga dapat meningkatkan 

control personal dan tingkat stress yang lebih rendah. 

Menurut Caplan yang dikutip oleh Namora (2010), terda-

pat empat bentuk dukungan sosial yaitu : 

1) Dukungan Informatif

Keluarga dapat memberikan info-rmasi, saran dan sugesti

kepada ibu ketika menghadapi masalah. Dengan memberi-

kan dukungan informatif kepada ibu, bermanfaat untuk

menekan stressor permasalahan yang dihadapi.

2) Dukungan Penilaian

Keluarga dapat membimbing, memberikan masukan, sup-

port, perhatian dan penghargaan kepada ibu dalam meng-

ahdapi masalah.

3) Dukungan Instrumental

Adalah dukungan yang paling sederhana untuk didefinisi-

kan, yaitu dukungan yang berupa bantuan secara langsung

dan nyata seperti memberi atau meminjamkan uang atau

membantu meringankan tugas orang yang sedang stress.

4) Dukungan Emosional

Keluarga merupakan tempat yang aman dan damai untuk

beristirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan

terhadap emosi. Dukungan emosional meliputi kepercaya-

an, perhatian, mendengarkan dan didengarkan dari keluar-

ga. Jadi seorang ibu hamil supaya tidak mengalami stress

saat kehamilan diperlukan dukungan-dukungan dari orang-

orang terdekat ataupun memperoleh pelayanan medis

mengenai psikis ibu hamil pada kondisi stabil/tidak stress.
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B. Pendidikan Orang tua 

endidikan sebagai sistem sosial. Pendidikan  adalah 

suatu kegiatan yang bertujuan mengembangkan po-

tensi manusia dalam mencapai keseimbangan. Proses 

pengembangan potensi manusia melibatkan interaksi antara 

manusia dan lingkungan yang memiliki berbagai macam elemen 

yang kompleks. Elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dan 

mempengaruhi. Oleh sebab itu pendidikan dapat disebut sebagai 

sistem sosial untuk mencapai keseimbangan (Tirtahardja, 2005). 

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, 

pengertian tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan adalah 

strata pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan peringkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan tercapai, dan ke-

mampuan yang dikembangkan meliputi pendidikan dasar, pen-

didikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar 

adalah tahapan pendidikan selama 9 tahun yang mendasari pen-

didikan menengah. Pendidikan menengah adalah tingkatan pen-

didikan lanjutan dari pendidikan tingkat dasar sedangkan pen-

didikan tingkat tinggi, pendidikan lanjutan dari pendidikan 

menengah sampai pendidikan sarjana, magister, doktor, dan 

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (UU 

Sisdiknas No.20, 2003). 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, maka semakin mudah untuk menentukan dan mene-

rima informasi. Dengan banyaknya informasi yang masuk, akan 

semakin banyak pula pengetahuan tentang kesehatan yang 

didapatkan. Sebaliknya, pendidikan yang kurang akan mengham-

bat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan. 

P 
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Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana 

seseorang untuk bertindak dan mencari penyebab serta solusi 

dalam hidupnya. orang dengan pendidikan tinggi diharapkan 

akan bertindak lebih rasional. Dengan demikian orang yang 

berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima perubahan 

atau gagasan baru. Hal tersebut juga terjadi pada ibu hamil, 

semakin tinggi pendidikan ibu maka kesadaran untuk memerik-

sakan kehamilan semakin tinggi, sehingga ibu akan teratur untuk 

periksa kehamilan dan menjaga kesehatan dirinya serta anak 

dalam kandungan (Wibowo, 1992 dalam Maulina, 2010).  

Jadi tingkat pendidikan akan berpengaruh besar terhadap 

kondisi atau tindakan dirinya untuk menerima informasi-infor-

masi terkait masalah kehamilan khususnya anak dalam kandung-

annya. 

C. Pekerjaan Orang tua 

ktivitas fisik ibu sebelum hamil ataupun selama ke-

hamilan yang terpapar dengan tingkat stress yang 

cukup tinggi dapat berpengaruh pada janin selama 

hamil. Pada penelitian Witt and Cheng (2014) disebutkan bahwa 

wanita dengan paparan stress sebelum konsepsi akan meningkat-

kan risiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir 

rendah. 

Aktivitas fisik meliputi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. 

Aktivitas fisik seseorang sehari-hari saat hamil berpengaruh ter-

hadap pertumbuhan bayi dalam kandungannya. Kriteria aktivitas 

fisik seseorang  dapat diukur atau diketahui dengan kuesioner 

Baecke, karena kuisioner ini kuisioner yang sudah baku atau 

standar. 

A 




