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Latar Belakang

• Setiap tahun, >200 juta balita di negara berkembang
gagal mencapai potensi perkembangannya. 4 faktor
risiko utamanya stimulasi kognitif yang tidak memadai, 
GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), anemia, 
dan  stunting (Walker et al., 2007). 

• Anak-anak di daerah endemik GAKI memiliki risiko
lebih tinggi untuk mengalami hambatan perkembangan
kognitif endemic mental deficiency in IDD area



Latar Belakang

• Edukasi maternal dan pemberian ASI faktor protektif
pada kelompok berisiko (kemiskinan, kesehatan, dan gizi
yang buruk)

• Risiko multifaktor yang menyertai GAKI memperberat
defisit perkembangan kognitif anak di daerah endemik
GAKI. Faktor terpenting stimulasi pada anak serta kondisi
pengasuhan di lingkungan rumah yang kurang
(Huda, 1991). 



Latar Belakang

• Pada masa prasekolah, keterlibatan orangtua menstimulasi
anak berhubungan dengan keberhasilan akademik,dan
lebih nyata terlihat pada kondisi status sosial ekonomi yang 
kurang (Downer dan Pianta, 2006; Cooper, et al., 2010). 

• Disisi lain, pada usia pra sekolah, ibu dengan status sosial
ekonomi kurang tidak lagi terlalu intens mendampingi anak
merasa tidak mempunyai peran dan kapasitas
pengajaran

• Peran pengasuhan sebagai daya ungkit perkembangan
kognitif anak di daerah endemik GAKI belum optimal



Tujuan Penelitian

• Memperoleh gambaran sumberdaya pengasuhan, 
karakteristik gizi, dan perkembangan anak pra
sekolah di daerah endemik gaki

• Mengetahui dampak stimulasi kognitif berbasis
pengasuhan terhadap peningkatan kemampuan ibu
melakukan mediasi perkembangan kognitif dan
terhadap perkembangan kognitif anak



Metode Penelitian
• Desain: quasi eksperimen pre-post with control group design. Sampel: 78 ibu

dan anak usia 4-5 th kecamatan Pituruh, Purworejo (42 intervensi, 36 
kontrol)

• Pengambilan sampel: Randomized Clusters Sampling

• Sampel: anak 4-5th, ibu pengasuh utama, belum masuk PAUD

• Outcome : 

• Efikasi diri dan perencanaan pengasuhan

kemampuan mediasi perkembangan kognitif

kemampuan kognitif anak

• Intervensi: klp kontrol: garam beriodium 30ppm+ pelayanan standar. Klp
eksperimen: garam iodium 30ppm+ stimulasi kognitif berbasis pengasuhan



Intervensi Pengasuhan

• “Kelas Ibu Cerdas”, mendukung perubahan perilaku 
ibu menstimulasi kognitif maupun memberi
dukungan emosional anak

• Dasar teori: 

Modul disusun berdasar perkembangan kognitif 
Piaget, Vygotsky, serta pemikiran Ki Hajar Dewantara. 

Aspek-aspek dalam Health Action Process 
Approach proses perubahan perilaku ibu



Intensi
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perilaku
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Intervensi Pengasuhan

• Pertemuan 1 minggu sekali selama 3 bulan (12 kali), 
ditambah penugasan rumah. Setiap pertemuan 60-
90 menit

• Meningkatkan stimulasi perkembangan bahasa, 
literasi, penalaran, dan numerasi (Unicef, 2011)



HASIL PENELITIAN

1. Sumberdaya Pengasuhan:

• Pekerjaan bapak sebagian besar petani penggarap
(59%), dan ibu sebagai ibu rumahtangga (71%). 

• Ibu dan bapak, sebagian besar berpendidikan SD ke
bawah (60.3%)

• Kecerdasan ibu yang kurang (rata-rata 66,4 ± 14,5) 
termasuk risiko mental defektif (ciri-ciri populasi dewasa
yang lahir pada masa endemik berat gaki. Saat ini
endemik ringan)



HASIL PENELITIAN

2. Status Gizi Anak:

• stunting (30.3%)

• anemia (44.8%) masalah kesehatan masyarakat berat

3. cakupan garam beriodium rendah (51.3% garam memiliki
kadar <30ppm)

4. Besarnya prevalensi hambatan perkembangan kognitif anak: 
44%



HASIL PENELITIAN

• Peningkatan efikasi: percaya diri mempraktekkan dan
mengembangkan materi stimulasi

• Kemampuan ibu melakukan mediasi perkembangan kognitif
pada anak, terutama kemampuan berbicara elaboratif
meningkat. (pertanyaan terbuka, menghubungkan
pengalaman, mengembangkan materi, dan memberi
komentar positif)

• Perencanaan menurun, klp intervensi lebih baik konteks
pengambilan data berbeda, ibu lebih realistis mengaitkan
rencana dg perilaku aktual



Efikasi dan Perencanaan
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• Akses anak terhadap literasi dan kesadaran ibu akan
pentingnya literasi terbangun dengan berbagai
keterbatasan. ibu menulis, membuat buku, dan 
membacakan pada anak

• Ibu dapat menerjemahkan aktivitas stimulasi anak dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan-
bahan di alam, dapur, dan barang bekas.





Peningkatan Perkembangan Kognitif
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Rekomendasi Penelitian

1. Risiko multifaktor terkait gizi dan pengasuhan di daerah
endemik GAKI penguatan sumberdaya keluarga
dengan meningkatkan kapasitas pengasuhan serta
kemampuan mengakses sumber gizi

2. Beberapa program yang melibatkan orangtua untuk
melakukan stimulasi pada anak, seperti SDIDTK 
Kemenkes, atau parenting di BKKBN dan Kemendiknas, 
dapat menggunakan prinsip peningkatan kemampuan
orangtua untuk melakukan mediasi perkembangan anak
agar intervensi berbasis pengasuhan berjalan lebih
efektif.
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3.  Prinsip dan materi intervensi dapat diujicobakan pada
kader program pos PAUD berbasis komunitas, terutama
di daerah dengan sumberdaya terbatas, untuk
meningkatkan efikasi diri dan keterampilan kader/guru 
untuk mendayagunakan kearifan dan sumberdaya lokal
dalam KBM.mengurangi ketergantungan pada paket
APE, melibatkan anak , dan mengajarkan penghargaan
terhadap kekayaan alam sekitar.

4.  Kesadaran dan praktek pengenalan literasi melalui
bercerita, menulis, dan membacakan buku perlu dan
dapat dikembangkan dalam berbagai kondisi dan
keterbatasan. Keterampilan ibu dan guru PAUD perlu
dilatih melalui praktek,
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Terima Kasih….


