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PERLAKUAN SALAH PADA ANAK MEMPENGARUIII TT]MBUH KEMBAi\IG

Ilerin Setianingsih

ABSTRACT : Child abuse is more than bruises or broken bones. While physical abuse is shocking due
to the scars it leaves, not all child abuse is as obvious. Ignoring children's needs, putting them in
unsupervised, dangerous situations, or making a child feel worthless or stupid are also child abuse.
Regardless of the type of child abuse, the result is serious emoiional harm. Child maltreatment is a
devastating social problem in Indonesian. In 2005, case reports involving over 736 children were made
to social service agencies (Indonesia's National Commission for Child Protection / Komnas perlindungan
Anak Indonesia). The data of child abuse and neglect in Indonesia are 182,400 (Ministry of Social
Affairs,2006), reflected in violence of physical, emotional, sexual, exploitation and traflicking as well
as neglected. From 2004 to 2006 showed increasing number of physical violence t40-247 cases;
emotionally psychological violence 40-450 cases; sexual violence 235-426 cases; neglected l0l-l3l
cases. The number of trafficking cases in2}07 is 123 cases; total numbers from 2003 up to2007 is 492
cases. The numberofchild labor is 74. (Formal labor: 20 and informal labor: 54). Child abuse, neglected
and child labor could cause child development problems( physical, mental, emotional and social
development problems). This condition in the long run will cause the low quality of human resources. A
number of causes are identified as contributing to this serious situation. The first, according to the
report, is the vastness of the city's slum areas. This explanation is followed by uneven development in
the city as the poor are compelled to live in miserable conditions while the rich get richer. poverty is not
the only root cause ofchild abuse and neglect cases in Indonesia, an advocate for child rights says. Child
abuse and neglect cases are not limited only to poor and uneducated families, but also occur in well-off
families, said Seto Mulyadi ofthe National Commission on Child Protection."It's not only about poverty
and lack of education" The problem is there is a wrong mind-set. Many parents believe in the old paradigm
that using violence is an effective way to educate and discipline a child," Seto said on the sidelines of
theAsia Pacific Conference on Child Welfare. "They don't think that violence has impacts on the child
in the long run."This reflects the uneven distribution of resources. Exposure to this discrimination affects
not only the pattern of thinking of the children but also their patterns of behavior. They all commence
life as the discriminated against, the unwelcome, and are compelled to live at the edges of society.
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TINJAUANPUSTAKA
Child Abuse and Neglect atau perlakuan

salah pada anak adalah semua bentuk perlakuan
menyakitkan secara fisik maupun enrosional,
perlakuan secara seksual, penelantaran,
eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya
yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata
ataupun potensial terhadap kesehatan anak,
kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak
atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks
hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau
kekuasaan. (r)

I]PAYAPERLINDT]NGAI\I TERIIADAPAI\AK(')
Upaya perlindungan anak memang perlu

dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin
dalam kandungan. tt)

Menurut konvensi hak Anak dinyatakan
bahlva dalam situasi apapun setiap anak tanpa
memandang ras, suku bangs4 jenis kelamin, asal-
usul keturunan, agama maupun bahasa
mempunyai hak meliputi: {t)

1. Hak kelangsungan hidup.
2.Haktumbuh dan berkembang yang optimal.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan.
4. Hak untuk berpartisipasi.



Hak anak adalah bagian dari hak azasi
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah, dan negara. ir)

ANGKA KEJADIAN (')

Angka kejadian perlakuan salah terhadap

anak biasanya lebih tinggi daripada angka
laporan. Hal tersebut disebabkan banyaknya
kasus yang ditutup-tutupi atau karena kesalahan

diagnosa. tt)

Di negara maju pun pada awalnya juga
sangat sulit mendeteksi adanya perlakuan salah

terhadap anak, apalagi negara yang sedang

berkembang, di mana masyarakatnya belum
memberikan prioritas yang tinggi pada masalah
tersebut.(r)

Di Inggris setiap tahunnya dilaporkan sekitar
40.000 anak menjadi subyek diskusi kasus
kekerasan fisik pada anak. (r)

Pada tahun 2002 di Amerika Serikat,
dilaporkan sekitar 896.000 kasus perlakuan salah

pada anak dan yang paling banyak adalah kasus

penelantaran anak dengan masalah tidak
mendapatkan apa yang diperlukan anak dan tidak
mendapatkan perawatan sesuai usianya. (t)

Menurut Lestari ( 2005 ) di Indonesia belum
ada data yang akurat karena masalah ini dianggap
masalah domestik keluarga yang tidak perlu
diketahui oleh orang lain. Laporan Komisi
Nasional Perlindungan Anak ( KOMNAS - PA )
mencatat sekitar 87 1 anak yang mengalami tindak
kekerasan dan 80% menimpa anak di bawah usia
l5 tahun. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
( YKAI ) antara tahun 1994-1997 mencatat dari
pemberitaan 13 media massa terdapat 538 kasus
perlakuan salah secara seksual, 80 kasus
perlakuan salah secara fisik, 63 kasus
penelantaran, 5 kasus perlakuan salah secara
psiko-emosional. Pelaku child abuse adalah orang
yang dikenal anak ( 66yo),termasuk orang tuanya
( 7,2o4 ). Sebanyak 476 kasus kekerasan anak

terjadi di rumah, sekolah, dan tempat-tempat
umum dalam bentuk kekerasan fisik, mental, dan

seksual. Untuk kekerasan seksual didapati
sebanyak 289 kasus pada tahurr 1 996, pelaku ayah
( 19 kasus ) dan guru ( I 18 kasu5 ). ttl
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MACAM - MACAM PERLAKUAN SALAH
TERHADAP ANAK ( WHO CONSUL
TATION ON CHILD ABUSE PREVBNTION
1999; trr

Perlakuan Salalt secaro Fisik terhudap
Anak ( Physical Abuse ) {r)

Adalah kekerasan yang menyebabkan cedera

fisik nyata ataupun potensial terhadap anak,

sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya

interaksi yang layaknya berada dalam kendali

orang tua atau orang dalam posisi hubungan
tanggung j awab, kepercay aan, atau kekuasaan.

Orang tua atau pengasuh dapat memiliki niat
atau tidak memiliki niat untuk menyakiti
anaknya, atau cedera dapat pula merupakan
hasil dari hukuman disiplin yang berlebihan. (r)

Kekerasan fisik yang sering terjadi adalah" penganiayaan atau pemukulan fisik anak,
tentu masih segar dalam ingatan kita kasus

Arie Hanggara, bocah yangmati mengenaskan

di tangan ayahnya sendiri. Kasus - kasus
kekerasan fisik terhadap anak sebetulnya
sering terjadi namun jarang diketahui karena

tidak terpublikasi, kecuali korban sampai
meninggal dunia. (2)

Perlskuan Salalt secara Seksuol terhadop
Anak(SexuolAbuse){t)

Adalah pelibatan anak dalarn kegiatan seksual,

di mana ia sendiri tidak sepenuhnya
memahami, atau memberi persetujuan atau

oleh karena perkembangannya belum siap atau

tidak dapat memberi persetujuan atau yang
melan ggar hukum atau pantangan masyarakat.

Kekerasan seksual ditandai dengan adanya
aktivitas seksual antara anak dengan orang
dewasa atau anak lain yang baik dari usia
ataupun perkembangannya memiliki tanggung
jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Aktivitas
tersebut ditujukan untuk memberikan
kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan
seksual meliputi eksploitasi seksual dalam
prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak
untuk melihat kegiatan seksual,
memperlihatkan kemaluan pada anak untuk
tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual,

perabaan, memaksa anak untuk memegang
kemaluan orang lain, hubungan seksual,
incest, perkosaan dan sodomi. (t)



Perlakuan Salah terhadop Anak secara
Emotional (Emotional Ab use) {r)

Adalah meliputi kegagalan penyediaan
lingkungan yang mendukung dan memadai
bagi perkembangan anak, termasuk
ketersediaan seseorang yang dapat dijadikan
figure primer, sehingga anak dapat
berkembang secara stabil dan dengan
pencapaian kemampuan sosial serta emosional
yang diharapkan sesuai dengan potensi
pribadinya dan dalam konteks lirrgkungannya.
Kekerasan emosional dapat juga
mengakibatkan gangguan kesehatan atau
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral,
dan sosial. Perbuatan tersebut harus dilakukan
dalam kendali orangtua atau orang lain dalam
posisi hubungan tanggung jawab, kepercayaan
atau kekuasaan terhadap si anak.(r)
Beberapa contoh kekerasan emosional adalah
pembatasan gerak, sikap tindak yang
meremehkan anak, memburukkan atau
mencemarkan, mengambing-hitamkan,
mengancam, menakut-nakuti, mendes-
kriminasi, mengejek atau menertawakan, atau
perlakuan lain yang kasar atau penolakan. (z)

Kekerasan emosional misalnya ketidak-
harmonisan perkawinan orang tua dimana
terjadi pertengkaran dan penganiayaan
pasangan hidup yang terus menerus atau
penghinaan dan caci maki terhadap anak
sehingga mengganggu pertumbuhan jiwa
anak. (2)

Penelantaran Anak (Child NegleA) ot

Adalah kegagalan dalam menyediakan segala
sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh
kembang anak, seperti : kesehatan,
pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi,
rumah atau tempat bernaung dan keadaan
hidup yang aman, di dalam konteks sumber
daya yang layaknya dimiliki keluarga atau
pengasuhnya, yang mengakibatkan atau sangat
mungkin mengakibatkan gangguan kesehatan
atau gangguan fisik, mental, spiritual, moral
dan sosial. Termasuk di dalamnya adalah
kegagalan dalam mengawasi atau melindungi
secara layak dari bahaya atau gangguan.
Gangguan di bidang kesehatan terjadi apabila
terjadi kegagalan untuk memperoleh

perawatan medis, mental dan gizi pada
keadaan - keadaan yang bila tidak dilakukan
akan dapat mengakibatkan penyakit atau
gangguan tumbuh kembang. Kelalaian di
bidang pendidikan, pembolehan mangkir
sekolah yang kronis, tidak menyekolahkan
pada pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap
anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan
pendidikan lang khusu5. (r)

Kelalaian di bidang fisik meliputi penolakan
atau penundaan memperoleh pelayanan
kesehatan, penelantaran / pembiaran,
pengusiran dari rumah atau penolakan
kembalinya anak sepulang dari kabur, dan
pengawasan yang tak memadahi. Kelalaian di
bidang emosional meliputi kurangnya
perhatian atas kebutuhan akan kasih sayang,
penolakan atau kegagalan memberikan
perawatan psikologis, kekerasan terhadap
pasangan di hadapan anak, dan pembolehan
penggunaan alkohol dan narkobaoleh si anak.(')

EksploitasiAnak ( Child Exploitation 1 <r)

Adalah penggunaan anak dalam pekerjaan
atau aktivitas lain untuk keuntungan orang
lain. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas
pada prostitusi dan pekerja anak. Kegiatan ini
merusak atau merugikan kesehatan fisik dan
kesehatan mental anak, merugikan
perkembangan pendidikan, spiritual, moral,
dan sosial - emosional anak. (r)

DAMPAK PERLAKUAN SALAH
TERIIADAPANAK(')

Perlakuan salah terhadap anak bisa
berdampak baik pada fisik maupun psikologis
anak. Didapatkan bukti bahwa banyak dari anak
yang mendapat perlakuan salah mewarisi
perlakuan salah tersebut serta membawanya
sampai pada kehidupan masa dewasanya. (t)

. Dampak langsung terhadap kejadian child
abuse : 5o/o mengalami kematian, Z5yo
mengalami komplikasi serius seperti patah
tulang,luka bakar, cacat menetap, dan lain-
lain. (r)

o Terjadi kerusakan menerap pada susunan saraf
yang dapat mengakibatkan retardasi mental,
buta, tuli, gangguan perkembangan motorik,
kejang, ataksia, ataupun hidrocephalus. tt)



o Pertumbuhan fisik anak pada umumnya
kurang di banding anak - anak sebayanya.

Dari hasil penelitian terhadap anak laki - laki
usia prasekolah yang mengalami perlakuan

salah secara fisik dan psikologis dalamjangka
waktu yang cukup lama menunjukkan
malnutrisi ringan yang kronis dan kegagalan
pertumbuhan. Namun setelah dirawat di
rumah perawatan selama 1 tahun pertumbuhan
mereka pulih kembali. {')

r Perkembangan jiwanya terganggu yaitu :

keterlambatan dalam perkembangan kognitif
gangguan emosi, tidak bahagia, tidak mampu
menyenangi aktivitas, merasa dirinya jelek,
tak disenangi, agresif, kurang dapat bergaul,
percobaan bunuh diri. (t)

Moore menyebutkan bahwa efek tindakan
dari korban penganiayaan fisik dapat
diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada
anak yang menjadi negatif dan agresif serta
mudah frustasi; ada yang menjadi sangat pasif
dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian
sendiri; ada yang sulit menjalin relasi dengan
individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci
yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain
itu Moore juga menemukan adanya kerusakan
fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal,
juga rusaknya sistem syaraf. (2)

MENGENALI ANAK YANG MENDAPAT
PERLAKUAIY SALAH.(3)
PADA ANAK : (3)

o Menunjukkan perubahan pola tingkah laku
atau prestasi sekolah secara tiba-tiba

o Tidak mendapat pertolongan dari orang tua
terhadap masalah fisik atau medis

o Masalah yang dihadapi itu tidak dapat
digolongkan kepada penyebab masalah fisik
atau psikologis

o Terlihat selalu waspada, seolah - olah akan
terjadi sesuatu yang buruk

o Kurang mendapat pengawasan dari orang tua
o Terlalu patuh, sangat berprestasi, atau terlalu

bertanggung jawab atau
o Datang ke sekolah lebih awal, tinggal lebih

lama dan tidak mau pulang

PADA ORANG TUA : (3)

o Menunjukkan ketidak perdulian kepada anak,
jarang memberi tanggapan terhadap
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permintaan sekolah tentang informasi,
pertemuan-pertemuan atau kunjungan rumah.

o Menolak keberadaan dan atau menyalahkan
anak untuk masalah - masalah di sekolah atau

di rumah.
o Meminta guru kelas untuk menggunakan

disiplin fisikyang keras jika anak melakukan
hal - halyang menyimpang.

o Memandang anak sebagai sesuatu yang benar
- benar buruk, tidak berharga atau menjadi
beban.

o Menuntutkesempurnaan dari penampilan fisik
atau akademis, yang tidak dapat dipenuhi
anak.

o Memenuhi kebutuhan emosional anak, seperti
pengasuhan, perhatian dan kepuasan anak
secara berlebihan.

PADA ORANG TUA DAIY AIYAK : ICI

r Jarang bersentuhan atau melihat satu sama
lain.

o Menganggap hubungan mereka benar - benar
negatif.

o Menyatakan bahwa mereka tidak menyukai
satu sama lain.

Tidak satupun dari tanda - tanda tersebut
yang dapat langsung membuktikan adanya
penganiayaan anak dalam keluarga. Beberapa
tanda - tanda itu mungkin ditemukan pada orang
tua atau anak pada waktu-waktu tertentu. Tapi
ketika tanda - tanda itu muncul secara berulang
atau berkombinasi secara intensif maka kita harus
memperhatikan situasi dan mempertimbangkan
kemungkinan adanya penganiayaan anak.
Perhatian yang lebihjauh dapat mengungkapkan
tanda-tanda berikutnya dari penganiayaan, atau
tanda - tanda dari suatu penganiayaantertentu. (3)

TANDA.TANDA PERLAKUAN SALAH
SECARA FISIK: O)

Pertimbangkan kemungkinan adanya
penganiayaan fisik,jika anak :

o Tidak mau menerangkan adanya bekas luka
bakar,luka memar, gigitan, tulang yang rusak,
atau mata yang memar ;

o Menghilangkan bekas lukamemaratautanda-
tanda yang nyata lainnya, setelah absen dari
sekolah



o Terlihat takut terhadap orang tua, dan protes

atau menangis ketika waktunya untuk pulang

dari sekolah;
o Segan/bersembunyi ketika orang tua berusaha

mendekati; atau
o Melaporkan luka - luka yang disebabkan oleh

orang tua atau pengasuh.

Pertimbangkan pula adanya kemungkinan
penganiayaan fisik, jika orang tua atau pengasuft tr)

o Menunjukkan adanya konflik, ragu-ragu atau

tidak mau memberikan penjelasan terhadap
luka anak ;

o Menggambarkan anak sebagai setan atau hal
- hal negatif lainnya ;

o Menggunakan disiplin fisik yang kasar
terhadap anak; atau

o Mempunyai sejarah penganiayaan ketika
masih anak - anak.

TAITDA - TAIYDA PENOLAKAN .(3)

Pertimbangkan adanya kemungkinan penolakan,
ketika anak: 0)

o Sering absen dari sekolah ;
o Meminta atau mencuri makanan atau uang dari

teman kelasnya;
o Tidak membutuhkan perawatan gigi, medis,

imunisasi, atau perawatan mata ;
o Terlihat lusuh terus, dan memiliki bau badan

yang tidak enak ;
o Tidak memakai pakaian yang sesuai dengan

cuaca;
o Menyalahgunakan alkohol dan obat - obatan

lainnya;
o Menyatakan tidak ada seorangpun di rumah

yang akan merawatnya.

Pertimbangan kemungkinan penolakan terhadap
anak, ketika orang tua atau pengasuh ' (r)

o Kelihatan tidak peduli terhadap anak ;
o Kelihatan apatis atau depresi ;
o Bertingkah laku tidak rasional atau aneh ; atau
o Menggunakan alkohol atau obat-obatan lain.

TAI\IDA.TAI\DAPELECEHAN SEKSUAL : BI

Pertimbangkan kemungkinan adanya pelecehan
seksual, ketika anak :

o Sulit bedalan atau duduk ;
o Tiba - tiba menolak berganti pakaian untuk

senam atau berpartisipasi pada aktifitas fisik;

o Menunjukkan pengetahuan atau tingkah laku
seksual yang aneh, canggih atau tidak biasa ;

o Hamil, atau mengalami penyakit menular
seksual, khususnya jika ia di bawah usia 14

tahun;
o Melarikan diri ; atau
o Adanya laporan tentang pelecehan seksual,

yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh.

Pertimbangkan kemungkinan adanya pelecehan

seksual,ketikaorangtuaatau pengasuh' (3)

r Sangat melindungi anak, sangat membatasi
hubungan anak dengan anak lain, khususnya
dengan anak yang berlainanjenis ;

r Merahasiakan segala sesuatu dan suka
mengasingkan diri ; atau

o Menggambarkan kesulitan dalam perkawinan
yang memperlihatkan adanya adu kekuatan
dalam keluarga, atau hubungan seksual.

TANDA.TANDA DARI PERLAKUAN
SALAH SECARA EMOSIONAL. (3)

Pertimbangkan kemungkinan perlakuan salah
secara emosi, ketika anak :

o Menunjukkan tingkah laku yang ekstrim,
seperti terlalu banyak protes atau menuntut,
sangat pasif atau agresif ;

o Bertingkah laku seperti orang dewasa
(misalnya mengaj arilmenceramahi anak lain),
atau seperti anak kecil ( misalnya sering
membenturkan kepala ) ;

o Mengalami kemunduran perkembangan fisik;
o Mencoba bunuh diri.

PENTINGNYA ASPEK PENGASUHAN
AIYAK (4)

Praktek danArti PengasuhanAnak $)

Peranan keluarga terutama ibu dalam
mengasuh anak sangat menentukan tumbuh
kembang anak. Suatu contoh klasik terjadi di
Rusia tentang anak-anak yang berasal dari
keluarga miskin yang ditampung di Panti Asuhan.
Setiap petugas mengasuh rata-rata20 anakyang
berumur di bawah 3 tahun. Karena sangat
sibuknya pengasuh, anak-anak jarang mendapat
kasih sayang. Anak-anak jarang diajak
berkomunikasi, dan harus diam. Anak yang diam
adalah anak yang manis. Akhirnya anak menjadi
anak yang pendiam, terlambat kemampuan



berbahasa, terlambat perkembangan sosial dan

motoriknya, dan mengalami gangguan
pertumbuhan. Anak - anak tersebut kemudian
diadopsi oleh keluarga - keluarga Kanada dan

dibawa ke negerinya. Setelah satu tahun menetap

di Kanada, pertambahan baikperkembangan anak

tampak sangat nyata. Pertambahan baik ini
tergantung kepada lamanya anak diasuh di Panti
Asuhan sebelum diadopsi. Makin lama anak

diasuh di panti makin persisten dan lambat
perkembangannya, serta memerlukan wakfu lebih

lama untuk mengejar keterlambatan dalam hal
sosialisasi dan berbahasa dibandingkan dengan

anak yang tumbuh normal. Dari hasil pengamatan

ini tampak bahwa pengasuhan, kesehatan, dan

makanan pada tahun pertama kehidupan sangat

krusial untuk perkembangan anak. (o)

Pengasuhan anak didefinisikan sebagai
perilaku yang dipraktekkan oleh pengasuh ( ibu,
bapak, nenek, atau orang lain ) dalam memberikan
makanbn, pemeliharaan kesehatan, memberikan
stimuli serta dukungan emosional yang
dibutuhkan anak untuk tumbuh-kembang. Juga

termasuk di dalamnya tentang kasih sayang dan

tanggung-jawab orang tua. (a)

Pengasuhan yang baik sangat penting untuk
dapat menjamin tumbuh - kembang anak yang
optimal. Misalnya pada keluarga miskin, yang
ketersediaan pangan di rumah tangga belum tentu
mencukupi, namun ibu yang tahu bagaimana
mengasuh anaknya, dapat memanfaatkan sumber-

sumber yang terbatas untuk dapat menjamin
tumbuh -kembang anak yang optimal. Sebagai

contoh, menyusui anak adalah praktek
memberikan makanan, kesehatan, dan
pengasuhan yang terjadi bersamaan. Perilaku ibu
seperti cara memelihara kebersihan rumah,
higiene makanan, kebersihan perorangan, dan
praktek ps iko sosial adalah faktor-faktor penting
yang berpengaruh terhadap proses tumbuh-
kembang anak. Demikian pula faktor lingkungan
seperti ketersediaan air bersih di dalam rumah,
bahan pangan yang tersedia untuk makanan
sehari-hari, dan pengetahuan ibu atau pengasuh

lainnya. Latar belakang pendidikan ibu, serta
keadaan kesehatan fisik dan mental, dan
kemampuan ibu mempraktekan pengetahuan
yang dipunyainya dalam kehidupan sehari-hari,
serta hubungan emosional anggota keluarga
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lainnya, tetangga dan masyarakat, semuanya
berakumulasi dalam membentuk kualitas tumbuh

kembang anak. (a)

Praktek pengasuhan dan sumber-sumbernya

berbeda antar daerah karena perbedaan budaya,

dan bahkan antar keluarga pada daerah atau

budaya yang sama. Namun kebutuhan anak

terhadap makanan, kesehatan, perlindungan dan

kasih sayang adalah universal. Perubahan di
dalam keluarga dapat terjadi karena urbanisasi,
peningkatan peranan wanita dalam ekonomi
keluarga, dan pendidikan yang lebih tinggi, yang

semuanya berakibat meningkat kebutuhan akan

perubahan dan adaptasi dalam praktek
pengasuhan anak. (a)

Respon terhadap Isyarat dan Perkembangan
Fisik tal

Salah satu respon adalah bagaimana ibu atau

pengasuh membaca atau memahami tanda - tanda

dan kebutuhan anak, menejermahkannya secara

hati-hati, dan meresponnya secara cepat, benar,

dan konsisten. Salah satu contoh anak menangis

karena sesuatu sebab. Jika ibu tidak ada waktu
meresponnya atau salah menginterpretasikan
sebab-sebab anak menangis, maka ibu akan

kehilangan kesempatan memberi makanan anak
jika anak itu menangis karena lapar. Respon ibu
terhadap isyarat anak dapat pula membuat anak

cepat berbahasa. Ibu perlu berbicara kepada

anaknya dalam bahasa yang sangat sederhana

walaupun anak belum cukup pandai berkata-kata,

dan memberikan respon terhadap suara anak

walaupun suara itu belum ada artinya. Hal ini
dimaksudkan agar anak cepat mempunyai
kemampuan berbicara. (a)

Kemampuan dan sensitivitas orang tua
menginterpretasikan isyarat - isyarat anak,
memudahkan tumbuh-kembang anak mencapai

derajat optimal. Sensitivitas adalah kemampuan
menerima dan menginterpretasikan isyarat-
isyarat atau sinyal - sinyal dari anak, dan

meresponnya segera secara benar. Oleh karena

itu orang tua dituntut mampu memberi bimbingan
kepada anaknya pada daerah anak mampu
melakukannya. ta)

Supaya orang. tua mampu melakukan
fungsinya dengan baik, maka perlu orang tua
memahami tingkatan perkembangan anak,



menilai pertumbuhan atau perkembangan
anaknya, dan mempunyai motivasi yang kuat
untuk memajukan tumbuh-kembang anak. (a)

Interaksi lbu dan Anak $)

Salah satu faktor dalam tubuh-kembang
anak adalah pengasuhan yang memahami
kebutuhan anak. Anak membutuhkan interaksi
positif dengan ibunya atau pengasuhnya.
Pengaruh budaya yang mendukung interaksi
antara ibu dan anak perlu dilestarikan. Perilaku
eksplorasi dan learning melalui interaksi ini perlu
dicermati, dan anak membutuhkan dorongan dari
orang tua untuk mengembangkan kemam-
puannya. Anak-anak yang mendapat stimulasi
verbal dan dorongan kognitif menunjukan
pertumbuhan badannya lebih cepat daripada anak
pada kelompok kontrol yang tidak diberi stimuli.

Efek Psikososial terhadap Perkembangan
Anal{a)

Beberapa informasi mutakhir menunjukkan
bahwa intervensi psikososial meningkatkan
perkembangan kognitif anak. Program untuk
memperbaiki dorongan psikososial melalui
pendidikan orang tua tentang interaksi orang tua
dan anak melalui kegiatan kunjungan rumah telah
dapat menurunkan angka berat bayi lahir rendah,
prematur, dam kurang gizi pada anak balita.
Contoh lainnya adalah pengasuhan anak di TpA
oleh pengasuh yang mendapat pelatihan
menunjukkan rata-rata IQ anak yang diasuh lebih
tinggi daripada rata-rata IQ anak yang diasuh oleh
pengasuh yang tidak dilatih. (a)

Penelitian lainnya membuktikan bahwa
perubahan pola asuh psikososial telah
meningkatkan derajat pertumbuhan anak.
Penelitian di Bogota, Columbia membuktikan
bahwa anak-anak yang menderita kurang gizi,
dikunjungi rumahnya setiap minggu selama 6
bulan oleh kader desa, ternyata pertumbuhan pada
umur 3 tahun, lebih tinggi daripada yang tidak
dikunjungi. Mekanismenya dapat diterangkan
sebagai berikut. Dengan dikunjungi rumahnya,
ibu - ibu menjadi lebih memahami kebutuhan
anak dan memberi makan pada saat anak sedang
lapar. Didapatkan juga bahwa ibu - ibu yang
memahami tentang kebutuhan untuk
perkembangan kognitif anak, anak - anaknya

lebih pintar daripada ibu yang lalai dalam
pengasuhan anaknya. ts)

PraHek MemberiMakan boyi menunjukon pola
asuh (a)

Bayi yang berumur di atas 6 bulan, sudah
mulai mendapat makanan tambahan selain ASI.
Topik yang sering dibicarakan dari dulu sampai
sekarang adalah bahwa bayi harus mendapat
cukup makan dalam arti kuantitas dan kualitas.
Tetapi satu lagi yang sama pentingnya yang sering
terlupakan adalah bagaimana memberikan
makanan kepada bayi. Atau dengan kata lain
perilaku atau kebiasaan memberi makan bayi
mempengaruhi asupan zat - zat gizi untuk bayi.
Perilaku tersebut antara lain, bagaimana
membujuk anak makan, menciptakan situasi
nyaman, perilaku yang ramah terhadap anak,
menghindari pertengkaran sewaktu makan,
membiasakan waktu makan yang teratur,
memberikan perlindungan kepada anak, memberi
makan setiap kali anak merasa lapar, dan
memantau banyaknya makanan yang dihabiskan
oleh anak. (a)

Ibu yang dapat membimbing anak tentang
cara makan yang sehat dan makanan yangbergizi
akan meningkatkan gizi anak. Banyaknya porsi
yang dapat dihabiskan anak tergantung pada
bagaiman ibu atau pengasuh memberi makan
kepada anak. (5)

Budayajuga mempengaruhi bagaimana cara
kita memberi makan kepada anak. Ada budaya
yang mengharuskan ibu mengontrol anak makan
atau sering memaksa anak makan. Cara ini kurang
baik, karena dapat membuat anak takut makan
atau sebaliknya makan rakus sehingga
kegemukan. Ekstrem lainnya dapat terjadi bila
ibu tidak acuh terhadap makanan anaknya. Sikap
pasif dari ibu ini dapat berakibat anak tidak
senang makan, atau tidak cukup makanan yang
dimakan, atau anak menolak makan. (a)

Situasi makan dapat berpengaruh terhadap
kebiasaan makan. Ada anak yang diberi makan
secara teratur setiap hari, makan pada tempat yang
nyaman, dan anak makan dengan tertib.
Sebaliknya ada pula anak yang diberi makan
semaunya, sambil jalan-jalan, sambil bermain-
main, dan tergantung kepada konveniensi ibu atau
pengasuh. Akibatnya anak akan terbiasa sulit
makan, berhamburan, atau bersisa banyak. tc)
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Kematangan emosi - sosial anak banyak

ditentukan oleh lingkungan dimana ia berada.

Goleman (1997) dalam suatu bab dari bukunya

membahas mengenai lillry Emotional Intell igence

Can Matter More Than IQ, mengatakan bahwa

banyak orang tua yang gagal mendidik anak -

anaknya.Namun kondisi emosi - sosial anakdapat

dikoreksi dengan memberi latihan pendidikan

emosi kepada anak-anak di sekolah, untuk itu
perlu dilakukan sejak usia dini. Perilaku yang

merupakanwujud aspek kecerdasan emosi -sosial

anak dapat berkembang optimal bila diperhatikan

pengaruh lingkungan yang kondusif untuk
mengembangkannya. Lingkungan yang kondusif
adalah lingkungan yang peduli terhadap proses

pertumbuhan dan pengembangan mereka, yang

memberikan cara, fasilitas, aturan dan pemberian

reward - punishment yang seimbang selama

proses tumbuh kembang mereka. Lingkungan
kondusif bisa berbentuk keluarga yang peduli,

lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar yang

Peduli. 
(o)

Bila selama puluhan tahun kemampuan

intelegensi dianggap sebagai faktor penentu

keberhasilan seseorang, sebagai pengembang

aspek kognitif anak yang memungkinkan anak

dapat berpikir alternatif, sehingga banyak sekolah

yang menentukan penerimaan siswa mulai dari

SD atau menseleksi siswa SMU untuk masuk ke
jurusan IPA atau IPS dengan mendasarkan pada

hasil Tes Intelegensi siswa, maka sejak tahun

1990-an pandangan mengenai kecerdasan emosi-

sosial anak yang merupakan modal untuk
kesiapan mental dalam proses belajar telah
menggantikan pengaruh aspek intelegensi
terhadap keberhasilan seseorang di masa

depannya. Aspek-aspek kecerdasan emosi dan

sosial anak seperti rasa percaya diri, rasa ingin

tahu ( tidak apatis ), kemampuan mengontrol diri,
bekerjasama, bergaul dengan sesama,
berkonsentrasi, dan kemampuan berkomunikasi
serta rasa empati merupakan bekal yang lebih
penting untuk menghadapi segala'macam
tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil

secara akademis ( Megawangi ) ts)

Kemampuan melakukan empati akan
menyadarkan batin anak bahwa apa yang mereka

lakukan di samping dapat menyenangkan orang

lain, juga dapat mengusik batin orang. Kondisi
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ini menumbuhkan kemampuan sosial anak, yang

nantinya mengembangkan kepedulian sosial anak

terhadap lingkungan sekitar. Johnson dan

Medinnus ( 1 98 I ) mengatakan bahwa kematangan

sosial itu didapatkan dari belajar merespon
dengan cara yang disetujui lingkungan sosialnya,

kemampuan memainkan peran sosial yang
diterima dan mengembangkan sikap-sikap
sosialnya. (:)

Keluarga merupakan agen pertama dan

utama bagi sosialisasi anak, suatu proses

sepanjang hidup yang membantu seseorang

menjadi anggota suatu kelompok sosialnya
(keluarga, masyarakat, suku dsb), Proses itu
meliputi mempelajari segala macam sikap,
pandangan, kebiasaan, nilai, peran dan harapan

dari suatu kelompok sosial. Dengan demikian
individu itu dapat hidup dengan senang dan

berpartisipasi secara penuh di dalam kelompok
budayanya ( Goslin, 1969 di dalam Craig dan

Kermis, 1995 ). Walaupun merupakan proses

sepanjang hidup, namun sosialisasi yang terjadi
pada masa kanak-kanak banyak disetujui para ahli

akan menghasilkan perilaku yang menetap untuk
masa-masa berikutnya. Sosialisasi membantu

anak membentuk inti dari nilai, sikap, harapan

yang nantinya akan membentuk dirinya menjadi
orang dewasa ( Craig dan Kermis, 1995 1. 

rzl

Menurut UU No. 1 0 I 1992, keluarga yang

merupakan unit terkecil dalam masyarakat terdiri
dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya,

atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya

( BKKBN, 1992 didalam Sunarti, 2001 ). Untuk
dapat menumbuhkan kemampuan sosial,
keluarga perlu memiliki aturan, norrna yang

ditetapkan bagi seluruh kehidupan, termasuk
norrna hubungan antar anggota keluarga ( ayah -

ibu, orang tua-anak, anak - anak). tel

Jelas sekali peran ibu dan keluarga sangat

penting bagi tumbuh kembang anak di semua

aspek, perkembangan fisik, intelektual, emosi,

moral, kepribadian dan spiritual. Kebutuhan

dasar yang harus dipenuhi bagi anak agar dapat

mencapai tumbuh kembang optimal (Megawangi)

adalah kebutuhan akan kelekatan psikologis
(maternal bonding); kebutuhan akan stimulasi
fisik dan mental dimana diperlukan perhatian

besar dari orang tuanya, serta kebutuhan rasa

aman dimana anak memerlukan lingkungan yang

stabil dan aman. (s)


