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Lampiran 2 

 

 

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 

 

1. Saya adalah Rolyta Nastiti Awantari, Mahasiswi Program Studi Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dengan ini meminta Putra / Putri 

Bapak / Ibu untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang 

berjudul “Perkembangan motorik halus anak usia 2-3 tahun diasuh ibu 

rumah tangga dibandingkan yang diasuh  di tempat penitipan anak”. 

 

2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara status 

gizi anak dengan perkembangan motorik halus anak usia 2-3 tahun antara 

yang diasuh ibu rumah tangga dengan yang di tempat penitipan anak. 

 

3. Setelah dilakukan penelitian ini dan diperoleh hasil, diharapkan akan 

bermanfaat, baik manfaat bagi peneliti, institusi terkait dan masyarakat. 

Diantaranya dapat menambah kepustakaan ilmu khususnya dalam masalah 

perkembangan anak dan tempat penitipan anak, dapat dijadikan sebagai 

dokumentasi dan sabagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya untuk menambah kajian maupun referensi, bagi masyarakat  dapat 

memberikan informasi tentang perbedaan tingkat perkebangan motorik halus 

anak usia 2-3 tahun antara diasuh ibu rumah tangga dibandingkan dengan 

ditempat penitipan anak. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi 

petunjuk dalam membentuk pola asuh anak yang baik serta dapat menambah 

kepustakaan ilmu dan menjadi masukan dalam pengembangan Program Studi 

Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Penelitian ini akan 

berlangsung mulai bulan Mei 2014 sampai Juni 2014, dengan sampel anak 

usia 2-3 tahun di TPA Samupahita Jl. Veteran 17 Malang, TPA Insan Permata 

Jl. Akordion Utara Tunggulwulung Malang, dan Kelurahan Tlogomas 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 



76 
 

 
 

4. Peneliti melakukan informed consent dengan orang tua responden, kemudian 

orang tua responden diminta untuk menandatangani surat persetujuan 

kesediaan untuk putra dan putrinya menjadi responden. Setelah mendapat 

persetujuan dari orang tua, peneliti melakukan pemeriksaan perkembangan 

motorik halus pada anak dengan menggunakan instrument Denver II, 

sekaligus melakukan interpretasi hasil pemeriksaan motorik halus. Setelah 

data terkumpul, data direkap dan dimasukkan pada analisis data. 

 

5. Anda berhak menentukan pilihan bersedia atau tidak bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Untuk itu 

anda tidak akan dikenai sanksi apapun. 

 

6. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan. 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

Rolyta Nastiti Awantari 

0910763050 

 

 

 

 

 


