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ABSTRAK 

Dampak jangka pendek gizi buruk terhadap perkembangan anak adalah anak akan menjadi 
apatis, gangguan bicara dan gangguan perkembangan yang lain. Sedangkan dampak jangka 
panjang adalah penurunan skor intelligence quotient (IQ), penurunan perkembangan kognitif, 
penurunan integrasi sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa 
percaya diri dan tentu saja merosotnya prestasi akademik di sekolah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mempelajari Hubungan Pola Asuh Orang Tua, dan Status Gizi Balita dengan 
Perkembangan Balita usia 4-5 Tahun di PAUD Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu. 
Jenis penelitian ini adalah Survei Analitik dengan Desain Cross Sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita usia 4-5 tahun di PAUD Dharma Wanita 
Persatuan Provinsi Bengkulu tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 32 orang ibu balita. Sampel 
sebanyak 32 orang ibu balita.Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer 
dan sekunder.Teknik analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat dengan uji 
Chi-Square (χ2). Hasil penelitian diketahui dari 32 balita terdapat 26 ibu balita (81,3%) 
memiliki pola asuh orang tua demokratis, 25 ibu balita (78,1%) memiliki balita dengan status 
gizi baik, 28 ibu balita (87,5%) yang memiliki balita dengan perkembangan baik. Tidak ada 
hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan balita di PAUD 
Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu.Tidak ada hubungan yang signifikan antara status 
gizi dengan perkembangan balita di PAUD Dharma Wanita Persatuan Provinsi 
Bengkulu.Diharapkan orang tua dapat menerapkan pola asuh yang baik, memenuhi kebutuhan 
nutrisi dan memberikan stimulasi perkembangan anak secara optimal. 
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