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ABSTRAK
Keterlambatan perkembangan merupakan keadaan keterlambatan motorik kasar, motorik halus,
bahasa atau bicara, dan personal sosial atau kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor yang memengaruhi keterlambatan perkembangan anak anak usia 3-5 tahun di SLB
Negeri 1 Makassar. penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan crossectional study, dengan 35
sampel. Data dikumpulkan menggunakan kusioner, observasi dan wawancara. Analisis data
menggunakan tabulasi, editing, dan coding dilanjutkan uji chi-square dengan derajat kemaknaan α=0,05
untuk ρ < 0,05. Hasil penelitian ini Ada pengaruh antara pola asuh orang tua dengan keterlambatan
perkembangan anak usia 3-5 tahun dan ada pengaruh antara lingkungan bermain dengan keterlambatan
perkembangan anak usia 3-5 tahun di SLB Negeri 1 Makassar.
Kata Kunci: keterlambatan perkembangan, anak usia 3-5 tahun
ABSTRACT
Developmental delay is a state of gross motor delays, fine motor, language or speech, and personal
social or independence. The pupose of this study was to determine the factors that influence delays in
the development of children aged 3-5 years at the one makassar special school. This type of research
is descriptive with a cross-sectional study approach, with thrty-five samples. Data collected using
questionnaire, observation, and interview. Data analysis uses tabulation, eiting, and coding followed
by a square test with a significance level of α=0,05 of ρ < 0,05. There is an influence between parents’
foster care with delays in the development of children aged 3-5 years and there is an influence between
the playing environment and delays in the development of children agen 3-5 years in SLBN 1 Makassar.
Keywords: developmental delays, children 3-5 years olds
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