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ABSTRAK 
 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
 
SRI ASKARIANI DANIATI 
“PENGARUH BABY SOLUS PER AQUA (SPA) TERHADAP KEMAMPUAN 
MOTORIK KASAR BAYI USIA 6 - 9 BULAN” 
(Terdiri dari 26 Halaman, V Bab, 5 Tabel, 3 Gambar) 
(Dibimbing oleh: Umi Budi Rahayu, SST.Ft., M.Kes.dan Noor Aini, MM) 
 
Latar belakang: Upaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada awal-awal 
kehidupan bayi sangat penting. Pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak berbeda-
beda, untuk mengungkapkan kemampuan motorik, anak harus mempersepsikan sesuatu di 
lingkungan agar memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi 
mereka untuk bergerak. Salah satu caranya adalah dengan pemberian baby spa yang 
merupakan metode kombinasi antara hidroterapi (terapi air) dan massage (pijat). Tujuan 
penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pemberian baby spa terhadap kemampuan 
motorik kasar bayi usia 6-9 bulan. Metode penelitian: Quasi Experiment dengan pre dan 
post Test with control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi di 
Posyandu Desa Gonilan yang memenuhi kriteria inklusi. Total sampel sebanyak 12 
responden dengan rincian pada kelompok perlakuan 6 responden sedangkan kelompok 
kontrol 6 responden. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan uji Mann Whitney . 
Hasil penelitian: Pada uji beda pengaruh dengan menggunakan Mann-Whitney, 
menunjukkan Hasil p= 0,002 < 0,05 yang berarti ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap kemampuan 
motorik kasar bayi. 
Kata kunci: Baby Spa, Motorik Kasar, usia 6 – 9 Bulan 
  



 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tercapainya tumbuh kembang yang optimal tergantung pada potensi 

biologiknya. Tingkat tercapainya potensi biologik seorang merupakan hasil 

interaksi   berbagai   faktor   yang   saling   berkaitan   yaitu   faktor   genetik, 

lingkungan bio psikososial, dan perilaku. Proses yang unik dan hasil akhir 

yang   berbeda–beda   yang   memberikan   ciri   tersendiri   pada   setiap   

anak (Soetjiningsih, 1995). 

Setiap anak akan melewati tahap tumbuh kembang secara fleksibel dan 

berkesinambungan. Tumbuh kembang pada masa anak sudah dimulai sejak 

dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Hal ini sesuai dengan pengertian 

anak, menurut WHO, yaitu sejak terjadinya konsepsi sampai usia 18 tahun. 

Hampir sepertiga dari masa kehidupan manusia dipakai untuk mempersiapkan 

diri guna menghadapi dua per tiga masa kehidupan berikutnya. Oleh karena 

itu,   upaya   untuk   mengoptimalkan   tumbuh   kembang   pada   awal–awal 

kehidupan bayi dan anak adalah sangat penting. Pencapaian suatu kemampuan 

pada setiap anak berbeda – beda, tetapi ada patokan umur tertentu untuk 

mencapai kemampuan tersebut yang sering disebut dengan istilah  mileston 

(Moersintowarti, 2002). 

Teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika motorik anak 

adalah Dynamic System Theory (Teori Sistem Dinamik) yang dikembangkan 

oleh Thelen dan Whiteneyerr (dalam As’adi, 2010) Teori Sistem Dinamik 



 

mengungkapkan bahwa untuk mengungkapkan kemampuan motorik, anak 

harus mempersepsikan sesuatu di lingkungan mereka yang memotivasi 

mereka yang melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka tersebut 

untuk bergerak. 

Menurut Permenkes No.1205/Menkes/X/2004, spa merupakan upaya 

tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan 

menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi antara hidroterapi 

(terapi air) dan massage (pijat) yang dilakukan secara terpadu untuk 

meyeimbangkan tubuh, pikiran serta perasaan.  

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian baby spa terhadap kemampuan 

motorik kasar bayi usia 6-9 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Kemampuan Motorik Bayi 

a. Definisi Kemampuan Motorik 

Kemampuan motorik berasal dari alih bahasa inggris motor 

ability, apabila motor diterjemahkan menjadi “gerak” juga 

diterjemahkan dari istilah movement dan motion.  Padahal ketiga istilah 

tersebut secara spesifik memiliki arti berbeda. Motor merupakan gerak 

dari dorongan dalam yang diarahkan kepada beberapa maksud lahiriah 

dengan ujud keterampilan rendah, dan movement mempunyai  

pengertian gerak lahiriah yang dapat diamati dan ia mementingkan 

ketepatan. Sedangkan motion merupakan unsur  penting dalam 

olahraga, yang didalamnya mengandung perlawanan terhadap usaha 

pada waktu melakukan gerak (Sukintaka, 2004:79). 

Bayi memiliki 4 kemampuan yaitu motorik kasar, motorik 

halus, bahasa dan sosial. Bayi yang sedang berkembang bila tidak 

diberi stimulus atau rangsangan dapat mengalami keterlambatan dalam 

tumbuh kembangnya (Campbell, 2001). Masalah yang timbul adalah 

kemampuan motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan bayi 

untuk menggerakkan otot-otot besarnya dalam melakukan aktifitas 

yang sesuai dalam panduan perkembangan anak 0-12 bulan. 

Kemampuan Motorik Kasar Bayi Usia 6 – 9 Bulan: 



 

- Usia 6 bulan :  Dapat tengkurap dan terlentang dengan bagus. 

   Posisi “Airplane” 

    Dapat di dudukkan dan menumpu pada kedua 

tangannya. 

- Usia 7 bulan :  Dapat merangkak dengan baik. 

- Usia 8 bulan :  Mampu duduk sendiri dan mengambil posisi 

ongkong-ongkong dan bertahan sebentar. 

- Usia 9 bulan :   Duduk sendiri 

    Belajar berdiri dengan berpegangan meja, kursi, 

dll. 

Permasalahan akan timbul pada usia tumbuh kembang yang 

akan mempengaruhi proses, disini penulis membatasi bahan yang akan 

diambil dalam masalah yang akan timbul akibat kurangnya stimulasi 

pada bayi, karena rangsangan atau stimulasi pada bayi merupakan hal 

yang penting dalam proses tumbuh kembang.  

b. Konsep Perkembangan Motorik Bayi 

Perkembangan bayi menganut asas : 

1) Berlangsung terus menerus sejak pembuahan sampai dewasa serta 

dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Perkembangan 

motorik bayi akan lebih cepat bila bayi mendapat latihan yang 

cukup. 

2) Tumbuh kembang tergantung kematangan (maturitas) susunan saraf.  



 

3) Urutan perkembangan setiap bayi selalu sama, tetapi kecepatannya 

berbeda. 

4). Reflek primitif akan hilang dan digantikan dengan gerakan yang 

disadari. Reflek primitif ialah gerakan yang tidak disadari, 

berlangsung secara otomatis dan pada usia tertentu harus sudah 

hilang karena dapat menghambat gerakan yang disadari.  

5). Arah perkembangan dari atas ke bawah. 

 

2. Baby Spa 

Istilah “spa” berasal dari nama kota di Belgia, yaitu Kota Spa. Secara 

tradisional, istilah spa digunakan untuk menunjuk sebuah tempat yang 

memiliki banyak sumber air. Secara Modern, istilah spa digunakan untuk 

menunjuk sebuah tempat yang mewah dan nyaman, yang menggunakan 

media air sebagai media dasar untuk setiap perawatan tubuh yang 

dilakukan. Ada pendapat lain yang menyatakan spa berasal dari singkatan 

solus per aqua, yaitu sebuah metode perawatan tubuh yang menggunakan 

media air. 

Menurut Permenkes No.1205/Menkes/X/2004, spa merupakan upaya 

tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan 

menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi antara hidroterapi 

(terapi air) dan massage (pijat) yang dilakukan secara terpadu untuk 

meyeimbangkan tubuh, pikiran serta perasaan. 

Spa adalah perawat tubuh dengan menggunakan media air. Bayi dan 

anak yang diterapi dengan spa akan terlihat lebih segar, sehat, dan 



 

bersemangat. Manfaat lain dari spa pada bayi dan anak adalah 

meningkatkan gerakan motorik anak, meningkatkan jumlah makanan yang 

diserap tubuh (termasuk ASI- air susu ibu), meningkatkan imunitas anak. 

spa juga bermanfaat untuk mendeteksi kelainan tumbuh kembang pada 

bayi dan anak secara dini (Yahya, 2011). 

a. Hidroterapi 

Air dapat digunakan sebagai media relaksasi, mempertahankan dan 

memperbaiki gerakan sendi, melatih otot yang lemah, dan meningkatkan 

kemampuan berjalan. Bayi yang sering diterapi spa otot-ototnya akan 

lebih terlatih. Bayi tersebut juga akan lebih cepat untuk berjalan 

(Sutawijaya, 2010) 

Sejak dalam kandungan, bayi sudah berenang dalam air ketuban 

selama 9 bulan. Setelah lahir kemampuan berenangnya tinggal 

ditingkatkan saja karena pada dasarnya suatu mekanisme tertentu pada 

tubuh bayi yang membuatnya dapat kuat berada dalam air. Secara 

otomatis, sama seperti ketika mereka menghabiskan sembilan bulan 

pertama di dalam cairan ketuban. 

Bayi yang belajar bergerak didalam air biasanya akan mampu 

berjalan lebih awal dibandingkan dengan bayi-bayi lainnya karena 

kemampuan kontrol otot-otot mereka lebih meningkat. Kemampuan 

kontrol motorik bayi akan berkembang lebih pesat daripada jika ia hanya 

bermain di lantai, karena pada saat berenag didalam air, efek gravitasi 

sangat rendah sehingga memungkinkan untuk bayi bergerak lebih 

banyak dan semua otot pun dapat bekerja dengan optimal (Yahya, 2011) 



 

b. Pijat Bayi 

Roesli (2008) menyatakan bahwa pijat bayi adalah seni perawatan 

kesehatan dan pengobatan yang dikenal sejak awal manusia diciptakan 

didunia serta telah dipraktekkan sejak berabad-abad tahun silam secara 

turun temurun oleh dukun bayi. Yang disebut dengan bayi adalah anak 

yang berumur 0-12 bulan. 

Sentuhan dan pandangan mata antara orang tua dan bayi mampu 

mengalirkan kekuatan jalinan kasih sayang diantara keduanya yang 

merupakan dasar komunikasi untuk memupuk cinta kasih secara timbal 

balik, mengurangi kecemasan, meningkatkan kemampuan fisik serta rasa 

percaya diri (Sutcliffe, 2002). 

Menyentuh si kecil sama artinya dengan memijat atau mengurut. 

Semua sentuhan akan menimbulkan efek positif. Jika tindakan 

menyentuh si kecil dilakukan secara teratur dan sesuai tehnik pemijatan, 

manfaat yang dihasilkan akan semakin besar.  

Pada usia 3 bulan ke atas, bayi mampu menerima rangsangan dan 

sentuhan dengan tekanan sebagaimana pijatan bayi pada umumnya. 

Semakin bartambah usia, kekuatan ototpun semakin meningkat. Dengan 

begitu, gerakan pemijatan pada anak dapat dilakukan dengan waktu lebih 

lama. Pada rentang usia ini, perkembangan saraf sangat pesat sehingga 

pemijatan diharapkan membantu pematangannya. 

 

A. Rancangan Penelitian 



 

Kelompok baby spa 

 

Kelompok Kontrol 

 

 

Gambar. 3.1. Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

O1 : pre test kelompok Baby Spa 

O2 : post test kelompok Baby Spa 

X1 : perlakuan Baby Spa 

X0 : tidak diberikan Baby Spa 

O3 : pre test kelompok kontrol 

O4 : post test kelompok kontrol 

1. JenisPenelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen 

semu / Quasi Experiment. 

2. DesainPenelitian 

Desain penelitian ini adalah  Pre  and Post Test with Control 

Group Design. Dalam  penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok. 

Kelompok I diberikan perlakuan berupa baby spa secara rutin 3 kali dalam 

satu minggu selama 4 minggu, dan kelompok  II tidak diberikan  

perlakuan berupa baby spa. Diawali dengan pre test sebelum dilakukan 

perlakuan dengan menggunakan Gross Motor Functional Measure 

O1 

O4 O3 

 X0 

O2 

 X1 



 

(GMFM), kemudian post test dilakukan setelah 4 minggu (penelitian 

selesai). 

1. Hasil Penelitian 

a. Karakteristik responden menurut umur 

Tabel  1. Karakteristik responden di Posyandu Gonilan menurut umur 

Usia (hari) Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
185-199 3 50,00 1 16,67 
200-214 1 16,67 2 33,33 
215-229 1 16,67 3 50,00 
230-244 1 16,67 0 0 
Jumlah 6 100 6 100 

       Sumber: Data primer diolah 2012 

Berdasarkan Tabel 1, responden terbanyak pada kelompok 

perlakuan berusia 185-199 hari sebanyak 3 responden (50,00%), 

sedangkan responden terbanyak pada kelompok kontrol berusia 215-

229 hari sebanyak 3 responden (50,00%).  

b. Karakteristik responden menurut jenis kelamin 

Tabel  2. Karakteristik responden menurut jenis kelamin 

No Jenis 
Kelamin 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
1. Laki-laki 5 83,33 2 33,33 
2. Perempuan 1 16,67 4 66,67 
 Jumlah 6 100 6 100 
Sumber: Data primer diolah 2012 

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa jumlah responden 

laki – laki pada kelompok perlakuan baby spa berjumlah 5 responden, 

dan perempuan 1 responden. Pada kelompok tanpa perlakuan baby 



 

spa jumlah responden laki – laki sebanyak 2 responden, dan 

perempuan 3 responden. 

 

c. Hasil penilaian GMFM 

Tabel 3. Hasil penilaian GMFM  

Skor Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

29 – 32 4 66,66 3 50,00 
33 – 36 1 16,67 2 33,33 
37 – 40 1 16,67 1 16,67 
Jumlah 6 100 6 100 

Sumber: Data primer diolah 2012 

Berdasarkan tabel 3, nilai GMFM pada kelompok perlakuan 

jumlah skor terbanyak 29 – 32 yaitu 4 responden dengan prosentase 

66,66%. Pada kelompok kontrol skor terbanyak 29 – 32 yaitu 3 

responden dengan prosentase 50,00%. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan dalam penelitian 

ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh baby spa terhadap kemampuan 

motorik kasar bayi. 

 

B. Saran 

1. Bagi orang tua 

Orang tua diharapkan untuk selalu memperhatikan perkembangan anak. 

Dengan pemberian baby spa perkembangan anak akan meningkat sehingga 

dapat mencegah adanya keterlambatan tumbuh kembang. 



 

2. Bagi Peneliti Lain 

Untuk penelitian yang lebih baik maka perlu penambahan jumlah 

kelompok bayi yang di teliti, waktu penelitian yang lebih lama dan 

perbandingan jumlah sample laki-laki dan perempuan yang seimbang, 

sehingga dapat diraih hasil yang luas dan lebih signifikan. 
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