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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). 
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Kemampuan gerak ditentukan oleh perkembangan kekuatan otot, 

tulang, dan koordinasi otak untuk menjaga keseimbangan tubuh (Widyastuti 

dan Widyani, 2007). Pada anak usia 6 sampai 9 bulan perkembangan motorik 

kasar diawali dengan duduk tanpa pegangan, berdiri dengan pegangan, 

bangkit untuk berdiri dan bangkit terus duduk. 

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.  

Manfaat dari baby spa itu sendiri adalah dimana hidroterapi dapat 

merangsang gerakan motorik bayi. Dengan bermain air, otot-otot bayi akan 

berkembang dengan sangat baik, persendian tumbuh secara optimal, 

pertumbuhan badan meningkat dan tubuh pun menjadi lentur. Kemampuan 

motorik bayi akan berkembang lebih pesat daripada jika ia hanya bermain di 

lantai, karena pada saat berenang di dalam air, efek gravitasi sangat rendah 
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sehingga memungkinkan bayi dapat bergerak lebih banyak dan semua otot 

dapat bekerja denga optimal. sedangkan manfaat dari pijat yaitu dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kepercayaan diri, 

meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan berat badan dan dapat mendeteksi 

adanya kelainan tumbuh kembang (Nadjibah, 2011). 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh baby spa terhadap kemampuan motorik kasar bayi usia 

6 - 9 bulan? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian baby spa terhadap kemampuan 

motorik kasar bayi usia 6-9 bulan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar bayi 

sejak dini. 

2. Sebagai pengetahuan bagi orang tua akan pentingnya pemberian baby spa 

sebagai stimulasi motorik kasar bayi. 

 

 

 


