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Latar Belakang: Merangkak merupakan suatu tahapan tumbuh kembang bayi 

yang sangat penting bagi perkembangan fase berikutnya. Dalam fase pertumbuhan 

dan perkembangan bayi normal, fase merangkak berada pada usia 32 – 40 

minggu. terdapat 5 tahapan dari merangkak, yaitu : 1) the belly cawl, 2) the crab 

crawl, 3) the bear crawl, 4) the leapfog crawl, dan 5) the classic crawl. Salah satu 

stimulasi yang dapat diberikan pada fase ini, yaitu assisted crawling. Assisted 

cawling adalah suatu stimulasi dengan pemberian bantuan pada fase merangkak. 

Pada saat posisi four point saat latihan bertujuan untuk latihan penguatan otot 

leher, otot lengan, otot tungkai dan erector spine (meningkatkan kekuatan otot) 

serta untuk meningkatkan kontrol keseimbangan tubuh. 

Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh stimulasi assisted crawling terhadap 

kemampuan merangkak bayi usia 16 - 24 minggu. 

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik, 

yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat sesuai dengan keadaan 

yang ada. Responden dari penelitian ini sebanyak 16 orang, dengan 8 orang 

sebagai kelompok perlakuan (pemberian massage baby ditambah dengan 

stimulasi assisted crawling) dan 8 orang sebagai kelompok kontrol (massage baby 

saja). Penelitian ini dilakuan sebanyak 8 kali perlakuan pada 8 minggu. 

Pengukuran kemampuan merangkak dilakukan dengan kuisioner tahapan 

merangkak.   

Hasil Penelitian: Pemberian stimulasi assisted crawling pada kelompok 

perlakuan menghasilkan 5 responden yang memiliki post test nilai 3 dan 2 orang 

yang memiliki nilai 2. Sedangkan pada kelompok kontrol, 2 orang memiliki post 

test nilai 3, 6 orang memiliki nilai 2 dan 1 orang memiliki nilai 1. 

Kesimpulan: Ada pengaruh stimulasi assisted crawling terhadap kemampuan 

merangkak bayi pada usia 16-24 minggu dan juga selain stimulasi yang diberikan, 

peran handling di rumah juga dapat berpengaruh terhadap kemampuan merangkak 

bayi. 

Kata kunci: Merangkak, Stimulasi assisted crawling 



PENDAHULUAN 

Dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi normal, pada usia 16 – 

24 minggu adalah masa dimana otot leher, lengan dan tungkai mulai aktif 

bergerak dan sudah merupakan suatu gerakan yang komplek, terkontrol dan 

terkoordinasi (Anonim, 2012). Pada fase ini pemberian stimulasi assisted 

crawling dirasa tepat, karena stimulasi melatih penguatan otot leher untuk 

mengangkat kepalanya, protraksi bahu sehingga bayi dapat stabil pada saat 

menahan berat badan yang ditumpukan di kedua tangan, memiliki kekuatan otot – 

otot erector spine dan otot abdomen serta dapat melatih keseimbangan pada posisi 

four point. Bukan hanya untuk persiapan fase merangkak saja tetapi untuk duduk, 

berdiri dan berjalan. Fase merangkak berada pada usia 32 – 40 minggu 

(Epicentrum, 2011). Menurut Poretto 2013, terdapat 5 tipe merangkak, yaitu the 

belly crawl, the bear crawl, the crab crawl, the leapfrog crawl dan the classic 

crawl. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di Rumah Bersalin 

Annur dan Pusat Kesehatan PKU Muhammadiyah Kartasura yang digunakan 

peneliti sebagai tempat penelitian. Sebelum diberikan stimulasi, bayi diberikan 

massage terlebih dahulu dan hal ini bertujuan untuk persiapan seluruh jaringan 

tubuh sebelum diberikan stimulasi serta diharapkan dapat mencapai 

pengoptimalan tumbuh kembang bayi di usianya. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan pentingnya fase merangkak untuk 

tumbuh kembang bayi, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian  

“Pengaruh Stimulasi Assisted Crawling terhadap Kemampuan Merangkak pada 

Bayi Usia 16 – 24 minggu”. 



LANDASAN TEORI 

Dalam konsep dasar pemikiran tumbuh kembang bayi dikenal istilah 

motor control, motor learning dan motor development (Cheron, 2006). Motor 

Control menurut Brooks, seorang neurologist pada tahun 2002, motor control 

adalah sebuah studi tentang postur dan gerak yang dikendalikan oleh susunan 

saraf pusat untuk melakukan kontrol gerakan dan koordinasi tubuh (Cheron, 

2006). Motor Learning menurut Schmidt dan Lee seorang psikolog dan 

kinesiologist, motor learning merupakan proses adaptasi dari suatu pengalaman, 

yang mana di dalam prosesnya dapat terjadi perubahan secara permanen untuk 

menghasilkan suatu kemampuan (skill) (Vansant, 2003). 

 Sedangkan motor development erat kaitannya dengan motor behavior. 

Roberton seorang physical educator mengatakan, studi tentang motor 

development ini dapat berubah seiring dengan perubahan kebiasaan (motor 

behavior). Kebiasaan (motor behavior) yang dilakukan seorang bayi dalam 

kehidupan sehari hari tidak lepas dari peran serta motor control dan motor 

learning. Dapat dikatakan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan 

seorang bayi saat ini dapat dipengaruhi oleh kebiasaan masa lalu yang dilakukan 

bayi dalam kehidupan sehari – harinya (motor behavior), kebiasaan – kebiasaan 

itu terdiri atas banyaknya gerakan – gerakan yang dilakukan bayi (motor control) 

dan banyaknya pembelajaran skill yang dilakukan dalam kesehariannya (motor 

learning) (Cheron, 2006). 

Pertumbuhan dan perkembangan bayi bergantung juga dengan 

perkembangan motorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak 

tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak dan 

spinal cord (Hurlock, 2000). 

Dalam hal ini peran stimulasi yang diberikan kepada bayi (yang 

merupakan bantuan dari luar atau lingkungan) digunakan untuk memperkenalkan 

suatu informasi yang baru berupa gerakan atau posisi merangkak.kemudian 

merangsang sensoris dari sendi – sendi di tubuh yang artinya telah disampaikan 

pesan untuk diterima dan dipersepsi oleh otak dan stimulasi yang dilakukan 

berulang sebagai suatu proses pembelajaran sehingga menghasilkan suatu skill 



dan kebiasaan serta maturitas motorik yang diperlukan untuk berdiri dan berjalan 

telah matang dan siap untuk fase selanjutnya. 

Produksi myelin meningkat ketika bayi mulai merangkak. Hal ini penting 

karena myelin, lapisan zat neuron, membantu otak mengirim dan menerima pesan 

lebih cepat dan lebih jelas. Gerakan lintas-lateral merangkak memperkuat dan 

mengintegrasikan kedua belahan otak. Hal ini membantu untuk secara bersamaan 

mengkoordinasikan penggunaan kedua mata, kedua telinga, kedua tangan dan 

kedua kaki. Hal ini meningkatkan belajar dengan tidak hanya memungkinkan otak 

untuk berbagi informasi sensorik, tetapi dengan membantu otak mengambil 

informasi lebih cepat  dalam proses maturasi motorik kasar bayi (Tanner, 2012). 

Stimulasi assisted crawling merupakan stimulasi bayi untuk latihan 

merangkak dimana pada waktu tubuh bayi diposisikan seimbang antara kedua 

tangan dan lutut, terapis memberikan bantuan untuk latihan maju dan mundur 

yang tujuannya adalah untuk memperkuat otot – otot tungkai dan lengan sehingga 

siap untuk berdiri serta berjalan (Harvey, 2010).   

Menurut Porretto pada tahun 2013, terdapat 5 tahapan merangkak, yaitu 

the belly crawl (merangkak dengan menggunakan lengan, perut dan tungkai yang 

menempel di lantai) , the bear crawl (merangkak dengan menggunakan kedua 

tangan dan kaki, lutut dan perut tidak menempel di lantai), the crab crawl 

(merangkak dengan menggunakan kedua tangan, perut dan paha yang menempel 

di lantai tetapi kedua lutut dan kaki tidak menempel di lantai), the leapfrog crawl 

(merangkak dengan lengan dan tungkai memberntuk jembatan) dan the classic 

crawl adalah posisi merangkak dimana berat badan tubuh bertumpuan pada kedua 

tangan dan kedua lutut sehingga perut tidak menempel pada lantai. Terdapat 

beberapa manfaat dari merangkak, yaitu : menguatkan otot – otot lengan dan 

tungkai dan persiapan kondisi tubuh untuk fase berdiri dan berjalan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitik. 

Penelitian ini bertempat di Klinik Bersalin Annur dan Pusat Kesehatan PKU 

Muhammadiyah Kartasura. Pengambilan sampel di dua tempat yang berbeda 



dengan menggunakan kuesioner. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 

– Mei 2013. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 8 bayi di RB Annur 

sebagai kelompok perlakuan dan 8 bayi di PKU Muhammadiyah kartasura 

sebagai kelompok kontrol. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Assisted Crawling sedangkan 

variabel terikat adalah kemampuan merangkak pada bayi usia 16-24 minggu. 

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode dengan pre and post test with 

control group design. Responden terbagi menjadi 2 kelompok dengan 8 

responden di kelompok perlakuan dan 8 responden di kelompok kontrol. 

Penelitian ini dilakukan selama 8 minggu, dengan rata – rata usia bayi 

mulai dari 16 minggu (± 1,6). Setiap minggu dilakukan penilaian tahapan 

motoriknya baik pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol. 

Pengambilan data pertama adalah responden yang memenuhi kriteria inklusi dan 

ekslusi. Setelah itu orang tua responden mengisi informed concern, kuisioner data 

diri dan kuisioner aktifitas keseharian. Peneliti membagi responden menjadi 2 

kelompok, yaitu kelompok perlakuan, dengan diberikan stimulasi assisted 

crawling dan massage baby, serta kelompok kontrol yang hanya diberikan 

massage baby saja dan pada perlakuan ke 8 dilakukan pengukuran akhir (post 

test). 

Menurut Wicaksono, 2012, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tumbuh kembang bayi, yaitu : (1) Usia, (2) Jenis Kelamin, (3) Berat Badan dan  

Panjang Badan, dan (4) Faktor eksternal seperti stimulasi dan lingkungan. 

Dari beberapa ulasan dan data-data yang telah di paparkan, maka dapat 

dijelaskan bahwa semakin banyak stimulasi (handling) yang dilakukan orang tua 

responden di rumah, ditambah massage baby yang dilakukan secara rutin serta 

stimulasi assisted crawling untuk stimulasi merangkak yang ditujukan untuk 

persiapan dan penguatan otot – otot tubuh responden, maka semakin cepat 

perkembangan kemampuan merangkak bayi sesuai dengan perkembangan 

usianya. 



Dengan kurangnya stimulasi (handling) yang dilakukan orang tua 

responden di rumah, walaupun hanya dengan massage baby saja setiap 1 minggu 

sekali tanpa stimulasi, maka  perkembangan kemampuan merangkak bayi akan 

lebih lambat dari pada yang diberikan tambahan stimulasi tumbuh kembang 

setelah massage baby. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

a. Ada pengaruh assisted crawling terhadap kemampuan merangkak pada bayi 

usia 16 – 24 minggu. 

b.  Pada usia 16 – 24 minggu tahapan merangkak bayi berada di tahapan 2 (the 

crab crawl) dan tahapan 3 (the bear crawl). 

c. Semakin sering stimulasi (handling) yang dilakukan orang tua bayi, ditambah 

massage baby serta stimulasi tumbuh kembang yang rutin, maka akan 

semakin cepat dan optimal pertumbuhan dan perkembangan motorik dan 

sensorik bayi yang sesuai dengan usianya. 

d. Apabila kurangnya stimulasi (handling) yang dilakukan orang tua bayi, maka 

pertumbuhan dan perkembangan kemampuan merangkak bayi akan lambat 

dan kurang optimal dibandingkan dengan bayi yang di stimulasi secara rutin. 

Saran 

a. Bagi Orang Tua Bayi 

Agar orang tua melakukan stimulasi tumbuh kembang berupa assisted 

crawling setiap hari selama 5 menit sampai bayi usia 40 minggu. 

b. Bagi Fisioterapis 

Pada saat melakukan massage baby agar fisioterapis menambahkan stimulasi 

untuk tumbuh kembang bayi dan untuk usia 16 – 40 minggu dapat diberikan  

stimulasi assisted crawling. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini menjadikan evidence based theory untuk stimulasi tumbuh 

kembang bayi dan pengembangan keilmuan fisioterapi pediatric. 

 



d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut mengenai stimulasi 

tumbuh kembang bayi agar penelitian yang akan datang dapat lebih baik lagi. 
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