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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam pengoptimalan tumbuh kembang motorik bayi, motor control, motor 

learning, dan motor development merupakan konsep dasar pemikiran tumbuh 

kembang bayi. Motor control difokuskan pada kontrol dan koordinasi tubuh, seperti 

pada saat mempertahankan postur dan melakukan gerakan. Sedangkan pada motor 

learning difokuskan pada motor skills yang mempelajari tentang gerakan-gerakan 

terampil dan motor development memiliki keterkaitan dengan studi-studi tentang 

reflex, dimana tidak lepas dari masalah motor control refleks (Cheron, 2006).  

Salah satu upaya pengoptimalan pertumbuhan dan perkembangan motorik 

bayi adalah dengan pemberian stimulasi. Menurut Soetjiningsih pada tahun 1998, 

stimulasi merupakan suatu rangsangan yang datang dari lingkungan luar individu 

bayi, dan merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 

bayi. Pemberian stimulasi dapat berupa terapi latihan yang merupakan bentuk latihan 

untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kondisi yang lebih baik dan akan 

memberikan rangsangan pada tubuh secara berkelanjutan (Hall dan Brody, 2004 

dalam jurnal penelitian Widodo 2008) dan dalam hal ini dapat dilakukan dengan 

pemberian stimulasi assisted crawling yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 

otot, keseimbangan, kemampuan motorik serta membantu mempersiapkan tubuh bayi 

secara umum untuk ke fase tumbuh kembang selanjutnya (Harvey, 2010).  
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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 ini dapat mempersiapkan kekuatan otot, koordinasi dan 

keseimbangan yang diperlukan untuk fase selanjutnya. 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. 

Assisted crawling 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 yang juga dapat 

membantu melatih keseimbangan pada saat duduk. Jadi bukan hanya bermanfaat pada 

fase merangkak saja, tetapi assisted crawling juga bisa menyempurnakan fase duduk 

bayi di usia 24 -28 minggu. 

Menurut Peter Fysh seorang dokter spesialis anak, chiropractor dan anggota 

ICA Amerika Serikat mengatakan, merangkak menuntut pemakaian kaki dan tangan 

yang berlawanan secara simultan dalam gerakan timbal-balik. Tiap gerakan seperti ini 

menuntut pemakaian kedua belahan otak kiri dan kanan dalam sebuah koordinasi 

neurologis yang kompleks (Pramitha, 2012). Menurut Promislow dalam jurnal yang 
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di tulis oleh Tanner pada tahun 2012, merangkak tidak hanya memperkuat leher, 

lengan, tungkai dan tulang belakang, tetapi mekanisme merangkak benar-benar 

merangsang berbagai wilayah otak yang mempengaruhi kemampuan anak untuk 

belajar.  

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”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian, 

yaitu Apakah ada pengaruh stimulasi assisted crawling terhadap kemampuan 

merangkak  pada bayi usia 16 – 24 minggu ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stimulasi assisted 

crawling terhadap kemampuan merangkak pada bayi usia 16 – 24 minggu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis terhadap kemampuan merangkak bayi usia 16 – 24 minggu. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengembangan keilmuan 

tentang terapi latihan untuk meningkatkan kemampuan motorik  bayi. 

2. Manfaat Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan  dapat mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi orang tua bayi 

Dapat menambah pengetahuan tentang cara menstimulasi bayi  

b. Bagi Fisioterapi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu fisioterapi. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya mengenai 

aspek yang sama secara mendalam.  


