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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Perkembangan pada bayi merupakan suatu proses yang hakiki, unik, 

dinamik dan berkesinambungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan 

bayi ada faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor 

bawaan yang diturunkan melalui instruksi genetik yang terkandung di dalam 

sel telur yang telah dibuahi, dan faktor lingkungan merupakan faktor di 

sekeliling bayi yang menentukan tercapai atau tidaknya potensi genetik 

(Widodo, 2008).  

Salah satu upaya tercapainya potensi genetik pertumbuhan dan 

perkembangan motorik bayi adalah dengan pemberian stimulasi. Stimulasi 

yaitu suatu kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0-6 tahun agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak dapat optimal (Departemen Kesehatan, 

2009). 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; Widodo 2008 ).  

Upaya stimulasi yang dimaksud dapat berupa tummy time exercise. 

Tummy time exercise yaitu latihan penumpuan berat badan dengan 

memposisikan bayi pada perut atau tengkurap. Manfaat dari tummy time 

exercise meningkatkan kontrol kepala dan menguatkan otot leher, bahu, 
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lengan dan punggung. Chartered Physiotherapist in Paediatrics 

merekomendasikan tummy time karena mencegah terjadinya delay atau 

penundaan bayi mendapatkan keterampilan-keterampilan gerakan.  

 Dalam penelitian Widodo (2009) exercise (terapi latihan) dengan 

posisi tengkurap pada bayi usia 1-4 bulan mampu meningkatkan kemampuan 

bayi mengangkat kepala. Dan dalam penelitian Guidetti (2011) yang 

memberikan perangkat bermain saat tummy time dengan sampel 2,5-3 bulan 

terdeteksi kualitas yang lebih baik dari pada awal percobaan dibandingkan 

pada akhir percobaan yang dibuktikan dengan durasi yang lebih lama dari 

kontrol leher melawan gravitasi. 

Kemampuan mengangkat kepala pada usia 3 bulan 45-90 derajat 

selama 1 menit sedangkan usia 4 bulan mampu mengangkat kepala selama 

lebih dari 1 menit. Kemampuan kontrol kepala sangat diperlukan dalam 

persiapan perkembangan selanjutnya pada bayi yang mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan lebih baik pada area motorik yang utama dalam 

kemampuan mengendalikan berbagai gerakan dan aktivitas fisik lainnya.   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh tummy time exercise   

terhadap kemampuan lama mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia 

3-4 bulan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat 

umum. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan topik  di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : Apakah ada pengaruh tummy time exercise terhadap kemampuan 

lama mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia  3 – 4 bulan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini akan lebih membahas pengaruh tummy time 

exercise terhadap kemampuan lama mengangkat kepala pada posisi tengkurap 

bayi usia  3 – 4 bulan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

tummy time exercise terhadap kemampuan lama mengangkat kepala pada 

posisi tengkurap bayi usia  3 – 4 bulan.  

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan dasar informasi ilmiah tentang pengaruh tummy time 

exercise terhadap kemampuan lama mengangkat kepala pada posisi 

tengkurap bayi usia 3 - 4 bulan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelayanan Kesehatan.  

Dari  penelitian  ini  dapat  menambah  aplikasi  dalam  penerapan  

kesehatan, terutama pada lingkup pediatri.  

b.  Bagi Peneliti.  

Sebagai pendalaman ilmu kesehatan sebelum terjun langsung di dalam 

masyarakat.  

 


