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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Sekarni (2011), untuk mencapai tumbuh kembang optimal 

bayi membutuhkan tiga hal yaitu pola asuh, pola asih, dan pola asah. Pola 

asuh merupakan kebutuhan akan  nutrisi, perawatan kesehatan, beraktivitas, 

istirahat, pemberian imunisasi dasar lengkap, perumahan, pakaian dan 

perawatan dasar kesehatan. Pola asih yaitu pemberian kasih sayang. 

Pemberian kasih sayang (asih) ini yang akan memberikan rasa aman dan 

percaya diri pada anak. Pola asah, adalah pemberian stimulasi/rangsangan 

juga perlu diberikan sejak dini, bahkan sejak kehamilan usia 6 bulan. 

Selanjutnya stimulasi diberikan sesuai dengan tahapan usia si kecil.  

Seperti kita ketahui tahap awal dari tumbuh kembang manusia diawali 

dari masa neonatuas atau bayi lahir adalah mulai dari bayi lahir hingga usia 

satu bulan atau neonates adalah bulan pertama selama periode neonatal bayi 

mengalami pertumbuhan. Periode neonatal yang berlangsung merupakan 

waktu perubahan fisik yang dramatis pada bayi baru lahir (Hamilton, 1995). 

Kebanyakan bayi yang baru lahir memiliki bentuk kepala lonjong atau 

tidak rata terutama jika dilahirkan secara normal  karena harus melewati jalan 

lahir.  Di kepala bayi akan terlihat ada area lembut di bagian atas yang mana 

tulang tengkorak belum tumbuh secara bersama-sama. Daerah ini disebut 

dengan fontanels (ubun-ubun) yang membantu bayi melalui jalan lahir 
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sempit. Fontanels ini akan mengeras secara alami ketika berusia 6-20 bulan. 

Ukuran kepala bayi akan terus tumbuh, tapi karena tulang tengkorak bayi 

masih mudah dibentuk, maka terlalu banyak menghabiskan waktu dalam satu 

posisi yang sama bisa mengakibatkan perubahan bentuk kepala bayi (Speltz, 

2012).   

Oleh karena itu bentuk optimalan tumbuh kembang yang diberikan 

orang tua sangat berpengaruh, yaitu dalam pola pola asuh bayi saat masa 

nenonatus tersebut. Pola asuh tersebut dapat berupa dalam kebiasaan tidur 

bayi. Kebiasaan tidur yang dilihat adalah dari posisi tidur yang sering 

digunakan, posisi tidur saat menyusui dan juga alas kepala saat tidur yang 

digunakan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi bentuk kepala apabila 

dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dan dilakukan berulang kali. 

Sebelum daerah fontanels tersebut mengeras, maka bentuk kepala bayi 

masih bisa berubah-ubah, salah satu caranya adalah dengan mengubah posisi 

bayi seperti saat ia sedang tidur. Bentuk kepala bayi yang paling umum 

adalah terlihat agak lonjong jika dilihat dari atas, tapi jika dilihat dari 

belakang lebih datar pada satu sisi dan telinga pada sisi datar tersebut 

mungkin terlihat seperti maju ke depan. Bentuk kepala ini paling sering 

terjadi pada bayi yang menghabiskan sebagian besar waktunya terlentang di 

tempat tidur. 

Karena hal-hal tersebut maka akan mudah terjadinya perubahan 

bentuk dan riskan terjadinya trauma. Beberapa jenis perubahan bentuk 

kepala diantaranya plagiochephaly, brachychepaly, dolicochepaly. Seiring 
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dengan berjalannya waktu, tulang rawan akan berubah menjadi keras karena 

ada penyatuan beberapa bagian tulang tersebut (Sulistyawati, 2014).  

Speltz tahun 2012 melakukan penelitian secara signifikan bahwa 

plagiochephaly murni hanya sebagai masalah estetik. Dimana Terminologi 

estetika adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Maka 

dari itu dalam penelitian ini penulis akan melihat akibat dari kebiasaan pola 

asuh tersebut yang dapat mengakibatkan perubahan estetika pada bentuk 

kepala bayi. 

Berlandaskan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul 

penelitian “Pengaruh Hubungan Kebiasaan Tidur Bayi dengan Bentuk Kepala 

Bayi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat kita ambil rumusan 

masalahnya adalah Apakah ada Hubungan Kebiasaan Tidur Bayi dengan 

Bentuk Kepala Bayi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan kebiasaan tidur 

bayi dengan bentuk kepala bayi.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan  

memperkaya keilmuan tentang hubungan kebiasaan tidur bayi dalam 

proses perkembangan struktur kepala bayi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Bagi orang tua  

Dapat menambah pengetahuan tentang cara memenuhi kebutuhan 

tepat bagi 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


