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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Kebiasaaan bedong sudah ada sejak dahulu kala sekitar abad ke 20 

kebiasaan masyarakat Asia termasuk Indonesia masih mempercayai tradisi 

membedong atau  membungkus bayi yang baru lahir dengan selimut agar 

kakinya lurus. Tetapi  jika tidak dilakukan dengan teknik yang benar, 

membedong bayi dapat meningkatkan risiko terhadap beberapa kondisi 

kesehatan. Bedong adalah tradisi yang telah berusia berabad-abad yang 

dipercaya dapat membuat bayi merasa masih berada dilingkungan rahim yang 

hangat. Membedong bayi juga dikenal dapat  menenangkan bayi yang rewel 

karena belum terbiasa terhadap suara dari dunia luar (Junaidi, 2006).  

Cara membedong pun bervariasi. Ada yang membedong dengan 

ketat ataupun longgar. Tapi umumnya yang dianut di Indonesia adalah 

membedong dengan ketat untuk mencapai tujuan membedong.banyak 

masyarakat berfikir bedong, Membuat tidur lebih nyenyak dan bayi lebih 

tenang karena bayi merasa dipeluk. Menghangatkan tubuh bayi, Mencegah 

kaki bengkok pada bayi, Mencegah kaki membuka, Memudahkan dalam 

memegang dan menggendong bayi, pemberian bedong bayi dilakukan sampai 

usia bayi 3 bulan karna usia 3 bulan lebih bayi mulai banyak gerak dan rewel 

jika diberi bedong (Junaidi, 2006).  

Pemakaian bedong bayi dilakukan 3 kali dalam sehari selama 2 jam 

pemakaian atau lebih (Junaidi, 2006). 
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Perkembangan pada anak meliputi berbagai aspek yaitu 

perkembangan kognitif, bahasa, emosi, sosial dan motorik. Perkembangan 

motorik yang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan ini 

dapat ditinjau dari motorik halus dan kasar yang bisa dilihat sejak neonatus 

(Nelson, 1999).  

Bayi pada usia 3 bulan yang memiliki kemampuan mengontrol 

kepala, mampu mengangkat kepalanya 45 derajat selama 30 detik (Oktaria , 

2002).  

Perkembangan  bayi terjadi reflex primitif  muncul pada sebelum 

kelahiran, biasanya berkembang di dalam rahim, sedangkan postural yang 

reaksi meluruskan, dan respon gerakan untuk menjaga keseimbangan atau 

keseimbangan berkembang pada masa bayi (Yanto, 2011). 

Dalam pertumbuhan perubahan-perubahan yang terjadi mengikuti 

pola cephalocaudal dan proximodistal.  Maksud cephalocaudal adalah 

perubahan-perubahan terbesar pertama-tama terjadi pada bagian atas tubuh 

meliputi kepala dan bagian-bagian muka.  Selanjutnya secara perlahan-lahan 

terbentuk bagian lainnya mengikuti arah mulai dari atas ke bawah meliputi 

leher, bahu, tubuh bagaian tengah, dan tubuh bagian bawah.  Sedangkan 

proximodistal mengandung arti bahwa perubahan-perubahan terjadi dari 

sumbu pusat tubuh menuju ke ujung-ujungnya (Hardiyanto, 2010). 

Righting Reflek sebagai ketika kepala tidak dalam posisi tegak, 

vestibular akan dirangsang. Ini secara refleks merangsang otot-otot yang tepat 

untuk membawa kepala kembali ke posisi tegak. Persepsi gerakan kepala 
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melibatkan tubuh penginderaan linear percepatan atau gaya gravitasi melalui 

otoliths, dan percepatan sudut melalui kanalis semisirkularis (Hasinudin, 

2011). 

Head righting reflek  tidak hadir pada saat lahir tapi berkembang 

selama bulan-bulan awal kehidupan contoh pada bayi mengangkat kepalanya 

dalam posisi rawan, Perkembangan head control dan kemampuan untuk 

mengontrol posisi kepala terlepas gravitasi memungkinkan untuk 

perkembangan motorik. Refleks mempengaruhi posisi tubuh dan sikap dan 

gerakan anggota badan. Sebagai contoh, sekali bayi dapat mengangkat 

kepalanya dalam posisi tengkurap, jalan terbuka baginya untuk merangkak.  

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti ingin meneliti hubungan 

bedong terhadap menggangkat kepala pada prone posisition bayi usia 3 bulan 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah apakah ada hubungan bedong terhadap kemampuan 

mengangkat kepala pada prone posisition bayi usia 3 bulan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui apakah ada hubungan bedong bayi terhadap kemampuan 

mengangkat kepala pada prone posisition bayi usia 3 bulan? 
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2. Tujuan Khusus  

Mengetahui parkembangan motorik kasar pada bayi yang di berikan 

bedong pada usia 0-3 bulan 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Masyarakat  

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, tentang 

hubungan bedong bayi terhadap kemampuan mengangkat kepala pada 

prone posisition bayi usia 3 bulan.  

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Sebagai saran bagi tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang 

tepat tentang hubungan bedong bayi terhadap kemampuan mengangkat 

kepala pada prone posisition bayi usia 3 bulan. 

3. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi yang berguna tentang Swaddling (Bedong bayi), 

memperkaya wawasan dalam penelitian,dan mengembangkan penelitian 

lebih lanjut 


