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FAUZIAH REZKIYATI 
HUBUNGAN BEDONG BAYI TERHADAP KEMAMPUAN MENGANGKAT 
KEPALA PADA PRONE POSITION BAYI USIA 3 BULAN DI POSYANDU 
BAROKAH BOYOLALI 
 

(Dibimbing oleh : Agus Widodo, S.FT., S.KM., M.Fis dan Umi Budi Rahayu, S.FT., 
S.Pd., M.Kes) 

Latar Belakang : Membedong bayi adalah istilah membungkus bayi dengan kain setelah 
lahir. Bedong bayi terhadap perkembangan motorik akan membatasi gerakan bayi, terutama 
pada kekuatan tangan dan punggung untuk perkembangan menangkat kepala pada bayi. 

Tujuan : Tujuan penelitian adalah untuk  Mengetahui apakah ada hubungan  bedong bayi 
dengan kemampuan mengangkat kepala pada bayi usia 3 bulan di Posyandu Barokah 
Boyolali. 

Metode : Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Survey atau 
observasional dengan pendekatan Point Time Approach   Design. Responden dalam 
penelitian ini berjumlah sebanyak 22 responden yang diambil secara purposive sampling. 
Tehnik analisa data dalam  penelitian ini menggunakan uji Chi Square yaitu mencari 
hubungan antara bedong bayi dengan kemampuan mengangkat kepala. 

Hasil : Hasil dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square program SPSS 21.00 for 
windows diperoleh nilai probabilitas 0,670 lebih besar dari (alpha) = 0,05. 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan bedong bayi terhadap kemampuan mengakat kepala pada bayi usia 3 bulan. 

Kata Kunci : Bedong bayi, kemampuan mengangkat kepala.  
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BEDONG RELATIONSHIP OF INFANT HEAD LIFTING THE ABILITY TO 
PRONE POSITION AGE 3 MONTHS BABY IN POSYANDU BAROKAH 
BOYOLALI 

(Consultan : Agus Widodo, S.FT., S.KM., M.Fis dan Umi Budi Rahayu, S.FT., S.Pd., 
M.Kes) 

Background: Swaddling a baby is a term with a cloth to wrap the baby after birth. Bedong 
baby on motor development will restrict the movement of the baby, especially on the strength 
of the hand and lifted back to the development of the baby's head 

Purpose: The purpose of the research is to Knowing whether there is a relationship bedong 
baby with the ability to lift the head in infants aged 3 months in IHC Barokah Boyolali. 

Methods: This study is a qualitative research with the type of research or observational 
Survey Point Time Approach Design. Respondents in this study amounted to as much as 22 
respondents were taken by purposive sampling. Techniques of data analysis in this study 
using Chi Square test is looking for a relationship between bedong baby with the ability to lift 
the head. 

Results: The results in this study using Chi Square test 21:00 SPSS for windows obtained 
values greater than 0.670 probability (alpha) = 0.05. 

Conclusion: Based on the results obtained, it can be concluded that there is no relationship to 
the ability mengakat bedong baby's head in infants aged 3 months. 

Keywords: baby Bedong, the ability to lift the head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Kebiasaaan bedang sudah ada sejah 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). 

Perkembangan pada anak meliputi berbagai aspek yaitu perkembangan kognitif, 

bahasa, emosi, 6rimit dan motorik. Perkembangan motorik yang menjadi salah satu 

aspek penting yang perlu diperhatikan ini dapat ditinjau dari motorik halus dan kasar 

yang 6rim dilihat sejak 6rimitiv (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 7rimitive  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 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.  

 



TUJUAN 

Dengan memperhatikan latar belakangdan rumusan masalah di atas maka tujuan 

peneliti ini adalah: “Mengetahui hubungan bedong bayi dengan kemampuan kemampuan 

mengangkat kepala pada prone posision bayi usia 3 bulan di Posyandu barokah Boyolali.” 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di wilayah posyandu barokah Boyolali. Populasi target pada 

penelitian ini adalah bayi usia 3 bulan yang diberikan bedong bayi sejak lahir di Posyandu 

Barokah Boyolali. Sempel dalam penelitian ini sebanyak 22 bayi diambil dari populasi yang 

memenuhi dalam kriteria inklusi dan ekslusi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pre-

Experimental /eksperiment semu. Rancangan penelitian yang di gunakan adalah Point Time 

Approach Design. Dalam penelitian ini sampel di berikan perlakuan dengan bedong bayi. 

Dengan pengukuran menggunakan kuesioner dan menggunakan Goneometer. Bayi di beri 

bedong sejak lahir sampai usia 3 bulan dengan kreteria pembedongan, bayi usia 3 bulan 

samapai 4 bulan di ukur menggunakan Goneometer untuk mengetahui kemampuan 

mengangkat kepala. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini adalah bayi usia 3 bulan yang diberikan bedong bayi 

sejak lahir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan bedong bayi dengan 

kemampuan mengangkat kepala pada prone posisition di Posyandu Barokah Boyolali. 

Responden dalam penelitian ini  sebanyak 22 responden. Berikut adalah hasil dari bedong 

bayi selama 3 bulan: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 
Jumlah Bayi yang di Bedong di Posyandu Barokah Boyolali Berdasarkan Usia Bayi 

 
Usia Bayi  Frekuensi  Persentase  (%) 

3 bln 0 hari – 3 bln 10 hari 
> 3 bln 11 hari  

15 
7 

68,2 
31,8 

Jumlah 22 100 
Sumber: hasil olah data  
 

.Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa bayi di Posyandu Barokah Boyolali 

sebagian besar berusia 3 bulan 0 hari sampai 3 bulan 10 hari. 

 
Tabel 4.2 

Jumlah Bayi yang di Bedong di Posyandu Barokah Boyolali Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

 
Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase (%) 

Laki-laki 
Perempuan  

9 
13 

40,9 
59,1 

Jumlah 22 100 
Sumber: hasil olah data  
 

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa bayi di Posyandu Barokah Boyolali 

sebagian besar bayi perempuan dibandingkan bayi laki-laki. 

 
 

Tabel 4.3 
Jumlah Bayi yang di Bedong di Posyandu Barokah Boyolali Berdasarkan 

Kemampuan Mengangkat Kepala 45˚ 
 

Kemampuan Mengangkat 
Kepala 

Frekuensi  Persentase (%) 

Mampu 
Tidak Mampu 

10 
12 

45,5 
54,5 

Jumlah 22 100 
Sumber: hasil olah data  
 



Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa bayi usia 3 bulan yang dibedong sejak 

lahir di Posyandu Barokah Boyolali sebagian besar mampu mengangkat kepala ˂ 45o 

termasuk kategori tidak normal. 

Tabel 4.4 
Usia dan kemampuan mengangkat kepala 45˚ 

Usia bayi 

 

Kemampuan berguling  

Mampu  Tidak mampu  

 
3 bulan 0 hari-10hari 
 
 > 3 bulan 11 hari  

 
- 

45,5 

 
54,5 

- 

    Sumber: Hasil olah data  
 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa responden dengan usia ˃ 

3 bulan 11 hari mampu mengangkat kepala 45˚ dibandingkan responden dengan 

usia 3 bulan 0 hari samapai 3 bulan 10 hari.  

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square, yaitu untuk menguji 

hubungan bedong dengan kemampuan mengangkat kepala pada prone position bayi usia 

3 bulan. Hasil analisis uji Chi Square dengan bantuan komputer program SPSS for 

windows sebagai berikut: 

Tabel 4.5  

Distribusi Hubungan Pemberian Bedong dengan Kemampuan  
Mengangkat Kepala 

 χ2  P value Ket 
Pemberian bedong 
dengan kemampuan 
mengangkat kepala 

0.182  0.670 Tidak ada 
hubungan 

Sumber: Data diolah   

Hasil perhitungan uji Chi Square menggunakan program SPSS 21.00 for windows 

diperoleh nilai probabilitas (p-value) 0,670 lebih besar dari (alpha) = 0,05. Berdasarkan 

kriteria tersebut menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada hubungan bedong 



terhadap mengangkat kepala pada prone position bayi usia 3 bulan di Posyandu Barokah 

Boyolali. Hal ini dapat disimpulkan bahwa membedong bayi dengan cara sesuai yang di 

anut di Indonesia ternyata tidak mempengaruhi kemampuan pada bayi untuk mengangkat 

kepala.  

Secara umum perkembangan motorik terdiri dari kontrol postural dan kontrol 

pergerakan yang baik.  Kontrol postural adalah dasar untuk semua kontrol pergerakan.   

Bila ada gangguan, sistem kontrol postural adalah sistem pertama yang terpengaruh, 

dimana pada gilirannya mempengaruhi sistem pergerakan, yang selanjutnya membatasi 

eksplorasi dalam lingkungan, mengakibatkan keterbatasan pembelajaran dan 

perkembangan selanjutnya dalam kontrol motorik. Perkembangan motorik membutuhkan 

sebuah kontribusi faktor-faktor tertentu yang membantu pembentukan ketrampilan 

sensorimotorik yang memadai.  Faktor tersebut adalah  penanganan termasuk 

memposisikan anak, dan pengalaman lingkungan.  Kemampuan mengangkat kepala 

menandakan reflek dan otak anak berkembang sempurna. Kerja otot ketika mengangkat 

kepala dipengaruhi kumpulan saraf yang berpusat di otak. Bayi pada usia 3 bulan 

memiliki kemampuan mengontrol kepala dengan baik, mampu mengangkat kepalanya 45 

derajat saat tengkurap atau bisa lurus ketika digendong.  

Berdasarkan data di atas menunjukkan sebanyak 12 bayi perkembangan motorik 

kasar dengan mengangkat kepala termasuk kategori tidak normal. Hal ini mungkin dapat 

disebabkan bayi yang dibedong tidak leluasa bergerak. Ketika tubuh belajar berguling, 

mengangkat dirinya sendiri dengan lengan dan merangkak, tubuh melihat lingkungan 

terdekatnya dari berbagai perspektif.  Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Junaidi 

(2006) bahwa tidak semua bayi merasa nyaman dibedong. Kerja otot mengangkat kepala 

dipengaruhi kumpulan syaraf yang berpusat di otak. Selain itu faktor lain yang 

mempengaruhi bayi tidak bisa mengangkat kepala dengan normal yaitu ibu bayi kurang 



memahami bagaimana memotivasi agar bayi dapat mengangkat kepala 45º. Seorang anak 

belajar tentang tubuhnya melalui sensasi pergerakan. Perkembangan sensorimotorik 

meliputi semua perubahan yang terjadi sejak pembuahan hingga mati. Perkembangan 

sensorimotorik meliputi pergerakan, bicara, pendengaran, penglihatan, persepsi, 

sosialisasi, dan aktivitas lain seperti penggunaan ketrampilan alat indra dan motorik.   

Perkembangan motorik kasar bayi usia 3 bulan yaitu telentang, kepala berada di 

tengah posisi tubuhnya. Bila ditengkurapkan bayi sudah mampu tengkurap secara 

sempurna. Bayi sudah mampu menggerakkan kepala dan leher dengan bebas. Righting 

reflek ketika kepala tidak posisi tegak, vestibular akan dirangsang. Secara refleks 

merangsang otot-otot yang tepat untuk membawa kepala kembali ke posisi tegak. 

Persepsi gerakan kepala melibatkan tubuh penginderaan linear percepatan atau gaya 

gravitasi melalui otoliths, dan percepatan sudut melalui kanalis semisirkularis.  

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian  Wielienga (dalam Zubaidah, 2012) 

bahwa orang tua merasa lebih puas dengan perawatan yang diberikan berdasarkan prinsip 

Newborn Individualized Development Care and Assessment Program (NIDCAP) 

daripada perawatan tradisional seperti  pembedongan. Bedong bayi hanya dapat 

mengurangi stres fisiologis dan perilaku selama prosedur rutin memandikan, menimbang 

berat badan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan bedong terhadap kemampuan pada bayi usia 3 bulan  untuk mengangkat kepala 

di Posyandu Barokah Boyolali. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat di 

berikan adalah sebagai berikut : 

 

 



1. Bagi Masyarakat 

Semoga hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

masyarakat bahwa walaupun bedong bayi tidak berhubungan dengan mengangkat kepala 

bayi namun bedong bayi memberikan banyak manfaat seperti, agar bayi tetap hangat, 

tenang dan tidak rewel. 

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang tepat tentang hubungan 

bedong bayi terhadap mengangkat kepala pda prone position bayi usia 3 bulan. 

3. Bagi Peneliti 

Semoga hasil penelitian dapat memberikan informasi  tentang pentingnya Swaddling  

pada bayi. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis dengan 

menambahkan  faktor lain yang mempengaruhi mengangkat kepala bayi. 
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