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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Digendong memiliki arti membopong atau  memanggul (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2015). Seperti artinya membopong atau memanggul, 

menggendong kerap dilakukan orang tua karena memudahkan berinteraksi kepada 

bayi. Saat digendong posisi bayi berada dalam dekapan orang tua dan terjadi 

kontak fisik antar bayi dengan ibu hal ini, dapat membuat bayi merasa terjaga, 

nyaman, aman dan akan memberikan kesempatan bagi bayi untuk melihat 

lingkungan disekitarnya (Williams, 2012).  

Cara menggendong yang dilakukan harus sesuai dengan tahapan umur  bayi 

sehingga akan aman untuk bayi. Cara-cara menggendong bayi diantaranya adalah  

menggendong bayi usia 0-12 minggu dengan cara mengangkat bayi  setinggi 

lengan dengan tangan pada leher bayi dan posisi hip fleksi dan kaki menghadap 

keatas. Kemudian menggendong pada sisi lengan (memondong) untuk bayi usia 

12-24 minggu dengan posisi hip fleksi dan kepala bayi di senderkan pada sisi 

lengan ibu. Menggendong depan untuk bayi usia 24-28 minggu tetapi bayi usia 28 

minggu dapat juga digendong di depan perut , dan untuk bayi  yang sudah mampu 

duduk sendiri atau usia bayi mencapai 40 minggu maka dapat digendong pada 

pinggang (Zukunft dan Huber, 1998). Dan terdapat cara lain menggendong bayi 

yaitu dengan mengguna alat bantu gendong seperti selendang dan baby wearing, 
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alat bantu ini digunakan untuk bayi yang mampu duduk mandiri dan sudah 

mampu berjalan (Williams, 2014). 

Menggendong tidak selalu memberikan efek baik pada bayi. Cara 

menggendong bayi yang dilakukan orang tua menimbulkan kebiasaan  pada setiap 

orang tua. Kebiasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang 

sering dikerjakan atau antara pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi 

tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang 

untuk hal yang sama. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat berupa pola-pola yang 

baru atau pola-pola yang semakin kuat. Dari kebiasaan selanjutnya mempengaruhi 

sikap dan akan diwujudkan ke dalam perilaku. Dan hal ini akan menjadi suatu 

siklus, antara satu dengan yang lain saling berkesinambungan (Hari, 2006).  

Kebiasaan orang tua dapat berpengaruh terhadap perkembangan  bayi. Kebiasaan 

orang tua mengenai cara menggendong, akan menyebabkan kesalahan prilaku 

yang terus berulang sehingga akan menimbulkan dampak negatif pada bayi.  

Kebiasaan cara mengendong bayi pada usia 0-20 minggu yang dilakukan oran 

tua di Posyandu Menur Desa Makam Haji yaitu dimana posisi bayi berada di 

depan dengan posisi bayi terlentang dan kaki lurus serta kepala disangga dengan 

lengan atau dimasukan dalam gendong maka hal ini terhadap perkembangan 

motorik akan membatasi gerakan pada tubuh bayi. Menurut (Adriana, 2013) anak 

yang tidak mempunyai kesempatan belajar seperti sering di gendong atau di 

letakkan di baby walker dapat membuat bayi mengalami keterlambatan dalam 

mencapai kemampuan perkembangan motorik. 
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Perkembangan motorik pada bayi dibagi menjadi dua yaitu perkembangan 

motorik kasar dan motorik halus dimana perkembangan motorik kasar dimulai 

sejak munculnya reflek primitif yang bersifat sebagai perlindungan bagi bayi. 

Reflek primitif merupakan pola gerakan otomatis kompleks dengan mediator 

batang otak, berkembang selama dalam kandungan dan 3 nampak pada bayi-bayi 

baru lahir, menjadi semakin nyata penampakannya dalam enam bulan pertama 

kehidupan. Reflek primitif pada dasarnya terdapat pada pertumbuhan yang normal 

dan reflek-reflek ini yang melatarbelakangi perkembangan motorik anak seperti 

berguling, duduk, merangkak, berdiri dll. Pada perkembangan normal, reflek 

primitif spinal dan batang otak berkurang secara bertahap seiring dengan 

berkembangnya pola-pola yang lebih tinggi dan reaksi keseimbangan yang 

terbentuk. Bila kontrol inhibisi atau reflek primitif tersebut mengalami kerusakan 

atau mengalami keterlambatan, maka pola primitif akan tetap mendominasi 

aktivitas sensori motor. Adanya disfungsi neurologis merupakan hasil dari lesi 

susunan saraf pusat yang spesifik (Ariek,2004) 

Aktifitas yang berkurang pada perkembangan motorik kasar ini dapat dinilai 

dengan menggunakan reflek premitif (Capute, 2000). Menurut teori 

perkembangan (Gesell) pada bayi, perkembangan motorik kasar atau kontrol 

gerakan dimulai dari cranial ke distal atau proximal menuju distal. Selama 

perkembangan motorik, pola-pola gerakan atau gerakan reflek akan berubah 

menjadi perkembangan yang sesungguhnya. Gerakan reflek inilah yang terjadi 

pada tahun pertama usia bayi (Putri, 2009). Stimulasi taktil yang diberikan pada 

bayi berupa fleksi dan ekstensi akan berpengaruh pada perkembangan hip. 
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Kemamuan berguling pada bayi sangat membutuhkan kematangan pada otot-

ototnya, keseimbangan leher yang kuat, kemampuan mengontrol bahu  dan 

kemampuan motorik akan menjadi kekuatan yang diperlukan dalam berguling 

(Soedjatmiko, 2006). 

Pada kemampuan bayi yang memasuki level Mid Brain, neck rigthing action 

on the body reflek merupakan satu dari beberapa reflek premitif pada bayi yang 

perlu diberikan stimulasi agar perkembangannya mencapai maksimal. Neck 

rigthing reflek gerakannya yaitu rotasi kepala ke samping sehingga badan akan 

mengikuti segmen tersebut samapai bayi berusia 6 bulan. Gerakan tubuh ini akan 

mengikuti kepala secara segmental, tidak bersamaan pertama kepala berputar lalu 

satu persatu shoulder, trunk, pelvis dan anggota gerak bawah. Gerakan pelvis dan 

trunk sangat berpengaruh pada kemampuan berguling bayi, gerakan kedua tungkai 

bersamaan ke depan dan ke belakang dalam suspension pada gerakan satu tungkai 

ke samping, pelvis akan ke lateral atau sebaliknya. Reaksi ini membatu bayi 

tengkurap sendiri (Mahar, 2009). Selain reflek neck righting, juga terdapat reflek 

ATNR, TLS dan motor reflek yang berhubungan dengan kemampuan berguling 

pada bayi mulai dari terlungkup ke terlentang ke tengkurap dan rotasi leher 

(Capute, 2000). 

Berdasarkan latar belakang di atas dan observasi yang dilakukan peneliti 

di Posyandu Menur bahwa orang tua tidak sepkat dengan pernyataan bahwa 

menggendong dapat membuat gerakan bayi terbatas sehingga menghambat 

perkembangan motorik kasar bayi terutama kemampuan berguling. Maka dari itu 
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peneliti tertarik untuk meneliti hubungan kebiasaan digendong dengan 

kemampuan berguling pada bayi usia 20 minggu. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan kebiasaan 

digendong dengan kemampuan berguling pada bayi usia 20 minggu. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui adanya hubungan kebiasaan digendong dengan kemampuan 

berguiling. 

2. Mengetahui adanya hubungan antara frekuensi dan waktu saat  digendong 

dengan kemampuan berguling 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat  sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi 

penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan dengan teknik menggendong 

dan resiko dalam cara menggedong bayi. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini yaitu sebagai informasi tambahan mengenai hubungan 

kebiasaan digendong dengan kemampuan berguling pada usia 20 minggu. Dan 

hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang 

fisioterapi mengenai kebiasaan cara digendong dengan kemampuan berguling. 


