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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Tumbuh kembang merupakan manifestasi yang kompleks dari perubahan 

morfologi, biokimia, dan fisiologi yang terjadi sejak konsepsi sampai maturitas 

atau dewasa. Tingkat tercapainya potensi biologik  seseorang merupakan hasil 

interaksi antara faktor genetik dan lingkungan bio-fisiko-psikososial (biologis, 

fisik dan psikosial). Proses yang unik dan hasil akhir yang berbeda-beda 

memberikan ciri tersendiri pada setiap bayi (Soetjiningsih, 2014:2). 

Menurut Lee (1989:3) tidak semua bayi tumbuh dengan kecepatan yang 

sama walaupun mereka mengikuti pola umum yang sama. Ada bayi yang 

mencapai setiap tahap perkembangan lebih awal ketimbang bayi yang lain. 

Misalnya seorang bayi merangkak pada usia tujuh bulan sementara yang lain 

tidak mencapai tahap merangkak sampai usia Sembilan bulan.  

Upaya pengoptimalan tumbuh kembang pada awal-awal kehidupan bayi 

adalah sangat penting. Pencapaian tersebut pada setiap bayi berbeda-beda, tetapi 

ada patokan umur untuk mencapai kemampuan tersebut yang sering disebut 

dengan istiah milestone (Moersintowarti, 2002). 

Salah satu parameter perkembangan bayi adalah perkembangan motorik 

kasar seperti yang diungkapkan Russel (2002) melalui Gross Motor Function 

Measure (GMFM). Perkembangan motorik kasar dapat diukur melalui 
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kemampuan bayi dalam berbaring, berguling, duduk, merangkak, berlutut, 

berdiri, berjalan dan melompat.Perkembangan motorik kasar merupakan aspek 

perkembangan lokomosi (gerakan) dan postur (Adnyana, 2002). 

Perkembangan motorik kasar bayi usia 12 minggu, dimulai dengan bisa 

mengangkat kepalanya dan menoleh ke kiri dan ke kanan saat sedang tengkurap. 

Bayi sudah mulai bisa menegakkan kepala sejajar dengan tubuhnya dan 

menggunakan tangannya sebagai penompang. Pada usia 16 minggu, bayi sudah 

dapat tengkurap dan bisa menumpu berat badannya pada satu sisi. Pada usia 20 

minggu, bayi sudah belajar duduk yang didukung dengan pertumbuhan otot 

tangan dan lehernya yang semakin kuat. Menginjak usia 24 minggu, 

kemampuan duduk bayi mulai terasah. Bayi mulai belajar merangkak, berguling 

untuk tengkurap, serta mengangkat tubuhnya untuk bertumpu pada kedua kaki 

(Aditya, 2014).  

Sesuai dengan Teori Sistem Dinamik yang dikembangkan oleh Thelen 

dan Whiteneyerr dalam (Daniati, 2012) bahwa untuk mengungkapkan 

kemampuan motorik, bayi harus mempersepsikan sesuatu di lingkungan mereka 

dan menggunakan persepsi mereka tersebut untuk bergerak. Sehingga 

diperlukan pemberian stimulasi dalam mencapai potensi genetik pertumbuhan 

dan perkembangan motorik bayi. Utami (2005:43) menjelaskan, stimulasi adalah 

adanya perangsangan dari lingkungan luar bayi, yang berupa latihan atau 

bermain.  
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Salah satu stimulasi yang diberikan dapat berupa tummy time exercise. 

tummy time exercise adalah latihan dimana bayi akan menahan berat badannya 

dengan bantuan otot dada dan perut. Manfaat dari tummy time sangat besar 

untuk melatih bayi mengangkat kepalanya dan mengontrol anggota tubuh 

lainnya. Hal ini nantinya akan membantunya untuk belajar berguling, 

merangkak dan berdiri (Mazhi,2013). 

 Bayi yang diberikan stimulasi berupa tummy time exercise akan 

meningkatkan kontrol kepalanya. Para orang tua cenderung meletakkan bayinya 

dalam posisi terlentang. Akibatnya para bayi itu nantinya tidak mau dibaringkan 

dengan posisi tengkurap. mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk 

menatap langit-langit, dan otot leher tidak akan cukup kuat untuk merangkak 

dengan lancar. Dengan kontrol kepala yang lebih baik, bayi akan mampu 

mengarahkan pandangannya secara horizontal hingga 180 derajat (Boyer, 2009).   

Stein (2006) menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di 

Kanada membandingkan kemampuan motorik bayi sehat pada dua kelompok 

dengan posisi tidur dan usia berbeda. Pada usia 16 minggu terdapat 71 

responden yang diposisikan terlentang dan 12 responden tengkurap, sedangkan 

usia 24 minggu terdapat 50 responden terlentang dan 22 tengkurap. Bayi akan 

dinilai dan di evaluasi fungsi motorik pada usia 15 bulan. Pada usia 12 minggu, 

bayi dalam kelompok terlentang memiliki skor motorik yang lebih rendah 

dibandingkan kelompok tengkurap khususnya pada saat melakukan ekstensi 

lengan. Pada usia 24 minggu, perbedaan perkembangan motorik antara bayi 
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kelompok posisi terlentang dan tengkurap meningkat secara signifikan, 22% dari 

bayi tidur dalam posisi terlentang mengalami keterlambatan motorik kasar 

dibandingkan posisi tengkurap untuk kemampuan duduk dan berguling. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah memposisikan bayi dengan 

tengkurap saat terjaga berkorelasi positif dengan kinerja motorik yang lebih 

baik.  

Pada tahun 2008, sebanyak 400 fisioterapis dari lembaga Pathways 

Awareness melakukan penelitian. Ditemukan bahwa dua pertiga dari mereka 

yang disurvei merasa telah melihat peningkatan keterlambatan motorik selama 

enam tahun terakhir. Penelitian telah menemukan bahwa dengan penurunan 

dalam melakukan tummy time exercise, di sini telah terjadi peningkatan besar 

dalam plagiocephaly (kepala datar), tortikolis, dan keterlambatan dalam 

kemampuan motorik sebagai akibat dari bayi menghabiskan terlalu banyak 

waktu dalam posisi terlentang (Chanda, 2014). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas. 

Penulis akan mengambil penelitian dengan judul pengaruh tummy time exercise 

terhadap kemampuan motorik kasar bayi usia 12 – 24 minggu.   

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh tummy time exercise terhadap kemampuan motorik kasar 

bayi usia 12 - 24 minggu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh tummy time exercise terhadap kemampuan motorik 

kasar bayi usia 12 - 24 minggu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan dasar informasi ilmiah tentang pengaruh tummy  time exercise 

terhadap kemampuan motorik kasar bayi usia 12 - 24 minggu. 

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. 


