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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan motorik sangat penting terutama dalam perkembangan 

keterampilan anak secara keseluruhan. Perkembangan motorik dibagi menjadi 

dua yaitu perkembangan motorik kasar dan halus. Perkembangan motorik 

mampu membuat bayi untuk beradaptasi terhadap lingkungan belajarnya. 

Orang tua perlu mengetahui tahapan - tahapan perkembangan motorik pada 

bayi. Mulai dari mengangkat kepala hingga mampu bermain sepeda roda tiga 

(Aryanti dkk., 2006).  

 Kemampuan motorik kasar merupakan area terbesar pada anak di bawah 

tiga tahun. Perkembangan motorik bayi usia 4 - 8 minggu yaitu kemampuan 

mengangkat kepala 45º, menumpu pada dua lengan bawah, mempertahankan 

kepala tegak,  kaki menendang aktif, pinggul dapat lurus dengan permukaan 

tempat tidur, dan menggerakkan kedua tangan ke arah tengah, berusaha meraih 

mainan yang diberikan kepadanya (Kusyairi, 2006). Hidayat (2008) 

menjelaskan bahwa bayi usia 4 - 8 minggu mampu mengangkat kepala 45 

derajat dan menahannya sekitar 3 detik. Manfaat dari mengangkat kepala 

merupakan proses perkembangan bayi karena berkontribusi pada postur yaitu 

menguatkan otot-otot leher, daerah bahu lalu trunk dan pada tungkai. Tahapan 

ini di mulai setelah persalinan karena postur payi saat baru lahir yaitu bahu 

kearah retraksi dan kepala kearah fleksi (Adewale, 2014). Menurut Solberg 

(2008) setelah bayi lahir maka akan terjadi perubahan postur kearah ekstensi 
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dan protraksi untuk proses pembentukan postur saat dewasa nanti, perubahan-

perubahan perkembangan fisik dan motorik. Proses perkembangan motorik 

kasar yaitu menggangkat kepala 45º pada bayi usia 4 minggu dapat diberikan 

stimulasi.  

 Menurut Bahren dkk (2014) pemberian stimulasi posisi tengkurap adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar bayi agar 

bayi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi posisi tengkurap 

dapat diberikan secara rutin dan dapat dilakukan sedini mungkin. Kurangnya 

stimulasi posisi tengkuap bayi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh 

kembang pada bayi. Sedangkan menurut Tanu (2009) pemberian stimulasi 

pada bayi sangat penting karena akan terbentuknya sinaps baru untuk 

memfungsikan otaknya.  

 Berarti stimulasi yang dilakukan secara terus menerus akan memperkuat 

sinaps sehingga fungsi otak semakin baik. Tujuan stimulasi posisi tengkurap 

yaitu mengembangkan dan menguatkan hubungan satu saraf dengan saraf yang 

lain sehingga membentuk suatu jaringan diotak dengan organ-organ atau 

bagian tertentu pada tubuh. Stimulasi perkembangan menggangkat kepala pada 

bayi usia 4minggu, dapat di lakukan dengan dengan menstimulasi posisi 

tengkurap. Russel (2009) menjelaskan dalam jurnalnya ada 120 bayi  yang 

diberikan posisi tengkurap pada usia 6 minggu 75% dari bayi tersebut mampu 

untuk mengangkat kepala 45 derajad.  

 Posisi tengkurap merupakan salah satu stimulasi dalam proses 

perkembangan bayi usia 4 minggu. Hasil review yang dilakukan oleh Tamis., 
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ddk (2007) menjelaskan bahwa posisi tengkurap mampu meningkatkan 

perkembangan motorik kasar pada bayi. Tengkurap memiliki beberapa manfaat 

yaitu dapat meningkatkan perkembangan sensor motoric (kemampuan indra 

dan gerak), dengan memanfaatkan reflek moro yang membuat bayi terbangun 

dan menangis, ketika bayi di posisikan tengkurap dapat mengurangi reflek 

moro, dan mencegah terjadinya kepala gepeng (Nakita dan Gazali, 2009). 

Menurut Gellens (2014) menjelaskan bahwa posisi tengkurap merupakan salah 

satu yang menyebabkan Sudden Infant Deat Sydrome (SIDS) atau kematian 

mendadak pada bayi karena terjadi, hal ini tak akan terjadi jika dilakukan lebih 

dari 3-14 menit dan orang tua tidak melakukan pengawasan saat melakukan 

posisi tengkurap pada bayi dan dilakukan lebih.  

 Dari hasil wawancara terhadap 30 ibu bayi di Posyandu Makam Haji 

hampir 80% pada saat usia 4-8 minggu bayi tidak di berikan stimulasi posisi 

tengkurap, ketika berusia 4 bulan bayi belum mampu untuk menggangkat 

kepala 90° dan usia 8 bulan bayi belum mampu untuk melakukan gerakkan 

merangkak. Menandakan banyak orang tua yang belum mengetahui manfaat 

dari tengkurap dan mereka takut untuk memposisikan tengkurap pada bayi. 

 Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh 

posisi tengkurap terhadap kemampuan menganggkat kepala bayi 4 minggu. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Apakah ada pengaruh stimulasi posisi tengkurap terhadap kemampuan 

mengangkat kepala bayi usia 4 minggu ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui pengaruh pemberian stimulasi posisi tengkurap 

terhadap kemampuan mengangkat kepala bayi usia 4 minggu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian stimulasi posisi tengkurap 

b. Untuk mengtahui kemampuan mengangkat kepala bayi usia 4 minggu 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini di harapkan menambah wawasan tentang pemberian 

stimulasi posisi tengkurap untuk kemampuan menganggkat kepala pada 

bayi 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi orang tua 

Menambah wawasan tentang cara meningkatkan kemampuan 

menganggkat kepala dan mengubah paradigma orang tua bahwa bayi 

usia 4 minggu sudah boleh diposisikan tengkurap. 
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b. Bagi Fisioterapi 

Hasil dari penelitian ini mampu menambah IPTEK dan mampu 

menginformasikan kepada masyarakat bagaimana cara meningkatkan 

kemampuan menganggkat kepala pada bayi usia 4 minggu 


