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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Tumbuh kembang tidak dapat dipisahkan dari proses maturasi jaringan 

terutama otak sejak dari dalam kandungan, janin, sampai dengan usia lanjut. 

Perkembangan merupakan pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh 

yang lebih kompleks, hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat. 

Perkembangan anak pada fase awal meliputi beberapa aspek kemampuan 

fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa. Perkembangan fase 

awal ini akan menentukan perkembangan fase selanjutnya. Kekurangan pada 

salah satu aspek perkembangan dapat mempengaruhi aspek lainnya (Chamidah, 

2009). 

 Kekurangan dari suatu perkembangan salah satunya dipengaruhi oleh 

proses perkembangan awal. Proses perkembangan awal dimulai dengan 

mekanisme reflek sebagai proses stimulasi dasar untuk proses maturasi otak, 

diantaranya reflek primitif janin, reflek persalinan, reflek primitif setelah lahir dan 

natural reflek atau long life reflex (Takarini, 2013). Bayi yang lahir dengan resiko 

tinggi menunjukkan kecenderungan lebih sering tidak normal dalam hal 

perkembangan dan hilangnya respon dari reflek primitif yang dimiliki, perlu 

digali lebih mendalam mengenai perbedaan respon pada reflek primitif yang 

dimiliki bayi yang lahir dengan resiko tinggi dengan bayi yang dilahirkan normal 

(Sohn et al, 2011).  
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Salah satu fase perkembangan awal pada bayi adalah aspek kemampuan 

motorik. Terdapat hubungan yang kuat antara perkembangan motorik kasar 

dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah, terutama pada proses, 

kecepatan dan kemampuan daya ingat atau memori (Piek et al, 2008). 

Perkembangan motorik menarik untuk diikuti karena tidak hanya sekedar untuk 

daftar pemeriksaan perkembangan anak, perilaku motorik berintegrasi dengan 

psikologi, selain juga karena berhubungan erat dengan kognitif dan emosi 

(Adolph dan Berger, 2005).  

Perkembangan motorik kasar dimulai dari munculnya reflek primitif yang 

bersifat sebagai perlindungan bagi bayi. Refleks ini akan tertutupi oleh reflek 

postural. Menetapnya reflek primitif menunjukkan adanya gangguan 

perkembangan susunan saraf pusat. Reflek primitif mempunyai pusat di medula 

spinalis dan batang otak. Gerak yang terjadi bersifat cepat, difus, tidak produktif 

dan umum (Mayza, 2013). 

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Secara garis besar faktor-faktor tersebut ada 2 yaitu faktor dalam atau faktor 

internal dan faktor luar atau faktor eksternal (Chamidah, 2009). Faktor endogen 

dapat berupa faktor genetik, ras, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan 

kromosom. Faktor eksogen dapat berupa faktor prenatal (Gizi, mekanis, toksin, 

infeksi, psikologi ibu, kelainan imunologi), faktor persalinan, faktor pasca 

persalinan (gizi, kelainan kongenital, lingkungan fisik dan kimia, sosial ekonomi, 

lingkungan pengasuhan, stimulasi, obat-obatan) (Andriana, 2011). 
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Dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak hanya faktor persalinan yang menurut peneliti menarik untuk dilakukan 

penelitian. Ada dua cara persalinan, yaitu persalinan lewat vagina atau yang 

dikenal dengan persalinan spontan atau normal dan persalinan caesar atau sectio 

caesarea yaitu tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi dengan melalui insisi 

pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh 

serta berat janin di atas 500 gram (Wiknjosatro, 2007). Persalinan normal dapat 

menggunakan alat bantu seperti vacum dan forcep.  

Proses persalinan spontan mengakibatkan bayi secara aktif mengalami 

reflek lahir yang tidak dialami oleh bayi yang dilahirkan secara caesar, dalam hal 

ini akan mempengaruhi proses pembentukan kognitif gerak (intelegensi praksis), 

dan kognitif bahasa, baca, tulis, hitung (representatif intelegensia) karena proses 

perkembangan awal dimulai dengan mekanisme refleks sebagai proses stimulasi 

dasar untuk maturasi otak (Takarini, 2013). Jadi secara teori bayi yang dilahirkan 

caesar perkembangan motorik lebih lambat dibandingkan bayi yang dilahirkan 

spontan. Anak-anak dengan resiko gangguan perkembangan motorik harus 

dirujuk untuk fisioterapi segera setelah kelainan motoriknya dipastikan, idealnya 

sebelum 6 bulan.  

 Pentingnya pemeriksaan reflek primitif ada bayi yang baru dilahirkan 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Futagi dan kawan-kawan, berikut 

hasilnya. Plantar grasp reflek pada bayi yang baru lahir digunakan untuk 

mendeteksi spastisitas. Grasp reflek pada tangan maupun kaki menunjukkan 

kontrol yang buruk pada area motorik, tidak adanya moro reflek pada proses 
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persalinan hingga kelahiran awal bayi mengidentifikasikan keadaan yang 

berbahaya (Futagi et al, 2012). 

 Organisasi Kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) 

menetapkan standar rata-rata sectio caesarea di sebuah negara adalah sekitar 5-

15%. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2010, tingkat persalinan caesar di 

Indonesia 15,3% sampel dari 20.591 ibu yang melahirkan dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir yang diwawancara di 33 provinsi.  Gambaran ibu yang melahirkan 

caesar 75% bukan pada usia yang beresiko tinggi untuk persalinan normal 

melalui vagina (kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun). Gambaran adanya 

faktor resiko ibu saat melahirkan atau dioperasi caesar adalah, hanya 13,4% 

karena ketuban pecah dini, juga hanya 5,49% pre-eklamsi dan 5,14% mengalami 

pendarahan, 4,40% karena jalan lahir tertutup dan 2,3% karena rahim sobek (Data 

Riskesdas, 2010). 

Perbedaan reflek lahir yang dialami bayi lahir spontan atau reflek lahir 

yang tidak dialami oleh bayi yang dilahirkan melaui operasi sectio caesarea bagi 

peneliti menarik untuk diteliti perkembangan motorik kasar dan halusnya. Dalam 

penelitian kali ini diambil responden anak usia 4 bulan dan 10 bulan baik yang 

lahir melalui vagina maupun lewat operasi caesar. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui apakah 

ada hubungan proses persalinan terhadap perkembangan motorik pada bayi usia 4 

bulan dan 10 bulan? 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan proses persalinan terhadap perkembangan motorik 

pada bayi usia 4 bulan dan 10 bulan 

b. Tujuan Khusus 

Peneliti mampu melakukan deteksi dini perkembangan motorik kasar dan 

halus pada anak usia 4 bulan dan  10 bulan 

D. Manfaat Penelitian 

a.Bagi Instansi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu melakukan deteksi dini 

awal di lingkungan pemerintah desa tempat peneliti melakukan penelitian 

(posyandu desa) untuk mengetahui ada tidak anak yang mengalami keterlambatan 

tumbuh kembang dalam hal ini perkembangan motorik kasar dan halus pada anak 

usia 4 bulan dan 10 bulan. 

b. Bagi Ibu 

 Memberikan informasi terkait hasil deteksi dini yang dilakukan peneliti 

terhadap anaknya apakah tumbuh kembangnya optimal atau terlambat. 

 c. Bagi Masyarakat  

 Sebagai upaya promotif kesehatan pada kegiatan penjaringan ibu hamil 

yang rutin dilakukan setiap bulan untuk memberikan gambaran keuntungan dan 

kelemahan proses persalinan spontan maupun caesar dan hasil penelitian nantinya 

juga akan disebar luaskan. 
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d. Bagi Peneliti 

 Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

khususnya di bidang Fisioterapi dalam melakukan deteksi dini awal 

perkembangan motorik kasar dan halus pada bayi usia 4 bulan dan 10 bulan yang 

dilahirkan spontan maupun sectio caesarea. 

 


