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ABSTRAK 

 

PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SKRIPSI, APRIL 2017 

ISNA DIAH DEWI SAPUTRI/J 120 120 014 

“PENGARUH PEMBERIAN LATIHAN WEDGE TERHADAP 

KEMAMPUAN MENGANGKAT KEPALA PADA POSISI TENGKURAP 

BAYI USIA 0-12 MINGGU” 

(Dibimbing Oleh Agus Widodo, S.Fis., M.Fis.) 

 

Latar Belakang: Posisi tengkurap dapat mendorong pengembangan kontrol 

ekstensor kepala dan leher, dan juga perkembangan motorik pada bayi. Bayi 

dikatakan mampu mengangkat kepalanya yaitu pada saat bayi sudah dapat 

melakukan suatu gerakan mengangkat kepala dan mempertahankan keseimbangan 

kepalanya pada posisi tengkurap. Program latihan dengan wedge menjadi salah 

satu intervensi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengangkat 

kepala pada posisi tengkurap bayi usia 0-12 minggu. 

Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh pemberian latihan wedge terhadap 

kemampuan mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia 0-12 minggu. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pre and 

post test with control group design, yaitu menggunakan kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Sampel pada kelompok perlakuan diberikan latihan dengan 

wedge sebanyak 2 kali seminggu selama 5 menit, sedangkan kelompok kontrol 

tidak diberikan perlakuan dengan wedge. Kemampuan mengangkat kepala dinilai 

dengan Alberta Infant Motor Scale (AIMS). 

Hasil: Pemberian latihan wedge pada kelompok perlakuan dengan 2 responden 

didapatkan hasil adanya peningkatan pre test ke post test dari grade 1 menjadi 

grade 4. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan 2 responden didapatkan 2 

hasil yang berbeda, pada satu responden terdapat adanya peningkatan pre test ke 

post test dari grade 1 menjadi grade 3, responden lainnya terjadi peningkatan yang 

tidak signifikan pre test ke post test dari grade 0 menjadi grade 1. 

Kesimpulan: Ada pengaruh pemberian latihan wedge terhadap kemampuan 

mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia 0-12 minggu. 

Kata kunci: latihan wedge, kemampuan mengangkat kepala, bayi usia 0-12 

minggu. 
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ABSTRACT 

 

STUDY PROGRAM S1 PHYSIOTHERAPY 

FACULTY OF HEALTH SCIENCE 

UNIVERSITY MUHAMMADIYAH OF SURAKARTA 

THESIS, APRIL 2017 

 

 

ISNA DIAH DEWI SAPUTRI/J 120 120 014 

“ORAL STIMULATION EFFECT ON THE SUCKING ABILITY IN 

PRETERM INFANTS IN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA” 

(Guided By Agus Widodo, S.Fis., M.Fis) 

 

Background: Prone position can encourage the development of head and neck 

extensor control, and motor development in infants. Babies are said to be able to 

lift his head when the baby is able to perform a movement raised his head and 

maintain the balance of his head in the prone position. The exercise program with 

a wedge into one of the interventions used to improve the ability to lift the head in 

the prone position babies aged 0-12 weeks. 

Objective: To determine the effect of exercise on the ability wedge lifted his head 

in a prone position babies aged 0-12 weeks. 

Method: The study was descriptive analytic with pre and post test with control 

group design, using the treatment group and the control group. Samples in the 

treatment group with a wedge given exercises 2 times a week for 5 minutes, while 

the control group was given no treatment with the wedge. The ability to lift the 

head was assessed by Alberta Infant Motor Scale (AIMS). 

Results: Delivery of exercise wedge in the group treated with 2 respondents 

showed an increase in the pre-test to post-test from grade 1 to grade 4. While in 

the control group with 2 respondents found two different results, on the one 

respondent there is an increase in the pre-test to post test from grade 1 to grade 3, 

respondents were not significantly increased pre-test to post-test of a grade from 0 

to grade 1. 

Conclusion: There is a wedge effect of exercise on the ability to lift the head in 

the prone position babies aged 0-12 weeks. 

Keywords: wedge practice, the ability to lift his head, infants aged 0-12 weeks. 
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