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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah terungkap secara 

tersirat dalam Al-Qur’an surah Nuh ayat 14 yang berbunyi “Dan sungguh, Dia 

telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan (kejadian)”. Artinya bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan tidak dilakukan satu waktu akan tetapi melalui 

proses dan tahapan-tahapan secara berangsur-angsur. 

Tumbuh kembang merupakan proses yang berkesinambungan yang terjadi 

sejak konsepsi dan terus berlangsung sempai dewasa. Dalam proses mencapai 

dewasa, anak harus melalui berbagai tahap tumbuh kembang (Soetjiningsih, 

2013). 

Menurut Campos et al. (2012), lebih dari seperempat abad terakhir ini, 

terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam penelitian yang berhubungan 

dengan perkembangan motorik. Sistem motor merupakan bagian termudah untuk 

mengamati dan menunjukkan sistem kematangan saraf pusat dan integritas, 

terutama selama tahun pertama kehidupan.  

Perkembangan motorik ditandai dengan adanya kontrol postural secara 

bertahap. Kontrol postural yang baik merupakan prasyarat untuk pengembangan 

yang tepat dari gerakan volunter, komunikasi dan interaksi dengan lingkungan. 

Namun, kemampuan bayi tidak selalu terjadi dalam waktu bersamaan dan dengan 

pola yang sama (Hus et al., 2013).  
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 Posisi tengkurap dapat mendorong pengembangan kontrol ekstensor 

kepala dan leher, dan juga perkembangan motorik pada bayi. Kurangnya 

kebiasaan untuk memposisikan tengkurap dapat mengakibatkan peluang 

penurunan untuk belajar keterampilan motorik yang membutuhkan ekstensi anti-

gravitasi, seperti merangkak atau menarik ke posisi berdiri (Heck et al., 2014). 

Keterampilan motorik kasar berkembang dari arah sefalokaudal (dari kepala ke 

ekor), dengan kata lain bayi belajar mengangkat kepala sebelum belajar berguling 

dan duduk (Ridha, 2014). Menurut Triandari (2011), bayi dikatakan mampu 

mengangkat kepalanya yaitu pada saat bayi sudah dapat melakukan suatu gerakan 

mengangkat kepala dan mempertahankan keseimbangan kepalanya pada posisi 

tengkurap, dalam waktu kurang lebih 30 detik setiap kali bayi mengangkat kepala.  

Adanya keterlambatan dalam perkembangan sangat penting untuk 

diidentifikasi sedini mungkin, sehingga intervensi dapat dilakukan pada waktu 

yang tepat. Intervensi merupakan promotor penting dari pengembangan kontrol 

postural dan pencegahan dini seperti perubahan tersebut. Perubahan ini dapat 

dipengaruhi oleh posisi atau dengan menyediakan anak stimulus untuk 

perkembangan motorik selanjutnya (Heck et al., 2014). Peran fisioterapi 

diintervensi ini yaitu untuk mengevaluasi berbagai aspek perkembangan motorik 

bayi dengan penekanan khusus pencapaian perkembangan motorik. Penempatan 

di posisi tengkurap telah menjadi bagian penting untuk perkembangan gerakan 

anti gravitasi (Dudek et al., 2007). Bentuk stimulasi yang diberikan berupa 

bantalan miring (wedge) dengan posisi bayi tengkurap. 
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Alberta Infant Motor Scale (AIMS) merupakan salah satu pengukuran 

yang cepat, handal dan valid dari perkembangan motorik kasar pada bayi. 

Pengukuran berfokus pada pencapaian motorik serta komponen yang diperlukan 

untuk mencapai motorik ini (misalnya postur, weight bearing, gerakan anti-

gravitasi) dan dapat digunakan untuk menilai bayi dari lahir sampai 18 bulan 

dapat berjalan mandiri. Skala penilaian yang tepat untuk menilai kemampuan 

motorik kasar bayi adalah The Alberta Infant Motor Scale (AIMS), digunakan 

sebagai penilaian dikarenakan nilai koefisien korelasi dari AIMS adalah 0,97 

(Jeng, 2000). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut Pengaruh Pemberian Latihan Wedge Terhadap Kemampuan Mengangkat 

Kepala Pada Posisi Tengkurap Bayi Usia 0-12 Minggu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian, yaitu apakah ada pengaruh pemberian latihan wedge terhadap 

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

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan wedge terhadap 

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

1. Teoritis 

Untuk menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh pemberian 

latihan wedge terhadap kemampuan mengangkat kepala bayi usia 0-12 minggu. 

2. Praktis 

a. Bagi orangtua, sebagai tambahan pengetahuan agar orangtua tahu 

sejauhmana perkembangan anaknya serta dapat membantu orangtua 

untuk memberikan latihan sendiri kepada anaknya. 

b. Bagi Fisioterapi, sebagai tambahan wawasan tentang tumbuh kembang 

anak dan mengoptimalkan pelayanan fisioterapi dibidang anak-anak. 

c. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan dan dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

   


