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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an menjelaskan tentang teori tumbuh kembang pada bayi 

mengalami beberapa fase dan tahapan. Menggambarkan Allah SWT dalam 

Al-qur’an sesuai firmanNya pada surah Al-Mu’min ayat 40. Surah Al-

Mu’min tersebut proses kejadian individu mengalami tahapan dan dinamika 

seajak dalam kandungan hingga lahir. Pertumbuhan dan perkembangan bayi 

adalah perubahan periode yang cepat dalam ukuran, organ dan indera dalam 

hal ini peran perkembangan motorik (Ruffin et al, 2009).  Hal tersebut 

proses kemampuan gerak bayi yang terkoordinasi dari saraf pusat, perifer 

dan otot. Pada perkembangan motoriknya ditandai kontrol cepalo caudal 

yang melibatkan otot-otot kepala, leher, bahu, dan trunk dalam 

perkembangan ini amat sangat diperlukan (Heck et al., 2014).  

Kemampuan kontrol kepala makin cepat makin bagus dalam hal ini 

diharapkan pada usia bayi tiga bulan sudah mampu mengangkat kepala 

dengan baik. Karena merupakan gerak motorik kasar yang menjadi landasan 

utama untuk fase berikutnya, menjadikan bentuk stimulasi dan pembelajaran 

lingkungan lebih efektif saat bermain (Cavan et al., 2008).  

Terdapat berbagai macam bentuk stimulasi yang dapat diberikan 

untuk meningkatkan kontrol kepala pada bayi, salah satunya adalah dengan 

menggunakan bantalan dengan permukaan miring (wedge) yang berbeda 
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sudut kemiringannya. Ada macam derajat kemiringan pada wedge yang bisa 

diberikan yaitu 25ᵒ (Heck et al, 2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dalam sebuah penelitian 

berjudul “Pengaruh Latihan Wedge Kemiringan 25
o
 Terhadap Kontrol 

Kepala Bayi Usia 0 – 12 Minggu”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan 

masalah penelitian, yaitu apakah ada pengaruh wedge exercise prone 

position terhadap kontrol kepala bayi umur 0-12 minggu? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh latihan wedge dengan kemiringan 

25
o 

prone position terhadap peningkatan kontrol kepala bayi usia 0 – 12 

minggu. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kontrol kepala bayi 

usia 0 – 12 minggu dengan pemberian wedge posisi tengkurap sudut 25 

terhadap kontrol kepala bayi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Terbukanya peluang bagi para akademisi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dari pemakaian wedge 
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exercise terhadap peningkatan kontrol kepala bayi dan penulis 

mengharapkan akan ditemukan model terapi lain untuk peningkatan 

kontrol kepala pada bayi. 

2. Praktisi  

Secara aplikatif, penelitian ini mengkaji tentang pengaruh wedge 

exercise terhadap peningkatan kontrol kepala, terdapat beberapa literatur 

mengenai derajat yang paling bagus untuk peningkatan kontrol kepala 

pada bayi. Dalam penelitian ini penulis mengkaji lebih mendalam wedge 

exercise pada sudut 25ᵒ, sehingga diharapkan dapat menjadi pembanding 

terhadap wedge exercise pada sudut yang lain. 

 

 

 

 

 

 


