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HUBUNGAN REFLEKS ATNR DAN STNR DENGAN KEMAMPUAN 

MERANGKAK PADA ANAK USIA 4-6 BULAN 

 

Abstrak 

Pada dasarnya tujuan melakukan stimulasi pada bayi usia 0-<3 bulan antara 

lain menekan kekuatan otot karena refleks primitif. Reflek primitif adalah 

gerak refleks yang muncul sedari bayi baru lahir dan akan hilang di usia 

tertentu. Contoh reflek primitif pada anak yaitu reflek ATNR dan reflek STNR. 

Reflek ATNR distimulasi pada saat kepala bayi berputar dan membuat lengan 

menekuk sehingga lengan sisi berlawanan akan meregang dan reflek ATNR 

membantu bayi mencapai posisi tengkurap dan merangkak. Gerakan 

merangkak akan dicapai ketika reflek ATNR dan STNR yang akan melebur 

menjadi gerakan normal yang dapat dibantu dengan stimulasi dari fisioterapi 

sejak anak usia dini. Untuk mengetahui hubungan Refleks ATNR dan STNR 

dengan kemampuan merangkak. Penelitian kuantitatif dengan metode 

experimental. Teknik pengambilan semple yang digunakan adalah purposive 

simple sampling dengan sampel 52 orang. Teknik analisis data menggunakan 

uji Chi-Square. Pengukuran reflek menggunakan formulir refleks dan 

pengukuran perkembangan motorik merangkak menggunakan Gross Motor 

Function Measure (GMFM). Hasil Uji statistik Chi-Square di dapatkan hasil 

nilai p value = 0,004 jadi ada hubungan reflek ATNR dengan kemampuan 

merangkak. Hasil uji statistik menggunakan Chi-Square di dapatkan nilai p 

value = 0,000, sehingga ada hubungan reflek STNR dengan kemampuan 

merangkak. Ada hubungan refleks ATNR dan STNR dengan kemampuan 

merangkak anak di posyandu desa Sawit kecamatan Gantiwarno kabupaten 

Klaten . 

 

Kata Kunci : Reflek ATNR, Reflek STNR, Merangkak 

Abstract 

 

Basically, the purpose of doing stimulation at the baby on 0 to 3 months old is 

pressing their power of muscle becausr the primitive reflex. The primitive 

reflex is the reflex gestures which is showed on baby since he was born, and it 

will be carried away to the certain age. As the example, ATNR reflex and 

STNR reflex. ATNR Reflex was stimulated when the baby’s head move 

arrovnd and fold their arms across the chest so that the opposite side of the arm 

will stretch. Here, this ATNR Reflex can aid the baby lying flat on their 

stomach and also crawl on thir hands and knees. The baby will do this gestures 

perfectly at the time of the ATNR and STNR Reflex fusing to normal gesture. 

These all gestures can be assisted by giving stimulation from an early age 

which can be by physiotherapy. Knowing the relationship betwen ATNR and 

STNR reflex and crawling ability The quantitative research which is doing by 

experimental method. Here, I take a purposive simple sampling on 52 people 

as the sampling technique. Meanwhile, I use reflex form as the reflex 
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measurement and gross motor function measure as a measurement of crawling 

motor development. I can find p valve at 0,0004 as the result of chi square 

statistic test. So, there is a relationship betwen ATNR reflex and crawling 

ability. I also find p valve at 0,000, so there is a relationship betwen STNR 

reflex and crawling ability here. There is a relationship betwen ATNR and 

STNR reflex and crawling ability. It was done on posyandu at Sawit village, 

subdistrict of Gantiwarno, Klaten district. 

Password : ATNR Reflex, STNR Reflex, Crawling. 

 

1. PENDAHULUAN 

Refleks merupakan respon sterotip terhadap rangsangan tertentu dan dilakuan 

tanpa keterlibatan otak yang mengendalikan kesadaran. Refleks pertama, yang 

dikenal sebagai primitive reflex (reflek janin), seperti memegang benda-benda 

yang tersentuh oleh bayi dan reflek menghisap, secara bertahap diambil alih oleh 

otak, berkembang dalam enam bulan pertama kehidupan akan terintegrasi 

menjadi postural reflex. Reflek integrasi akan memberikan dasar untuk kontrol 

sadar postur, koordinasi dan keseimbangan (Puspita, 2014). 

 Kemampuan otot leher untuk meregang dan memendek (kontraksi), 

membantu bayi mengenal arah dan posisi untuk berguling, memberi rangsangan 

agar bayi dapat menggerakkan kepala dari kiri ke tengah, dari dari tengah ke 

kanan atau sebaliknnya untuk menekan reflek primitif ATNR (Asimetrical Tonic 

Neck Reflex) agar anak di kemudian hari tidak memiliki hambatan untuk menulis 

dan membaca, mendapatkan fleksibilitas gerakkan leher yang akan menekan 

kekuatan otot dari reflek ATNR (Asimetrical Tonic Neck Reflex) dan STNR 

(Simetrical Tonic Neck Reflex) untuk menjadi TLR (Tonic Labirin Reflex) 

(Puspita, 2014). 

 Gross Motor adalah gerakan yang dilakukan melibatkan sebagian besar 

bagian tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot 

yang lebih besar misal gerakan membalik, telungkup, berdiri, berjalan, berlari 

dan melompat (Utami, 2012). Merangkak adalah refleks alami yang membantu 

bayi mengontrol tubuhnya untuk berpindah tempat, dengan bertopang pada 

kedua lutut dan kedua tangan, sebelum dia bisa berjalan. 
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 Gross Motor Function Measure (GMFM) adalah suatu jenis pengukuran 

klinis untuk mengevaluasi perubahan fungsi gross motor pada penderita CP. 

Terdiri dari 88 item pemeriksaan, aktifitas pada posisi berbaring dan berguling 

(17 item), duduk (20 item), berlari dan melompat (12item). Penilaian GMFM 

terdiri dari 4 skor yaitu 0, 1, 2 dan 3 yang masing-masing (Kurniawan, 2016). 

1.1 Rumusan Masalah  

(1) Apakah ada hubungan refleks ATNR dan STNR dengan kempuan 

merangkak pada anak usia 4-6 bulan, di buktikan dengan quisioner 

penelitian GMFM ? 

(2) Apakah ada hubungan refleks ATNR dan STNR dengan kempuan 

merangkak pada anak usia 4-6 bulan, di buktikan dengan quisioner Refleks? 

1.2 Manfaat 

(1) Untuk meningkatkan pengetahuan  mengenai hubungan refleks ATNR dan 

STNR dengan kempuan merangkak pada anak usia 4-6 bulan. 

(2) Sebagai bahan pertimbangan saat melakukan terapi pada pasien dengan 

kondisi tertentu. 

(3) Meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kesehatan dengan mengontrol 

kondisi perkembangan anak. 

2. METODE  

2.1 Tempat dan waktu 

(1) Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Posyandu desa Sawit Kecamatan Gantiwarno 

Kabupaten Klaten 

(2) Waktu  

Penelitian di laksanakan pada bulan Maret 2019. 

2.2 Metode 

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian observasi dengan 

pendekatan cross sectional yaitu dimana data yang menyangkut variabel bebas 
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dan variabel terikat akan dikumpulkan dalam satu waktu bersamaan, dengan 

sample 52 orang tua. Teknis analisis data menggunakan uji Chi Square. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur dan jenis kelamin 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur dan 

Jenis Kelamin 

 

 

Berdasarkan tabel 1. diketahui mayoritas umur responden 6 bulan yaitu 

sebanyak 26 orang (50%). Jenis kelamin responden paling banyak adalah 

perempuan sebanyak 37 orang (712%). 

3.2 Hasil Analisa Data  

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah reflek ATNR dan STNR 

 

 

 

 

 

 

 

No  Karakteristik  Frekuensi % 

1 Umur 

4 tahun 

5 tahun  

6 tahun 

 

15 

11 

26 

 

28,8 

21,2 

50 

2 Jenis Kelamin 

Perempuan  

Laki-laki 

 

37 

15 

 

71,2 

28,8 

 Jumlah  52 100 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Reflek ATNR dan STNR 

No  Variabel Bebas Frekuensi % 

1 ATNR 

Tidak Muncul 

Muncul  

 

37 

15 

 

71,2 

28,8 

2 STNR 

Tidak Muncul  

Muncul 

 

33 

19 

 

63,5 

36,5 

 Jumlah  52 100 

 

Berdasarkan tabel 2. dapat dijelaskan bahwa reflek ATNR paling banyak 

tidak muncul yaitu sebanyak 37 orang (71,2%). Reflek STNR sebagian 

besar adalah tidak muncul sebanyak 33 orang (63,5%). 

b. Variabel Terikat  

Variabel tdalam penelitian ini adalah kemampuan merangkak anak, 

data kemampuan merangkak anak dapat dilihat pada tael berikut  

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kemampuan Merangkak Anak  

No  Kemampuan merangkak Anak  Frekuensi % 

1 

2 

3 

Perkembangan Cepat  

Perkembangan Normal  

Perkembangan Lambat  

20 

27 

8 

38,5 

51,9 

9,6 

 

Berdasarkan tabel 3. diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan merangkak 

adak termasuk dalam kategori perkembangan normal paling banyak yaitu 

27 orang (51,9%). 

c. Analisa Data 

Tabel 4. Hubungan Reflek ATNR dan STNR dengan kemampuan 

merangkak 

Reflek  Perkembangan  Total  p 

Cepat  Normal  Lambat  

f % f % f % f % 

ATNR 

Muncul 

 

11 

 

55 

 

3 

 

5,8 

   

15 

 

28,8 

0,004 
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Tidak Muncul  9 45 24 46,2 1 

4 

1,9 

7,7 

35 71,2 

STNR 

Muncul 

Tidak Muncul  

 

14 

6 

 

70 

30 

 

5 

22 

 

18,5 

42,3 

 

0 

5 

 

0 

9,6 

 

19 

33 

 

36,5 

63,5 

 

0,000 

 

Berdasarkan tabel 4. dijelaskan bahwa reflek ATNR yang tidak 

muncul sebanyak 35 orang dengan perkembangan cepat sebanyak 9 orang 

(45%), perkembangan normal sebanyak 24 orang (88,9%) dan 

perkembangan lambat sebnayak 4 orang (7,7%). Sedangkan yang muncul 

dengan perkembangan lambat sebanyak 11 orang (21,2%) normal sebanyak 

3 orang (11,1%) dan cepat sebanyak 1 orang (19%). Hasil analisis statistik 

didapatkan nilai p value = 0,004 jadi ada hubungan reflek ATNR dengan 

kemampuan merangkak anak.  

Sedangkan reflek STNR yang termasuk dalam kategori muncul 

sebanyak 14 orang (26,9%) dengan perkembangan lambat, perkembangan 

normal sebanyak 5 orang (9,6%) dan perkembangan cepat  tidak ada. STNR 

yang tidak muncl sebanyak 5 orang (9,6%) dengan perkembangan cepat, 

perkembangan normal sebanyak 22 orang (42,3%) dan perkembangan 

lambat sebanyak 6 orang (30%). Hasil uji statistik menggunakan chi square 

didapatkan nilai p value = 0,000, sehingga ada hubungan reflek STNR 

dengan kemampuan merangkak anak. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Perkembangan dan pertumbuhan fisiologi anak usia 4 – 6 bulan adalah 

normal sebanyak 27 orang (51,9%) dibuktikan dengan GMFM. 

b. Ada hubungan antara ATNR dan STNR dengan kemampuan merangkak 

pada anak usia 4-6 bulan dengan nilai p value = 0,004 dan p value = 0,000 

dibuktikan dengan table kuesioner refleks. 

4.2 Saran 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan mengenai hubungan reflek 

ATNR dan STNR dengan kemampuan merangkak pada anak usia 4-6 bulan. 

b. Bagi Praktisi 

(1) Hasil penelitian dapat sebagai bahan pertimbangan saat melakukan terapi 

pada pasien dengan kondisi tertentu 

(2) Dengan hasil tersebut, dapat dilihat perkembangan anak dengan 

memperhatikan reflek 

c. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran kondisi kesehatan dengan 

mengontrol kondisi perkembangan anak. 
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