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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak bertumbuh dan berkembang secara progresif. Bayi lahir, 

mengembangkan gerak refleks, lalu menuju pada gerak yang terkoordinasi, 

mulai berguling, duduk, merangkak dan berjalan. Inilah yang disebut sebagai 

tonggak-tonggak perkembangan (milestones development)  (Bulan & Puspita, 

2013). 

Perkembangan awal pada anak dimulai dari head control. Head control 

adalah perkembangan motorik pada bulan 1-3 setelah kelahiran. Kontrol 

kepala penting untuk berbagai perilaku awal, berpengaruh terhadap 

kemampuan visual, kemampauan oral, trunk dan kekuatan otot lengan. 

Misalnya kepala terangkat dengan tumpuan pada lengan membuat posisi 

kepala lebih setabil dan dapat mengoptimalkan visual. Kemampuan visual 

tersetimulasi dengan maksimal menyebabkan kontrol tubuh yang lebih baik, 

dan membantu bayi dalam belajar perilaku yang lebih kompleks. Pada usia 3 

bulan, bayi biasanya mempertahankan kepala mereka dalam suatu posisi 

tegak, menuju garis tengah saat diberi stimulasi. Secara klinis, posisi kepala 

tegak pada garis tengah telah dianggap sebagai tingkat dasar kontrol kepala 

yang penting, yang terus meningkat sepanjang tahun pertama dan melampaui 

(ditinjau di Adolph et al10) (Lee & Galloway, 2012). 
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Pada penelitian (Qi L. Xiong, 2017) juga menyebutkan bahwa tahapan 

perkembangan dimulai head control lalu arm dan legs, maka dari itu 

perkembangan dimulai dari head control yang kuat baru ke berguling, duduk 

dan merangkak (Xiong et al., 2017). 

Karen E. Adolph melakukan penelitin tentang dampak usia bayi, 

dimensi tubuh, dan sudah melewati fase merayapan dilihat dengan mengamati 

28 bayi secara longitudinal, dari upaya pertama anak merangkak sampai 

mereka mulai berjalan. Meskipun sebagian besar bayi memperlihatkan postur 

merangkak saat akan berjalan, 15 bayi merangkak menggunakan perut mereka 

sebelum merangkak menggunakan  tangan dan lutut, tetapi 13 bayi lainnya 

melewatkan periode  merangkak dengan perut  dan melanjutkan secara 

langsung merangkak dengan tangan dan lutut. Durasi pengalaman dengan 

bentuk perayapan sebelumnya berpengaruh pada kecepatan dan efisiensi 

nantinya, bentuk perayapan yang sangat berbeda. Yang paling terpenting, bayi 

yang dulunya merangkak dengan menggunakan perut lebih mahir merangkak 

mengunakan  tangan dan lutut dari pada bayi yang telah melewatkan  periode  

dengan perut. Perpindahan  tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan usia bayi 

atau dimensi tubuh saja. Sebaliknya, pengalaman menggunakan pola 

perayapan sebelumnya mungkin memiliki efek menguntungkan pada 

merangkak dengan tangan dan lutut karena dapat  menopang semua bentuk 

postur merangkak (Adolph & Hoch, 2019). 

Penulis mengamati balita di Posyandu Desa Sawit banyak bayi tidak 

melalui fase merangkak atau mereka melakukannya setelah mereka belajar 
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berjalan. Secara umum, tumbuh kembang bayi dimulai dari top down dari 

kepala ke kaki. Kemampuan yang meningkat bergerak perlahan menuruni 

tulang belakang - leher, bahu, pinggang, dan pinggul. perkembangan di mulai 

tengkurap, angkat kepala, duduk, merangkak, dan postur tegak hanya muncul 

setelah bayi dapat menjaga keseimbangan di satu tempat, dan transisi antara 

postur (pergeseran dari cenderung duduk, duduk berdiri, dan sebagainya) 

biasanya muncul terakhir. 

Secara biologis pertumbuhan itu digambarkan oleh Allah dalam Al-

Qur’an sesuai firmannya pada surat Al-Mu’min ayat 67 sebagai berikut :  

ْم ثُمَّ لِتَُكونُوا الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفال ثُمَّ لِتَْبلُُغوا أَُشدَّكُ هَُو 

ى َولََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ   (٧٦)  ُشيُوًخا َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّى ِمْن قَْبُل َولِتَْبلُُغوا أََجال ُمَسم ً

Artinya: 

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes 

mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu 

sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu 

sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) 

sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami 

perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan 

dan supaya kamu memahaminya. 

 

Adanya perkembangan head control yang baik atau bagus juga akan 

mempengaruhi perkembangan lengan dan kaki berikutnya. Jika berdasarkan 

penelitian (Adolph, 2016) adalah perkembangan merangkak, perkembangan 

merangkak merupakan perkembangan gerak atau locomotor pertama. Maka 

dengan demikian perkembangan informasi dan kognitif anak mulai 

berkembang awal saat anak telah mencapai merangkak (Lee & Galloway, 

2012). 
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Hai ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Bagaimana hubungan head control dengan pola merangkak bayi usia 7-10 

bulan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan head control dengan pola merangkak pada bayi 

usia 7-10 bulan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui pentingnya head control  

b. Untuk mengetahui pola merangkak bayi usia 7-10 bulan 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui hubungan head control dengan pola merangkak 

bayi usia 7-10 bulan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu  pengetahuan 

tentang tumbuh kembang anak dan pentingnya head control dalam 

merangkak. 

2. Manfaat praktisi 

Hasil penelitian ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut : 
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a. Bagi orang tua  

Menambah ilmu pengetahuan tentang tahap-tahap tumbuh 

kembang anak. 

b. Bagi Fisioterapi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu fisioterapi. 

c. Bagi peneliti 

Dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya sehingga 

didapatkan aspek yang lebih mendalam dan terbukti.     


