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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Awal pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah menakjubkan. Tiga 

tahun pertama merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan fisik, intelektual, 

mental, dan emosional anak, sehingga perlu adanya stimulasi yang tepat dari orang 

tua. Masa emas atau golden periode dapat disebut sebagai jendela kesempatan 

(window opportunity) sekaligus critical periode atau masa kritis karena anak pada 

masa tersebut sedang melakukan proses pembelajaran dan pengkayaan (Depkes, 

2010 dalam Hendrawati, 2018). 

Tumbuh kembang tidak terlepas dari konsep pertumbuhan dan 

perkembangan. Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan perubahan ukuran, besar, 

jumlah, atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan berjalan 

secara simultan dengan perkembangan, Perkembangan anak dilihat dari aspek 

kemampuan motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Keempat 

aspek tersebut bersinergi dan membutuhkan stimulasi yang sama besar agar anak 

dapat berkembang dengan baik sesuai dengan usianya. Terdapat tahap-tahap 

perkembangan yang harus dilalui bayi sesuai dengan umurnya dan harus melalui 

prinsip perkembangan motorik yang benar (Chamidah, 2009). 

Perkembangan anak dapat dilihat berdasarkan normal developmental 

milestone yang mencakup empat aspek yaitu, aspek personal sosial, motorik halus, 

bahasa, dan motorik kasar. Penilaian perkembangan dilakukan dengan menyesuaikan 

kemampuan bayi dengan usianya sehingga dapat ditarik garis kemampuan yang 

sudah harus dimiliki bayi. Rentang usia yang dapat diukur menggunakan normal 

developmental milestone adalah 0-5 tahun (Parthasarathy, 2016).  
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Perkembangan motorik merupakan perkembangan kematangan dan 

pengendalian gerak tubuh yang berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan 

otot. Kemampuan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi 

untuk menciptakan gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan membentuk sikap 

tubuh. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, 

otot kaki, dan seluruh tubuh anak, kemampuan motorik anak yang dapat diamati 

adalah tengkurap, duduk, merangkak, berjalan dan lain sebagainya (Rismayanthi, 

2013).  

Hal penting dan mendasar yang ada dalam perkembangan anak adalah 

stimulasi. Perkembangan anak tergantung pada tindakan stimulasi atau dorongan 

yang diberikan ibu. Dampak kurangnya stimulasi yang didapat bayi adalah gangguan 

tumbuh kembang salah satunya adalah gangguan perkembangan motorik kasar. 

Indikator dalam milestone perkembangan menyatakan gangguan motorik kasar 

tersebut salah satunya adalah bayi belum mampu duduk secara mandiri, bangkit dari 

duduk, dan berdiri sendiri  pada usia 8-12 bulan (Soetjiningsih, 2005 dalam Kholifah, 

2014). Stimulasi merupakan perangsangan yang datang dari lingkungan anak dan 

berperan dalam pengoptimalan perkembangan. Stimulasi yang diberikan secara terus 

menerus dapat merangsang perkembangan sel otak dan akan memperkuat hubungan 

antar saraf (Chamidah, 2009). Stimulasi yang dilakukan secara terarah dapat 

menjadikan perkembangan anak menjadi lebih cepat. Pemberian stimulasi akan lebih 

efektif apabila memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya.  

Stimulasi motorik kasar adalah stimulasi yang paling sedikit diberikan oleh 

orang tua. Sebagian besar orang tua beranggapan bahwa perkembangan motorik 

dapat dicapai bayi apabila telah sampai pada usianya karena otot-otot bayi dapat 
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menjadi kuat dengan sendirinya. Berbeda halnya dengan stimulasi perkembangan 

personal sosial dan motorik halus yang banyak diberikan ibu bayi meskipun 

sebenarnya belum masuk pada tahap perkembangan di usia bayi tersebut 

(Munawaroh, Hiyana & Sukini, 2015). Padahal keterampilan motorik kasar dapat 

mempengaruhi pemenuhan kemandirian aktivitas yang berdampak pada aktivitas 

sosial, kemampuan konsentrasi, dan kemampuan motor planning yang baik (Irwan, 

2008, dalam Permatasari, 2011). 

Stimulasi berbentuk senam merupakan salah satu metode pengoptimalan 

pertumbuhan dan perkembangan motorik bayi. Senam bayi bermanfaat untuk media 

penyampaian stimulasi sesuai usia perkembangan. Senam bayi dilakukan oleh ibu 

karena bayi sudah terbiasa dengan sentuhan ibunya sehingga senam berlangsung 

dalam keadaan bayi rileks. Senam bayi dilakukan oleh ibu agar kedekatan (bonding) 

dengan sang ibu lebih dirasakan bayi. Secara lebih luas senam bayi dapat bermanfaat 

untuk mengoptimalkan keterampilan motorik kasar, koordinasi, konsentrasi dan 

keseimbangan gerak bayi Senam bayi penting diterapkan sebagai latihan untuk 

membantu perkembangan sistem saraf dan motorik dikarenakan gerak merupakan 

unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Semakin banyak gerakan yang 

dilakukan, anak akan semakin terampil dalam menguasai kemampuan motorik 

(Purwanti, 2016). 

Senam bayi modern merupakan jenis stimulasi yang efektif karena 

berhubungan dengan kinesiologi perkembangan dan reflek primitif sesuai tahapan 

perkembangan. Ibu dapat melihat dan mengamati perkembangan motorik dan deteksi 

dini keterlambatan saat melakukan gerakan baby gym atau senam bayi (Rahmad, 

2015). Perkembangan gerak bayi akan lebih optimal apabila bayi memiliki banyak 

kesempatan untuk melakukan pergerakan atau aktivitas fisik yang melibatkan 
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anggota tubuhnya. Salah satu aspek yang diperlukan dalam perkembangan gerak bayi 

adalah kekuatan otot dan koordinasi gerak (Kusyairi, 2006, dalam Wahyu, 2017). 

Bentuk latihan fisik yang dapat meningkatkan kekuatan otot bayi dan koordinasi 

adalah senam bayi atau baby gym. 

Duduk merupakan aktivitas yang mudah dilakukan oleh orang dewasa tetapi 

tidak untuk bayi. Tubuh bayi belum memiliki cara untuk mempertahankan 

keseimbangan pada posisi duduk. Bayi memerlukan waktu belajar pada usia 6-8 

bulan hingga dapat duduk sendiri selama 10 detik tanpa berpegangan dan 

membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk dapat duduk mandiri. Pada bayi duduk 

merupakan aktivitas yang membuatnya merasakan pengalaman bertahan dalam 

posisi vertikal untuk pertama kalinya. Setelah duduk posisi vertikal akan berlanjut 

pada fase berdiri dan berjalan yang penting untuk kehidupan selanjutnya. Karenanya 

keterlambatan duduk atau postural kontrol yang buruk dapat menghalangi kemajuan 

perkembangan. Meskipun duduk merupakan kemampuan bawaan, namun 

sebelumnya bayi perlu belajar terlebih dahulu bagaimana mengontrol perubahan 

yang akan terjadi pada dirinya dari posisi horisontal ke vertikal. Permukaan tubuh 

bayi sebagai penunjang keseimbangannya akan berkurang sehingga postural kontrol 

duduk yang baik perlu dilatih untuk mempertahankan posisi duduk yang seimbang  

(Rachwani, Soska & Adolph, 2015). 

Berdasarkan normal development milestones kemampuan duduk bayi dapat 

dicapai pada usia 7 bulan (Parthasarathy, 2016). Apabila melebihi usia tersebut, 

orang tua harus berhati-hati terhadap keterlambatan perkembangan motorik kasar dan 

perkembangan sektor lain. Tahap perkembangan kemampuan duduk dimulai sejak 

usia 1 bulan dengan didudukkan. Kemudian pada usia 6 bulan bayi dapat mulai 

duduk dengan pegangan atau tumpuan tangan didepan badannya. Tahap selanjutnya 
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adalah duduk tanpa bantuan atau bayi mampu duduk dengan seimbang pada usia 7.5 

bulan. Setelah disesuaikan dengan usia bayi hingga mampu duduk mandiri tersebut, 

maka peneliti memilih metode baby gym untuk diterapkan pada bayi usia dibawah 

satu tahun untuk menstimulasi bayi agar mampu mencapai usia duduk yang sesuai 

dengan milestone perkembangan bayi. 

 Peneliti memilih Puskesmas Arjuno Kota Malang sebagai wilayah penelitian 

dikarenakan letak geografisnya berada di pusat Kota Malang yang memungkinkan 

adanya keterbukaan pikiran orang tua terhadap pentingnya perkembangan motorik 

bayi melalui baby gym. Puskesmas Arjuno sendiri terdiri dari empat kelurahan antara 

lain kelurahan Penanggungan, Oro-Oro Dowo, Kauman, dan Kidul Dalem. Dalam 

studi pendahuluan pada bulan Februari 2019, di Puskesmas Pembantu Kelurahan 

Penanggungan Kota Malang prevalensi bayi berusia dibawah satu tahun rata-rata 

adalah 14 bayi yang berada di setiap posyandu. Kelurahan Penanggungan sendiri 

memiliki 8 posyandu yang dinaungi oleh Puskesmas Arjuno. Peneliti bermaksud 

memberikan edukasi terkait metode stimulasi yang benar, aman, dan efektif untuk 

bayi di Puskesmas Arjuno, dengan intervensi berupa baby gym atau senam bayi. 

Berlandaskan paparan dan hasil pengamatan pada bayi dan orangtua bayi 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul perbandingan 

pengaruh pemberian baby gym terhadap perkembangan kemampuan duduk bayi usia 

dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang. Perbandingan yang diambil 

adalah perbedaan frekuensi antara satu dan tujuh kali dalam seminggu. Pengambilan 

frekuensi tujuh kali seminggu sesuai dengan sumber yang menyatakan baby gym 

optimal apabila dilakukan setiap hari selama 10-15 menit. Pemberian baby gym baik 

dilakukan setiap hari atau sehari dua kali untuk lebih memberikan stimulasi 

multimodal agar bayi lebih cepat menangkap stimulasi dan mampu 
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mengkoordinasikan otot serta sendi secara lebih cepat (Syaukani, 2015). Penelitian 

serupa dilakukan oleh Asri, (2011) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

sebelum dan setelah dilakukan olahraga bayi setiap hari selama satu bulan terhadap 

perkembangan motorik kasar dan motorik halus bayi. Duduk termasuk salah satu 

kemampuan yang motorik kasar yang perlu mendapatkan stimulasi agar bayi dapat 

lebih cepat mengkoordinasikan tubuhnya untuk beradaptasi dengan kemampuan 

tersebut. 

 Sedangkan pengambilan frekuensi satu kali seminggu sesuai dengan hasil 

studi pendahuluan yang dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Kelurahan 

Penanggungan. Dari kuesioner yang dibagikan, rata-rata ibu bayi kurang memahami 

frekuensi pemberian baby gym yang tepat. Terdapat lebih dari 80% ibu yang 

beranggapan bahwa baby gym cukup dilakukan sebulan sekali. Padahal baby gym 

seharusnya dilakukan secara rutin setiap hari agar didapatkan hasil yang optimal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti bermaksud mencari efektivitas baby gym 

antara frekuensi satu dan tujuh kali seminggu terhadap perkembangan kemampuan 

duduk bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian baby gym sebanyak satu kali seminggu 

terhadap perkembangan kemampuan duduk bayi usia dibawah satu tahun di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian baby gym sebanyak tujuh kali seminggu 

terhadap perkembangan kemampuan duduk bayi usia dibawah satu tahun di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang? 
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3. Bagaimana perbandingan pengaruh pemberian baby gym terhadap 

perkembangan kemampuan duduk bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas 

Arjuno Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Menguji secara empiris perbandingan pengaruh pemberian baby gym 

terhadap perkembangan kemampuan duduk bayi usia dibawah satu tahun di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi perkembangan kemampuan duduk sebelum dan setelah 

diberikan baby gym satu kali seminggu pada bayi usia dibawah satu tahun di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

b. Mengidentifikasi perkembangan kemampuan duduk sebelum dan setelah 

diberikan baby gym tujuh kali seminggu pada bayi usia dibawah satu tahun di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang  

c. Membandingkan pengaruh setelah diberikan baby gym sebanyak satu kali dan 

tujuh kali seminggu pada bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno 

Kota Malang. 

D.  Manfaat 

1. Institusi Pelayanan 

  Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau 

pertimbangan dalam memberikan pelayanan fisioterapi yang tepat untuk 

stimulasi duduk pada bayi usia dibawah satu tahun. 
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2. Instistusi Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para 

peserta didik ilmu fisioterapi dalam mengatasi keterbatasan pendidikan 

mengenai pengaruh baby gym terhadap perkembangan duduk bayi usia dibawah 

satu tahun. 

3. Tempat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

peningkatan pelayanan  melalui pendidikan dan pelatihan pegawai terkait baby 

gym yang mendukung perkembangan duduk bayi. 

4. Pembaca 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan pembaca 

mengenai stimulasi duduk untuk bayi usia dibawah satu tahun dengan metode 

yang aman, mudah, dan dapat dilakukan orang tua bayi dan pembaca di rumah. 

5. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan penulis mengenai 

pertimbangan pemilihan metode baby gym terhadap perkembangan duduk bayi 

usia dibawah satu tahun. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No  Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Ins

tru

me

n 

Pe

nel

itia

n 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian yang akan 

dilakukan 

1 Budi 

Rahmad

, Ridho 

(2015) 

Pengaruh 

pemberian 

senam bayi 

modern 

pada bayi 

a. Variabel 

bebas: 

pemberian 

senam bayi 

modern pada 

 Ada 

pengaruh 

pemberian 

senam bayi 

modern 

Pada penelitian ini 

dilakukan senam bayi 

modern untuk stimulasi 

duduk bayi usia 16-24 

minggu, sedangkan 
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umur 16-24 

minggu 

terhadap 

kemampuan 

merangkak 

bayi umur 5-

7 minggu 

b. Variabel 

terikat: 

kemampuan 

merangkak 

pada bayi 

umur 16-24 

minggu 

terhadap 

kemampua

n 

merangkak 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah 

pada bayi usia dibawah 

satu tahun. 

 

 

 

 

2 Arti, 

A.B. 

(2008) 

Pengaruh 

pemberian 

musik klasik 

pada senam 

bayi 

terhadap 

kemampuan 

motorik 

kasar bayi 

a. Variabel 

bebas: 

pemberian 

musik klasik 

pada senam 

bayi 

b. Variabel 

terikat: 

kemampuan 

motorik kasar 

bayi 

 Terdapat 

pengaruh 

pemberian 

music 

klasik pada 

senam bayi 

terhadap 

kemampua

n motorik 

kasar bayi. 

Pada penelitian ini 

dilakukan senam bayi dan 

penambahan musik 

terhadap kemampuan 

motorik kasar bayi. 

Sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah baby gym 

saja. 

 

 

 

3 Fitriah, 

Atty 

(2018) 

Perbedaan 

pengaruh 

penambahan 

senam bayi 

pada spa 

baby 

terhadap 

perkembang

an gross 

motor bayi 

usia 7 bulan 

di 

Puskesmas 

Arjuno 

uswatun 

hasanah 

a. Variabel 

bebas: 

penambahan 

senam bayi 

pada spa 

baby  

b. Variabel 

terikat: 

perkembanga

n gross motor 

bayi usia 7 

bulan  

DD

ST 

II 

Tidak ada 

perbedaan 

pengaruh 

antara spa 

baby dan 

penambaha

n senam 

bayi pada 

spa baby 

terhadap 

perkemban

gan gross 

motor bayi 

usia 7 

bulan di 

Puskesmas 

Arjuno 

uswatun 

hasanah. 

Pada penelitian ini 

dibahas perbedaan 

pengaruh penambahan 

senam bayi pada spa 

baby terhadap 

perkembangan gross 

motor bayi usia 7 bulan. 

Sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan peneliti, 

metode yang digunakan 

adalah baby gym untuk 

stimulasi kemamapuan 

duduk bayi usia dibawah 

satu tahun.  

4 Asri, S., 

Purnam

a. D., & 

Hanafi, 

F. 

(2011) 

Pengaruh 

Olahraga 

Bayi untuk 

Perkembang

an Motorik 

Kasar dan 

Motorik 

Halus di 

Kelurahan 

Mataram 

Timur 

Kecamatan 

Matara 

Kodya 

Mataram 

a. Variabel 

bebas: 

olahraga bayi  

Variabel terikat: 

perkembangan 

motorik kasar 

dan motorik 

halus  

DD

ST 

Ada 

pengaruh 

olahraga 

bayi 

terhadap 

perkemban

gan 

motorik 

kasar dan 

motorik 

halus di 

kelurahan 

Mataram 

Timur 

Kecamatan 

Matara 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yang dilakukan 

untuk melihat pengaruh 

olahraga bayi terhadap 

perkembangan motorik 

kasar dan motorik halus, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan merupakan 

pengaruh senam bayi 

terhadap peningkatan 

perkembangan 

kemampuan duduk bayi 

usia dibawah satu tahun. 
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Kodya 

Mataram 

 

5 Hazmi, 

F.R.F.A.

, & 

Zaidah,

L. 

(2017) 

Perbedaan 

Pengaruh 

Senam Bayi 

dengan Pijat 

Bayi dalam 

Meningkatk

an Motorik 

Kasar pada 

Anak Usia 

3-12 Bulan 

di Posyandu 

Modinan 

Yogyakarta 

c. Variabel 

bebas: 

perbedaan 

pengaruh 

senam bayi 

dengan pijat 

bayi 

Variabel 

terikat: 

peningkatan 

motorik 

kasar anak 

usia 3-12 

bulan di 

posyandu 

modinan 

Yogyakarta 

 Tidak ada 

perbedaan 

pengaruh 

senam bayi 

dalam 

meningkatk

an motorik 

kasr pada 

anak usia 

3-12 bulan 

di 

posyandu 

modinan 

yogyakarta 

Pada penelitian ini 

dilakukan senam bayi dan 

pijat bayi untuk 

meningkatkan motorik 

kasar anak usia 3-12 

bulan di posyandu 

modinan Yogyakarta 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah satu 

teknik saja yakni baby 

gym untuk perkembangan 

kemampuan duduk bayi 

usia dibawah 1 tahun.  

 


