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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkembangan 

1. Definisi 

Perkembangan adalah proses yang tidak pernah berhenti (never ending 

process). Perkembangan merupakan saat yang terus bergulir dengan selalu 

bertambahnya kemampuan bayi. Perkembangan adalah bertambahnya 

kemampuan dan fungsi tubuh dari yang sederhana ke lebih kompleks dalam 

pola yang teratur dan dapat diperkirakan, sebagai hasil dari proses 

pematangan (Purwanti, 2016). Perkembangan merupakan hasil hubungan 

antara kematangan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya (Arti, 

2008). Perkembangan berkaitan dengan proses diferensiasi sel, jaringan, 

organ dan sistem organ yang berkembang sehingga mampu memenuhi 

fungsinya. Peristiwa pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara 

bersamaan karena perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ, 

sedangkan pertumbuhan memiliki dampak dalam aspek fisik seorang individu 

(Soetjiningsih, 1999 dalam Diana 2010).  

Widyastuti (2001, dalam Arti, 2008) mengemukakan periode-periode 

peningkatan kemampuan individu sebagai hasil dari proses tumbuh kembang 

anak, terbagi menjadi empat kategori, antara lain: 

a. Periode prenatal. Selama bayi masih berada dalam kandungan 

b. Periode dini (infancy). Sejak lahir sampai 2 minggu (14 hari)  

c. Periode bayi (baby hood). Sejak usia 2 minggu sampai 2 tahun. Pada 

awalnya bayi masih tergantung pada ibunya, namun lama kelamaan 
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kondisi mulai berubah dan bayi mulai belajar untuk mandiri. Menjelang 

usia satu tahun bayi tidak mau dibantu, bayi mulai belajar bergerak sendiri. 

d. Periode anak-anak (childhood), yaitu anak berusia 2 sampai 6 tahun dan 6-

12 tahun. 

Aspek perkembangan anak yang dapat dibina oleh orang tua, menurut Depkes 

(2006, dalam Tri, Siti dan Tri, 2017) antara lain: 

a. Motorik kasar atau gerak kasar. Merupakan aspek yang berhubungan 

dengan kemampuan anak dalam bergerak menggunakan otot-otot besar, 

misalnya merangkak, duduk, berdiri, berjalan dan lain-lain 

b. Motorik halus atau gerak halus. Merupakan aspek yang melibatkan otot-otot 

kecil anak untuk melakukan gerakan, seperti; menulis, meronce, melipat dan 

lain-lain 

c. Kemampuan bicara dan bahasa. Merupakan aspek yang berkaitan dengan 

kemampuan memberikan respon terhadap sesuatu dengan suara, berbicara, 

mengikuti perintah dan lain-lain 

d. Sosialisasi dan kemandirian. Merupakan aspek yang berkaitan dengan 

kemampuan anak untuk mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, 

misalnya; makan sendiri, membersihkan mainan setelah digunakan, 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

2. Hukum-Hukum Perkembangan 

Menurut Tri, Siti dan Tri (2017) perkembangan fungsi tubuh memiliki 

dasar dan pola yang berlaku umum di seluruh dunia. Persamaan tersebut 

memiliki kecenderungan sama yang selanjutnya dinamakan hukum 

perkembangan. Hukum perkembangan tersebut antara lain: 
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a. Hukum Cephalocaudal 

     Hukum cephalocaudal memiliki makna pertumbuhan fisik dimulai dari 

kepala kearah kaki. Bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu 

dibandingkan bagian lain. Ketika masih di dalam kandungan, kepala janin 

lebih ‘matang’ terlebih dahulu dibandingkan dengan organ lain. Begitu 

juga saat setelah lahir, bayi dapat menggunakan mata dan mulutnya 

terlebih dahulu dibandingkan dengan anggota geraknya.  

b. Hukum Proximodistal 

Hukum proximodistal memiliki makna pertumbuhan fisik dimulai dari 

pusat tubuh ke bagian luar tubuh. Organ yang ada di pusat atau tengah 

tubuh misalnya jantung, hati dan alat pencernaan terlebih dahulu dapat 

digunakan daripada anggota gerak yang ada di bagian luar tubuh.  

c. Perkembangan Terjadi dari Umum ke Khusus 

Perkembangan dimulai dari hal umum kemudian menuju hal yang 

khusus, seperti perkembangan anak yang mampu menggerakkan lengan 

atasnya lalu semakin khusus mampu menggerakkan jarinya. 

d. Perkembangan Berlangsung dalam Tahapan Perkembangan 

Perkembangan memiliki masa-masa dan ciri tertentu yang berbeda 

pada tiap fase.  

e. Hukum Tempo dan Ritme Perkembangan 

Perkembangan berlangsung secara urut dan tidak melompat-lompat 

sesuai tempo dan irama tertentu. 
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3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan 

a. Internal 

1) Kematangan otot 

  Bayi mengalami masalah kematangan otot yang belum sempurna 

sehingga bayi menjadi lambat dalam proses perkembangannya seperti 

untuk duduk, berdiri, berjalan dan kemampuan lain seperti bayi yang 

normal. Kondisi permasalahan kematangan otot juga dapat mempersulit 

proses stimulasi. Tonus otot merupakan kesiapan otot untuk bekerja dan 

tergantung jumlah otot yang berkontraksi di dalam jaringan (Syaukani, 

2015). 

b. Eksternal 

1) Asupan gizi 

Gizi yang baik adalah gizi yang seimbang dan memberikan dampak 

yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal (Syaukani, 2015). Penyerapan gizi di dalam tubuh dipengaruhi 

oleh kelenjar getah bening yang pada masa anak-anak meningkat 

produksinya, kelenjar ini sekaligus dapat membantu melawan infeksi 

dan mempertahankan imun tubuh (Puspita, 2014). Gizi mempunyai 

peran penting dalam perkembangan otak anak. Pertumbuhan dapat 

terganggu apabila jumlah zat yang dibutuhkan tubuh tidak mencukupi. 

Gizi berpengaruh terhadap berkembanganya jumlah dan ukuran sel 

saraf yang ada di otak. Gizi bekerja melalui proses pembelahan sel yang 

nantinya akan menentukan jumlah dari sel saraf utuh yang berada di 

otak. Selain berpengaruh terhadap struktur anatomi otak, gizi juga 

berpengaruh terhadap jalannya kimia otak. Di dalam otak terdapat 
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neurotransmitter yang merupakan penghubung antar sel saraf, yang 

apabila ada dengan jumlah yang lebih banyak akan mempercepat 

jalannya impuls atau rangsangan. Zat yang berperan dalam 

perkembangan otak adalah protein dan lemak (Nasar, 2007 dalam Diana 

2010). Lemak penting untuk perkembangan otak karena berperan dalam 

pembentukan myelin, sinaps dan proses pembentukan neurotransmitter. 

Zat gizi berperan dalam proses tumbuh kembang sel neuron otak untuk 

bekal kecerdasan bayi. 

2) Berat tubuh 

Obesitas pada anak menyebabkan perkembangan motorik dan 

keseimbangan postural menjadi terhambat (Syaukani, 2015). Berat 

badan merupakan salah satu indeks dalam pengukuran antropometri 

yang digunakan untuk pengukuran pertumbuhan anak.  Indeks pada 

pengukuran antropometri terdiri dari; berat badan terhadap usia, tinggi 

badan terhadap usia, lingkar kepala, dan IMT terhadap usia. 

Antropometri merupakan cerminan dari perkembangan anak dan 

berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak terutama berat 

badan terhadap usia dan tinggi badan terhadap usia (Rosidi, 2012). 

Berikut indikator dan hasil pengukuran antropometri bayi menurut 

WHO tahun 2019. 

Tabel 2.1 Berat Badan Bayi Normal menurut WHO 2019 

(Sumber: WHO, 2019) 

Usia 

(bulan) 

Berat badan bayi  

Perempuan (kg) 

Berat badan bayi laki-laki (kg) 

1 3.2-5.4 3.4-5.7 

2 4.0-6.5 4.0-4-7 

3 4.6-7.4 5.1-7.9 

4 5.1-8.1 5.6-8.6 

5 5.5-8.7 6.1-9.2 

6 5.8-9.2 6.4-9.7 
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7 6.1-9.6 6.7-10.2 

8 6.3-10.0 7.0-10.5 

9 6.6-10.4 7.2-10.9 

10 6.8-10.7 7.5-11.2 

11 7.0-11.0 7.7-11.5 

12 7.1-11.3 7.8-11.8 

 

Tabel 2.2 Tinggi Badan Bayi Normal menurut WHO 2019 

(Sumber: WHO, 2019) 

Usia 

(bulan) 

Tinggi badan bayi 

perempuan (cm) 

Tinggi badan bayi laki-laki 

(cm) 

1 50.0-56.9 51.1-58.4 

2 53.2-60.4 54.7-62.2 

3 55.8-63.3 57.6-65.3 

4 58.0-65.7 60.0-67.8 

5 59.9-67.7 61.0-69.9 

6 61.5-69.5 63.6-71.6 

7 62.9-71.1 6.51-73.2 

8 64.3-72.6 66.5-74.7 

9 65.6-74.1 67.7-76.2 

10 66.8-75.5 69.0-77.6 

11 68.0-76.9 70.2-78.9 

12 69.2-78.3 71.3-80.2 

 

Tabel 2.3 Lingkar Kepala Bayi Normal menurut WHO 2019 

(Sumber: WHO, 2019) 

Usia 

(bulan) 

Lingkar kepala bayi 

perempuan (cm) 

Lingkar kepala bayi laki-laki 

(cm) 

1 34.4-38.8 35.1-39.5 

2 36.0-40.5 36.9-41.3 

3 37.2-41.9 38.3-42.7 

4 38.2-43.0 39.4-43.9 

5 39.0-43.9 40.3-44.8 

6 39.7-44.6 41.0-45.6 

7 40.4-45.3 41.7-46.3 

8 40.9-45.9 42.2-46.9 

9 41.3-46.3 42.6-47.4 

10 41.7-46.8 43.0-47.8 

11 42.0-47.1 43.4-48.2 

12 42.3-47.5 43.6-48.5 

 

3) Pengalaman negatif 

Kemampuan yang terus meningkat pada awalnya rentan menjadi 

ketakutan bayi untuk kembali mengulangi proses belajar tersebut. 
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Kejadian jatuh atau yang membuat bayi merasa sakit membuat bayi 

enggan untuk belajar lagi (Syaukani, 2015). 

4) Kenyamanan bayi 

Dalam faktor kenyamanan ini karena ada beberapa hal yang dirasa 

menghambat pergerakan bayi, seperti penggunaan bedong yang terlalu 

ketat, kaos kaki yang digunakan terus menerus dan lain-lain. Bayi tidak 

dapat mengeksplor pergerakan saat tubuh di bedong terlalu ketat. 

Penggunaan kaos kaki yang terlalu sering juga membuat bayi tidak 

belajar menanggapi rangsang taktil, menghambat pergerakan karena 

permukaan yang licin (Syaukani, 2015). 

5) Sakit 

Bayi sering mengalami sakit seperti batuk, pilek, infeksi telinga, 

radang tenggorokan dan lain-lain menyebabkan perkembangan motorik 

bayi terganggu dan terhambat. Infeksi yang terjadi menyebabkan tubuh 

kehilangan zat gizi yang diperlukan tubuh karena terjadi malabsorpsi 

(gangguan penyerapan) dalam saluran pencernaan (Syaukani, 2015). 

6) Pola Asuh 

Pola asuh merupakan bentuk pengasuhan anak yang dilakukan 

secara berulang sampai terjadi suatu kebiasaan. Terdapat beberapa 

faktor anak mendapatkan pola asuh yang berbeda dari orang tua, 

misalnya karena urutan kelahiran, struktur atau jumlah anggota 

keluarga. Pada urutan kelahiran anak pertama, orang tua mencurahkan 

banyak perhatian kepada anak, perlindungan berlebihan (over 

protective) dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

sedangkan pada keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, anak 
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mendapatkan overstimulasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangannya juga (Puspita, 2014).  

4. Tahapan perkembangan 

Anak tumbuh dan berkembang secara progresif dari bayi baru lahir 

kemudian mengembangkan gerak refleks, lalu gerak yang terkoordinasi 

seperti berguling, duduk, berjalan dan seterusnya. Proses perkembangan 

itulah yang disebut sebagai tonggak-tonggak perkembangan (milestone 

development). Tahapan perkembangan motorik kasar saling berhubungan satu 

sama lain dan saling mendukung antar tahap perkembangan, apabila ada 

tahap yang terlambat maka tahap perkembangan selanjutnya akan terhambat. 

Refleks merupakan respon konvensional yang dilakukan bayi tanpa 

keterlibatan otak yang mengendalikan kesadaran.  

Refleks subkortikal atau refleks primitif, adalah refleks yang dikontrol 

oleh area sub kortikal otak. Pada bayi, kematangan saraf kortikal akan 

mengesampingkan refleks primitif pada spinal cord dan otak, refleks primitif 

akan berganti dengan munculnya reaksi pengatur gerak dan keseimbangan 

(Futagi, 2012). Hilangnya dan munculnya refleks merupakan mekanisme dari 

kematangan menuju perkembangan motorik yang normal. Pada kondisi yang 

abnormal, proses refleks berjalan lebih panjang dan sesuai dengan 

kemunduran kematangan fungsi otak, yang menyebabkan menetapnya refleks 

primitif dan keterlambatan pencapaian motor milestone. Penyebab 

menetapnya refleks primitif antara lain; kelahiran SC, trauma, paparan toxic, 

anestesi dan lain-lain.  

Refleks primitif yang harus dimiliki bayi, antara lain: 
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a. Asymmetric Tonic Neck Reflex (ATNR) merupakan refleks yang berguna 

dalam membantu bayi keluar dari jalan lahir. Refleks ATNR distimulasi 

dengan memutar kepala bayi kemudian lengan bayi akan menekuk di sisi 

sebaliknya, sedangkan tangan dan kaki yang dilihat akan ekstensi. Refleks 

ini disiapkan untuk nantinya agar bayi mampu berguling dan sebaliknya, 

selain itu juga berguna unutk mengembangkan koordinasi mata tangan 

dan aktivitas yang membutuhkann koordinasi yang menyilang di antara 

midline tubuh. Refleks ini akan hilang pada 4-6 bulan. Apabila refleks 

ATNR menetap akan menghambat perkembangan keseimbangan, gerak 

lengan dan kaki secara mandiri dan kesulitan bergerak dengan kedua sisi 

tubuh. Selain itu juga memungkinkan terjadinya skoliosis, kesulitan 

menulis, kesulitan koordinasi mata tangan kesulitan menyelesaikan tugas 

yang memerlukan menyilang antara midline tubuh, misalnya membaca 

dan menulis. 

b. Tonic Labyrinthine Reflex (TLR) merupakan reflex yang membentuk 

posisi bayi dapat tilting pada kepala ke arah belakang dengan kaku dan 

kaki menjadi lurus, kaku dan mendorong secara bersamaan, kaki bayi 

menuju ke satu titik, elbow dan wrist fleksi dan menyebabkan tangan 

menjadi kaku dan jari fleksi. Refleks ini berguna untuk menyiapkan bayi 

dalam pergerakan berguling, merangkak, berdiri dan berjalan. Refleks ini 

akan hilang pada usia 3-6 bulan. Apabila TLR menetap maka kepala akan 

kesulitan untuk fleksi, kesulitan berkonsenstrasi ketika duduk atau 

membaca, postur yang buruk, keseimbangan terganggu, dyspraxia, 

berjalan jinjit, hipo atau hipertonus, tidak menyukai aktivitas fisik dan 

kesulitan memaknai bentuk.    
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c. Symetric Tonic Neck Reflex (STNR) disebut juga crawling refleks. 

Normal respon yang ditunjukkan bayi adalah seperti gerakan merangkak, 

dengan posisi tangan ekstensi, knee fleksi ketika leher ekstensi. Refleks 

ini akan menghilang pada 9-11 bulan. Apabila masih menetap akan 

menyulitkan bayi dalam merangkak dengan tangan dan kakinya karena 

bayi akan merangkak dengan perut, postur yang buruk, duduk dengan 

posisi W, koordinasi mata tangan yang buruk dan kesulitan dalam 

berenang.   

d. Galant reflex. Refleks ini dapat terjadi ketika bayi dalam posisi prone 

lying dan ibu menyentuh salah satu sisi spine bayi. Reaksi normal yang 

muncul adalah panggul bayi akan fleksi kearah yang distimulasi, tangan 

dan lutut menekuk dan kepala terangkat. Stimulasi pada kedua sisi spine 

pada saat yang bersamaan akan mengaktivasi sistem urinaria. Refleks 

galant akan hilang pada 3-9 bulan. Apabila refleks galant belum hilang 

akan menyulitkan bayi untuk duduk, kemungkinan skoliosis, postur yang 

buruk, hip rotasi salah satu ssi ketika berjalan, penyakit digestif kronik 

dan mengompol pada usia 5 tahun. 

e. Moro reflex atau startle reflex. Fase awal respon pada moro refleks 

meliputi abduksi shoulder, ekstensi forearm, ekstensi trunk dan retraksi 

kepala. Forearm supinasi dan finger ekstensi. Terkadang muncul tremor 

atau klonus di ekstremitas. Refleks moro muncul pada usia 2-4 bulan. 

Apabila refleks ini menetap, bayi akan hipersensitif atau mudah bereaksi 

terhadap stimulasi. Hipersensitivitas terhadap stimulasi ini menyebabkan 

saraf simpatik dan kelenjar adrenal bereakasi berlebih. Jika kelenjar 
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adrenal ini terus disekresikan maka bayi akan mudah keelahan dan mudah 

alergi, asma, berkurangnya imun dan penyakit kronik.   

f. Rooting reflex. Refleks ini muncul saat jari ibu menyentuh pipi bayi, 

maka bayi akan mencari kearah jari terseut. Refleks ini berguna ketika 

bayi belajar menyusui. Refleks rooting akan hilang pada 3-4 bulan. 

Apabila refleks ini masih menetap, maka bayi akan sensitif terhadap 

sesuatu disekitar wajahnya, berantakan ketika makan dan ketangkasannya 

berkurang. 

g. Grasping reflex atau palmar reflex. Merupakan refleks yang terjadi ketika 

jari ibu diletakkan pada tangannya, maka bayi akan menggenggam jari 

tersebut. Apabila jari tersebut akan dibawa menjauh, bayi akan 

menggengamnya semakin erat. Refleks ini akan hilang pada 2-3 bulan. 

Apabila refleks masih menetap, yang terjadi adalah kesulitan dalam 

memegang pensil, kesulitan menulis, kesulitan merangkai kata-kata dan 

pergerakan tangan. 

Refleks primitif diatas merupakan refleks yang harus muncul pada bayi 

dan dihambat atau harus hilang saat telah cukup pada usianya agar tidak 

menghambat perkembangan otak bayi. Munculnya refleks primitif sangat penting 

dan menonjol untuk perkembangan sosial, kognitif dan perkembangan motorik 

bayi. 

B. Motorik Kasar 

1. Definisi  

Motorik kasar merupakan gerakan fisik yang membutuhkan koordinasi dan 

keseimbangan dari otot-otot besar tubuh untuk melakukan sebuah gerakan. 

Nantinya gerakan yang dihasilkan adalah mengangkat leher, menendang, 
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meraih benda, berjalan, berlari, melompat dan lain-lain. Modal dasar yang 

diperlukan untuk perkembangan motorik kasar adalah keseimbangan, 

proprioseptif dan taktil atau perabaan (Irwan, 2009 dalam Lestari, 2017).  

2. Tahapan perkembangan motorik kasar 

Perkembangan motorik kasar merupakan tahap perkembangan bayi 

khususnya pada sektor gerakan fisik yang terjadi secara berurutan (Syaukani, 

2015). Perkembangan motorik kasar berbeda waktunya di setiap bayi. 

Perbedaan kecepatan perkembangan dapat dipengaruhi salah satunya karena 

faktor stimulasi. Dibawah ini adalah urutan perkembangan motorik kasar bayi: 

a. Menggerakkan tangan dan kaki pada posisi telentang 

Bayi baru lahir sudah memiliki refleks untuk menggerakkan tangan 

dan kakinya meskipun masih secara sederhana. Pada usia satu bulan bayi 

mulai bisa menggerakan tangannya ke atas.  

b. Mengangkat kepala saat telungkup 

Bayi dapat mengangkat kepala saat telungkup di usia dua bulan.  

c. Memiringkan badan untuk berbaring 

Bayi dapat memiringkan badannya sendiri pada usia 3-4 bulan.  

d. Telungkup secara mandiri 

Setelah bayi mampu miring ke kanan dan kiri, kemampuan 

selanjutnya di usia 4-5 bulan adalah bayi dapat telungkup secara mandiri.  

e. Duduk 

Duduk memiliki proses yang panjang karena bayi membutuhkan 

keseimbangan untuk mampu duduk sendiri tanpa pegangan. Untuk 

mencapai keseimbangan terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan, 

antara lain; postural kontrol, fleksibilitas dan kontrol postural sway. Tubuh 
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bayi sulit mempertahankan keseimbangan karena bayi masih memiliki 

kepala yang besar, leher yang lemah dan floppy (Rachwani, Soska & 

Adolph, 2015). 

f. Merangkak 

Kemampuan merangkak dapat dilakukan bayi pada usia 8-10 bulan 

(Syaukani, 2015).  

g. Berdiri 

Bayi dapat berdiri tanpa bantuan pada usia 11-12 bulan, sebelumnya 

bayi senang jika diberdirikan karena dapat merasakan posisi lain yang 

berbeda dengan posisi sebelumnya (Syaukani, 2015). 

h. Berjalan 

Kemampuan berjalan dimiliki bayi diatas usia satu tahun, tepatnya 

pada usia 13-15 bulan dan berbeda setiap bayi (Syaukani, 2015). 

3. Perkembangan berdasarkan Sensorimotor 

Sensorimotor dapat berkembang dan menyebabkan peningkatan tonus 

postural dan reaksi gerak pada bayi. Berikut perkembangan sensorimotor bayi 

empat bulan dengan fokus utama pada head kontrol dan orientasi midline 

tubuh bayi. Postural kontrol dan muscle kontrol. Postural kontrol berkembang 

dimulai dari cranial ke caudal dimulai dari stabilisasi kepala ke trunk dan 

terjadi pada 2-3 bulan.  Bayi mampu menjaga kepala, trunk dan pelvic dalam 

satu garis lurus. Berat bayi tersebar di seluruh tubuh, contohnya pada kepala, 

trunk dan pelvic. Pada bayi postural kontrol pada kepala hingga upper trunk 

akan membantu prop sitting hingga duduk mandiri tanpa pegangan. 

Sedangkan kontrol lower trunk pada pelvic dan otot ekestremitas bawah 

menyebabkan base of support menjadi stabil. Sebelumnya bayi usia 4-5 bulan 
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mampu menjaga kestabilan kontrol otot shoulder dan thoracal yang 

memungkinkan bayi mengekstensikan lengan ketika berusaha meraih sesuatu 

(Saavedra, 2012). 

C. Kemampuan Duduk 

Secara umum, bayi berkembang untuk berusaha mempertahankan gravitasi 

dan duduk merupakan kemampuan yang tersulit dari kemampuan yang sudah 

dilalui bayi sebelumnya. Menurut CDC Grading for Motor Milestones, sebelum 

bayi memasuki fase duduk bayi harus menyelesaikan fase mengangkat kepala 

yang normalnya diselesaikan oleh bayi berusia 4 bulan. Fase mengangkat kepala 

sendiri terdiri atas 5 tingkatan, antara lain; 

1. Grade 0: bayi belum dapat mengangkat kepala 

2. Grade 1: kepala tegak 

3. Grade 2: kekuatan bagian dorsal meningkat, bayi mmapu mengangkat 

kepala sampai badan 

4. Grade 3: posisi tengkurap, bayi dapat mengangkat lengan dan dada 

5. Grade 4: kepala stabil ketika ibu menjauh 

6. Grade 5: kepala telah seimbang sepanjang waktu  

 Memasuki fase duduk normalnya diselesaikan pada usia 8 bulan dengan 

tahap terakhir yakni bangkit ke duduk dengan mandiri. Berikut fase duduk 

menurut CDC Grading for Motor Milestones (Parthasarathy, 2016). 

1. Grade 0: bayi belum mampu duduk sama sekali 

2. Grade 1: duduk untuk sementara waktu 
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Gambar 2.1 Fase duduk 1 

 

3. Grade 2: duduk 30 detik dengan badan condong kedepan 

 
Gambar 2.2 Fase duduk 2 

 

4. Grade 3: duduk dengan punggung anak lurus 

 
Gambar 2.3 Fase duduk 3 

 

5. Grade 4: ketika duduk, bayi dapat melakukan gerakan manipulasi seperti 

berputar dan bermain 

 
Gambar 2.4 Fase duduk 4 

 

6. Grade 5: bangkit dari duduk tanpa bantuan 
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Gambar 2.5 Fase duduk 5 

 

Sedangkan berdasarkan sumber buku yang berjudul Motor Assesment of the 

Developing Infant, terdapat 12 item sitting subscale dengan postur tubuh yang sesuai 

dengan fase duduk yang dilewati bayi 

Tabel 2.4 Fase Duduk  

(Sumber: Pipper, 1994 dalam Wyly, 2018) 

No Sitting 

Phase 

Usia 

90% 

mam

pu 

Weight 

bearing 

Postur Antigravity movement 

1 Sitting with 

support 

 
 

1 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

dan kaki 

Hip dan trunk 

fleksi 

Mengangkat dan 

menjaga kepala pada 

midline secara singkat. 

Upper cervical ekstensi 

2 Sitting with 

propped 

arms 

 

4.5 

bulan 

Tumpuan 

pada 

pantat, 

kaki, dan 

kedua 

tangan 

Kepala 

terangkat dan 

elevasi 

shoulder 

Hip fleksi, 

internal rotasi, 

dan abduksi 

Knee fleksi 

Lumbar dan 

thoracal 

melengkung 

Bayi menjaga kepala 

tetap pada midline 

Bayi menyangga dengan 

tangan sebentar 

 

3 Pull to sit 

 

4.8 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

dan lumbar 

spine 

Arm, hip, 

knee fleksi 

Kaki mungkin 

saja terangkat 

dari lantai 

Chin tucked/ dagu 

terselip, kepala di depan 

garis tubuh 

4 Unsustaine

d sitting 

6 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

dan kaki 

Kepala pada 

midline 

Shoulder di 

Ekstensi kepala 

Scapular adduksi dan 

humeral ekstensi 
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depan hip 

Thoracal 

ekstensi 

Lumbar fleksi 

Hip fleksi dan 

eksternal 

rotasi 

 

5 Sitting with 

arm support 

 

6 

bulan 

Tumpuan 

pada 

pantat, 

kaki, dan 

tangan 

Kepala 

terangkat 

Lumbar spine 

melengkung, 

thoracal 

ekstensi 

Hip fleksi, 

eksternal 

rotasi dan 

abduksi 

Knee fleksi 

Pergerakan kepala bebas 

Bayi menyangga dengan 

ekstensi arm 

Tidak dapat berpindah 

ke lain posisi 

6 Unsustaine

d sitting 

without arm 

support 

 

7 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

dan kaki 

Elbow fleksi 

Thoracal 

spine 

extended 

Hip fleksi, 

eksternal 

rotasi, abduksi 

dengan base 

of support 

yang luas 

Knee fleksi 

Tidak dapat 

ditinggalkan duduk 

sendiri 

7 Weight 

shift in 

unsustained 

sitting 

 

7.8 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

dan kaki 

Hip fleksi, 

abduksi, 

eksternal 

rotasi 

Lengan bebas 

bergerak 

Berat bergeser ke depan, 

ke belakang, dan ke 

samping 

Memulai ke arah postur 

yang sesuai midline 

8 Sitting 

without arm 

support (1) 

 

8 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

dan kaki 

Shoulder over 

hip 

Lengan bebas 

Base support 

luas 

Lengan dapat bergerak 

jauh dari tubuh 

Dapat bermain dengan 

mainan 

9 Reach with 

rotation in 

sitting 

8.2 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

dan kaki 

Trunk rotasi 

dan elongasi 

trunk pada 

saat 

Duduk dengan 

independen 
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mengambil 

benda 

10 Sitting to 

prone 

 

12 

bulan 

Tumpuan 

pada 

tangan, dan 

trunk 

Trunk fleksi  

Kaki fleksi, 

sbduksi, 

eksternal 

rotasi 

Bergerak ke posisi 

duduk untuk mencapai 

posisi prone lying  

Menarik lengan, kaki 

inaktif 

11 Sitting to 

four-point 

kneeling 

 

9.8 

bulan 

Tumpuan 

pada kedua 

tangan dan 

satu kaki 

Berpindah 

dari duduk 

indpenden ke 

four-point 

kneeling 

Dengan aktif 

mengangkat pelvic, 

pantat, dan kaki tidak 

menumpu 

12 Sitting 

without arm 

support (2) 

 

11 

bulan 

Tumpuan 

pada pantat 

Base of 

support sempi 

Posisi pada kaki secara 

bergantian 

Bayi dapat berpindah ke 

berbagai posisi dengan 

mudah 

 

D. Stimulasi 

1. Pengantar stimulasi olah gerak 

Stimulasi atau rangsangan merupakan rangsangan dari luar berupa 

latihan atau dalam bentuk permainan. Stimulasi atau rangsangan yang terarah 

akan membuat anak cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang 

mendapatkan stimulasi (Nursalam, 2005 dalam Arti, 2008). Stimulasi 

merupakan cara untuk memperkuat kemampuan bayi yang apabila dilakukan 

terus menerus akan memberikan dampak perkembnagan yang optimal. 
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Stimulus yang tepat merupakan stimulus yang diberikan dalam waktu 

yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak. stimulus atau 

rangsangan tersebut lebih efektif apabila dilakukan setiap hari (Soejatmiko, 

2007 dalam Widiantoro, 2013). Peran aktif orang tua sangat diperlukan anak 

karena orang tua dapat menciptakan lingkungan rumah yang baik dan dapat 

dicontoh anak. anak melakukan pengamatan terhadap tingkah laku yang ia 

lihat kemudian anak ingin menru perilaku tersebut dan menjadikan 

kebiasaannya.  

2. Teknik  

Stimulasi taktil (perabaan, sentuhan). Merupakan salah satu rangsang 

raba atau sensori yang berkembang pada bayi lewat sentuhan ibu, pijatan ibu, 

menimang, menepuk, memandikan, bayi juga dapat diberikan mainan yang 

mempunyai permukaan yang bervariasi seperti lembut, licin, fleksibel dan 

kaku ntuk mengasah kemapaun perabaan (Soedjatmiko, 2016). Dan terdapat 

teknik lain yang dilakukan seperti proprioseptif dengan tepukan (taping), 

traksi sendi, penekanan sendi (compresi/aproximasi) dan weight bearing.  

E. Baby Gym 

1. Definisi 

Baby gym merupakan salah satu bentuk stimulasi berdasarkan 

kinesiologi perkembangan dan refleks primitif yang efektif dan sesuai dengan 

tahap perkembangan. Baby gym merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan 

perkembangan bayi melalui gerakan-gerakan khusus atau permainan yang 

bertujuan untuk menstimulus perkembangan bayi. Baby gym dapat 

melancarkan sirkulasi darah sehingga membuat bayi merasa lebih segar dan 

bugar. Baby gym memberikan bayi pelajaran bagaimana mengkoordinasikan 
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otot dan sendi sebagai persiapan perkembangan selanjutnya, misalnya duduk, 

berdiri, berjalan dan lain-lain. Gerakan baby gym akan mendorong intelegensi 

bayi karena dalam gerakannya menggunakan rangsang multimodal yaitu 

vestibular kinestetik (pendengaran, taktil dan visual). Rangsangan taktil 

adalah rangsangan sensori yang paling berkembang bagi bayi karena telah 

ada sejak dalam kandungan berupa usapan atau sentuhan. Gerakan senam 

bayi dilakukan sesuai dengan usia agar dapat manfaat yang optimal. Terdapat 

tiga tahap perkembangan; 1) tahap pertama usia 3-6 bulan, 2) tahap kedua 

usia 6-9 bulan, 3) tahap ketiga usia 9-12 bulan (Purwanti, 2016) 

Baby gym dilakukan selama 2 kali dalam sehari selama 10 menit (Syaukani, 

2015).  

2. Fisiologi Baby Gym 

Menstimulasi bayi dengan gerakan akan merangsang pembentukan 

jalinan sistem saraf (sinaptogenesis) yang lebih rapat. Sel saraf bayi akan 

berploriferasi atau menggandakan diri sejak sebelum lahir hingga mengalami 

migrasi, dan berdeferensiasi (berubah menjadi sel saraf yang bercabang-

cabang), dan mielinansi hingga usia 4-5 tahun (Nelson, 2000, dalam Rahmad, 

2015).  

Perkembangan motorik sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor 

biologis dengan lingkungan. Kecepatan perkembangan motorik dipengaruhi 

oleh kecepatan pertumbuhan, proses sensorik, fleksibilitas, kekuatan dan 

kecepatan respon. Perkembangan motorik dan proses belajar saling 

mempengaruhi satu sama lain karena proses belajar tidak dapat berlangsung 

tanpa adanya kematangan sistem dalam tubuh. Kecepatan kematangan atau 

maturasi dipengaruhi oleh banyaknya stimulasi dan proses belajar yang 
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didapatkan. Jenis proses belajar sendiri tergantung pada lingkungan 

sosiokultural. Outcome dari motor development adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan secara sempurna dalam berekasi dengan lingkungan atau 

disebut sinergsitas fungsional. Dalam perkembnagan motorik, mobilitas dan 

stabilitas memiliki peran yang penting. Dimana stabilitas merupakan 

kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh dalam melakukan suatu 

gerakan. Stabilitas tubuh dapat terjadi apabila faktor biomekanik berjalan 

dengan baik. Factor biomekanik tersebut adalah posisi tubuh dan kontrol otot-

otot tubuh. Untuk mendapatkan stabilitas juga diperlukan kontrol postural 

yang merupakan strategi untuk mempertahankan posisi tubuh dalam berbagai 

situasi. Pada awalnya bayi bergerak dengan reflek primitif, namun seiring 

perkembangan saraf, gerakan reflek primitif berubah menjadi gerakan 

volunteer. Bayi memerlukan informasi dari visual, somatosesnoris dan 

vestibular untuk meningkatkan perkembangan reflek postural tersebut 

(Anonim, 2016). Informasi tersebut ada dalam gerakan-gerakan baby gym 

terlebih apabila dilakukan oleh ibu yang sudah memiliki kedekatan dengan 

bayi. 

3. Manfaat Baby gym  

a. Meningkatkan tingkat kewaspadaan bayi. Ketika kewaspadaan bayi 

meningkat, resiko jatuh pada bayi akan menurun karena bayi tidak lagi 

merasa ragu-ragu dalam bergerak. 

b. Meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Baby gym yang dilakukan 

pada bayi akan membuat bayi menirukan gerakan-gerakan yang diajarkan 

dan perlahan bayi belajar cara menggunakan tubuhnya tersebut. 
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c. Merangsang tumbuh kembang bayi secara optimal. Gerakan yang ada 

dalam baby gym dirancang untuk memberikan stimulus di setiap otot, saraf 

dan tulang bayi. Dari stimulus tersebut anak terpacu untuk tumbuh dan 

berkembang lebih baik dan optimal. 

d. Menciptakan kedekatan atau hubungan emosional bayi dengan orang tua 

e. Mendeteksi penyimpangan perkembangan bayi. Melalui senam bayi, 

orang tua dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan 

perkembangan bayi. 

4. Metode Baby gym 

Persiapan sebelum melakukan baby gym, antara lain; 

a. Baby gym baik dilakukan pada pagi dan sore hari selama 10-15 menit  

b. Tempat tidak perlu terlalu luas namun cukup untuk pergerakan bayi 

c. Pakaian bayi menggunakan pakaian sehari-hari 

d. Suhu ruangan yang nyaman untuk bayi yang sedang beraktivitas 

e. Gerakan senam siap dilakukan dengan lembut oleh Ibu 

5. Gerakan Baby gym 

Gerakan pelaksanaan baby gym diambil dari dua sumber buku, antara lain; 

buku yang berjudul Senam Bayi Modern karya Barbara Zukunft dan buku 

yang berjudul Petunjuk Praktis Pijat Senam dan Yoga untuk Bayi karya Aulia 

Syaukani. 

 

 


