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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang tumbuh dengan kualitas kesehatan optimal mempunyai

keceriaan dan kecerdasan yang baik sebagaimana yang selalu diinginkan oleh

setiap orangtua. Untuk mencapai kualitas kesehatan anak yang optimal,

orangtua mempunyai  tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak baik

dari segi fisik, psikologis, maupun sosialnya terlebih pada usia kritis yaitu

pada usia 0-12 bulan (Yulianeu dan Rahmawati, 2017). Kualitas kesehatan

anak pada masa awal kehidupannya dapat dilihat dari pengukuran

antropometri dan perubahan-perubahan tingkah laku serta respons interaksi

tehadap lingkungan yang sesuai dengan kemampuan diusianya. Dengan kata

lain dapat dilihat pada proses tumbuh kembangnya (Yuniarti, 2009 dalam

Kholifah et al., 2014). Perkembangan kemampuan yang lebih dulu muncul

pada awal masa kehidupan bayi adalah perkembangan kemampuan motorik

kasar sehingga motorik kasar merupakan perubahan yang paling mudah

diamati sebagai deteksi gangguan kesehatan pada anak.

Kecepatan perkembangan motorik kasar pada setiap individu berbeda

meskipun melalui tahapan yang sama. Banyak faktor yang memengaruhinya

seperti faktor dukungan dari lingkungan. Dalam proses pengoptimalan

perkembangan motorik kasar anak sangat dibutuhkan adanya bantuan atau

stimulasi dari orang lain terutama orangtua. Anak yang mendapat stimulasi

terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang bahkan

tidak mendapat stimulasi (Chamidah, 2009). Hasil penelitian Frankenburg

(1981, dalam Arti, 2009) mengatakan bahwa 70% bayi yang distimulasi jauh
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lebih baik motorik kasarnya dibandingkan dengan bayi yang tidak diberi

stimulasi. Stimulasi baby gym merupakan stimulasi yang paling mudah

diterapkan setiap hari oleh orangtua atau ibu kepada anak dirumah.

Baby gym merupakan latihan motorik atau senam pada bayi yang

memiliki ciri yakni gerakan selalu dibuat spesifik untuk mencapai tujuan

tertentu dengan susunan yang sistematis (Huber, 2007 dalam Hazmi, 2017).

Berkaitan dengan proses perkembangan motorik kasar yang tidak hanya

melibatkan otot, melainkan melibatkan fungsi atau modalitas lainnya, seperti

emosi, visual, keterampilan, dan kemampuan mengingat gerak yang sesuai

dengan tahapan tumbuh kembang otak anak (Asri, 2011), baby gym harus

dilakukan secara berulang karena pentingnya pembentukan pola kebiasaan

untuk melatih koordinasi dan merangsang jaringan saraf di otak (Puspita,

2014). Stimulasi yang tidak dilakukan secara berkesinambungan atau terus-

menerus akan menyebabkan hubungan sel-sel otak (sinapsis) yang terbentuk

menjadi kurang (synapting pruning) (Irmawati et al., 2012).

Proses sebuah latihan mempunyai parameter dan alur periodisasi

tersendiri. Alur tersebut meliputi beberapa fase seperti fase adaptasi anatomi,

fase maximum strength, fase conversion, dan fase maintance. Latihan yang

baik mempunyai ciri yakni akan terus ada peningkatan fase dengan

berjalannya waktu. Hal ini dapat terjadi jika latihan dilakukan secara fokus,

rutin, dan berkelanjutan. Latihan yang dilakukan setiap hari dengan

memerhatikan lama waktu latihan, beban latihan, dan repetisi latihan akan

mendapatkan hasil yang maksimal (Pelana, 2016). Pemberian baby gym

dengan frekuensi tujuh kali seminggu atau dilakukan setiap hari dengan

durasi waktu 30 menit merupakan upaya untuk mendapatkan hasil latihan
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yang maksimal sesuai dengan teori yang sudah ada. Namun dari hasil studi

pendahuluan yang peneliti lakukan di Kelurahan Penanggungan pada bulan

Januari 2019, terdapat 85% orangtua bayi yang melakukan stimulasi motorik

hanya seminggu sekali atau sebulan sekali dan mengatakan bahwa stimulasi

tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan motorik kasar

bayi. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada

pengaruh perbedaan frekuensi pemberian baby gym yang dilakukan

seminggu sekali dengan yang dilakukan setiap hari terhadap perkembangan

motorik kasar.

Peneliti memilih Puskesmas Arjuno Kota Malang sebagai tempat

penelitian dikarenakan letak geografis puskesmas ini berada di pusat kota,

sehingga diharapkan lebih maju dan terbukanya pemikiran dan wawasan

orangtua mengenai pentingnya stimulasi dini untuk memaksimalkan tumbuh

kembang anak. Alasan lain peneliti memilih puskesmas Arjuno adalah karena

banyaknya responden, yaitu pada setiap tahun kurang lebih lebih terdapat 500

bayi dengan usia 0-6 tahun. Namun pada penelitian ini, peneliti memilih

responden dengan usia dibawah satu tahun saja, hal ini dikarenakan proses

tumbuh kembang bayi terjadi sangat pesat pada usia 0-12 bulan (Yulianeu

dan Rahmawati, 2017).

Puskesmas Arjuno merupakan puskesmas milik Pemerintah Kota Malang

yang berada dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Malang yang

merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan

masyarakat. Puskesmas Arjuno beralamat di Kelurahan Kauman Kecamatan

Klojen. Puskesmas ini mempunyai empat wilayah kerja yaitu, Kelurahan

Kauman, Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Oro Oro Dowo, dan
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Kelurahan Kidul Dalem. Dari empat kelurahan tersebut terdapat 34 RW yang

masing-masing RW mempunyai posyandu dengan rata-rata tiap posyandu ada

14 bayi berusia dibawah satu tahun. Dengan kata lain, jumlah bayi usia

dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno memenuhi persyaratan untuk

dijadikan responden penelitian. .

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perbedaan pengaruh frekuensi pemberian baby gym yang

dilakukan satu kali seminggu dengan yang dulakukan tujuh kali seminggu

terhadap perkembangan motorik kasar bayi usia dibawah satu tahun di

Puskesmas Arjuno Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui perbandingan pengaruh frekuensi pemberian baby gym

terhadap perkembangan motorik kasar bayi usia dibawah satu tahun di

Puskesmas Arjuno Kota Malang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui pengaruh kemamampuan motorik kasar bayi sebelum

dan sesudah dilakukan baby gym satu kali dalam seminggu pada bayi

usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang.

b. Mengetahui pengaruh kemamampuan motorik kasar bayi sebelum

dan sesudah dilakukan baby gym tujuh kali dalam seminggu pada

bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang.

c. Mengetahui berbedaan pengaruh kemamampuan motorik kasar bayi

sebelum dan sesudah stimulasi baby gym yang dilakukan satu kali

dalam seminggu dengan yang dilakukan tujuh kali dalam seminggu
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pada bayi usia dibawahsatu tahun di Puskesmas Arjuno Kota

Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai pengaruh

perbedaan frekuensi pemberian baby gym terhadap perkembangan

motorik kasar bayi usia dibawah satu tahun, serta dapat menjadi refensi

untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa

dengan variabel yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang perbedaan

pengaruh frekuensi pemberian baby gym terhadap perkembangan

motorik bayi usia dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota

Malang.

b. Tempat Penelitian

Memberikan wawasan mengenai pengaruh baby gym terhadap

perkembangan motorik kasar bayi, serta dapat menjadi pertimbangan

bagi tempat penelitian untuk meningkatkan jenis pelayanan melalui

pendidikan dan pelatihan pegawai dengan metode baby gym.

c. Responden

Responden memperoleh stimulasi secara langsung sehingga dapat

mengoptimalkan perkembangan motorik kasarnya.
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E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

N
o.

Nama
Peneliti,Tahun
Penelitian, dan

Judul
Penelitian

Variabel
Penelitian

Instru
men

Peneliti
an

Hasil
Penelitian

Perbedaan dengan
Penelitian yang
Akan Dilakukan

1 Rahmad, Ridho
Budi (2015).
Pemberian
Senam Bayi
Modern pada
Bayi Usia 16-24
Minggu
Terhadap
Kemampuan
Merangkak

a. Variabel
Bebas:
senam
bayi
modern

b. Variabel
Terikat:
kemamp
uan
merangk
ak bayi
usia 16-
24
minggu

Tipe
tahapan
kemamp
uan
merangk
ak bayi

Ada
pengaruh
pemberian
senam
bayi
modern
terhadap
kemampua
n
merangka
k bayi usia
16-24
minggu

Perbedaan penelitian
terletak pada
variabel yang diteliti
dimana penelitian
sebelumnya meneliti
pengaruh senam bayi
terhadap
kemampuan
merangkak
sedangkan penelitian
ini  terhadap motorik
kasar

2 Al-Hazmi,
Fildzah
Rasyiqoh
Fatilah (2017).
Perbedaan
Pengaruh Senam
Bayi dengan
Pijat Bayi dalam
Meningkatkan
Motorik Kasar
pada Anak Usia
3-12 Bulan Di
Posyandu
Modinan
Jogyakarta

a. Variabel
Bebas:
senam
bayi dan
pijat
bayi

b. Variabel
Terikat:
motorik
kasar
pada
anak
usia 3-
12 bulan

DDST
(Denver
Develop
mental
Screenin
g Test)

Tidak ada
perbedaan
pengaruh
senam
bayi
dengan
pijat bayi
dalam
meningkat
kan
motorik
kasar anak

Perbedaan penelitian
terletak pada alat
ukur yang digunakan
dimana pada
penelitian
sebelumnya
menggunakan
Denver II sedangkan
pada penelitia ini
menggunakan alat
ukur GMFM (Gross
Motor Funton
Measure).

3 Permatasari,
Febriana Diah
(2011).
Hubungan
Stimulasi Dini
dengan
Perkembangan
Motori Kasar
pada Anak Usia
Toddler di
Teman Sejati
Sarihusada Kota

a. Variabel
Bebas:
stimulas
i dini

b. Variabel
Terikat:
motorik
kasar
anak
usia
toddler

Ada
pengaruh
stimulasi
dini
dengan
perkemba
ngan
motorik
kasar pada
anak usia
toddlet di
Teman

Perbedaan penelitian
terletak pada
variabel bebas
dimana pada
penelitian
sebelumnya
mempunyai variabel
bebas stimulasi dini
sedangkan pada
penelitian ini
variabel bebasnya
dalah senam bayi
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Baru
Yogyakarta

Sejati
Sarihusada
Kota Baru
Yogyakart
a

(baby gym)

4 Asri et al
(2011).
Pengaruh
Olahraga Bayi
untuk
Perkembangan
Motorik Kasar
dan Motorik
Halus di
Kelurahan
Mataram Timur
Kecamatan
Mataram Kodya
Mataram

a. Variabel
Bebas:
olah
raga
bayi

b. Variable
Terikat:
perkemb
angan
motorik
kasar
dan
motorik
halus
bayi

DDST
(Denver
Develop
mental
Screenin
g Test)

Ada
Pengaruh
Olahraga
Bayi untuk
Perkemba
ngan
Motorik
Kasar dan
Motorikha
lus di
Kelurahan
Mataram
Timur
Kecamata
n Mataram
Kodya
Mataram

Perbedaan penelitian
terletak pada alat
ukur yang
digunakan.
Padapenelitian
sebelumnya
menggunakan alat
ukur Denver II
sedangkan pada
penelitian ini
menggunkan alat
ukur GMFM (Gross
Motor Funtion
Measure)

5 Wahyunungsih,
Dwi (2016).
Senam Bayi
pada An.A dan
An.C Umur 4
Bulan dan 7
Bulan di Klinik
Waradhana
Saras Desa
Grenggeng
Karanganyar
Kebumen

a. Variabel
Bebas:
senam
bayi

b. Variable
Terikat:
perkemb
angan
motorik
kasardan
motorik
halus

Lembar
pemanta
uan
perubaha
n
perkemb
angan
motorik
bayi

Pemberian
senam
bayi pada
An.A dan
An.C
menjadika
n
perkemba
ngan
motorikny
a lebih
optimal

Perbedaan penelitian
terletak pada tujuan
penelitian dimana
penelitian
sebelumnya hanya
ingin mengetahui
pengaruh baby gym
terhadap
perkembangan
motorik sedangkan
penelitian ini
meneliti pengaruh
perbandingan
frekuensi baby gym
terhadap motorik
kasar


