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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Periode rentang kehidupan dalam pandangan ilmu barat terbagi dalam 

delapan periode, yang meliputi periode prenatal, bayi dan toddler, kanak-

kanak awal, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa madya, dan dewasa 

akhir. Untuk rentang kehidupan yang dimulai sejak lahir hingga usia 24 bulan 

termasuk dalam kategori periode bayi dan toddler. Periode bayi adalah masa-

masa ketika sesorang sangat bergantung pada orang dewasa untuk 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan periode bayi berlangsung kurang lebih 

selama satu tahun pertama kehidupan. Masa setelahnya, disebut periode 

toddler (Papalia, 2009 dalam Hildayani, 2014). 

Setiap bayi umumnya mencapai tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan tertentu. Pencapaian tumbuh kembang bayi dapat dipantau 

melalui Denver Developmental Screening Test (DDST), yang tersusun dalam 

suatu urutan tertentu dan berjalan maju seiring dengan pertambahan usia 

(Santrock, 1995 dalam Puspita, 2014). Pertumbuhan adalah bertambahnya 

ukuran dan jumlah sel serta jaringan tubuh seorang individu, sedangakan 

perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh 

seorang individu (John, 2007 dalam Rosita, 2013).  

Perkembangan bayi dapat ditinjau dari empat aspek perkembangan, 

yaitu perkembangan motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan 

bahasa. Perkembangan kemampuan motorik kasar adalah perkembangan 

kontrol gerakan jasmani yang saling terkoordinasi antara sistem saraf pusat, 
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sistem saraf tepi dan otot. Perkembangan kemampuan motorik kasar pada 

bayi umumnya saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, apabila 

ada tahap perkembangan yang menyimpang atau terlambat maka kemampuan 

perkembangan bayi selanjutnya juga akan mengalami keterlambatan atau 

bahkan tidak berkembang (Puspita, 2014). Perkembangan anak pertama kali 

diawali dengan gerakan refleks primitif setelah lahir yang kemudian akan 

berubah hingga menjadi gerakan disadari (Soetjiningsih, 2016 dalam 

Ananditha, 2017). 

Kemampuan merangkak merupakan tahapan kemampuan 

perkembangan motorik kasar yang menonjol pada usia delapan bulan, tapi 

tahapan perkembangan merangkak sudah dimulai sejak bayi memasuki usia 

empat bulan. Merangkak bagi bayi merupakan gerakan disadari yang cukup 

rumit untuk bayi karena merangkak menuntut bayi menggunakan kaki dan 

tangannya bergerak berlawanan secara simultan. Gerakan tersebut 

membutuhkan otot yang kuat untuk otot mengangkat kepala dan menopang 

berat badan dalam keadaan tangan menelungkup dibawah. Selain kekuatan 

otot, terdapat tiga komponen dasar yang harus bayi miliki sebelum 

merangkak yaitu, kontrol postur, keseimbangan, dan kemampuan lokomotor 

(Jager, 2010). Merangkak tidak hanya membutuhkan kekuatan leher, lengan 

tungkai dan tulang belakang, tetapi mekanisme merangkak sangat 

membutuhkan rangsangan berbagai wilayah di otak yang dapat 

mempengaruhi kemampuan bayi untuk mempelajari sesuatu (Tanner 2012, 

dalam Fatmarizka, 2013). Apabila bayi melalui proses merangkak dengan 

baik, maka konsep pematangan gerak bayi juga akan lebih baik (Rosita, 

2013).  
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Setiap perkembangan bayi itu sangat penting, sehingga perlu adanya 

stimulasi agar tidak ada tahap perkembangan yang terlewatkan, atau bila 

sudah ada yang terlewatkan bisa dapat segera diintervensi sejak dini. 

Stimulasi adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. Stimulasi merupakan suatu rangsangan yang datang dari 

luar individu dapat berupa massage, suara, taktil, dan juga gerakan-gerakan 

yang dapat meningkatkan dan mengoptimalakan kondisi dan rangsangan 

tubuh yang lebih baik dan berkelanjutan. Banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa bayi yang diberi stimulasi lebih baik kemampuan 

motorik kasarnya daripada yang tidak diberi stimulasi (Arti, 2009). Semakin 

sering bayi diberikan stimulasi, maka semakin cepat pula perkembangan 

kemampuan bayi (Puspita, 2014). Kata sering menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memilki makna kata kerja yang berarti mengulang-ngulang. 

Sehingga membuat fenomena anggapan masyarakat menunjukkan sering 

bukan berarti dilakukan setiap hari, seminggu sekali juga menunjukkan 

keseringan bagi masayarakat.  

Salah satu teknik stimulasi yang baik untuk mengoptimalkan proses 

tumbuh dan kembang motorik bayi adalah baby gym atau senam bayi. Baby 

gym  merupakan stimulasi berupa permainan gerak pada bayi berupa latihan 

fisik yang gerakannya tersusun secara sistematis yang dibuat untuk mencapai 

tujuan tertentu (Arti, 2009). Baby gym memiliki banyak manfaat seperti, 

memberikan stimulasi untuk fase perkembangan sesuai usia dan 

kemampuannya, mengoptimalkan keterampilan motorik kasar, meningkatkan 

keseimbangan dan koordinasi tubuh, meningkatkan kekuatan otot bayi, 

meningkatkan fleksibilitas tubuh bayi, meningkatkan kontrol postural, 
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melancarkan peredaran darah, dan mempererat hubungan antara ibu dan anak 

(Sarah, 2010 dalam Purwanti, 2016). Kemampuan merangkak bayi 

membutuhkan kemampuan kontrol postural, keseimbangan, dan kemampuan 

lokomotor yang harus baik terlebih dahulu. Karena kemampuan merangkak 

merupakan gerakan yang cukup rumit bagi bayi yang membutuhkan konsep 

pematangan kemampuan motorik yang baik. 

Puskesmas Arjuno berlokasi dilingkungan dengan pendidikan yang 

maju dan padat penduduk di Kota Malang. Berdasarkan data Puskesmas 

Arjuno, terdapat kurang lebih 500 kelahiran bayi setiap tahunnya di 

Puskesmas tersebut. Dalam studi pendahuluan pada bulan Februari 2019 

Puskesmas Pembantu Kelurahan Penanggungan Kota Malang, setiap RW di 

Kelurahan Penanggungan rata-rata memiliki bayi berusia dibawah satu tahun 

sebanyak 14 anak dengan jumlah delapan RW di Kelurahan Penanggungan 

tersebut. Setiap RW di Kelurahan Penanggungan memiliki satu posyandu 

yang dinaungi oleh Puskesmas Arjuno Kota Malang. Selain itu, 17 dari 20 

ibu bayi menganggap stimulasi cukup dilakukan sekali seminggu. Karena 

jumlah bayi yang cukup banyak dan kurangnya pengetahuan orang tua, 

sangat penting bagi orang tua untuk lebih perhatian pada tumbuh kembang 

bayi sedini mungkin untuk menemukan apakah perkembangan anak sudah 

sesuai normal atau belum dan menambah pengetahuan akan pentingnya 

stimulasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan bayinya (Mufida,2012 

dalam Rahmad, 2015). 

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Perbandingan Pengaruh Frekuensi 

Pemberian Baby Gym terhadap Perkembangan Kemampuan Merangkak Bayi 
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Berusia Dibawah Satu Tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang dengan 

membandingkan frekuensi pemberian baby gym tujuh kali seminngu dan satu 

kali seminggu. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh frekuensi pemberian baby gym tujuh kali 

seminggu terhadap perkembangan kemampuan merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang?  

2. Bagaimanakah pengaruh frekuensi pemberian baby gym satu kali 

seminggu terhadap perkembangan kemampuan merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang?  

3. Bagaimanakah perbedaan pengaruh frekuensi pemberian baby gym satu 

kali seminggu dan tujuh kali seminggu terhadap perkembangan 

kemampuan merangkak bayi berusia dibawah satu tahun di Puskesmas 

Arjuno Kota Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pengaruh frekuensi pemberian baby 

gym terhadap perkembangan kemampuan merangkak bayi usia dibawah 

satu tahun di Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh perkembangan kemampuan merangkak 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi baby gym satu kali 

seminggu. 
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b. Mengidentifikasi pengaruh perkembangan kemampuan merangkak 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi baby gym tujuh kali 

seminggu. 

c. Menganalisa perbedaan pengaruh sesudah pemberian intervensi baby 

gym satu kali seminggu dan tujuh kali seminggu terhadap 

perkembangan kemampuan merangkak bayi dibawah satu tahun di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam berbagai bidang pendidikan khususnya bidang fisioterapi yang 

berhubungan dengan pengaruh baby gym terhadap perkembangan 

kemampuan merangkak bayi berusia kurang dari 1 tahun. Menjadi sebuah 

acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya, serta menjadi 

bahan pertimbangan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang 

intervensi baby gym terhadap kemampuan merangkak bayi atau dengan 

variabel yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis 

Menambah pengetahuan dan pelatihan langsung tentang 

pengaruh intervensi baby gym terhadap perkembangan kemampuan 

merangkak bayi berusia kurang dari 1 tahun. 

b. Tempat Penelitian 

Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai peranan 

bidang keilmuan fisioterapi pada bidang pediatri khususnya dalam 
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perkembangan kemampuan merangkak bayi dan menjadi 

pertimbangan bagi tempat penelitian untuk meningkatkan jenis 

pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai dengan 

menggunakan metode baby gym. 

c. Responden 

Responden memperoleh informasi dan edukasi mengenai 

pentingnya melakukan intervensi baby gym terhadap perkembangan 

kemampuan merangkak bayi. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Instru

men 

Peneli

tian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian yang akan 

Dilakukan 

1 Arti, A.B. 

(2009). 

Pengaruh 

Pemberian 

Musik 

Klasik pada 

Senam Bayi 

terhadap 

Kemampua

n Motorik 

Kasar Bayi. 

a. Variabel 

Bebas: 

Pemberi

an 

musik 

klasik 

pada 

senam 

bayi. 

b. Variabel 

Terikat: 

Kemam

puan 

motorik 

kasar 

bayi. 

Gross 

Motor 

Functi

onal 

Meas

ure 

(GMF

M). 

Dari 

penelitian 

ini dapat 

dibuktikan 

bahwa 

pemberian 

musik 

klasik pada 

senam bayi 

memberikan 

pengaruh 

terhadap 

kemampuan 

motorik 

kasar bayi. 

Pada penelitian ini 

dilakukan senam 

bayi dengan 

pemberian musik 

klasik terhadap 

kemampuan motorik 

kasar bayi, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah 

perbedaan frekuensi 

pemberian baby gym 

terhadap 

perkembangan 

kemampuan 

merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun. 

2  Fatmarizka, 

T. (2013). 

Pengaruh 

Stimulasi 

Assisted 

Crawling 

terhadap 

Kemampua

n 

Merangkak 

a.Variabel 

Bebas: 

Assisted 

Crawlin

g. 

b.Variabel 

Terikat: 

Kemamp

uan 

merangk

Obser

vasi, 

Kuesi

oner 

Kema

mpua

n 

Meran

gkak. 

Dari 

penelitian 

ini dapat 

dibuktikan 

bahwa 

pemberian 

stimulasi 

assisted 

crawling 

memberikan 

Pada penelitian ini 

dilakukan stimulasi 

assisted crawling 

terhadap 

kemampuan 

merangkak, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah 

perbedaan frekuensi 
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pada Bayi 

Usia 16-24 

Minggu. 

ak pengaruh 

terhadap 

kemampuan 

merangkak 

pada bayi 

usia 16-24 

minggu. 

pemberian baby gym 

terhadap 

perkembangan 

kemampuan 

merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun. 

4 Purwanti, S. 

(2014). 

Efektifitas 

Pelaksanaaa

n Senam 

Bayi 

terhadap 

Peningkatan 

Perkembang

an Bayi. 

a. Variabel 

Bebas: 

Senam 

bayi. 

b. Variabel 

Terikat:

Perkem

bangan 

bayi. 

Denve

r 

Devel

opme

ntal 

Scree

ning 

Test 

(DDS

T). 

Dari 

penelitian 

ini 

dibuktikan 

bahwa 

pelaksanaan 

senam bayi 

dapat 

meningkatk

an 

perkembang

an bayi. 

Pada penelitian ini 

dilakukan senam 

bayi untuk 

meningkatkan 

perkembangan bayi, 

sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah perbedaan 

frekuensi pemberian 

baby gym terhadap 

perkembangan 

kemampuan 

merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun. 

3 Rahmad, R. 

B. (2015). 

Pengaruh 

Pemberian 

Senam Bayi 

Modern 

pada Bayi 

Umur 16-24 

Minggu 

terhadap 

Kemampua

n 

Merangkak. 

a. Variabel 

Bebas: 

Senam 

bayi 

modern. 

b. Variabel 

Terikat: 

Kemam

puan 

merang

kak. 

Obser

vasi, 

Kuesi

oner 

Kema

mpua

n 

Meran

gkak. 

Dari 

penelitian 

ini dapat 

dibuktikan 

bahwa 

pemberian 

senam bayi 

modern 

memberikan 

pengaruh 

pada bayi 

16-24 

minggu 

terhadap 

kemampuan 

merangkak. 

Pada penelitian ini 

dilakukan senam 

bayi modern 

terhadap 

kemampuan 

merangkak, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah 

perbedaan frekuensi 

pemberian baby gym 

terhadap 

perkembangan 

kemampuan 

merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun. 

5 Rosita, B. 

(2013). 

Pengaruh 

Pemberian 

Stimulasi 

Prone 

Kneeling 

terhadap 

Kemampua

n 

Merangkak 

pada Bayi 

Usia 4-7 

a.Variabel 

Bebas: 

Prone 

Kneeling

. 

b.Variabel 

Terikat: 

Kemamp

uan 

merangk

ak. 

Obser

vasi, 

Kuesi

oner 

Kema

mpua

n 

Meran

gkak. 

Dari 

penelitian 

ini dapat 

dibuktikan 

bahwa 

pemberian 

stimulasi 

prone 

kneeling 

memberikan 

pengaruh 

terhadap 

kemampuan 

Pada penelitian ini 

dilakukan stimulasi 

prone kneeling 

terhadap 

kemampuan 

merangkak, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah 

perbedaan frekuensi 

pemberian baby gym 

terhadap 

perkembangan 
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Bulan. merangkak 

bayi usia 4-

7 bulan. 

kemampuan 

merangkak bayi usia 

dibawah satu tahun. 


