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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkembangan 

1. Definisi 

Perkembangan merupakan suatu proses yang berlangsung dengan 

tahapan dan waktu yang cukup lama, umumnya proses perkembangan 

memiliki kecepatan yang berbeda setiap individu, tetapi proses 

perkembangannya memiliki pola yang sama. Proses perkembangan 

merupakan proses yang penting bagi tiap individu, dan sudah dimulai sejak 

proses pembuahan, yaitu saat bertemunya sel telur ibu dengan spermatozoa 

ayah. Dari satu sel yang dibuahi, kemudian membelah secara berulang 

menghasilkan ribuan hingga milyaran sel. Dari milyaran sel kemudian 

terpilihlah satu sel unggul yang kemudian bentuk dan fungsinya berkembang 

menjadi sel dengan sifat khusus seperti sel saraf, sel otot, sel darah, sel tulang 

dan sel-sel lainnya. Sel-sel yang sudah terbentuk tersebut akan membentuk 

jaringan yang kemudian jaringan tersebut tumbuh dan berkembang menjadi  

organ seperti, otak, jantung, mata, tangan dan kaki (Suyatno, 2005 dalam 

Permono, 2013). 

Perkembangan adalah pola-pola perubahan dan stabilitas yang 

berlangsung di sepanjang rentang kehidupan yang merupakan hasil 

kematangan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya dengan terjadinya 

pertambahan kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih 

kompleks (Nursalam, 2005 dalam Suwarno, 2018). Perkembangan 

menyangkut proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ dan 
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sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi 

fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan (Soetjiningsih, 1999 dalam Diana, 

2010). Perkembangan dapat diamati melalui perubahan, peningkatan, dan 

bertambah sempurnanya kemampuan, keterampilan, dan fungsi tubuh yang 

lebih kompleks dalam kemampuan motorik kasar, motorik halus, bicara dan 

bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian yang dimiliki individu sebagai 

proses adaptasi dengan lingkungannya (Potter dan Perry, 2005 dalam 

Purwanti, 2016).  

Perkembangan bersifat sistematis, karena perkembangan terjadi 

berkesinambungan dan berlangsung secara terorganisir bertahap sesuai dalam 

pola tertentu sesuai dengan pertambahan usia. Perkembangan terjadi sangat 

meningkat sejak pada trimester tiga kehamilan hingga tiga tahun pertama 

kehidupan seseorang. Perkembangan pada bayi dapat ditinjau dari empat 

aspek perkembangan, yaitu aspek kemampuan motorik kasar, aspek 

kemampuan motorik halus, aspek kemampuan personal sosial, dan aspek 

kemampuan bahasa. Aspek kemampuan motorik kasar merupakan 

kemampuan untuk membuat gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan 

membentuk sikap tubuh seperti mengangkat kepala, duduk, dan berguling. 

Sedangkan aspek kemampuan motorik halus adalah kemampuan untuk 

membuat gerakan lebih halus dengan melibatkan gerakan otot-otot kecil 

seperti aktivitas yang dilakukan dengan jari-jari tangan. Aspek kemampuan 

personal adalah kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya, seperti tersenyum kepada ibu, dan bertepuk tangan. Terakhir, 

aspek kemampuan bahasa yang merupakan kemampuan komunikasi seperti, 
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memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan 

(Desmita, 2008 dalam Purwanti, 2016). 

Perkembangan penting dipantau sejak dini, mulai seseorang masih bayi. 

Perkembangan anak umumnya diukur menggunakan  Denver Development 

Screening Test (DDST): Denver II yang merupakan metode assessment 

sederhana sebagai bukti perkembangan bayi dan anak-anak yang digunakan 

dalam mengidentifikasi dini perkembangan terhadap permasalahan dan 

penundaan perkembangan anak usia kurang dari 6 tahun. DDST telah 

mengalami beberapa kali revisi, dan Denver Development Screening Test 

(DDST): Denver II adalah revisi terakhir yang merupakan hasil revisi dan 

standarisasi dai Resived Denver Developmental Screening Test (DDST-R). 

Tes ini mencakup empat aspek perkembangan yaitu, aspek personal sosial, 

aspek motorik halus, aspek bahasa, dan aspek motorik kasar. DDST telah 

distandarisasi pada 1036 anak normal berusia dua minggu sampai enam 

tahun, dengan merefleksikan presentase kelompok anak usai tertentu yang 

dapat menampilkan tugas perkembangan tertentu, yang kemudian 

dibendingkan dengan perkembangan anak seusianya (Kurniawan, et al. 

2016).   

2. Faktor yang Mempengaruhi  

Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan sistem saraf pusat 

dengan organ yang dipengaruhinya. Sistem saraf pusat atau biasa kita kenal 

dengan organ otak mulai berkembang sejak usia 3 minggu setelah pembuahan 

dan berlanjut hingga tahun keempat kelahiran yang mana pada waktu-waktu 

tersebut sangat penting untuk perkembangan saraf. Pada saat tersebut 

kecepatan pembentukan penghubung antar sel saraf di otak meningkat 
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sebagai respon stimulasi dan pengalaman sensori yang diterima (Irmawati, et 

al. 2012). 

Otak dibangun dari jutaan pengaruh dan interaksi yang dialami setiap 

individu, dimulai saat bayi berada didalam kandungan saat janin merasakan 

kehangatan emosional sang ibu sehingga merangsang 250.000 neuron yang 

telah diproduksi setiap menit melalui pembelahan sel. Kemudian 

perkembangan dilanjutkan saat bayi lahir, dengan terbentuknya lebih dari 100 

miliar neuron di otak yang sudah matang untuk siap dikembangkan 

(Vinayastri, 2015). 

Dari berbagai penitian yang telah ada, faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak terbagi menjadi dua faktor besar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal, yang didalamnya tersusun dari berbagai faktor lainnya, 

yaitu: 

a. Faktor Internal 

1) Genetik 

Genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil 

akhir proses perkembangan anak. Berdasarkan instruksi 

genetik yang terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi, 

dapat ditentukan kualitas dan kuantitas perkembangan anak 

(Heriyanto, et al. 2009). 

2) Infeksi  

Infeksi biasanya disebabkan oleh adanya bakteri, jamur, 

virus, atau cacing yang ada ditubuh seseorang dan akan 

menyebabkan suatu penyakit. Infeksi yang ada pada tubuh, 

akan menyerap nutrisi tubuh sebagai akibat respon metabolik 
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dan malabsorpsi di saluran pencernaan, gangguan utilisasi sel 

dan penurunan nafsu makan. Sedangkan nutrisi sangat penting 

untuk perkembangan otak anak (Diana, 2010). 

3) Usia  

Berdasarkan penelitian neurologi yang dilakukan Dr. 

Benyamin S. Bloom, ahli pendidikan Universitas Chicago, 

Amerika Serikat, bahwa pertumbuhan sel jaringan otak anak 

usia 0-4 tahun mencapai 50% (Permono, 2013). Artinya 

semakin bertambahnya usia maka, semakin matang dan 

sempurna pula pertumbuhan sel saraf pada otak tersebut.  

4) Pertumbuhan 

a) Berat Badan 

Tabel 2.1 Batas Normal Berat Badan Bayi Menurut WHO 

(Sumber: WHO, 2019) 

Usia 
Berat Badan (kg) 

Perempuan Laki-Laki 

1 Bulan 3,2-5,4 3,4-5,7 

2 Bulan 4,0-6,5 4,4-7,0 

3 Bulan 4,6-7,4 5,1-7,9 

4 Bulan 5,1-8,1 5,6-8,6 

5 Bulan 5,5-8,7 6,1-9,2 

6 Bulan 5,8-9,2 6,4-9,7 

7 Bulan 6,1-9,6 6,7-10,2 

8 Bulan 6,3-10,0 7,0-10,5 

9 Bulan 6,6-10,4 7,2-10,9 

10 Bulan 6,8-10,7 7,5-11,2 

11 Bulan 7,0-11,0 7,4-11,5 

WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah 

menetapkan batas normal berat badan bayi berdasarkan 

usia seperti pada tabel diatas, bila bayi memiliki berat 

badan dibawah batas normal maka anak masuk dalam 

kategori batas bawah dan kategori batas atas untuk bayi 
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yang memiliki berat badan diatas batas normal. 

Perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi 

bagian tubuh. Salah satu penyebab suatu perkembangan 

motorik terlambat adalah terdapatnya kelainan pada 

sistem neuromuskular di tubuh. Berat badan sering 

diakitkan dengan status gizi seorang anak yang akan 

mempengaruhi kebutuhan otot, sel saraf, dan otak 

untuk berkoordinasi dalam melakukan gerakan 

mototrik kasar (Diana, 2010). Selain permasalahan 

neuromuskular yang sering terjadi, bayi dengan berat 

badan batas bawah akan membuat daya tahan tubuh 

menjadi rendah sehingga perkembangan tubuhnya tidak 

baik, sedangkan bayi dengan berat badan batas atas 

akan membuat bayi mudah merasa lelah, dan gerakan 

tidak fleksibel sehingga lebih kesulitan melakukan 

gerakan dibanding bayi dengan berat badan normal 

(Wati, 2011 dalam Syahriani, 2013).  
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b) Panjang Badan 

Tabel 2.2 Batas Normal Panjang Badan Bayi Menurut WHO 

(Sumber: WHO, 2019) 

Usia  
Panjang Badan (cm) 

Perempuan Laki-Laki 

1 Bulan 50,0-57,4 51,1-58,4 

2 Bulan 53,2-60,9 54,7-62,2 

3 Bulan 55,8-63,8 57,6-65,3 

4 Bulan 58,0-66,2 60,0-67,8 

5 Bulan 59,9-68,2 61,9-69,9 

6 Bulan 61,5-70,0 63,6-71,6 

7 Bulan 62,9-71,6 65,1-73,2 

8 Bulan 64,3-73,2 66,5-74,7 

9 Bulan 65,6-74,7 67,7-76,2 

10 Bulan 66,8-76,1 69,0-77,6 

11 Bulan 68,0-77,5 70,2-78,9 

Sama seperti batas normal berat badan, WHO 

sebagai organisasi kesehatan dunia telah menetapkan 

batas normal panjang badan bayi berdasarkan usia 

seperti pada tabel diatas, bila bayi memiliki panjang 

badan dibawah batas normal maka anak masuk dalam 

kategori batas bawah dan kategori batas atas untuk bayi 

yang memiliki panjang badan diatas batas normal. 

Panjang badan dapat berpengaruh pada perkembangan 

gerak saat terjadinya abnormalitas pada kematangan 

fungsi otot yang disebabkan oleh  kemampuan mekanik 

otot dan produksi hormon pertumbuhan yang 

mengalami perubahan karena permasalahan kebutuhan 

energi (Amaliah, 2016). Menurut Solihin (2013) bayi 

dengan panjang badan batas bawah memiliki energi 

yang lebih rendah dibandingkan bayi dengan panjang 

badan normal. Bayi yang memiliki panjang badan batas 
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bawah menunjukkan bahwa terdapat permasalahan 

pada hormon pertumbuhan. Saat energi mempengaruhi 

hormon pertumbuhan yang akan berlanjut pada 

abnormalitas kematangan fungsi otot, energi yang 

berkurang akan menyebabkan bayi sering tidak 

beraktivitas karena bayi lebih ingin mengumpulkan 

energinya dengan beristirahat. 

c) Lingkar Kepala 

Tabel 2.3 Batas Normal Lingkar Kepala Bayi Menurut WHO 

(Sumber: WHO, 2019) 

Usia  
Lingkar Kepala (cm) 

Perempuan Laki-Laki 

1 Bulan 34,3-38,8 35,1-39,5 

2 Bulan 36,0-40,5 36,9-41,3 

3 Bulan 37,2-41,9 38,3-42,7 

4 Bulan 38,2-43,0 39,4-43,9 

5 Bulan 39,0-43,9 40,3-44,8 

6 Bulan 39,7-44,6 41,0-45,6 

7 Bulan 40,4-45,3 41,7-46,3 

8 Bulan 40,9-45,9 42,2-46,9 

9 Bulan 41,3-46,3 42.6-47,4 

10 Bulan 41,7-46,3 43.0-47,8 

11 Bulan 42,0-47,1 43.4-48,2 

Tidak berbeda dengan batas normal berat badan 

dan panjang, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia 

telah menetapkan batas normal lingkar kepala bayi 

berdasarkan usia seperti pada tabel diatas, bila bayi 

memiliki lingkar kepala dibawah batas normal maka 

anak masuk dalam kategori batas bawah dan kategori 

batas atas untuk bayi yang memiliki lingkar kepala 

diatas batas normal. Otak merupakan organ penting 

dalam perkembangan motorik kasar, dalam gerakan 
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motorik kasar terdapat pengendalian gerak tubuh yang 

terkoordinasi antara otak, sistem saraf, dan otot. Kepala 

memiliki organ penting dalam kehidupan manusia, dan 

perkembangan otak terjadi sangat pesat sejak manusia 

berada pada trimester ketiga kehamilan sampai usia tiga 

tahun kelahiran (Irmawati, 2012). Perkembangan otak 

sering diukur menggunakan pengukuran lingkar kepala, 

karena pertumbuhan tengkorak mengikuti 

perkembangan kepala (Chamidah, 2009).  

b. Faktor Eksternal 

1) Tingkat Sosial dan Ekonomi Orang Tua 

Seorang anak membutuhkan orang lain dalam 

perkembangannya, orang yang bertanggung jawab menangani 

keseluruhan perkembangan anak adalah orang tua (Yuniarti, 

2009). Tingkat sosial dan ekonomi menengah kebawah erat 

kaitannya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, 

tingkat stres yang tinggi, status gizi yang rendah, dan  

stimulasi yang tidak adekuat di rumah.  

Tingkat pendidikan orang tua berkaitan dengan 

pengetahuan orang tua. Semakin tinggai tingkat pendidikan 

seseorang semakin besar pula kemampuan menyerap dan 

menerima informasi yang akan berpengaruh pada perilaku 

seseorang. Orang tua dengan tingkat pendidikan lebih tinggi 

lebih terbuka dalam menerima informasi luar tentang cara 

pengasuhan yang baik, cara melakukan stimulasi dan 
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pendidikan anak, serta menjaga kesehatan anak (Ernawati, et 

al. 2014).  

Sama halnya dengan dengan status ekonomi orang tua 

yang berkolerasi dengan status gizi anak. Gizi berperan 

penting terhadap perkembangan otak anak, gizi berpengaruh 

terhadap struktur anatomi otak, gizi bekerja melalui 

pertumbuhan sel-sel saraf yang akan menentukan ukuran sel 

saraf sehingga komponen sel saraf terbentuk lengkap (Diana, 

2010).  

2) Kelahiran Tidak Cukup Bulan 

Kelahiran tidak cukup bulan atau biasa disebut kelahiran 

prematur merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan. Dalam penelitian Anandhita 

(2017), ditemukan 56,4% pasien dengan riwayat lahir 

prematur yang mengalami keterlambatan perkembangan 

terutama perkembangan motorik kasar. Hal tersebut 

disebabkan karena banyak organ yang masih belum matang 

atau imatur menyebabkan kebanyakan anak dengan lahir 

prematur kekurangan nutrisi yang kemudian membuatnya 

kekurangan energi. Energi sangat dibutuhkan untuk bergerak, 

melakukan aktivitas fisik, dan proses fisiologis lainnya.  

3) Pola Asuh, Asih dan Asah 

Pola asuh adalah tindakan pengasuhan anak yang 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu 

kebiasaan. Pola asuh sering dikaitkan dengan status gizi, 
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perawatan kesehatan dasar, dan lingkungan perumahan dalam 

jangka lama. Sedangkan pola asih adalah kasih sayang dan 

rasa aman dihubungkan dengan perkembangan, menurut 

Purnamawati (2008 dalam Maria et al, 2009) bahwa kasih 

sayang merupakan fondasi kehidupan anak yang akan 

mempengaruhi fisik dan mental seorang anak. Salah satu 

contoh dari pola asih adalah pemberian pelukan dari ibu 

kepada anaknya, Richard (2007 dalam Maria, et al. 2009) 

menyatakan bahwa berada dalam pelukan ibu adalah saat-saat 

yang penting bagi anak, hal tersebut mampu memberikan rasa 

aman pada anak. Terakhir, pola asah adalah tindakan stimulasi 

dihubungkan dengan perkembangan. Stimulasi sebagai bentuk 

kasih sayang dapat diberikan pada anak dengan berbagai 

macam cara seperti, senyuman, belaian, sentuhan, gerakan, dan 

komunikasi sambil merespons celotehan anak. Pemberian 

stimulasi dapat dilakukan pada semua indra anak, pemberian 

stimulasi pada semua indra akan mempengaruhi otak anak 

untuk senantiasa aktif bekerja. 

3. Tahap Perkembangan 

Perkembangan bayi berlangsung secara bertahap dan berlangsung 

sangat menakjubkan. Dari bayi lahir tak berdaya, bayi berkembang dengan 

berbagai perubahan kepandaian dengan sangat cepat. Tahap perkembangan 

merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui bayi sesuai dengan umur dan 

prinsip perkembangan yang benar (Suhartini, 2012). Kecepatan 
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perkembangan setiap anak berbeda, tetapi pola perkembangan anak umumnya 

sama. 

Gerakan-gerakan pada bulan-bulan pertama kelahiran adalah gerakan 

refleks. Gerak refleks merupakan respons streotip terhadap rangsangan tanpa 

keterlibatan organ otak yang mengendalikan gerakan sadar. Refleks pertama 

pada anak dikenal dengan primitive reflex (Puspita, 2014). Refleks primitif 

pada bayi terdiri dari refleks hisap yaitu refleks yang terjadi saat kita 

menyentuh pipi bayi dan bayi akan mencari atau melakukan gerakan hisap 

kearah pipi yang disentuh, refleks genggam yang terjadi saat tangan bayi 

disodorkan jari dan bayi akan menggenggam jari tersebut dengan kuat dan 

tidak akan melepaskannya, dan Asymmetrical Tonic Neck Reflex (ATNR) 

yang bertujuan untuk membantu mendorong bayi saat proses kelahiran, tapi 

setelah proses kelahiran refleks ini masih akan muncul saat posisi bayi 

terlentang dan kepala bayi menoleh pada satu sisi kemudian terjadi 

peningkatan tonus pada lengan dan tungkai pada sisi tersebut (Suhartini, 

2012).  

Pada dasarnya, refleks primitif akan memberikan dasar untuk kontrol 

postur, keseimbangan, dan koordinasi bayi. Seiring perkembangan usia bayi, 

refleks primitif juga akan berkurang dan menghilang. Jika perkembangan dari 

refleks primitif ke kontrol gerak sadar tidak menghilang pada tiga setengah 

tahun pertama kehidupan anak, maka perkembangan anak akan mengalami 

masalah. Seperti, refleks menghisap yang dapat mengganggu perkembangan 

bicara bayi. Refleks menghisap adalah refleks dari otot-otot mulut bagian 

mulut bagian depan, bila otot-otot bagian mulut bagian depan masih belum 

berkembang, maka perkembangan kemampuan lidah juga akan ikut 
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terpengaruh. Refleks menggenggam yang dapat mempengaruhi kemampuan 

genggaman jari-jari anak ketika mulai mencoba untuk mencoret-coret atau 

bahkan menulis dan saat itu pula pulpennya akan terkait dibawah jari-jarinya 

dan anak akan sulit mengendalikan gerak pulpennya sesuai yang anak 

inginkan (Puspita, 2014). Refleks ATNR akan mempengaruhi koordinasi 

tubuh bagian atas dan bawah. Refleks ATNR akan mempengaruhi otot-otot 

tubuh bagian atas dan bawah karena refleks ATNR akan menyebabkan 

peningkatan tonus pada lengan dan tungkai anak (Puspita, 2014). 

Memasuki bulan ke tiga setelah kelahiran, normalnya refleks primitif 

mulai menghilang dan berkembang manjadi gerakan sadar bayi yang 

terkoordinasi. Pada bulan ini bayi mulai mengembangkan kontrol postural 

dimulai dengan mengontrol otot-otot lehernya, selanjutnya bayi mulai bisa 

mengangkat kepala. Saat bayi sudah bisa menegakkan kepala bayi akan bisa 

untuk didudukkan dan berinteraksi dengan memberikan senyuman. 

Kemudian memasuki bulan ke empat setelah kelahiran, anak mampu 

tengkurap dan terlentang, memegang benda, menumpu beban pada kaki, 

berteriak dan mengamati tanggannya (Suhartini, 2012). 

Pada bulan ke lima gerakan anak mulai bervariasi, dan otot-otot leher 

dan lengan semakin kuat. Di bulan ini anak sudah pandai membalik 

badannya, ketika diletakkan terlentang anak akan menggunakan tangannya 

untuk mendorong badannya lalu beruguling untuk membalikkan badannya, 

gerakan ini akan meningkatkan kekuatan otot leher dan otot punggung bayi. 

Tidak hanya itu, anak juga mulai tertarik dengan mainan yang dapat 

berbunyi, dan mengamati mainan dengan bentuk menarik (Suhartini, 2012). 
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Mulai masuk usia enam bulan bayi akan mulai belajar duduk tanpa 

pegangan, berinteraksi dengan mainannya seperti berusaha meraih mainan 

dan menoleh kearah sumber suara. Pada diusia ini anak akan belajar untuk 

makan sendiri karna pada usia ini anak sudah waktunya untuk makanan 

pendamping ASI (Suhartini, 2012). Pada bulan ke tujuh muncul keahlian lain 

yang sedikit membuat orang tua kesusahan, pada usia ini anak mulai cerewet 

dengan meniru kata-kata yang didengarnya, mulai suka memindah-

mindahkan mainan dan juga senang melempar dan menjatuhkan mainan. 

Selain kepandaian tersebut, diusia ini anak mulai terlihat suka mengangkat-

turunkan pinggul dan punggungnya, dan keterampilan kakinya membagus 

dengan ditunjukkannya gerakan menggoyang-goyang kaki saat dipangku 

(Suhartini, 2012). 

Diusia delapan bulan, merangkak merupakan aktivitas menonjol yang 

banyak menaruh perhatian orang tua. Pada bulan ini anak mulai merangkak 

dengan merayap-rayap disepanjang lantai hingga akhirnya merangkak 

sempurna. Kemampuan merangkak membuat anak senang mengekspolarasi 

seluruh tempat, dan membuat otot-otot bahu dan punggung anak semakin 

terkoordinasi dengan baik. Selain itu anak sudah cerewet mengoceh, tidak 

memerlukan bantuan lagi dalam aktivitas duduk dan anak mulai berlatih 

berdiri dengan bantuan tumpuan benda atau orang disekitarnya yang dapat 

menahan berat badannya (Suhartini, 2012). 

Tahap berikutnya saat anak usia sembilan bulan, anak sudah mulai 

bergerak untuk bangkit untuk berdiri, bangkit lalu duduk, mulai beraktivitas 

dengan jari-jari tangannya, dengan keahlian mengocehnya anak mulai senang 

menyatakan keinginannya dan ekspresinya seperti melambaikan tangan jika 



24 
 

 
 

melihat orang pergi. Kemudian masuk usia sebelas bulan anak sudah mulai 

bisa berdiri sendiri, aktif bermain-main dengan bola, minum yang tadinya 

hanya bisa menggunakan dot atau botol yang memiliki corong sekarang 

sudah mulai minum menggunakan cangkir, dan mampu menirukan satu 

sampai tiga kata yang didengarnya. Sambil anak meningkatkan kemampuan 

berjalannya dengan latihan berdiri, anak mulai pandai melakukan aktivitas 

merambat untuk perisiapan berjalannya. Semakin anak aktif melatih otot-otot 

kakinya, maka semakin cepat pula kemampuan berjalan anak (Suhartini, 

2012). 

Tiba diusia bulan ke 12, anak mulai siap berjalan walaupun belum 

sempurna. Diusia ini berjalan adalah aktivitas baru bagi anak, jadi sesekali 

anak masih aktif merangkak daripada berjalan. Selain berjalan aktivitas yang 

menarik bagi anak adalah memanjat, anak akan mencoba memanjat barang-

barang yang menurutnya menarik untuk didaki dan pada masa-masa ini anak 

tidak bisa ditinggal tanpa pengawasan. Anak juga mulai tertarik untuk 

mengeksplorasi diri dengan aktivitas menggambar yang belum sempurna 

dengan mencoret-coret kertas bahkan terkadang dinding yang mungkin 

menurutnya adalah wadah tempat menggambarnya (Suhartini, 2012). 

Tahap-tahap perkembangan ini merupakan dasar untuk mencapai 

kemampuan perkembangan yang lebih rumit kedepannya. Mulai dari gerakan 

refleks primitif yang kemudian harus hilang dan berkembang ke tahapan 

gerak sadar berikutnya yang satu-persatu harus matang untuk kemampuan 

perkembangan yang lebih rumit lainnya. Bila tahapan perkembangan tersebut 

tidak dilalui secara bertahap maka akan terjadi hambatan pada tahapan 

perkembangan kedepannya yang lebih rumit. Tahapan perkembangan ini 
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akan berkembang selanjutnya seiring berjalannya usia dan juga akan 

mempengaruhi kecerdasan emosi, kecerdasan mental, serta kecerdasan 

intilegensial, interpersonal dan intrapersonalnya (Suhartini, 2012). 

B. Motorik Kasar 

1. Definisi 

Motorik kasar pada bayi merupakan salah satu aspek dari 

perkembangan yang dipengaruhi oleh kematangan perkembangan bayi 

seperti, perubahan ukuran, bentuk dan kekuatan otot, serta kematangan 

sensorimotor yang akan berkembang sesuai dengan usianya (Papalia & 

Feldman, 2012). Setiap aspek perkembangan dipengaruhi oleh kematangan 

perkembangan anak yang maksudnya setiap aspek perkembangan saling 

berhubungan, dan mendukung satu sama lain sehingga bila ada salah satu 

tahapan yang mengalami keterlambatan maka akan berbengaruh pada tahapan 

perkembangan selanjutnya (Puspita, 2014). Perkembangan motorik kasar 

muncul dari perkembangan refleks primitif yang didapat sejak lahir. 

Motorik kasar adalah kemampuan bayi untuk menggerakkan tubuh 

menggunakan otot-otot besarnya dalam beraktifitas sesuai perkembangan 

gross motor milestones (Daniati, 2012). Perkembagan motorik kasar pada 

bayi berlangsung berurutan secara sefalocaudal dan proksimodistal. Diawali 

saat bayi melakukan posisi tengkurap, bayi mampu mengangkat kepala dan 

dadanya setinggi 45
o
. Kemudian bertahap berkembang ke pergerakan pinggul 

serta tungkai secara berurutan. Hingga saat tonus dan kekuatan otot meluas 

ke lengan dan siku, anak kemudian mampu menopang badannya lebih tinggi 

menggunakan siku (Suwarno, 2018). 
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Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan yang berkaitan 

dengan kemampuan gerak dan sikap tubuh yang melibatkan kerja otot-otot 

besar seperti lengan dan kaki dalam aktivitas tengkurap, duduk, merangkak, 

dan berjalan. Kematangan sistem saraf dan otot anak sangat penting dalam 

perkembangan motorik kasar, karena perkembangan motorik kasar adalah 

perkembangan pengendalian gerak tubuh yang melibatkan koordinasi otot, 

susunan saraf, otak, dan spinal cord (Soetjiningsih, 2014).  

Berdasarkan teori sistem dinamik yang dikemukakan oleh Thelen dan 

Whitneyerr (dalam Daniyati, 2012) untuk mengembangkan kemampuan 

motorik, seseorang harus mampu mempersepsikan sesuatu melalui indera dan 

menggunakan persepsi tersebut untuk melakukan gerakan. Kemampuan 

motorik kasar pada anak juga dapat mempresentasikan keinginannya, sebagai 

contoh ketika anak melihat mainan dengan bentuk yang menarik, anak akan 

mempersepsikan otaknya bahwa dia tertarik dan ingin memainkannya, 

persepsi tersebut akan memotivasi anak bergerak untuk berhasil memenuhi 

keinginannya. Hal tersebut akan mempengaruhi kreativitas dan kepercayaan 

diri sang anak yang akan membuatnya mudah beradaptasi dengan 

lingkungannya (Marmi & Raharjo, 2012). 

2. Jenis-Jenis Kemampuan Motorik Kasar 

Kemampuan motorik yang merupakan kemampuan menggerakkan otot-

otot besar pada anak adalah kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak 

dasar terbagi menjadi tiga jenis kategori kemampuan, yaitu: 

a. Kemampuan Lokomotor 

Kemampuan lokomotor merupakan kemampuan bergerak 

untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain 



27 
 

 
 

dan gerakan tubuh mengangkat ke atas. Contoh kemampuan ini 

seperti, gerakan merangkak, berjalan, berlari, dan melompat. 

b. Kemampuan Nonlokomotor 

Kemampuan nonlokomotor merupakan kemampuan gerakan 

berpijak tetap atau gerakan yang dilakukan ditempat tanpa ruang 

gerak yang memadai. Contoh kemampuan ini seperti, gerakan 

menekuk dan meregang sendi-sendi, gerakan mendorong dan 

menarik, gerakan mengangkat dan menurun, serta gerakan melipat 

dan memutar. 

c. Kemampuan Manipulatif 

Kemampuan manipulatif merupakan kemampuan gerak 

mengguanakan alat dan dikembangkan ketika anak sedang 

menguasai bermacam objek. Kemampuan manipulatif menuntut 

anak untuk menguasai koordinasi seperti, koordinasi mata dengan 

kaki, mata dengan tangan. Contoh kemampuan ini seperti, gerakan 

menendang, melempar, dan memukul. 

3. Merangkak 

Merangkak merupakan tahapan perkembangan motorik kasar yang 

menonjol pada usia delapan bulan, tapi perkembangannya sudah dimulai 

sejak anak memasuki bulan ke empat setelah kelahiran sejak aktifnya 

kekuatan otot leher bayi dengan ditunjukkannya kemampuan mengangkat 

leher saat bayi dalam posisi tengkurap (Rosita, 2013). Kemampuan berpindah 

tempat atau kemampuan lokomotor pertama bayi adalah merangkak, dengan 

merangkak bayi akan mengeksplor lingkungan yang sebelumnya tidak pernah 

bayi jangkau.  
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Merangkak adalah kemampuan bergerak berpindah tempat dengan 

menggunakan empat anggota gerak yaitu kedua tangan dan lutut dengan 

posisi badan terangkat dari permukaan. Merangkak tidak sama dengan 

merayap, merayap merupakan kemampuan gerak berpindah tempat bayi 

dengan menggunakan perut. Tetapi pada dasarnya merayap merupakan 

bagian dari tahapan menuju kemampuan merangkak bayi yang sempurna.  

Kemampuan merangkak dapat membuat perkembangan otot punggung 

dan bahu bayi semakin terkontrol, meningkatkan kemampuan koordinasi 

visual, audio dan gerak, selain itu juga meningkatkan perkembangan otak 

bagian kanan dan kiri, serta mampu meningkatkan kemampuan sistem saraf 

lain dalam kemampuan perkembangan sebelumnya. Kemampuan merangkak 

merupakan gerakan yang rumit bagi bayi yang memerlukan tiga komponen 

kemampuan dasar bayi yaitu: 

a. Kontrol Postural 

Kontrol postural adalah kemampuan bayi menjaga semua 

bagian tubuh sejajar ketika diam ataupun ketika bergerak. Kontrol 

postural membutuhkan kekuatan yang luar biasa pada tubuh bagian 

atas dan bawah. Tubuh bagian atas diperkuat saat bayi 

mengembangkan kemampuan mengangkat kepala saat bayi 

meluruskan tangan ke bawah. Sedangkan tubuh bagian bawah 

diperkuat dengan proses perkembangan bayi saat mengangkat 

pantatnya keatas (Jager, 2010).  

b. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

salah satu equilibrium untuk melawan gravitasi dengan posisi tubuh 
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yang dipertahankan pada posisi tertentu (Lendra, et al. 2009). 

Keseimbangan dan kontrol postural bekerjasama untuk menahan 

tubuh saat diam ataupun saat bergerak. Keseimbangan dapat dilatih 

saat bayi mulai melakukan gerakan bergoyang kedepan dan 

kebelakang. Gerakan goyangan kedepan dan kebelakang sebagai 

penyesuaian akan menyinkronkan postur, keseimbangan dan 

kekuatan bayi (Jager, 2010). 

c. Kemampuan Lokomotor 

Kemampuan lokomotor merupakan kemampuan bergerak 

untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain 

dan gerakan tubuh mengangkat ke atas. Dengan kemampuan 

lokomotor, bayi menyadari sisi kiri dan kanan tubuhnya serta 

belahan otak  kanan dan kirinya. Kemampuan tersebut sangat 

penting untuk kemampuan merayap dan merangkak, dengan 

kemampuan ini bayi mampu mengoordinasikan mata, tangan, 

tungkai yang baik. 

Apabila bayi melalui fase merangkak dengan baik, maka konsep 

pematangan gerak bayi juga akan lebih baik (Rosita, 2013). Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa anak yang tidak merangkak bukan berarti anak 

tersebut memiliki masalah, hanya saja akan memberi dampak dalam 

kemampuan keterampilan perkembangannya, seperti; (Jager, 2010) 

perkembangan motorik, kontrol postural, keseimbangan, tonus otot, 

koordinasi, dan taktil.  
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Ada 5 tipe tahapan merangkak, yaitu: (Rahmad, 2015) 

a. The Belly Crawl 

The Belly Crawl adalah proses tahapan merangkak dimana 

kepala bayi mampu tegak 45-90
o
, dada terangkat dengan bertumpu 

pada salah satu atau bahkan dengan kedua siku, perut dan pantat 

belum mampu terangkat, saat diposisikan tengkurap tubuh anak 

akan bertumpu penuh pada perut dan kedua pahanya. 

b. The Crab Crawl 

The Crab Crawl adalah proses tahapan merangkak dimana 

kepala mampu tegak 90
o 

pada posisi midline, mampu mengangkat 

dada dengan bertumpu pada kedua telapak tangan, perut dapat 

terangkat setinggi 45
o
 dari permukaan, dan saat diposisikan 

tengkurap, tubuh anak bertumpu pada sebagian perut dan paha. 

c. The Bear Crawl 

The Bear Crawl adalah proses tahapan merangkak dimana 

kepala mampu tegak 90
o 

pada posisi midline, mampu mengangkat 

dada, perut, dan paha dengan bertumpu pada keempat anggota 

gerak tubuh, dan tumpuan berada pada kedua telapak tangan dan 

kedua telapak kaki. 

d. The Leap Crawl 

The Leap Crawl adalah proses tahapan merangkak dimana 

kepala mampu tegak 90
o
 pada posisi midline, mampu mengangkat 

dada, peurt dan paha dengan bertumpu pada kedua telapak tangan, 

salah satu lutut, dan salah satu telapak kaki, serta posisi badan 

seperti membentuk jembatan. 
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e. The Classic Crawl 

The Classic Crawl adalah proses tahapan merangkak dimana 

kepala mampu tegak 90
o
 pada posisi midline, mampu mengangkat 

dada, perut, dan paha dengan bertumpu pada kedua telapak tangan 

dan kedua lutut, dan tahapan ini merupakan tahapan dengan posisi 

merangkak yang sempurna. 

Merangkak dapat diukur menggunakan beberapa cara seperti 

menggunakan Denver Development Screening Test (DDST): Denver II yang 

didalamnya terdapat tes yang melihat kemampuan tengkurap bayi 

berdasarkan tapi tidak terdapat tes khusus yang mengukur perkembangan 

kemampuan merangkak, Gross Motor Functional Measure (GMFM) yang 

lebih ditujukan untuk anak dengan kasus cerebral palsy, dan yang terbaru 

adalah kuesioner observasi kemampuan merangkak yang telah digunakan 

oleh beberapa penelitian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Pengukuran menggunakan kuesioner perkembangan kemampuan merangkak 

ini merupakan kuesioner yang telah melakukan uji validitas dan reabilitas 

dengan mengadatasi Crawling Guidline Australia, berupa tabel tahapan 

merangkak yang berisi lima tahapan merangkak bayi beserta karakteristik 

merangkaknya. 

C. Stimulasi 

Stimulasi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak. Stimulasi adalah rangsangan yang datang dari luar individu 

bayi yang terjadi melalui interaksi antara anak dengan seseorang terutama orang 

tuanya untuk meningkatkan kemampuan perkembangan anak (Rosita, 2013). Ibu 

sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, salah 
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satunya dengan pemberian stimulasi. Interaksi yang tercipta dari hubungan ibu 

dan anak mampu memberikan manfaat pada proses perkembangan anak, karena 

ibu adalah orang terdekat anak yang mampu mengenali sampai sejauh mana 

perkembangan sang anak secara menyeluruh (Rismayanthi, 2013).  

Kemampuan perkembangan memiliki pola yang tetap dan berurutan, 

stimulasi sebaiknya juga dilakukan terarah dengan terlebih dahulu berfokus pada 

pembentukan kemampuan perkembangan dasar sebelum lanjut ke kemampuan 

perkembangan yang lebih rumit (Irmawati, et al. 2012). Karena kemampuan 

perkembangan bayi bertahap, program stimulasi juga harus dilakukan secara 

bertahap dan penuh kesabaran agar tercapai pula perkembangan bayi yang baik 

dan optimal (Puspita, 2014). Stimulasi juga sangat penting dilakukan sejak dini, 

karena semakin dini sistem saraf distimulasi maka akan semakin banyak 

hubungan antar neuron yang terbentuk dan akan meningkatkan kemampuan daya 

ingat, belajar, berpikir, dan berkreasi (Asri, 2011 dalam Hazmi, et al. 2017).  

Pemberian stimulasi yang bervariasi dan suasana yang menyenang akan 

memacu bermacam aspek kecerdasan anak. Stimulasi bisa ditujukan untuk 

seluruh aspek perkembangan anak, baik aspek motorik kasar, aspek motorik 

halus, aspek bahasa, dan aspek personal sosial (Hazmi, et al.   2017). Stimulasi 

tersebut dapat berupa latihan olah gerak, mengajak bicara, bermain warna, 

sentuhan dan kegiatan yang mengasah keterampilan lainnya (Dewi, 2018).  

Stimulasi bertujuan untuk mengenalkan informasi, keterampilan dan 

pengetahuan baru kepada anak untuk meningkatkan perkembangan bayi dengan 

berbagai cara seperti, stimulasi dengan gerakan-gerakan yang merangsang 

sensoris dan sendi-sendi yang kemudian dipersepsikan oleh otak (Fatmarizka, 

2013). Berdasarkan Teori Sistem Dinamis oleh Thelen dan Whiteneyerr dalam 
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(Daniati, 2012) untuk mengembangkan kemampuan motorik, anak harus mampu 

mempersepsikan lingkunganya untuk memotivasi anak bergerak.  

Pemberian stimulasi dapat berupa stimulasi olah gerak, yang merupakan 

bentuk latihan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan 

kemampuan perkembangan anak dengan cara memberikan rangsangan pada 

tubuh secara berkelanjutan (Fatmarizka, 2013). Stimulasi olah gerak yang 

diberikan pada bayi dapat mengenalkan bayi informasi baru berupa gerakan-

gerakan yang kemudian akan merangsang sensoris dari inderanya yang kemudian 

akan dipersepsikan oleh otaknya. Untuk membentuk skill, kebiasaan, dan 

kematangan kemampuan perlu dilakukannya stimulasi berulang sebagai proses 

pembelajaran. Stimulasi olah gerak juga dapat merangsang koordinasi otot-otot 

tangan, otot-otot kaki, dan otot-otot badan lainnya yang dapat dimanfaatkan 

untuk meraih kemampuan perkembangannya (Rahmad, 2015). 

Banyak penelitian yang meneliti bahwa semakin sering dan banyak anak 

diberikan stimulasi, maka akan semakin cepat pula perkembangan kemampuan 

bayi. Dengan diberikannya stimulasi secara berulang maka jaringan saraf di otak 

akan menjadi terangsang, terkoordinasi dan terus berkembang dengan baik. 

Selain itu stimulasi yang dilakukan secara berulang dapat membentuk kebiasaan 

pada bayi (Puspita, 2014). 

D. Baby gym 

1. Definisi 

Baby gym atau senam bayi adalah salah satu jenis stimulasi olah gerak 

sekaligus stimulasi sentuhan yang dilakukan dengan bentuk latihan, 

permainan gerakan yang merangsang dan menstimulus pertumbuhan, 

perkembangan, dan kemampuan gerak dan tubuh secara optimal (Heriyanto, 
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et al. 2009). Baby gym merupakan stimulasi yang memiliki ciri dan kaidah 

khusus dengan gerakan yang tersusun sistematis dan dibuat untuk mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal (Arti, 2009). Salah satu cara 

stimulasi efektif adalah dengan pemberian baby gym yang berdasarkan 

kinesiology perkembangan anak (Rahmad, 2015). 

Baby gym ditujukan untuk peningkatan perkembangan saraf motorik 

dan sensorik. Dengan pemberian baby gym yang didalamnya terdapat gerakan 

berulang, akan merangsang jaringan saraf diotak terorganisir dan berkembang 

(Rahmad, 2015).  

Awalnya baby gym ditujukan untuk rehabilitasi bayi-bayi dengan 

hambatan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan baby gym diperluas jangkauannya dan mulai diterapkan 

pada bayi dengan kondisi normal untuk membantu proses pertumbuhan, 

perkembangan, kerja sistem saraf sensorik dan motorik bayi. 

2. Manfaat 

Baby gym yang diperuntukkan pada anak sesungguhnya mencakup 

banyak manfaat baik untuk sang anak maupun untuk orang tuanya, sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan rangsangan pertumbuhan, perkembangan motorik bayi 

(Masadini, 2012 dalam Purwanti, 2016).  

b. Meningkatkan kekuatan otot dan persendian bayi (Masadini, 2012). 

c. Meningkatkan fleksibilitas tubuh bayi (Masadini, 2012 dalam Purwanti, 

2016). 

d. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi bayi (Masadini, 2012 dalam 

Purwanti, 2016). 
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e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan fungsi tubuh (Masadini, 

2012 dalam Purwanti, 2016). 

f. Mempermudah orang tua dalam proses deteksi dini pertumbuhan dan 

perkembangan anak (Masadini, 2012 dalam Purwanti, 2016). 

g. Meningkatkan kontrol postural dan kemampuan reaksi pada bayi dengan 

kemampuan bayi merespon rangsangan (Masadini, 2012 dalam Purwanti, 

2016). 

h. Meningkatkan kreativitas bayi dengan memberi kesempatan bayi 

mengeksplorasi dengan bagian tubuhnya sendiri (Masadini, 2012 dalam 

Purwanti, 2016). 

i. Mempererat hubungan kasih sayang dan kedekatan ibu dan anak semakin 

kuat (Purwanti, 2016). 

j. Mengoptimalkan keterampilan motorik kasar, meningkatkan koordinasi, 

konsentrasi, keseimbangan gerak tubuh, dan meningkatkan kekuatan fisik 

bayi (Purwanti, 2016). 

k. Melancarkan peredaran darah, yang berefek memperkuat jantung dan 

meningkatkan kebugaran bayi (Purwanti, 2016). 

l. Meningkatkan pengetahuan ibu dalam meningkatkan kemampuan 

perkembangan bayi (Rahmad, 2015). 

m. Membangun rasa percaya diri anak 

n. Mengoptimalkan fungsi pendengaran, penglihatan dan tumbuh kembang 

bayi 

o. Membuat tubuh bayi relaks yang berdampak pada frekuensi menyusu dan 

tidur menjadi lebih baik (Heriyanto, et al. 2009).  
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3. Tenik Pelaksanaan 

a. Syarat Pelaksanaan 

Baby gym sangat dianjurkan dilakukan pada bayi berumur 3 bulan 

keatas, ketika otot kepala dan leher bayi sudah kuat yang terlihat dengan 

kemampuan bayi mengangkat kepalanya pada posisi tengkurap (Arti, 

2009). Baby gym tidak boleh diterapkan pada anak yang sedang dalam 

keadaan sakit atau keadaan yang disarankan dokter untuk tidak 

beraktivitas banyak (Rahmad, 2015). Baby gym tidak boleh dilakukan 

pada bayi yang dalam keadaan lapar dan tidak pula dalam keadaan baru 

selesai makan, serta gerakan baby gym tidak boleh dilakukan dengan 

paksaan. Jika bayi dalam keadaan menangis, maka baby gym dihentikan 

sejenak (Zunkuft, 1999 dalam Heriyanto, et al. 2009). 

b. Gerakan Pelaksanaan 

Gerakan pelakasanaan baby gym diadaptasi dari dua sumber buku 

dengan pengarang yang berbeda, buku pertama dari Barbara Zunkuft dan 

buku kedua dari Aulia Syaukani yang keduanya saling melengkapi 

kebutuhan gerakan-gerakan baby gym untuk penelitian ini.  

1) Baby gym untuk usia 3-5 bulan (Zunkuft, 1999 dalam Purwanti, 

2016). 

a) Gerakan 1 “Memalingkan Kepala Kedua Arah” 

Fungsi:  Menunjang kemampuan gerakan kepala bayi dengan 

mengarahkan kepala bayi untuk menoleh ke kanan dan 

ke kiri.  
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b) Gerakan 2 “Permainan Tangan Wajah” 

Fungsi: Menunjang kemampuan perkembangan tangan, dengan 

tangan bayi menemukan wajahnya sendiri. 

c) Gerakan 3 “Permainan Membuka Tangan” 

Fungsi: Menegakkan tulang belakang pada bagian leher dan 

dada bayi, sekaligus meluruskan otot-otot tengkuk bayi 

dengan mengarahkan bayi untuk meluruskan tangannya 

kedepan. 

d) Gerakan 4 “Menegakkan Tubuh” 

Fungsi: Merentangkan otot-otot tengkuk dan batang tubuh bayi 

dengan mengekstensikan trunk bayi. 

e) Gerakan 5 “Permainan Kaki Terarah” 

Fungsi: Menunjang pembentukan arcus pada telapak kaki bayi 

dengan menyatukan kedua bagian lateral telapak kaki 

bayi dengan posisi knee flexi sambil bayi tengkurap. 

f) Gerakan 6 “Permainan Pangkuan-Tangan dan Wajah” 

Fungsi: Mempererat hubungan ibu dan anak, mengenalkan pada 

bayi wajah dan tubuhnya sendiri juga sang ibu dengan 

menyentuh tangan bayi ke wajah ibu dan wajahnya 

sendiri. 

g) Gerakan 7 “Permainan Pangkuan-Kaki” 

Fungsi: Menguatkan arcus kaki bayi dan otot-otot kaki bayi 

lainnya untuk persiapan berjalan dengan menyatukan 

kedua bagian lateral telapak kaki bayi dengan posisi 

knee-hip flexi sambil bayi terlentang di pangkuan ibu. 
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h) Gerakan 8 “ Permainan Tangan-Tangan” 

Fungsi: Mengajari bayi untuk mengenali dirinya sendiri dan 

menstimulasi jari-jari tangannya untuk persiapan 

kemampuan motorik halusnya dengan melatih jari-jari 

tangan bayi supaya mudah terbuka dengan meluruskan 

kedua lengan bayi sambil mempertemukan kedua 

telapak tangannya. 

i) Gerakan 9: “Permainan Tangan-Wajah” 

Fungsi: Mengajari bayi untuk mengenali dirinya sendiri dan 

stimulasi jari-jari tangannya untuk persiapan 

kemampuan motorik halusnya dengan melatih jari-jari 

bayi menyentuh kepala dan wajahnya dalam posisi bayi 

terlentang dipangkuan ibu. 

2) Baby gym untuk usia 6-8 bulan (Zunkuft, 1999 dalam Purwanti, 

2016). 

a) Gerakan 1 “Latihan untuk Pengembangan Tangan dengan Siku 

Menekuk”  

Fungsi: Mempererat hubungan ibu dan anak, dan meningkatkan 

kekuatan lengan bayi dengan melatih jari-jari bayi 

menyentuh wajah ibu dengan posisi tengkurap sambil 

siku menekuk. 

b) Gerakan 2 “Cekalan Tangan untuk Mendukung Topangan 

Lengan: Cekalan Siku-Lengan Bawah” 

Fungsi: Menguatkan otot-otot tangan bayi untuk persiapan 

merangkak dengan melatih menumpu pada lengan bayi 
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dengan fiksasi maksimal pada siku bayi dalam posisi 

bayi tengkurap. 

c) Gerakan 3 “Pembebanan pada Siku-Ibu Jari” 

Fungsi: Melatih otot-otot lengan bayi untuk persiapan berdiri 

dengan melatih menumpu pada lengan bayi dengan 

fiksasi minimal pada siku bayi dalam posisi bayi 

tengkurap. 

d) Gerakan 4 “Latihan Gerobak Dorong-Pembebanan Batang 

Tubuh” 

Fungsi: Melatih otot-otot lengan bayi untuk persiapan berdiri 

dengan melatih bayi menumpu badannya dalam posisi 

tengkurap dengan menggunakan lengan yang lurus 

menumpu ke alas. 

e) Gerakan 5 “Latihan Gerobak Dorong-Pembebanan Tubuh 

Sendiri” 

Fungsi: Melatih otot-otot lengan bayi untuk persiapan berdiri 

dengan melatih bayi dalam posisi tengkurap dan kedua 

lengan lurus ke alas sambil mengangkat seluruh tubuh 

bayi dari alas. 

f) Gerakan 6 “Mengembangkan Telapak Tangan dengan Siku 

Lurus” 

Fungsi: Meningkatkan perkembangan gerak bayi menggunakan 

jari-jari tangan dengan melatih jari-jari bayi mencapai 

dagu ibu dalam posisi duduk.  
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g) Gerakan 7 “Duduk Menyamping” 

Fungsi: Melatih bayi untuk duduk dengan sempurna dengan 

latihan dalam posisi bayi duduk kemudian ibu 

memberikan dorongan pada sisi kanan atau kiri bayi 

dengan tangan bertumpu ke salah satu sisi. 

h) Gerakan 8 “Permainan Kereta Dorong” 

Fungsi: Latihan pendahuluan berdiri tanpa membebani kedua 

kaki bayi dengan latihan dalam posisi bayi duduk 

sambil ibu mendorong tubuh bayi kedepan 

menggunakan tubuhnya kemudian anak akan 

menopang tubuhnya menggunakan lengan yang lurus 

ke alas. 

3) Baby gym untuk usia 9-10 bulan (Zunkuft, 1999 dalam Purwanti, 

2016 dan Syaukani, 2015). 

a) Gerakan 1 “Keseimbangan Berjongkok dengan Pembebanan 

Tubuh Ibu” 

Fungsi: Menguatkan otot panggul, tungkai dan lengan serta 

melatih keseimbangan tubuh bayi dengan latihan 

berjongkok sambil mendorong tubuh bayi kedepan dan 

belakang menggunakan tubuh ibu. 

b) Gerakan 2 “Keseimbangan saat Berjongkok” 

Fungsi: Menguatkan lengan, perut, panggul, dan batang tubuh 

bayi, dan melatih keseimbangan tubuh bayi dengan 

latihan menaik-turunkan pantat bayi menggunakan 

kedua tangannya yang lurus ke lantai. 
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c) Gerakan 3 “Keseimbangan saat Duduk Bersila”

Fungsi: Menguatkan otot panggul, tungkai dan lengan serta

melatih keseimbangan tubuh bayi dengan melatih 

keseimbangan duduk bayi saat menumpu pada salah 

satu sisi. 

d) Gerakan 4 “Latihan Keseimbangan Pendahuluan Berdiri”

Fungsi: Melatih keseimbangan dan menguatkan pada otot-otot

ekstremitas bawah bayi dengan latihan keseimbangan 

jongkok ke berdiri dan latihan menumpu pada jari-jari 

kaki bayi. 

e) Gerakan 5 “Latihan Berdiri”

Fungsi: Penguatan otot kaki untuk persiapan kemampuan berdiri

dan berjalan. 

c. Kontraindikasi

1) Bayi yang memiliki trombus, emboli, dan perdangan pembuluh

darah.

2) Bayi dengan kelainan pada sendi dan tulang.

3) Bayi dengan kelainan pada jantung.

4) Bayi yang memiliki trauma akut dengan kemungkinan fraktur

tertutup.

5) Bayi yang memiliki masalah dalam kemampuan gerak (Lay, 2016).


