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ABSTRAK 

 

PENGARUH PELATIHAN BABY GYM TERHADAP KEMAMPUAN IBU 

UNTUK MELAKUKAN BABY GYM 

(Di Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang) 

 

 

Oleh: 

DEWI WASIATININGRUM 

172120023 

 

Baby Gym merupakan bentuk stimulasi yang dapat diberikan orangtua, khususnya 

ibu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pada beberapa anak yang tidak 

diberikan stimulasi sejak dini, akan menyebabkan masalah keterlambatan tumbuh 

kembang. Melalui pelatihan, ibu diajarkan langsung tentang gerakan baby gym. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu 

untuk melakukan baby gym di wilayah Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang.  

Metode penelitian menggunakan preeksperimental dengan pendekatan one group 

pretest-posttest design. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi usia 

3-12 bulan di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang sejumlah 55, sampel penelitian sejumlah 7 diambil dengan teknik 

Purposive Sampling. Variabel independen adalah pelatihan baby gym. Variabel dependen 

adalah kemampuan ibu untuk melakukan baby gym. Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah checklist. Pengolahan data editing, coding, scoring, tabulating. 

Analisa data menggunakan Chi Square Test. 

 Hasil penelitian menunjukkan dari 7 responden sebelum diberikan pelatihan 

baby gym sebagian besar ibu tidak mampu melakukan baby gym 4 (57, 1 %) dan setelah 

diberikan pelatihan baby gym sebagian besar ibu mampu melakukan baby gym 4 (57, 1%). 

Hasil Chi-Square Test Sig. x
2
 hitung (0, 047) < α (0, 05) sehingga H1 diterima. 

Kesimpulannya ada pengaruh pelatihan baby gym terhadapat kemampuan ibu 

untuk melakukan baby gym di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang. Diharapkan bidan dapat melanjutkan pelatihan baby gym 

secara rutin. 

 

Kata Kunci: Pelatihan, Baby gym, Kemampuan Ibu 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF BABY GYM TRAINING ON MOTHER’S ABILITY TO DO BABY 

GYM 

(In  Ponkesdes Grogol, , Diwek -Jombang ) 

 

 

By: 

DEWI WASIATININGRUM 

172120023 

 

Baby Gym is a form of stimulation that can be given by parents, especially 

mother to optimize the growth and development of children. Some children who aren‟t 

given early stimulation will be late in growth and development. Mother can learn directly 

about the baby gym with training. The purpose of this research is to know the effect of 

baby gym training on mother ability to do baby gym in Ponkesdes Grogol‟area, Diwek -

Jombang. 

The research method used is preexperimental with one group pretest-posttest 

design. Population of in this study is  all moms who have babies aged 3-12 months in the 

area of Ponkesdes Grogol, Diwek -Jombang with number of 55 people, the sample of this 

research are 7 mothers by using Purposive Sampling technique. The independent 

variable in this research is the baby gym training. Dependent variable is mother's ability 

to do baby gym. The instrument used in data collection is the checklist. Data management 

with editing, coding, scoring, tabulating. Data analysis using Chi-Square Test. 

 The results of the research showed that from 7 of the respondents before being 

given baby gym training most of the mothers weren‟t able to do baby gym as much as 4 

(57, 1%) and after being given baby gym training as much as 4 (57,1%) able to do baby 

gym. Chi Square Test Results with Sig. x
2
 count (0, 047) <α (0, 05) so that H1 is accepted. 

In conclusion of this research that there is influence of baby gym training to 

mother's ability to do baby gym in area of Ponkesdes Grogol, Diwek –Jombang. The 

midwives are expected to continue regular training of baby gym activities. 

 

Keywords: Training, Baby gym, Mother’s Ability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap bayi memiliki kecepatan tumbuh kembang yang bervariasi, 

bahkan diantaranya ada yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang. 

Usia 0-2 tahun merupakan masa golden period dimana bila terjadi gangguan 

pada masa ini, tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan 

berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus (Kemenkes RI, 2010). 

Untuk itu perlu dilakukan stimulasi yang optimal. Salah satunya dengan baby 

gym (senam bayi) yang akan lebih baik jika dilakukan sendiri oleh ibu 

(Aminati, 2013). 

Di Amerika Serikat 15-18% anak memiliki gangguan perkembangan 

atau gangguan perilaku (Karen J, dkk, 2014). Senam bayi telah diteliti oleh 

sejumlah pusat penelitian seperti Harvard Pre School Project (dibawah 

pimpinan dr. Benyamin S. Bloom), institusi Kesehatan Ibu dan Anak di 

Tsjechoslowakle (oleh dr. Jaroslav Koch) dan Suzy Prudden studio’s di New 

York City. Penelitian ini memperlihatkan bahwa bayi yang melakukan senam 

lebih cepat berbicara, nafsu makan lebih baik, tidur lebih lelap dan proses 

perkembangan geraknya lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak 

mengikuti senam (Kusyairi, 2008). Berdasarkan jurnal penelitian yang 

dilakukan oleh  Hardjito, K, dkk (2014) di Kediri, Jawa Timur hasil 

penelitian menunjukkan sebelum diberikan penyuluhan 82,6% responden 

tidak mampu melaksanakan senam bayi dan setelah diberikan penyuluhan 
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sebanyak 30,4% responden tidak mampu melaksanakan senam bayi. Setelah 

dilakukan studi pendahuluan di wilayah kerja Ponkesdes Grogol pada 14 

Maret 2018 didapatkan jumlah bayi sampai bulan Maret 2018 terdapat 77 

bayi dan 55 bayi diantaranya usia 3-12 bulan. Di wilayah kerja Ponkesdes 

Grogol belum pernah diberikan pelatihan tentang Baby Gym (senam bayi). 

Secara fisiologis, bayi umur 0-12 bulan merupakan kelompok yang 

paling rawan terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan (Gross, 

dkk, 2001). Bayi yang baru lahir tidak dapat dengan sengaja mengendalikan 

posturnya. Meskipun demikian, dalam beberapa minggu, bayi dapat 

menegakkan kepala, dan segera setelahnya bayi dapat mengangkat kepala 

ketika sedang menelungkup. Dalam usia 2 bulan, bayi dapat duduk jika 

disangga di atas pangkuan atau dalam kursi bayi, tetapi mereka tidak dapat 

duduk sendiri hingga usia 6-7 bulan. Bayi berdiri dan berkembang secara 

bertahap selama setahun pertama kehidupan (Santrock, 2007). Baby gym 

(senam bayi) memberikan manfaat pada segala aspek yang dibutuhkan untuk 

tumbuh kembang bayi yaitu mendorong inteligensi yang kompleks untuk 

bayi, termasuk belajar mengkoordinasi, menguatkan otot-otot dan juga sendi-

sendi pada bayi sebagai persiapan bayi untuk duduk, berdiri, dan berjalan. 

Manfaat lain dari baby gym (senam bayi) adalah melancarkan peredaran atau 

sirkulasi darah, jantung, meningkatkan keseimbangan serta kewaspaspadaan, 

mengoptimalisasikan pendengaran, penglihatan, dan tumbuh kembang bayi 

(Aminati, 2013). 

Baby Gym (senam bayi) dapat menstimulasi dan mengoptimalkan 

tumbuh kembang bayi sejak dini. Baby Gym (senam bayi) dapat dilakukan 
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oleh orangtua ataupun orang terdekat bayi, namun sebaiknya dilakukan oleh 

ibunya, karena bayi sudah terbiasa dengan sentuhan yang dilakukan ibunya. 

Dapat juga dilakukan oleh bantuan ahli fisioterapi berpengalaman, tapi 

biasanya ada kendala yang sering dihadapi. Bayi biasanya akan terkejut 

karena yang melakukan senam adalah orang asing bagi bayi (Aminati, 2013). 

Ketika melatih senam bayi, orangtua sekaligus dapat melakukan pengamatan 

atau deteksi dini adanya indikasi-indikasi penyimpangan perkembangan bayi 

(Kusyairi, 2008). Melalui pelatihan, orangtua khususnya ibu dapat diajarkan 

tentang senam bayi sehingga dapat dinilai bagaimana kemampuan ibu dalam 

melakukan senam bayi. Namun, perlu dilakukan pengkajian atau penelitian 

lebih awal tentang pengaruh pelatihan baby gym (senam bayi) terhadap 

kemampuan ibu dalam melakukan baby gym (senam bayi). Untuk itu, peneliti 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap 

Kemampuan Ibu Untuk Melakukan Baby Gym”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik 

rumusan masalah penelitian yaitu “Apakah ada pengaruh pelatihan baby gym 

terhadap kemampuan ibu untuk melakukan baby gym?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu 

untuk melakukan baby gym. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kemampuan ibu untuk melakukan baby gym 

sebelum diberikan pelatihan di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, 

Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. 

2. Mengidentifikasi kemampuan ibu untuk melakukan baby gym 

setelah diberikan pelatihan di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, 

Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. 

3. Menganalisis pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan 

ibu untuk melakukan baby gym di wilayah kerja Ponkesdes 

Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Jombang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai informasi terkait kemampuan ibu dalam melakukan baby gym 

melalui pelatihan baby gym.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Responden 

Memberikan kemampuan kepada ibu terkait melakukan baby gym 

(senam bayi) secara mandiri di rumah melalui pelatihan baby gym. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan (khususnya bidan) 

Menambah referensi terkait pelatihan baby gym terhadap 

kemampuan ibu dalam melakukan baby gym. 
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3. Bagi Institusi Pendidikan (Dosen dan Mahasiswa STIKes ICME 

Jombang) 

Memberikan informasi dan wawasan serta dapat menjadi sumber 

pustaka terkait pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu dalam 

melakukan baby gym. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian dapat dikembangkan lagi terkait pelatihan baby gym 

terhadap kemampuan ibu dalam melakukan baby gym. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Konsep Dasar Pelatihan 

2.1.1 Pengertian Pelatihan 

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam 

meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga 

mampu memiliki kinerja yang profesional dibidangnya (Widodo, 2015).   

Menurut Siagian dalam Lubis (2008) definisi pelatihan adalah 

proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode 

tertentu secara konsepsional dapat dikatakan bahwa latihan 

dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja 

seseorang atau sekelompok orang. 

2.1.2 Tujuan Pelatihan 

Menurut Carrel dalam Salinding (2011) mengemukakan delapan 

tujuan utama program pelatihan antara lain: 

1. Memperbaiki kinerja 

2. Meningkatkan keterampilan  

3. Menghindari keusangan manajerial 

4. Memecahkan permasalahan 

5. Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial 

6. Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel 
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Menurut Umar dalam Salinding (2011) mengemukakan bahwa: 

“Program pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 

keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja untuk kebutuhan sekarang”. 

Pelatihan juga bertujuan agar peserta pelatihan cepat berkembang, 

sebab sulit bagi seseorang untuk mengembangkan diri hanya 

berdasarkan pengalaman tanpa adanya suatu pendidikan khusu. Ini 

membuktikan bahwa pengembangan diri akan lebih cepat melalui 

pelatihan. 

2.1.3 Manfaat Pelatihan 

Menurut Rivai dan Sagala (2011) manfaat pelatihan dalam 

hubungan sumber daya manusia, intra dan antar grup dan individu 

adalah: 

1. Meningkatkan komunikasi antar group dan individual 

2. Memberikan informasi 

3. Meningkatkan keterampilan interpersonal 

4. Membangun kohesiv dalam kelompok 

5. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dan 

koordinasi  
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2.1.4 Prinsip-prinsip Pelatihan 

Menurut Sofiyandi dalam Probosemmi (2011) mengemukakan 

lima prinsip pelatihan sebagai berikut: 

1. Participation 

Dalam pelaksanaan pelatihan para peserta harus ikut aktif karena 

dengan partisipasi peserta akan lebih cepat menguasai dan 

mengetahui berbagai materi yang diberikan. 

2. Repetition 

Senantiasa dilakukan secara dilakukan secra berulang karena 

dengan ulangan-ulangan ini peserta akan lebih cepat untuk 

memenuhi dan mengingat apa yang telah diberikan. 

3. Relevance 

Harus saling berhubungan sebagai contoh para peserta pelatihan 

terlebih dahulu diberikan penjelasan secara umum tentang suatu 

pekerjaan sebelum mereka mempelajari hal-hal khusus dari 

pekerjaan tersebut. 

4. Transference 

Program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan 

yang nantinya akan dihadapi dalam pekerjaan yang sebenarnya. 

5. Feedback 

Setiap program pelatihan yang dilaksanakan selalu dibutuhkan 

umpan balik yaitu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari 

program pelatihan tersebut.     
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2.1.5 Jenis-jenis Pelatihan 

Jenis-jenis pelatihan dalam organisasi antara lain: 

1. Pelatihan dalam kerja (on the job training) 

2. Magang (apprenticeship) 

3. Pelatihan di luar kerja (of-the-job training) 

4. Pelatihan ditempat mirip sesungguhnya (vestibule training) 

5. Stimulasi kerja (job stimulation) 

(Widodo, 2015) 

2.1.6 Sasaran Pelatihan 

Adapun sasaran dalam pelatihan antara lain: 

1. Meningkatkan produktivitas  

2. Meningkatkan mutu 

3. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia 

4. Meningkatkan moral 

5. Menjaga kesehatan dan keselamatan 

6. Menunjangn pertumbuhan pribadi (Sutrisno, 2009)  

2.1.7 Syarat-syarat Pelatihan 

1. Teaching Skills 

Kecakapan untuk mendidik, membimbing, memberikan petunjuk, 

dan mentransfer pengetahuannya. 

2. Communicatication Skills 

Kecakapan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan secara 

efektif. 
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3. Personal Authority 

Kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan 

kesetiaan dari para peserta. 

4. Technical Competent 

Berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan tangkas dalam 

mengambil keputusan.  

5. Stabilitas Emosi 

Tidak berprasangka jelek terhadap anak didiknya (Hasibuan, 

2016). 

2.2 Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi 

2.2.1 Pengertian Bayi 

 Bayi adalah anak kecil yang belum lama lahir. Masa bayi dimulai 

usia 0-12 bulan (Sutomo, 2013). Bayi mempunyai batasan usia yaitu 

antara 0 sampai 1 tahun, kemudian dibagi lagi menjadi masa neonatal 

dini usia 0-7 hari, masa neonatal lanjut usia 8-28 hari, masa pasca 

neonatal usia 29 hari sampai 1 tahun. 

2.2.2 Pertumbuhan Bayi 

1. Pengertian Pertumbuhan 

 Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran-ukuran tubuh 

yang meliputi BB, TB, LK, lingkar dada (LD) dan lain-lain, atau 

bertambahnya jumlah dan ukuran sel-sel pada semua sistem organ 

tubuh (Dewi, 2013). 
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2. Aspek Pertumbuhan Fisik Pada Bayi 

a. Perubahan anatomis yang bersifat kuantitatif, misalnya pada 

struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi 

kepala dengan tinggi serta garis keajekan badan serta 

keseluruhan. 

b. Perubahan fisiologis yaitu perubahan yang ditandai dengan 

adanya perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional 

dari sistem kerja biologis, seperti kontraksi otot-otot, 

peredaran darah dan pernapasan, persyarafan, sekresi kelenjar, 

dan pencernaan. 

 Laju pertumbuhan fisik berjalan secara berirama. Pada 

masa bayi dan kanak-kanak, perubahan fisik terjadi dengan 

sangat pesat, kemudian melambat pada usia sekolah, lalu 

kembali meninggi ketika memasuki masa remaja. 

Pertumbuhan ini menjadi mapan pada permulaan masa remaja 

akhir bagi wanita dan penghujung masa remaja akhir bagi pria. 

 Masa bayi merupakan masa pertumbuhan fisik yang sangat 

pesat. Selama enam bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi 

dengan pesat, kemudian mulai menurun. Penilaian terhadap 

pertumbuhan bayi dapat dinilai melalui pertambahan berat dan 

tinggi badan juga lingkar kepala yang biasanya dibandingkan 

dengan usia bayi (Nurdiansyah, 2011).  
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2.2.3 Perkembangan Pada Bayi 

1. Pengertian Perkembangan 

 Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau 

fungsi semua sistem organ tubuh sebagai akibat bertambahnya 

kematangan fungsi-fungsi sistem organ tubuh (Dewi, 2013). 

2. Ciri-ciri Bayi Mengalami Perkembangan 

a. Terjadi perubahan dalam aspek fisik, misalnya tinggi dan 

berat badan, juga perubahan psikis, misalnya bisa berbicara 

dan berpikir. 

b. Terjadi perubahan dalam proporsi, misalnya proporsi tubuh 

anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. 

c. Lenyapnya tanda- tanda yang lama, misalnya hilangnya gigi 

susu pada masa kanak-kanak dan menjadi gigi tetap, 

hilangnya kemampuan mengoceh tanpa arti digantikan 

dengan kemampuan bicara. 

d. Adanya tanda-tanda baru. Sebagai contoh, berkembangnya 

rasa ingin tahu pada bayi (Nurdiansyah, 2011). 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan 

Ada dua factor yang memepengaruhi perkembangan, yaitu faktor 

nature dan faktor nurture. 

a. Faktor Nature 

Bersifat biologis atau bawaan, biasanya dipengaruhi oleh 

faktor heredo konstitusional seperti ras, genetik, jenis 

kelamin, dan kelainan bawaan. 
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b. Faktor Nurture (lingkungan) 

Ada sesudah individu dilahirkan dan terjadi dengan adanya 

proses belajar. Faktor lingkungan ini dapat meliputi faktor 

sosial-ekonomi, letak geografis, tingkat pemberian gizi, juga 

tingkat pendidikan (Nurdiansyah, 2011). 

4. Konsep-konsep yang Berkembang pada Masa Bayi 

a. Konsep Ruang 

Bayi dibawah umur dua tahun belum mengembangkan 

persepsi tentang jarak dengan sempurna. Namun, ia sudah 

mulai dapat memperkirakan jarak suatu benda dan dapat 

meraih sebuah benda dengan tepat. Bayi belajar mengenai 

konsep ruang misalnya, jauh-dekat, bawah-atas, salah satunya 

dengan melemparkan mainan atau benda-benda untuk 

mengukur jarak atau kedalaman. 

b. Konsep Berat 

Meskipun belum berkembang secara sempurna, bayi telah 

memiliki pola mengenai berat suatu benda. Benda yang kecil 

dianggap sebagai ringan dan benda-benda yang besar sebagai 

berat meskipun semua itu belum tentu benar. 

c. Konsep Waktu 

Bayi tidak memiliki konsep mengenai perjalanan waktu. Ia 

tidak pernah tau apakah tidurnya lama atau sebentar. Apakah 

waktu bergerak maju atau mundur. Bayi juga belum 

mengenal perubahan hari. 
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d. Konsep Diri 

Konsep diri fisik atau sense of self dapat dilihat 

perkembangannya ketika bayi melihat dirinya sendiri melalui 

cermin, saat ia telah memahami asosiasi antara sebuah nama 

dengan dirinya, artinya ia sudah dapat merespon ketika 

namanya dipanggil. 

e. Konsep Peran seks 

Pada akhir masa bayi, secara umum bayi telah 

mengembangkan konsep yang pasti mengenai apa yang 

diharapkan dari sikapnya dan dilakukan olehnya dalam 

kelompok laki-laki atau perempuan. 

f. Konsep Sosial 

Pada usia delapan bulan, bayi mengembangkan ketertarikan 

pada orang lain dan dapat menunjukkan ekspresi wajahnya 

serta menunjukkan emosi-emosi yang tepat. 

g. Konsep Keindahan 

Bayi mulai mengenal dan tertarik pada warna pada usia enam 

sampai 24 bulan. Ia juga mulai mengembangkan minat pada 

suara-suara yang dianggapnya menyenangkan. Beberapa bayi 

menganggap sesuatu yang menarik sebagai sesuatu yang 

bergerak dan bersuara, yang lain mungkin menyukai objek-

objek yang diam atau stimulus-stimulus yang ia temui di luar 

ruangan. 
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h. Konsep Kelucuan 

Tingkat kelucuan sesuatu berubah-ubah dan berkembang 

pada setiap usia. Bayi empat bulan tertawa ketika melihat 

suara atau ocehan orang lain. Pada usia enam bulan, ia 

tertawa dengan benda-benda yang bergerak dan tertawa 

ketika berhasil melempar atau menjatuhkan benda-benda. 

Selera humor bayi sangat unik. Beberapa bayi menyukai 

sikap “berlebihan” yang dilakukan orangtuanya, yang lain 

merespons pada rangsangan seperti dikelitiki dan diajak 

bercanda (Nurdiansyah, 2011). 

2.2.4 Deteksi Dini Hambatan Tumbuh Kembang 

Proses tumbuh kembang bayi dalam perjalanannya dapat 

mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan 

perkembangan atau keterlambatan perkembangan. 

Gangguan perkembangan ini dapat bersifat fisik maupun psikis. 

Gangguan perkembangan yang bersifat fisik biasanya lebih mudah 

dideteksi dibandingkan dengan gangguan perkembangan yang bersifat 

psikis. 

Berat badan mencerminkan kesehatan dan keadaan gizi anak. 

Anak yang mengalami berat badan berlebihan dan tidak proporsional 

dengan tinggi badannya mungkin mengalami obesitas atau kelainan 

hormonal. Sebaliknya, anak dengan berat badan rendah dan tinggi 

badan yang kurang bisa jadi mengalami malnutrisi atau mengidap 

penyakit tertentu. Ukuran lingkar kepala juga bisa menjadi salah satu 
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cara untuk mendeteksi apakah bayi mengalami kelainan tertentu atau 

tidak. Lingkar kepala dapat dipakai untuk penilaian pertumbuhan otak. 

Orangtua harus rajin memantau pertumbuhan fisik bayi agar jika 

terdapat keelainan dapat segera dilakukan pemeriksaan dan koreksi 

sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang si kecil. 

Jika gangguan perkembangan fisik lebih mudah diamati, 

gangguan perkembangan psikis justru lebih sukar untuk dideteksi. 

Dalam hal ini, dibutuhkan ketelitian orangtua dalam memantau 

perkembangan si kecil agar gejala-gejala gangguan perkembangan 

psikis ini dapat dideteksi sejak dini. Berikut adalah hal yag bisa 

dilakukan orangtua: 

1. Orangtua membuat catatan khusus mengenai perkembangan dan 

pertumbuhan bisa berupa data mengenai berat dan tinggi badan, 

keterampilan yang baru apa yang sudah dikuasai si kecil, riwayat 

sakit, obat yang pernah digunakan untuk menyembuhkan, makanan 

dan suplemen yang pernah dikonsumsi, dan sebagainya. Catatan 

dapat menjadi sumber rujukan jika terjadi gangguan dalam proses 

tumbuh kembang si kecil. 

2. Bekali diri dengan pengetahuan seputar tugas-tugas perkembangan 

yang sesuai dengan usia si kecil. Dengan mengetahui tugas-tugas 

perkembangan apa yang seharusnya dimiliki si kecil pada rentan 

usianya, orangtua dapat mendeteksi jika terjadi gangguan atau 

keterlambatan perkembangan. 
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3. Kumpulkan informasi mengenai jenis-jenis gangguan 

perkembangan yang mungkin terjadi pada rentang usia si kecil agar 

dapat mengenali gejala-gejalanya sejak dini. 

4. Kenalilah dengan baik irama perkembangan si kecil dan jangan 

cepat-cepat menyimpulkan bahwa si kecil mengalami gangguan 

apabila pola perkembangannya tidak sama dengan anak yang lain 

karena perkembangan pada setiap individu berbeda-beda. Namun, 

jika keterlambatan terjadi secara signifikan dan melewati batas 

dalam rentang tahapan perkembangan, orangtua perlu berhati-hati 

dan harus segera mengonsultasikannya pada ahli. 

5. Jika memiliki pengasuh, bekali pengasuh dengan pngetahuan 

mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan agar gangguan 

perkembangan tetap dapat terdeteksi meskipun tidak setiap hari 

orangtua mengawasinya.   

6. Jika mencurigai ada sesuatu yang salah pada proses tumbuh 

kembang si kecil, segeralah hubungi ahlinya misalkan dokter anak, 

psikolog, maupun terapis agar dapat dilakukan diagnosis yang lebih 

tepat dan bagaimana intervensinya (Nurdiansyah, 2011). 

2.2.5 Tes Skrining Perkembangan Menurut Denver (Denver Developmental 

Screening Test II/ DDST II) 

1. Sejarah DDST II menurut William K. Frankenborg dan Josiah B. 

Dodds 
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a. DDST diperkenalkan pertama kali tahun 1967 untuk membantu 

tenaga kesehatan mendeteksi masalah perkembangan potensial 

pada anak-anak dibawah usia 6 tahun. 

b. DDST telah digunakan secara luas sejak dipublikasikan. 

c. DDST telah diadaptasi untuk digunakan dan distandarisasi oleh 

lebih dari 12 negara dan telah digunakan untuk menskrining 

lebih dari 50 juta anak diseluruh dunia. 

d. DDST direvisi menjadi DDST II. 

2. Deskripsi DDST II 

a. Bukan tes IQ 

b. Bukan tes diagnostic 

c. Reliable 

d. Validitas tinggi 

e. Berisi 125 items/ tugas 

f. Bukan pemeriksaan fisik 

3. Peralatan 

a. Benang sulaman merah 

b. Kismis 

c. Kerincingan dengan pegangan 

d. Lonceng kecil 

e. Pensil merah 

f. Boneka plastik kecil dengan dot 

g. Cangkir plastik dengan pegangan 

h. Kertas kosong 
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4. Keuntungan DDST II 

a. Menilai perkembangan anak sesuai dengan usia 

b. Memantau perkembangan anak usia 0-6 tahun 

c. Monitor anak dengan risiko perkembangan  

d. Menjaring anak terhadap adanya kelainan 

e. Memastikan apakah anak dengan persangkaan ada kelainan 

perkembangan atau benar-benar ada kelainan 

5. Cara Pemeriksan DDST II 

a. Dilakukan secara continue 

b. Didampingi ibu atau pengasuh 

c. Anak dan ibu dalam keadaan santai 

d. Satu formulir digunakan beberapa kali oleh satu anak 

e. Tempatkan bayi di atas tempat tidur, anak duduk di kursi, dan 

lengan di atas meja 

6. Prinsip 

a. Bertahap dan berkelanjutan 

b. Dimulai dari tahap perkembangan yang telah dicapai anak 

c. Menggunakan alat bantu stimulasi yang sederhana 

d. Suasana nyaman dan bervariasi  

e. Perhatikan gerakan spontan anak 

f. Dilakukan dengan wajar dan tanpa paksaan serta tidak 

menghukum 

g. Memberikan pujian (reinforcement) bila berhasil melakukan tes 

h. Pada saat tes hanya satu alat saja yang digunakan  
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7. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

a. Uji coba item yang kurang aktif dilakukan lebih dahulu 

b. Uji coba yang lebih mudah dilakukan terlebih dahulu 

c. Uji coba dengan menggunakan alat yang sama dilakukan 

berurutan 

d. Hanya alat uji coba yang berada di depan anak 

e. Semua uji coba dimulai dari sebelah kiri garis usia dan yang 

ditembus serta item di sebelah kanan garis usia 

8. Cara melakukan tes pada anak dengan risiko perkembangan 

a. Pada setiap sektor paling sedikit dilakukan 3 uji coba yang ada 

di sebelah kiri garis usia dan item yang berada pada garis usia, 

b. Jika anak gagal, menolak, tidak ada kesempatan (no 

opportunity), lakukan uji coba tambahan ke sebelah kiri garis 

usia sampai 3 kali LEWAT tiap sektor. 

9. Cara melakukan tes pada anak normal atau kemampuan lebih 

a. Pada tiap sektor dilakukan paling sedikit 3 uji coba yang dekat 

disebelah kiri garis usia dan item yang dilewati garis usia 

b. Jika anak mampu/ bisa melakukan, lanjutkan uji coba di sebelah 

kanan garis usia sampai 3 kali GAGAL tiap sektor 

10. Skoring pada DDST II 

a. Lewat (pass) 

Apabila anak dapat melakukan uji coba dengan baik. 

b. Gagal (fail) 

Apabila anak tidak dapat melakukan uji coba dengan baik  
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c. Tidak ada kesempatan (no opportunity) 

Apabila anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji 

coba karena ada hambatan, seperti retardasi mental dan down 

syndrome. 

d. Menolak (refusal) 

Anak menolak untuk melakukan uji coba biasanya disebabkan 

karena faktor sesaat, seperti lelah, menangis, sakit, mengantuk, 

dan lain-lain. 

11. Interpretasi pada tiap item atau gugus tugas 

a. Interpretasi hasil tes keseluruhan (4 sektor) 

1) Normal 

Bila tidak ada keterlambatan (delay) 

Paling banyak 1 caution 

Lakukan ulangan pemeriksaan berikutnya 

2) Dicurigai (suspect) 

Bila didapatkan 2 atau lebih caution atau bila didapatkan 1 

atau lebih delay 

Lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu untuk menghilangkan 

faktor sesaat (takut, lelah, sakit, tidak nyaman, dan lain-

lain) 

3) Tidak teruji (untestable) 

Bila ada skor menolak 1 atau lebih item di sebelah kiri garis 

umur.  
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Bila menolak lebih dari satu pada area 75-90% (warna 

hijau) yang ditembus garis umur 

Ulangi pemeriksaan 1-2 minggu 

b. Perkembangan Bayi dan Balita 

Frankenburg, dkk (1981) melalui DDST mengemukkan 

empat parameter perkembangan yang dipakai dalam menilai 

perkembangan bayi dan balita. 

1) Personal sosial (kepribadian/tingkah laku sosial). 

Aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, 

bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. 

2) Adaptasi motorik halus (fine motor adaptive) 

Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk 

mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu dan memerlukan koordinasi 

yang cermat. Misalnya kemampuan untuk menggambar, 

memegang sesuatu benda, dan lain-lain. 

3) Bahasa (language) 

Kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, 

mengikuti perintah, dan berbicara spontan. 

4) Perkembangan motorik kasar (gross motor) 

Aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap 

tubuh 

 Berikut ini hanya beberapa “milestone” pokok yang harus 

kita ketahui dalam mengenal taraf perkembangan seorang anak 
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(“milestone” perkembangan adalah tingkat perkembangan yang 

harus dicapai anak pada umur tertentu). 

Berikut adalah contoh tabel milestone perkembangan anak:  

Umur Perkembangan kemampuan anak 

4-6 minggu Tersenyum spontan, dapat mengeluarkan suara 1-2 minggu kemudian 

12-16 minggu Menegakkan kepala, tengkurap sendiri 

Menoleh kearah suara 

Memegang benda yang diletakkan di tangannya 

20 minggu Meraih benda yang didekatkan kepadanya 

26 minggu Dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya 

Duduk dengan bantuan kedua tangannya ke depan 

Makan biskuit sendiri 

9-10 bulan Menunjuk dengan jari telunjuk 

Merangkak 

Bersuara da… da…da…. 

13 bulan Berjalan tanpa bantuan 

Mengucapkan kata-kata tunggal 

 Table 2.1 Milestone Perkembangan Anak   

(Dewi, 2013). 

2.3 Konsep Dasar Baby Gym (Senam Bayi 

2.3.1 Pengertian Baby Gym (Senam Bayi) 

Baby Gym (Senam bayi) merupakan bentuk permainan gerakan 

pada bayi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan serta 

kemampuan pergerakan bayi secara optimal. Perkembangan bayi bisa 

dipantau lebih dini melalui baby gym dan juga dapat melakukan 

tindakan antisipasi yang tepat agar bayi tumbuh normal.  

Cara mempertahankan kebugaran bisa dengan senam. Senam 

bagi bayi sangat penting, karena dapat membuat bayi merasa lebih 

segar (Aminati, 2013). 
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2.3.2 Manfaat Baby Gym  

1. Mendorong inteligensi yang kompleks untuk bayi, termasuk belajar 

mengkoordinasi. 

2. Menguatkan otot-otot dan juga sendi-sendi pada bayi sebagai 

persiapan bayi untuk duduk, berdiri, dan berjalan (Aminati, 2013). 

3. Mendekatkan hubungan orangtua dan anak. 

4. Mengajarkan anak berinteraksi dengan lingkungannya. 

5. Memantau perkembangan dan mengenal otot-otot, tulang, serta 

berbagai variasi gerakannya (Kusyairi, 2008). 

6. Meningkatkan kewaspadaan. 

7. Meningkatkan sistem imunitas tubuh. 

8. Memperlancar peredaran darah (Subakti, 2011). 

2.3.3 Waktu Melakukan Baby Gym (Senam Bayi)  

Baby Gym (senam bayi) sebaiknya dilakukan ketika bayi 

berumur 3 bulan ke atas, yaitu setelah kepala bayi mulai kuat. Bayi 

yang belum berumur 3 bulan cenderung melakukan gerakan reflek, 

sehingga jika diintervensikan dengan gerakan yang dibantu orang lain 

kemungkinan akan terjadi penyimpangan pada gerakan reflek bayi 

tersebut. Durasi untuk melakukan baby gym sekitar 10-15 menit 

secara rutin tiap pagi dan sore hari (Aminati, 2013). 

2.3.4 Tempat dan Alat Yang Diperlukan 

Dibutuhkan tempat yang tenang untuk memusatkan perhatian bayi 

serta menggunakan matras atau kasur tipis yang empuk. Melakukan 
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baby gym tidak dianjurkan menggunaan tempat yang keras dan tinggi, 

seperti di atas meja (Kusyairi, 2008). 

2.3.5 Hal-hal Yang Perlu diperhatikan Orangtua 

1. Bayi dalam kondisi sehat, tidak lapar, lelah, baru selesai makan, 

atau baru bangun tidur. 

2. Meluangkan waktu khusus untuk orangtua dan bayi sekitar 20 

menit. Jika bayi mulai memperlihatkan rasa tidak suka, berhentilah 

dan berikan pujian atau pelukan untuk menenangkan. 

3. Mengamati gerakan yang mudah maupun yang sulit dilakukan. 

4. Gunakan kata-kata dan tindakan yang sama setiap melakukan 

aktivitas agar bayi lebih mudah memahami. 

5. Senam dapat dilakukan dua kali sehari atau kapan saja jika 

orangtua dan anak siap.  

2.3.6 Gerakan-Gerakan Baby Gym  

1. Gerakan Senam untuk Bayi 3 Bulan 

a. Gerakan 1 

Posisi awal: Bayi tidur terlentang dengan kedua lengan lurus di 

samping badan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gerakan Baby Gym Tahap 1 untuk Usia 3 Bulan 

 

4 

1 2 

3 



26 
 

 
 

1) Gerakkan kedua lengan bayi ke atas, lalu kembali ke posisi 

awal. 

2) Gerakkan kedua lengan bayi ke samping, lalu kembali ke posisi 

awal. 

3) Gerakkan lengan menyilang di depan tubuh, lalu kembali ke 

posisi awal. 

4) Gerakkan lengan ke atas secara bergantian, lalu kembali ke 

posisi awal. 

Tujuan gerakan-gerakan ini untuk meningkatkan tonus otot tungkai 

atas dan lingkup gerak sendi panggul. 

b. Gerakan 2 

Posisi awal: Bayi tidur terlentang dengan kedua tungkai lurus. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gerakan Baby Gym Tahap 2 untuk Usia 3 Bulan 

 

1) Tekuk kedua tungkai bayi kearah perut secara bersamaan. 

Kembali ke posisi awal. 

2) Tekuk kedua tungkai bayi secara bergantian (gerakan 

mengayuh). Kembali ke posisi awal. 
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3) Tekuk kedua tungkai bayi, lalu gerakkan memutar ke arah luar, 

ke dalam, dan kembali ke posisi awal (rotasi sendi panggul). 

4) Pertemukan kedua telapak kaki ke depan perut, lalu goyangkan 

ke kiri dan ke kanan. Kembali ke posisi awal. 

2. Gerakan Senam untuk Bayi 4-6 Bulan 

Setiap gerakan dilakukan 4-6 kali 

a. Gerakan 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gerakan Baby Gym Tahap 1 untuk Bayi Usia 4-6 Bulan 

 

1) Tengkurapkan bayi sampai batas dada ibu, pegang 

punggungnya. Bayi akan meluruskan lengan ke depan dan 

mengangkat kepala. 

2) Bayi tidur tengkurap di lantai. Tekan panggul bayi agar sejajar 

dengan lantai. Bayi akan berusaha mengangkat perutnya 

dengan bertumpu pada kedua tangannya. 

3) Dengan posisi yang sama, pegang panggul, perut, dan 

pinggang bayi. Bayi akan mencoba meluruskan lengan dan 

mempertahankan keseimbangan. 

3 

2 1 

4 
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4) Posisi sama seperti 3. Namun, tingkatkan gerakan dengan 

mengurangi pegangan ibu kea rah panggul.  

Tujuan menguatkan otot lengan bawah, otot punggung, dan kontrol 

kepala. Gerakan ini mempersiapkan bayi untuk merangkak. 

b. Gerakan 2  

Posisi awal: Ibu duduk bersila, bayi duduk di pangkuan ibu dengan 

posisi punggung bayi di perut ibu. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.4 Gerakan Baby Gym Tahap 2 untuk Bayi Usia 4-6 Bulan 

 

1) Pegang lengan bawah bayi dengan lembut, angkat lengan kiri 

ke atas. Lakukan bergantian dengan lengan kanan. 

2) Pegang lengan bawah bayi dengan lembut, angkat lengan ke 

samping sejajar bahu. 

3) Ulur lengan bayi kearah belakang sesuai kemampuan bayi. 

4) Pegang lengan bawah bayi, gerakkan ke atas dan lakukan 

gerakan memutar punggung ke kanan dan ke kiri sampai 

tangan lurus ke samping. Usahakan punggung bayi tetap lurus. 

1 2 

3 4 
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Tujuan gerakan untuk mempersiapkan bayi agar mampu berguling 

dan duduk. 

c. Gerakan 3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Gerakan Baby Gym Tahap 3 untuk Bayi Usia 4-6 Bulan 

1) Bayi terlentang, pegang tungkai bawah bayi, gerakkan ke arah 

wajah bayi. Tahan posisi ini selama dua detik, lalu luruskan 

kedua kaki kembali. 

2) Bayi terlentang, letakkan tangan bayi pada wajah ibu. Tepuk-

tepukkan tangannya dengan ringan pada wajah ibu, lalu 

berikan ciuman pada kedua telapak tangan bayi. 

3) Bayi terlentang, bantu untuk mengulurkan kedua kakinya 

kearah mulut, biarkan tangannya memegang kedua kaki dan 

menariknya kearah mulut. 

4) Ibu tidur terlentang dengan kedua paha lurus pada lantai. 

Letakkan bayi pada lutut ibu. Pegang pergelangan tangan bayi. 

Tekuk kedua kaki ibu kearah perut dan letakkan lengan bayi di 

depan tubuh ibu. Selanjutnya, Tarik lengan bayi kearah 

samping. 

4 

1 2 

5 6 

3 
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5) Ibu duduk berlutut, bayi duduk dipangkuan ibu dengan kedua 

telapak kaki ditemukan. Letakkan lengan ibu di bawah ketiak 

bayi dan genggam kedua kakinya. Selanjutnya, ibu berlutut 

dengan mengangkat bayinya kearah atas. Lakukan gerakan ini 

sampai tiga kali. 

6) Dudukkan bayi dengan satu kaki ke depan dan satu kaki ke 

belakang. Dorong panggul bayi sehingga bayi melakukan 

gerakan menarik ke depan. 

Tujuan gerakan menguatkan otot perut dan punggung, menambah 

kepercayaan diri bayi, mempersiapkan keseimbangan ke posisi 

duduk, dan memelihara sikap duduk yang sempurna.  

3. Gerakan Senam untuk Bayi 7-9 Bulan 

a. Gerakan 1 

 

 

 

Gambar 2.6 Gerakan Baby Gym Tahap 1 untuk Bayi Usia 7-9 Bulan 

 

1) Bayi terlentang, posisi ibu di depan bayi. Bantu bayi untuk 

duduk dengan cara menarik satu tangan. Biarkan tangan yang 

lain menumpu berat badan samping. Tangan ibu yang lain 

menahan panggul pada sisi yang sama dengan tangan bayi 

yang menumpu. 

2) Genggam kedua pergelangan tangan bayi dan lakukan tarikan 

ringan. Bayi akan menarik badannya kearah duduk. 

2 1 



31 
 

 
 

b. Gerakan 2 

Posisi awal: ibu tidur dengan kedua lutut ditekuk 

 

 

Gambar 2.7 Gerakan Baby Gym Tahap 2 untuk Bayi Usia 7-9 Bulan 

 

1) Dudukkan bayi di atas perut ibu dengan punggung menyandar 

ke paha ibu. Pelan-pelan, luruskan kaki ibu, bayi akan 

berusaha mempertahankan posisi duduknya. Selanjutnya, 

biarkan bayi kembali merebahkan badannya sampai tidur 

terlentang 

2) Ibu duduk tegak lurus, lalu tidurkan bayi di atas paha ibu. 

Perlahan-lahan, rebahkan badan ibu dan tarik kedua lengan 

bayi kearah duduk. 

c. Gerakan 3 

Posisi awal: Ibu setengah berlutut 

 

 

 

Gambar 2.8 Gerakan Baby Gym Tahap 3 untuk Bayi Usia 7-9 Bulan 

 

1) Sandarkan bayi pada dada ibu, lalu ibu membungkuk ke depan. 

Pegang tungkai atas bayi dengan lengan kanan ibu dan perut 

dengan lengan kiri. Pelan-pelan lepaskan sandaran punggung 

anak dari dada ibu. 

2 1 

2 1 
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2) Tingkatkan latihan dengan posisi ibu pelan-pelan meluruskan 

badannya dan mengurangi pegangan hanya pada lutut anak. 

Pertahankan posisi ini sekitar dua detik, lalu pelan-pelan ibu 

kembali membungkuk ke depan dan pegang perut bayi lagi. 

d. Gerakan 4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Gerakan Baby Gym Tahap 3 untuk Bayi Usia 7-9 Bulan 

 

1) Bayi tengkurap, ibu berada di belakang bayi. Tarik panggul 

bayi ke posisi merangkak. 

2) Sanggah dada bayi dengan bantal dan kedua tangan bayi 

menumpu lurus kedepan badan dalam posisi merangkak. 

Secara perlahan, angkat kedua tungkai lurus atas. Pertahankan 

posisi ini beberapa detik. 

3) Posisi yang sama dengan gerakan 2, dorong kedua tungkai bayi 

ke depan dan bayi akan memajukan tangannya ke depan 

(merangkak). 

4) Posisi bayi merangkak dengan memegang kursi kecil. Tarik 

panggul bayi secara perlahan ke arah duduk. 

1 2 3 

4 6 5 
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5) Pertahankans posisi merangkan selama 20-30 detik, lalu 

pegang panggul bayi dan tarik kebelakang lalu kembali ke 

depan. 

6) Posisi bayi merangkak, bantu bayi mendorong kakinya secara 

bergantian dengan cara memberikan tekanan-tekanan pada 

telapak kaki anak. 

4. Gerakan Senam untuk Bayi 10-12 Bulan 

a. Gerakan 1 

 

 

1) B

ayi berlutut didepan meja kecil (guling kecil). Pegang panggul 

bayi, lalu Tarik kearah duduk dan dorong kembali kearah 

berlutut. 

2) Bayi duduk berlutut, pegang lengan bayi di bagian bawah dan 

dorong anak untuk tegak. 

3) Jika berlututnya sudah bagus, pegang panggul bayi, lalu 

miringkan ke satu sisi sampai bayi menarik kakinya ke depan 

dan mencoba berdiri. 

b. Gerakan 2 

 

 

Gambar 2.11 Gerakan Baby Gym Tahap 2 untuk Bayi Usia 10-12 Bulan 

1) Bayi duduk dengan kaki menapak pada lantai. Bantu bayi 

berdiri dengan cara menyangga lengan bawah bayi. 

2 1 3 

Gambar 2.10 Gerakan Baby Gym Tahap 1 untuk Bayi Usia 10-12 

Bulan 

 

1 3 2 
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2) Pertahankan posisi berdiri dengan berpegangan pada tangan ibu 

selama 1-5 menit. 

3) Bayi duduk dari posisi berdiri dan pegang bayi di lengan atau 

panggul. 

c. Gerakan 3 

 

 
 

 

Gambar 2.12 Gerakan Baby Gym Tahap 3 untuk Bayi Usia 10-12 Bulan 

 

Lakukan latihan jongkok berdiri sehingga bayi berdiri dengan 

kedua tangan di tembok, lalu bergerak ke samping. 

d. Gerakan 4 

 

 

Gambar 2.13 Gerakan Baby Gym Tahap 4 untuk Bayi Usia 10-12 Bulan 

 

 

Bayi berdiri, lalu pegang tungkai bawah sementara minta bayi 

untuk mengambil mainan di bawah. 

e. Gerakan 5 

 

 

Gambar 2.14 Gerakan Baby Gym Tahap 5 untuk Bayi Usia 10-12 Bulan 

 

Latihlah bayi berjalan dengan satu tangan dipegang ibu. 

(Kusyairi, 2008). 

 



35 
 

 
 

2.3.7 Baby Gym dilakukan oleh Orang Terdekat 

Gerakan baby gym tidak boleh dipaksakan. Sebaiknya, dilakukan oleh 

orang yang sudah dikenal bayi. Jika dilakukan oleh sang ibu, pelaksanaan 

baby gym jauh lebih mudah karena bayi terbiasa dengan sentuhan yang 

diberikan ibu. Secara psikologis, hal tersebut juga menjadi sarana kedekatan 

antara ibu dan bayi. 

Ketika melakukan baby gym, si ibu bisa sambil melakukan proses 

komunikasi dengan bayi. Dengan menggerakkan bagian-bagian tubuh si bayi, 

akan tercipta sebuah hubungan. Ada dialog atau interaksi antara Ibu dan 

bayinya. Dengan alasan itulah, banyak para dokter menyarankan agar gerakan 

baby gym dibantu oleh sang Ibu. Selain bisa mempererat pola asuh antara ibu 

dan anak, keuntungan lainnya adalah rasa percaya diri anak bisa 

dikembangkan. 

Sebenarnya baby gym bisa dilakukan dengan bantuan fisioterapi 

berpengalaman, tapi biasanya ada kendala yang sering dihadapi. Bayi suka 

terkejut saat mendapatkan sentuhan dari orang asing. Dibutuhkan waktu agar 

bayi bisa merasa welcome (Aminati, 2013). 

2.4 Konsep Dasar Kemampuan 

2.4.1 Pengertian Kemampuan 

Kemampuan adalah kapastitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

 

 

 



36 
 

 
 

2.4.2 Faktor Kemampuan 

1.   Kemampuan Intelektual 

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan 

untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar dan 

memecahkan masalah. 

Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk 

kemampuan intelektual adalah: 

a. Kecerdasan angka 

b. Pemahaman verbal 

c. Kecepatan persepsi 

d. Penalaran induktif 

e. Penalaran deduktif 

f. Visualiasi spasial 

2.   Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menurut 

stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa 

(wikipedia, 2017) 

2.5 Konsep Dasar Ibu 

2.5.1 Pengertian Ibu     

Ibu adalah pendidikan pertama dan  yang paling  utama bagi 

anak, karena  ibulah  yang  telah mengalirkan air  susunya  kedalam 

darah dan daging anak. Ibu merupakan sosok  yang  paling  

berpengaruh  pada pendidikan, kesehatan, jiwa  dan  badan bagi 

seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak (Effendy, 2007). 



37 
 

 
 

2.5.2 Tugas Ibu 

1. Fungsi Biologis 

a. Meneruskan keturunan 

b. Memelihara dan membesarkan anak 

c. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

d. Memelihara dan merawat anggota keluarga 

2. Fungsi Psikologis 

a. Memberikan kasih sayang dan rasa aman 

b. Memberikan perhatian diantara anggota keluarga 

c. Membina kedewasaan kepribadian anggota keluarga 

d. Memberikan identitas keluarga 

3. Fungsi Sosialisasi 

a. Membina sosialisasi pada anak 

b. Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak 

c. Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.  

4. Fungsi Ekonomi 

a. Mencari sumber penghasilan  

b. Pengaturan penghasilan keluarga  

c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan 

datang misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua dan 

sebagainya 
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5. Fungsi Pendidikan 

a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat 

dan minat yang dimilikinya 

b. Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang 

dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa 

c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya yang   

meliputi: 

Asih, adalah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, 

kehangatan kepada anggota keluarga. Asuh, adalah menuju 

kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya 

selalu terpelihara. Asah, adalah memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak (Effendy, 2007). 

2.6 Penilaian Kemampuan Ibu dalam Melakukan Baby Gym 

Baby Gym merupakan salah satu bentuk stimulasi untuk 

mengoptimalkan tumbuh kembang (Aminati, 2013). Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan kemampuan melakukan Baby Gym adalah 

kesanggupan orangtua khususnya ibu untuk mengaplikasikan dengan tepat 

gerakan-gerakan Baby Gym terhadap bayinya. Kemampuan Ibu melakukan 

Baby Gym diukur dengan menggunakan penilaian: mampu = Skor ≥ 75% dan 

tidak mampu = Skor < 75%  Sedangkan penghitungan skor menggunakan: 

 

 

(Hardjito, K, dkk, 2014). 

S = A x 100% 

      B 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah formulasi dari teori-teori yang 

mendukung penelitian dan terdiri dari variabel-variabel serta hubungan 

variabel yang satu dengan variabel yang lain (Notoatmojo, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   : diteliti 

   : tidak diteliti 

  : mempengaruhi 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap       

Kemampuan Ibu Untuk Melakukan Baby Gym di Wilayah Kerja 

Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten 

Jombang 

Syarat Pelatihan: 

1. Teaching Skills 

2. Communication Skills 

3. Personal Authority 

4. Technical Competent 

5. Stabilitas Emosi 

(Hasibuan, 2016) 

Pelatihan baby gym 

Kemampuan ibu 

Faktor Kemampuan 

1. Kemampuan Intelektual 

2. Kemampuan Fisik 

(Wikipedia, 2017) 

Mampu: Skor ≥ 75% 

Tidak mampu: Skor < 75% 
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3.2 Keterangan Kerangka Konsep 

Pelatihan memiliki beberapa syarat diantaranya adalah Teaching Skills, 

Communication Skills, Personal Authority, Technical Competent dan Stabilitas 

Emosi Sedangkan Faktor yang mempengaruhi kemampuan yaitu kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik. Peneliti melakukan penelitian tentang 

pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu untuk melakukan baby 

gym yang dinilai dengan menggunakan kriteria mampu yaitu apabila skor ≥75% 

dan tidak mampu yaitu apabila Skor < 75%. 

3.3 Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian yang kebenarannya akan 

dibuktikan dalam penelitian. Setelah melalui pembuktian dari hasil penelitian 

maka hipotesis ini dapat benar atau salah, dapat diterima atau ditolak 

(Notoatmojo, 2010). 

Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:  

H0: Tidak ada pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu untuk 

melakukan baby gym di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, 

Kecamatan diwek, Kabupaten Jombang. 

H1: Ada pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu untuk 

melakukan baby gym di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, 

Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara yang akan dilakukan dalam proses 

penelitian (Hidayat, 2010). Pada bab ini akan diuraikan terkait dengan jenis 

penelitian, rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi, sampel, 

dan sampling, kerangka kerja, identifikasi variabel, definisi operasional, serta 

pengumpulan dan analisis data yang berisi bahan dan alat, instrumen, prosedur 

penelitian, serta cara analisa data dan etika penelitian. 

4.1 Jenis Penelitian 

Dalam disiplin ilmu kesehatan, terdapat berbagai jenis penelitian. 

Secara umum jenis penelitian tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan 

ruang lingkup, tempat, cara pengumpulan data, ada tidaknya perlakuan, waktu 

pengumpulan data, tujuan penelitian, dan sumber data (Hidayat, 2010). 

Berdasarkan ada tidaknya perlakukan, penelitian ini menggunakan 

penelitian eksperimental design. Penelitian eksperimental merupakan 

penelitian yang memberikan perlakuan kepada objek yang dapat 

mengendalikan variabel dan secara tegas menyatakan adanya hubungan sebab 

akibat (Hidayat, 2010).  

4.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan suatu strategi penelitian dalam 

mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan data 

(Nursalam, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu 

preexperimental design yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-
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akibat terhadap perlakuan (Nasir, dkk, 2011). Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan one group pretest – posttest design dimana merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan pretest (pengamatan 

awal) terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi, setelah itu diberikan 

intervensi, kemudian dilakukan posttest (pengamatan akhir) (Hidayat, 2010). 

Peneliti memilih jenis penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan 

baby gym terhadap kemampuan ibu untuk melakukan baby gym.  

01 X 02   03 

Pretest Perlakuan  Posttest  Efek 

4.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

4.3.1 Waktu Penelitian 

Waktu untuk melakukan penelitian dilakukan mulai dari 

mendapatkan perumusan masalah sampai dihasilkan suatu 

kesimpulan, sehingga penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret - Juli 

2018. Pelatihan Baby Gym dilakukan satu kali pada tanggal 7 Juli 

2018 dengan durasi sekitar 2 jam (120 menit).  

4.3.2 Tempat Penelitian 

Tempat untuk melakukan penelitian adalah di Wilayah 

Ponkesdes Grogol (Balai Desa Grogol), Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang.  

4.4 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sudaryono, 2017). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua bayi berusia 3-12 bulan di wilayah kerja Ponkesdes 

Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang 

berjumlah 55 bayi. 

4.4.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti yang 

mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut 

bermanfaat dalam membuat kesimpulan (Sudaryono, 2017). Sampel 

penelitian ini adalah sebagian bayi berusia 3-12 bulan di wilayah keja 

Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten 

Jombang yang berjumlah 20 bayi. 

Kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, 

dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel 

tersebut digunakan (Hidayat, 2010). Kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

a. Bayi usia 3-12 bulan 

b. Ibu bayi usia 3-12 bulan yang bersedia menjadi responden 

c. Ibu bayi usia 3-12 bulan yang bersedia mengikuti pelatihan 

baby gym 

d. Ibu bayi usia 3-12 bulan yang hadir saat pelatihan baby gym 

2. Kriteria eksklusi 

a. Bayi usia 3-12 bulan yang sedang sakit saat pelatihan 
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b. Ibu bayi usia 3-12 bulan yang sedang sakit saat pelatihan 

c. Ibu bayi usia 3-12 bulan yang tidak bersedia menjadi 

responden 

4.4.3 Sampling  

 Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah 

sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 

2010). Dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability 

sampling yaitu purposive sampling dengan cara pengambilan sampel 

untuk tujuan tertentu yang didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat -

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

4.5 Kerangka Kerja (Frame Work) 

Kerangka kerja merupakan bagan kerja rancangan kegiatan penelitian 

yang dilakukan (Hidayat, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengaruh Pelatihan Baby Gym terhadap 

kemampuan ibu untuk melakukan Baby Gym di Wilayah Kerja Ponkesdes 

Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang 

 

 

Desain Penelitian 

Preeksperimen one grop pretest-posttest 

Populasi 

Semua ibu dengan bayi usia 3-12 bulan di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa 

Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang berjumlah 55 bayi 

 

 

Sampling 

Purposive sampling 

 

 

Sampel 

Sebagian ibu dengan bayi usia 3-12 bulan di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa 

Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. 

 

 

 

 

Intervensi 

Penyuluhan baby gym 

 

Kemampuan ibu untuk melakukan 

baby gym setelah pelatihan 

Kemampuan ibu untuk melakukan 

baby gym sebelum pelatihan 

Pengolahan Data 

Editing, Coding, Scoring, Tabulating 

 

 

 Analisa Data 

Chi-Square Test 

Pengumpulan Data 

Lembar Checklist 

Penyusunan Proposal  

 

Penyajian Hasil Penelitian 

Penyusunan Laporan Akhir 



46 
 

 
 

4.6 Identifikasi Variabel 

Pada penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel yaitu variabel bebas 

(Variabel Independent) dan variabel terikat (Variabel Dependent). 

4.6.1 Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel Bebas atau Independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) (Sudaryono, 2017). Variabel Independen 

pada penelitian ini adalah Pelatihan Baby Gym. 

4.6.2 Variabel Terikat (Variabel Dependent) 

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau dependen 

(Sudaryono, 2017). Variabel Dependent pada penelitian ini adalah 

Kemampuan Ibu untuk melakukan Baby Gym. 

4.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek 

atau fenomena (Hidayat, 2010). 
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Tabel 4.1. Definisi Operasional Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap Kemampuan Ibu untuk 

Melakukan Baby Gym di Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten 

Jombang 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Parameter 

Alat ukur/ 

Instrumen 
Skala Skor/ Kriteria 

Independent: 

Pelatihan  

baby gym 

Kegiatan 

meningkatkan 

keahlian dan 

pengetahuan 

tentang baby 

gym secara 

sistematis 

a. Pengertian Baby 

Gym 

b. Manfaat Baby Gym 

c. Waktu Melakukan 

Baby Gym 

d. Hal-hal Yang Perlu 

diperhatikan 

e. Gerakan-gerakan 

Baby Gym 

Media 

Pelatihan: 

a. Leaflet 

b. Pantum 

bayi 

c. SAP 

- - 

Dependen: 

Kemampuan 

ibu 

melakukan 

baby gym 

Kesanggupan ibu 

melakukan setiap 

gerakan-gerakan 

baby gym secara 

mandiri 

SOP Baby Gym untuk 

bayi usia 4-6 bulan : 

Tahap 1: 1-4 langkah 

Tahap 2: 1-4 langkah 

Tahap 3: 1-6 langkah 

Lembar 

Checklist 

Nominal Mampu: Skor ≥75% 

Tidak Mampu: Skor <75%  

(Hardjito, K, dkk, 2014) 

 

 

4.8 Pengumpulan dan Analisa Data 

4.8.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan pada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2008).  

1. Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah leaflet 

dan pantum bayi. 

2. Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan 

untuk pengumpulan data, dapat berupa: kuesioner (daftar 

pertanyaan), lembar checklist, formulir-formulir lain yang 

berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya (Notoatmojo, 



48 
 

 
 

2012). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

checklist gerakan-gerakan baby gym.  

3. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengurus perizinan surat pengantar penelitian di STIKes 

ICMe Jombang. 

b. Mengurus perizinan surat pengantar penelitian di Ponkesdes 

Grogol. 

c. Menjelaskan kepada calon responden tentang penelitian dan 

mendatangani informed consent bila bersedia menjadi 

responden. 

d. Ibu melakukan teknik baby gym sesuai dengan leafleat dan 

checklist sebagai pre test 

e. Melakukan pelatihan terkait dengan baby gym menggunakan 

leaflet baby gym dan pantum bayi serta membuat SAP. 

f. Responden melakukan teknik baby gym sesuai dengan SOP 

teknik baby gym untuk bayi usia 4-6 bulan. 

g. Setelah melakukan teknik baby gym, kemudian diberikan lagi 

checklist untuk menilai kemampuan ibu sebagai post test. 

h. Setelah checklist terkumpul, peneliti melakukan pengolahan 

data 
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4.8.2 Cara Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran 

data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat 

dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data 

terkumpul (Hidayat, 2010). 

b. Coding 

Coding adalah kegiatan pemberian kode numerik (angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian 

kode ini sangat penting bila pengolahan dan analisis data 

menggunakan komputer. Biasanya dalam pemberian kode 

dibuat juga daftar kode dan artinya dalam satu buku (code 

book) untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti 

suatu kode dari suatu variabel (Hidayat, 2010). 

1) Data Umum 

a) Kode Responden  

Responden 1 = 1 

Responden 2 = 2  

Responden n = n 

b) Usia Ibu 

Ibu Usia 20-35 tahun =1 

Ibu Usia ˃35 tahun =2 
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c) Usia Bayi 

Bayi usia 4 bulan = 1 

Bayi usia 5 bulan = 2 

Bayi usia 6 bulan = 3 

d) Pendidikan Ibu 

Tidak sekolah  = 1   

SD    = 2 

SMP   = 3   

SMA/SMK  = 4  

Perguruan Tinggi  = 5 

e) Pekerjaan 

Ibu rumah tangga    = 1  

Wiraswasta (Dagang, Petani, dll)  = 2  

Swasta (Buruh pabrik, buruh tani, dll) = 3   

PNS     = 4 

f) Mengikuti pepelatihan tentang Baby Gym 

Pernah  = 1 

Belum pernah = 2 

2) Data Khusus 

a) Kemampuan Ibu melakukan Baby Gym 

Mampu  = Skor ≥ 75% 

Tidak Mampu = Skor < 75% 

(Hardjito, K, dkk, 2014) 
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c. Skoring  

Skoring untuk menilai kemampuan ibu: 

S =      A    × 100% 

       B 

Keterangan: 

S= skor akhir 

A= skor yang diperoleh responden 

B= skor maksimal 

(Hardjito, K, dkk, 2014) 

d. Tabulating 

Tabulating adalah kegiatan penyusunan data dalam bentuk 

tabel, dan kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

ke dalam master tabel atau database komputer, kemudian 

membuat distribusi frekuensi (Nursalam, 2008). 

Adapun hasil pengelolaan data tersebut menggunakan skala 

kumulatif menurut Arikunto (2010), yaitu sebagai berikut: 

100 %  = Seluruhnya 

76% - 99% = Hampir seluruhnya 

51 % - 75 % = Sebagian besar dari responden 

50 %  = Setengah 

26 % - 49% = Hampir dari setengah 

1% - 25 %  = Sebagian kecil responden 

0 %  = Tidak satupun dari responden 

 



52 
 

 
 

2. Analisa Data 

a. Analisa Univariate 

Analisa univariate adalah analisa yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel 

(Notoatmojo, 2012). Tujuan dari analisis univariate adalah 

untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang 

diteliti. Analisa Univariate dalam penelitian ini adalah: 

1) Variabel Independen: Pelatihan baby gym 

Pelatihan baby gym menggunakan media berupa leaflet dan 

pantum bayi. 

2) Variabel Dependen: Kemampuan ibu untuk melakukan 

baby gym 

Kemampuan ibu untuk melakukan baby gym diukur 

dengan menggunakan checklist sesuai SOP. 

b. Analisa Bivariate 

Analisa bivariate adalah analisa yang dilakukan terhadap 

dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi 

(Notoatmojo, 2010).  

Pada penelitian ini menggunakan Chi-Square Test dengan 

bantuan program SPSS 16.0. Uji tersebut dipilih karena salah 

satu variabel penelitian (variabel dependen) berskala nominal. 

Setelah nilai signififikansi Chi Kuadrat ditemukan, nilai 

signififikansi Chi Kuadrat tersebut harus dibandingkan dengan 

taraf signifikansi (α) = 5%, yaitu: 
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1) Bila Sig. x
2
 hitung ˃ α, maka H0 diterima. 

Berarti tidak ada pengaruh pelatihan baby gym terhadap 

kemampuan ibu untuk melakukan baby gym.  

2) Bila Sig. x
2
 hitung < α, maka H0 ditolak. 

Berarti ada pengaruh pelatihan baby gym terhadap 

kemampuan ibu untuk melakukan baby gym. 

4.9 Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian khususnya jika yang menjadi subjek 

penelitian adalah manusia, maka peneliti harus memahami hak dasar manusia. 

Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan dirinya, sehingga penelitian 

yang akan dilaksanakan benar-benar menjunjung tinggi kebebasan manusia 

(Hidayat, 2010). 

4.9.1 Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan 

dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. 

Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan 

tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka 

mereka harus menandatangani lembar persetujuan (Hidayat, 2010). 

4.9.2 Anonimity (Tanpa Nama) 

Anonimity, berarti tidak perlu mencantumkan nama pada lembar 

pengumpulan data (kuesioner). Peneliti hanya menuliskan kode pada 

lembar pengumpulan data tersebut (Hidayat, 2010). 
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4.9.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2010) 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari 

pengumpulan data dengan judul “Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap 

Kemampuan Ibu untuk Melakukan Baby Gym”. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 7 Juli 2018 di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini jumlah sampel adalah 7 ibu dari 

55 jumlah populasi (bayi usia 3-12 bulan). Hasil penelitian disajikan dalam dua 

bagian yaitu data umum dan data khusus. Data umum menyajikan usia responden, 

usia bayi, pendidikan, pekerjaan, pernah tidaknya mengikuti pelatihan baby gym, 

serta data khusus menyajikan kemampuan ibu sebelum dilakukan pelatihan baby 

gym, dan kemampuan ibu setelah dilakukan pelatihan baby gym di wilayah 

Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, 

Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.  

 Posisi Ponkesdes Grogol terletak di Desa Grogol, disebelah utara 

kota Jombang, berada diwilayah kerja Puskesmas Cukir, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang, dengan batas wilayah kerja yaitu sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Bandung, di sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Bulurejo, di sebelah timur berbatasan dengan Desa 
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Gondok dan Desa Jogoroto, dan di sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Jatirejo dan Desa Cukir.  

 Wilayah Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Bongsorejo, 

Dusun Tawar, Dusun Bogem, Dusun Sentanan, Dusun Dempok, dan 

Dusun Grogol. 

5.1.2 Data Umum 

 Data umum menyajikan karakteristik responden yang meliputi usia 

reponden, usia bayi, pendidikan, pekerjaan, dan pernah mengikuti 

pelatihan baby gym. 

1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Ibu 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa hampir seluruh 

ibu yang menjadi responden berusia 20-35 tahun yaitu sejumlah 6 

responden (85, 7%). 

2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Bayi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukan bahwa sebagian besar 

bayi berusia 4 bulan yaitu sejumlah 4 responden (57, 1 %)

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasaarkan Usia Ibu di   

Wilayah Kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal  7 Juli 2018 
No Usia Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 20-35 tahun 6 85,7 

2 >35 tahun 1 14,3 

Jumlah  7 100,0 

Sumber: Data primer 2018  

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Bayi di 

Wilayah Kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 7 Juli 2018 

No Usia Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 4 bulan 4 57,1 

2 5 bulan 1 14,3 

3 6 bulan 2 28,3 

Jumlah  7 100,0 

Sumber: Data Primer 2018 
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3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa hampir dari 

setengah ibu yang menjadi responden berpendidikan SMA/SMK 

dan perguruan tinggi, yaitu SMK/SMA sejumlah 3 responden (42, 

3%) dan Perguruan Tinggi sejumlah 3 responden (42, 3 %). 

4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu di 

Wilayah Kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang Pada Tanggal 7 Juli 2018 

No Pekerjaan Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 IRT 7 100 

2 Wiraswasta 0 0, 0 

3 

4 

Swasta 

PNS 

0 

0 

0, 0 

0, 0 

Jumlah 7 100,0 

Sumber : Data Primer 2018 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan seluruh ibu yang 

menjadi responden bekerja sebagai IRT yaitu sejumlah 7 responden 

(100 %).  

5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pernah Mengikuti 

Pelatihan Baby Gym  

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pernah 

mengikuti pelatihan baby gym di Wilayah Kerja Ponkesdes 

Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang 

Pada tanggal 7 Juli 2018 

No P. Baby Gym Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 Pernah 0 0, 0 

2 Belum 7 100,0 

Jumlah 7 100,0 

Sumber: Data Primer 2018 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu di 

Wilayah Kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang Pada tanggal 7 Juli 2018 

No Pendidikan Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 Tidak Sekolah 0 0, 0 

2 SD 1 14,3 

3 

4 

SMP 

SMA/SMK 

0 

3 

0, 0 

42,3 

5 Perguruan Tinggi 3 42,3 

Jumlah 7 100, 0 

Sumber: Data Primer 2018   
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Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa seluruh ibu 

yang menjadi responden belum pernah mengikuti pelatihan baby 

gym yaitu sejumlah 7 responden (100, 0 %). 

5.1.3 Data Khusus 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2018 

pada ibu dengan bayi usia 3-12 bulan di wilayah kerja Ponkesdes 

Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang 

diperoleh data khusus sebagai berikut: 

1. Kemampuan Ibu Dalam Melakukan Baby Gym Sebelum Dilakukan 

Pelatihan 

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Kemampuan Ibu dalam Melakukan Baby 

Gym Sebelum Dilakukan Pelatihan di Wilayah Kerja 

Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang pada 7 Juli 2018 

No Kemampuan Ibu Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 Mampu 3 42, 9 

2 Tidak mampu 4 57, 1 

Jumlah 7 100,0 

Sumber: Data Primer 2018 

 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebelum 

dilakukan pelatihan sebagian besar ibu tidak mampu melakukan 

baby gym yaitu sejumlah 4 responden (57, 1 %). 

2. Kemampuan Ibu Dalam Melakukan Baby Gym Setelah Dilakukan 

Pelatihan 

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Kemampuan Ibu dalam Melakukan Baby 

Gym Setelah Dilakukan Pelatihan di Wilayah Kerja Ponkesdes 

Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang 

pada 7 Juli 2018 

No Kemampuan Ibu Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 Mampu 4 57, 1 

2 Tidak mampu 3 42, 9 

Jumlah 7 100, 0 

  Sumber: Data Primer 2018 
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Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan baby gym sebagian besar ibu mampu melakukan baby 

gym yaitu sejumlah 4 responden (57, 1 %). 

3.  Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap Kemampuan Ibu Untuk 

Melakukan Baby Gym 

 

Berdasarkan tabel 5.8 Pengaruh Pelatihan Baby Gym 

Terhadap Kemampuan Ibu Untuk Melakukan Baby Gym 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden mampu melakukan 

baby gym setelah dilakukan pelatihan yaitu sejumlah 4   responden 

(57, 1 %). 

Berdasarkan data pada tabel 5.8 dan menurut uji statistik 

Chi-square dengan bantuan program SPSS 16.0 pada taraf 

kesalahan 5% dilakukan perhitungan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Hasil Sig. x
2
 hitung (0, 047) < α (0, 05).  Dimana 

bila Sig. x
2
 hitung ˃ α, maka H0 diterima dan bila Sig. x

2
 hitung < α, 

maka H0 ditolak. 

Dengan demikian H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh 

pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu untuk melakukan 

Tabel 5.8 Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap Kemampuan Ibu Untuk 

Melakukan Baby Gym di  Wilayah Kerja Ponkesdes Grogol, Desa 

Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Pada 7 Juli 2018 

 Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan 

 Mampu Tidak  mampu Jumlah Mampu Tidak mampu Jumlah 

Frekuensi (n) 3 4 7 4 3 7 

 (%) 42, 9 57, 1 100, 0 57, 1 42, 9 100, 0 

Chi-Square Test  Sig. x
2
 hitung (0, 047) < α (0, 05) 

Sumber:  Data Primer 2018 
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baby gym ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya ada 

pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu untuk 

melakukan baby gym di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa 

Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Kemampuan Ibu Melakukan Baby Gym Sebelum Dilakukan Pelatihan 

Baby Gym 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan baby 

gym sebagian besar ibu tidak mampu melakukan baby gym yaitu 

berjumlah 4 responden (57, 1 %).  

Sebelum pelatihan, diberikan leaflet dan checklist untuk mengukur 

kemampuan ibu dalam melakukan baby gym pada bayi usia 4-6 bulan. 

Checklist untuk mengukur kemampuan ibu dalam melakukan baby gym 

terdapat tiga kriteria penilaian untuk setiap gerakan yaitu nilai 0 jika 

gerakan tidak dilakukan, nilai 1 jika gerakan dilakukan namun kurang 

benar, dan nilai 2 jika gerakan dilakukan dengan benar. Untuk mengukur 

kemampuan awal responden, dilaksanakan dengan cara mengobservasi ibu 

dengan bayi usia 4-6 bulan dalam melakukan baby gym dengan 

memperhatikan 14 gerakan.  

Menurut  Kusyairi  (2008),  gerakan senam untuk bayi usia 4-6 bulan 

memiliki 3 tahap dimana pada tahap pertama berjumlah empat gerakan 

yang bertujuan untuk menguatkan otot lengan bawah, otot punggung, dan 

kontrol kepala sebagai persiapan untuk merangkak, Tahap kedua 

berjumlah 4 gerakan yang bertujuan untuk mempersiapkan bayi agar 
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mampu berguling dan duduk, serta tahap ketiga terdiri dari 6 gerakan 

yang bertujuan untuk menguatkan otot perut dan punggung, menambah 

kepercayaan diri bayi, mempersiapkan keseimbangan ke posisi duduk 

dan memelihara sikap duduk yang sempurna. 

Menurut peneliti, ada beberapa gerakan-gerakan baby gym yang 

cukup sulit untuk dilakukan oleh ibu dengan bayi usia 4-6 bulan, salah 

satunya gerakan ke-12 (ibu tidur terlentang dengan kedua paha lurus 

pada lantai, kemudian meletakkan bayi pada lutut ibu, ibu memegang 

pergelangan tangan bayi dan menekuk kedua kaki ibu kearah perut 

dimana lengan bayi diletakkan didepan tubuh ibu selanjutnya lengan bayi 

ditarik kearah samping) seluruh responden berjumlah 7 orang (100%) 

mendapatkan skor rendah yaitu 0. Terlihat responden yang hadir masih 

merasa takut untuk melakukan gerakan. Faktor yang mempengaruhi 

kemampuan ibu diantaranya pendidikan dan pengalaman ibu.  

Berdasarkan tabel 5.3 hampir dari setengah ibu yang menjadi 

responden berpendidikan SMA/SMK dan perguruan tinggi, yaitu 

SMA/SMK sejumlah 3 responden (42,3 %) dan perguruan tinggi 

sejumlah 3 responden (42, 3 %). 

Menurut Effendy (2007), pendidikan dapat mempengaruhi cara 

pandang seseorang terhadap informasi yang baru diterimanya. Menurut 

UNESCO dalam Rohman (2009), mengemukakan bahwa proses 

pembelajaran bertumpu pada empat pilar pendidikan yaitu: 1. Learn to 

know bermakna bahwa pembelajaran merupakan proses “menjadi tahu” 

dari sebelumnya yang “tidak mengetahui” sesuatu, 2. Learn to do 
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bermakna bahwa setelah atau bersamaan dengan peserta didik mendapat 

pembekalan pengetahuan, ia harus menerima pula bekal berikutnya yaitu 

kemampuan yang bersifat keterampilan dalam mengerjakan sesuatu, 

yang tercakup dalam ranah psikomotor, 3. Learn to be merupakan 

pembekalan untuk menyempurnakan dua pilar sebelumnya, yaitu bahwa 

setelah pilar sebelumnya, yaitu bahwa setelah peserta didik memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, langkah selanjutnya tentunya dengan 

berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dapat 

mendayagunakannya untuk tercapainya kemanfaatan, 4. Learn to live 

together merupakan upaya memadukan ketiga pilar yang terdahulu dan 

terimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. 

Menurut peneliti, ibu dengan pendidikan semakin tinggi pada 

umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang lebih luas dan akan 

berpikir kritis saat menerima suatu informasi baru. Sehingga akan 

mencari tahu dan melakukan hal-hal yang optimal untuk menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Namun, dalam hal ini ibu 

masih memiliki pikiran dan perasaan takut yang menyebabkan ibu 

mendapatkan skor rendah, yang artinya ibu tidak mampu melakukan 

baby gym sebelum pelatihan. 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa seluruh ibu belum 

pernah mengikuti pelatihan baby gym yaitu berjumlah 7 responden (100, 

0 %). 

Pengalaman yang dimiliki seperti memperoleh pelatihan sangat 

penting menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ismail (2013) bahwa 
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selain melalui pendidikan formal, pengetahuan seseorang dapat juga 

dipengaruhi oleh pelatihan-pelatihan atau seminar kesehatan yang pernah 

ia ikut, dengan adanya pelatihan seseorang dapat lebih terampil dalam 

melakukan suatu pekerjaan karena dengan pelatihan dan tugas-tugas 

terkait dengan kemampuan kognitif dapat mempengaruhi perilaku dan 

pola pikir yang lebih positif. 

Menurut peneliti, para responden dikarenakan seluruhnya belum 

pernah memiliki pengalaman tentang mengikuti pelatihan baby gym dan 

apalagi di wilayah Ponkesdes Grogol belum pernah diadakan pelatihan 

tentang baby gym maka akan membutuhkan langkah awal pentrasferan 

informasi mengenai baby gym yang mudah untuk dipahami, yaitu dengan 

pelatihan baby gym dimana akan belajar bersama-sama bagaimana 

memahami gerakan baby gym sekaligus cara pelaksanaannya. 

5.2.2 Kemampuan Ibu Melakukan Baby Gym Setelah Dilakukan Pelatihan 

Baby  Gym 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa setelah dilakukan baby 

gym sebagian besar ibu mampu melakukan baby gym yaitu berjumlah 4 

responden (57, 1%).  

Menurut Rivai dan Sagala (2011) manfaat pelatihan beberapa 

diantaranya adalah memberikan informasi dan meningkatkan 

keterampilan interpersonal.  

Selain itu terkait proses belajar menurut Depkes RI (2008), bahwa 

seseorang belajar melalui panca inderanya. Setiap indera ternyata 

berbeda pengaruhnya terhadap hasil belajar seseorang, 1% melalui indera 
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perasa, 2 % melalui sentuhan, 3% melalui indera pencium, 11% melalui 

pendengaran dan 83% melalui penglihatan. 

Menurut peneliti, kemampuan ibu dalam melakukan baby gym 

berkaitan dengan kemudahan ibu dalam menerima informasi yang sudah 

diberikan dan adanya kemauan ibu untuk belajar dengan mengikuti 

gerakan-gerakan yang dipraktekkan saat pelatihan. Namun, hasilnya 

antara individu satu dan lainnya tentunya ada perbedaan dikarenakan 

tingkat kepekaan panca indera tiap-tiap individu berbeda. Sehingga, 

walaupun dari hasil didapatkan sebagian besar ibu dalam kategori 

mampu melaksanakan baby gym (skor ≥ 75), namun skor yang 

didapatkan tiap-tiap individu bervariasi. 

Berdasarkan tabel 5.1 sebagian besar ibu berusia 20-35 tahun yaitu 

sejumlah 6 responden (85, 7 %).  

Menurut Mahendra & Wiyanti (2014), Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap produktivitas seseorang adalah faktor usia.  

Menurut peneliti, usia produktif biasanya memiliki daya ingat dan 

kemampuan lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih tua dimana 

kondisi daya ingat mulai menurun dan fisik mulai lemah.  

Berdasarkan tabel 5.2 sebagian besar bayi berusia 4 bulan yaitu 

sejumlah 4 bayi (57, 1 %). 

Menurut Santi, E (2012) tahapan perkembangan bayi berusia 4 

bulan dapat memegang benda yang diletakkan ditangannya, dapat 

menggeser tubuhnya untuk mencapai dan memegang benda, 

memasukkan benda dalam mulutnya, jika diangkat dalam posisi berdiri 
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akan menginjak dengan kedua kakinya, mulai mengoceh dan tertawa 

serta senang dengan mainan yang ada.  

 Menurut peneliti, bayi berusia 4 bulan tahap perkembangannya 

lebih rendah dibandingkan dengan bayi dengan usia 5 bulan dan 6 bulan. 

Sehingga, untuk melakukan baby gym pada bayi usia 4 bulan ibu harus 

lebih bersabar dan tidak bisa memaksakan gerakan- gerakan yang masih 

sulit untuk diikuti oleh bayi  

Berdasarkan tabel 5.4 semua ibu yang hadir dalam pelatihan adalah 

sebagai ibu rumah tangga yaitu sejumlah 7 responden (100 %). 

Menurut Effendy (2007), salah satu tugas ibu adalah sebagai fungsi 

pendidikan, yaitu mendidik anak sesuai dengan tingkat 

perkembangannya yang meliputi asih (memberi kasih sayang, perhatian, 

rasa aman), asuh (menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan 

kesehatan anak), dan asah (memenuhi kebutuhan pendidikan anak.  

Menurut peneliti, peran sebagai ibu rumah tangga merupakan peran 

yang kompleks bagi seorang wanita. Banyak tanggungjawab yang 

dimiliki saat menjalani peran ibu rumah tangga, termasuk salah satunya 

adalah tanggungjawab mendidikan anaknya sehingga dapat berkembang 

secara optimal sesuai usianya.  

5.2.3 Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap Kemampuan Ibu Unuk 

Melakukan Baby Gym  

Berdasarkan tabel 5.8 pengaruh pelatihan baby gym terhadap 

kemampuan ibu unuk melakukan baby gym hasil menunjukkan bahwa 

sebagian besar ibu mampu melakukan baby gym setelah dilakukan 
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pelatihan yaitu dari 3 responden (42, 9%) menjadi 4 responden (57, 1%). 

Jumlah responden yang mengalami perubahan kemampuan yaitu dari 

awal pelatihan tidak mampu melakukan baby gym menjadi mampu 

melakukan baby gym setelah diberikan pelatihan adalah 1 responden 

(14,3%). Sebelum pelatihan pada gerakan ke-12 seluruh responden yaitu 

7 responden (100%) mendapatkan skor 0 dan setelah diberikan pelatihan 

mengalami perubahan yaitu sejumlah 4 responden (57,1 %) mendapatkan 

skor 0. 

Jumlah sampel awal responden untuk baby gym adalah 20 

responden (usia 4-12 bulan) yang berada diwilayah Ponkesdes grogol, 

desa Grogol, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sejumlah 13 orang 

diantaranya tidak hadir dalam pelatihan baby gym, sehingga responden 

yang mengikuti pelatihan menjadi 7 orang.  

Pada penelitian ini, berdasarkan uji statistik Chi-square Test 

dengan bantuan program SPSS 16.0 pada taraf kesalahan 5% dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel, 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hasil Sig. x
2
 hitung adalah 

0,047 < α (0, 05). Hal ini menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima yang 

berarti ada pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu dalam 

melakukan baby gym. Terdapat perubahan pada kemampuan ibu saat 

sebelum diberikan pelatihan dan setelah diberikan pelatihan.  

Menurut Kusyairi (2008), sebaiknya senam dilakukan oleh 

orangtua dan keluarga yang menyayanginya, dikarenakan senam tidak 

hanya melibatkan kegiatan fisik, tetapi juga proses penumbuhan jalinan 
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kasih sayang dan pengertian terhadap kebutuhan bayi. Dengan demikian 

bayi akan merespon senam dengan baik.  

Menurut peneliti, respon ibu yang hadir cukup baik saat dilakukan 

pelatihan. Ibu yang menjadi responden memiliki keinginan untuk mau 

belajar melakukan gerakan-gerakan baby gym yang didemonstrasikan 

saat pelatihan. Beberapa bayi juga menunjukkan respon yang baik saat 

ibu melakukan baby gym. Sesi pelatihan dengan durasi yang cukup 

singkat, namun hasil skor dapat dikatakan cukup baik yaitu pada gerakan 

ke-12 yang awalnya seluruh ibu mendapatkan skor 0 sejumlah 7 

responden(100%) menjadi 4 responden (57,1%) yang mendapatkan skor 

0 setelah pelatihan. Selama pelatihan tampak ibu dan bayi menikmati sesi 

pelatihan baby gym dan ibu dapat memahami gerakan yang masih sulit 

untuk dilakukan. Selain itu, jumlah responden yang mengalami 

perubahan kemampuan kurang maksimal yaitu 1 responden (14,3%) 

disebabkan jumlah peserta yang hadir sedikit yaitu 7 responden dari 20 

jumlah ibu bayi berusia 4-6 bulan. 

 Penelitian serupa pernah dilakukan oleh  Hardjito, dkk (2014) 

dengan judul Pengaruh Penyuluhan Tentang Senam Bayi Terhadap 

Kemampuan Ibu Dalam Melaksanakan Senam Bayi di Posyandu 

Kelurahan Ngampel, wilayah kerja Puskesmas Mojoroto, Kota Kediri 

pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum 

penyuluhan terdapat 4 responden (17, 4%) mampu melaksanakan senam 

bayi, dan setelah dilakukan penyuluhan menjadi 16 responden (69, 7%) 

mampu melaksanakan senam bayi. Jumlah responden yang mengalami 
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perubahan kearah positif, dari awal penyuluhan tidak mampu 

melaksanakan senam bayi menjadi mampu melaksanakan senam bayi 

setelah penyuluhan sebanyak 12 responden (63, 2%). Dengan 

menggunakan uji Mec Nemar pada α (0, 05) menunjukkan signifikansi 

0,00. Dari hasil tersebut menunjukkan ada pengaruh yang signifikan 

penyuluhan tentang senam bayi terhadap kemampuan ibu dalam 

melaksanakan senam bayi.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

“Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap Kemampuan Ibu Untuk Melakukan 

Baby Gym”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 7 Juli 

2018 di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

6.1 Kesimpulan 

6.1.1 Kemampuan ibu untuk melakukan baby gym sebelum dilakukan 

pelatihan baby gym sebagian besar ibu tidak mampu melakukan baby 

gym di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan 

Diwek, Kabupaten Jombang. 

6.1.2 Kemampuan ibu untuk melakukan baby gym setelah dilakukan 

pelatihan baby gym sebagian besar ibu mampu melakukan baby gym 

di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang. 

6.1.3 Ada pengaruh pelatihan baby gym terhadap kemampuan ibu untuk 

melakukan baby gym di wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa 

Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. 
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6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Responden 

Diharapkan setelah diberikan pelatihan, ibu mampu melakukan 

baby gym secara mandiri dengan menerapkannya di rumah, sehingga 

dapat membantu mengoptimalkan tumbuh kembang pada bayi. 

6.2.2 Bagi Bidan 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi, sekaligus menjadi langkah awal 

untuk dilakukan kembali pelatihan tentang baby gym secara rutin 

(sesuai jadwal posyandu) oleh tenaga kesehatan khususnya bidan di 

wilayah kerja Ponkesdes Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang. 

6.2.3 Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan dosen dan mahasiswa dapat mengembangkan 

pendidikan enterpreuner khususnya tentang baby gym melalui 

pengabdian masyarakat agar masyarakat bisa lebih mengenal dan 

mampu melakukan baby gym secara mandiri. Selain itu, penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi dosen, mahasiswa 

maupun pembaca. 

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnyaa 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian ini, sehingga baby gym dapat lebih dikenal dan menjadi 

salah satu alternatif bagi para orangtua dalam mengantisipasi masalah 

keterlambatan tumbuh kembang pada anak.  
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Lampiran 6 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

 

SURAT PERMOHONAN CALON RESPONDEN 

 

Kepada Yth. Calon Responden 

Di Tempat. 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi 

Diploma IV Bidan Pendidik STIKes ICME Jombang: 

 Nama : Dewi Wasiatiningrum 

 NIM : 172120023 

Saat ini sedang mengadakan penelitian dengan Judul: “Pengaruh Pelatihan 

Baby Gym Terhadap Kemampuan Ibu untuk Melakukan Baby Gym”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

ibu untuk melakukan baby gym setelah diberikan pelatihan. 

Penelitian ini tidak berbahaya dan tidak merugikan ibu sebagai reponden. 

Kerahasian semua informasi yang telah diberikan akan dijaga dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Jika ibu tidak bersedia menjadi 

responden, maka diperbolehkan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam penelitian 

ini dan apabila selama pengambilan data terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, 

maka ibu berhak mengundurkan diri. Apabila ibu menyetujuinya, maka kami 

mohon kesediaanya untuk menandatangani lembar persetujuan untuk 

pelaksanaaan penelitian ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan 

terimakasih 

 

 

Hormat Kami, 

 

 

 

(Dewi Wasiatiningrum)
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PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN 

 

Judul : Pengaruh Pelatihan Baby Gym Terhadap 

Kemampuan Ibu untuk Melakukan Baby Gym 

Peneliti : Dewi Wasiatiningrum 

NIM : 172120023 

 Bahwa saya diminta untuk berperan serta dalam penelitian ini sebagai 

responden. Sebelumnya saya telah diberikan penjelasan tujuan penelitian ini.  

Saya telah mengerti dan peneliti akan merahasiakan identitas, data maupun 

informasi yang saya berikan. 

 Demikian persetujuan ini saya buat secara sadar dan suka rela tanpa ada 

unsur paksaan dari siapa pun, saya menyatakan: 

“Bersedia Menjadi responden dalam penelitian ini” 

 

  

 Responden 

 

 

 

(……………..……………) 
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LEMBAR CHECKLIST 

PENGARUH PELATIHAN BABY GYM TERHADAP KEMAMPUAN  

IBU UNTUK MELAKUKAN BABY GYM DI PONKESDES GROGOL DESA 

GROGOL KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG 

Petunjuk pengisian: 

 Tanyakan pada petugas jika ada pertanyaan yang belum mengerti. 

 Berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai. 

 Nomer Responden diisi oleh petugas 

1. DATA UMUM   

 a. Nomer Responden   

 b. Usia Ibu   

  20-35 tahun   

  ˃ 35 tahun   

 c. Usia Bayi   

  4 Bulan   

  5 Bulan   

  6 Bulan   

 d. Pendidikan Ibu   

  Tidak sekolah   

  SD   

  SMP   

  SMA/SMK   

  Perguruan Tinggi   

 d. Pekerjaan Ibu   

  Ibu rumah tangga    

  Wiraswasta (Dagang, Petani, dll)   

  Swasta (Buruh pabrik, Buruh tani, dll)   

  PNS   

 e. Mengikuti  pelatihan tentang baby gym   

  Penah    

  Belum Pernah   

  

 

 



 
 

 
 

 

2. DATA KHUSUS 

 Gerakan Baby Gym Untuk Bayi Umur 4-6 Bulan 

 No. Kegiatan Skor Nilai 

   0 1 2 

  Tahap 1    

 1. Tengkurapkan bayi sampai batas dada ibu, pegang 

punggungnya. Bayi akan meluruskan lengan ke depan dan 

mengangkat kepala. 

   

 2. Bayi tidur tengkurap di lantai. Tekan panggul bayi agar 

sejajar dengan lantai. Bayi akan berusaha mengangkat 

perutnya dengan bertumpu pada kedua tangannya. 

   

 3. Dengan posisi yang sama, pegang panggul, perut, dan 

pinggang bayi. Bayi akan mencoba meluruskan lengan dan 

mempertahankan keseimbangan. 

   

 4. Posisi sama seperti 3. Namun, tingkatkan gerakan dengan 

mengurangi pegangan ibu kearah panggul. 

   

  Tahap 2  

Posisi awal: Ibu duduk bersila, bayi duduk di pangkuan ibu 

dengan posisi punggung bayi di perut ibu. 

   

 5. Pegang lengan bawah bayi dengan lembut, angkat lengan kiri 

ke atas. Lakukan bergantian dengan lengan kanan. 

   

 6. Pegang lengan bawah bayi dengan lembut, angkat lengan ke 

samping sejajar bahu. 

   

 7. Ulur lengan bayi kearah belakang sesuai kemampuan bayi.    

 8. Pegang lengan bawah bayi, gerakkan ke atas dan lakukan 

gerakan memutar punggung ke kanan dan ke kiri sampai 

tangan lururs ke samping. Jaga punggung bayi tetap lurus. 

   

  Tahap 3    



 
 

 
 

 9. Bayi terlentang, pegang tungkai bawah bayi, gerakkan kearah 

wajah bayi. Tahan posisi ini selama dua detik, lalu luruskan 

kedua kaki kembali. 

   

 10. Bayi terlentang, letakkan tangan bayi pada wajah ibu. Tepuk-

tepukkan tangannya dengan ringan pada wajah ibu, lalu 

berikan ciuman pada kedua telapak tangan bayi. 

   

 11. Bayi terlentang, bantu untuk mengulurkan kedua kakinya 

kearah mulut, biarkan tangannya memegang kedua kaki dan 

menariknya ke arah mulut. 

   

 12. Ibu tidur terlentang dengan kedua paha lurus pada lantai. 

Letakkan bayi pada lutut ibu. Pegang pergelangan tangan 

bayi. Tekuk kedua kaki ibu ke arah perut dan letakkan lengan 

bayi di depan tubuh ibu. Selanjutnya, Tarik lengan bayi ke 

arah samping. 

   

 13. Ibu duduk berlutut, bayi duduk dipangkuan ibu dengan kedua 

telapak kaki ditemukan. Letakkan lengan ibu di bawah ketiak 

bayi dan genggam kedua kakinya. Selanjutnya, ibu berlutut 

dengan mengangkat bayinya ke arah atas. Lakukan gerakan 

ini sampai tiga kali. 

   

 14. Dudukkan bayi dengan satu kaki ke depan dan satu kaki ke 

belakang. Dorong panggul bayi sehingga bayi melakukan 

gerakan menarik ke depan. 

   

  SKOR TOTAL    

 

Keterangan: 

Skor 0 = Jika gerakan tidak dilaksanakan 

Skor 1 = Jika gerakan dilaksanakan tetapi kurang benar 

Skor 2 = Jika gerakan dilaksanakan dengan benar 

(Hardjito, K, dkk, 2014) 
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SOP BABY GYM 

 

PENGERTIAN Baby Gym (Senam bayi) adalah suatu bentuk permainan 

gerakan pada bayi, untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan serta kemampuan pergerakan bayi secara 

optimal. 

TUJUAN 1. Gerakan tahap 1 bertujuan menguatkan otot lengan 

bawah, otot punggung, dan kontrol kepala. Gerakan 

ini mempersiapkan bayi untuk merangkak. 

2. Gerakan tahap 2 bertujuan untuk mempersiapkan 

bayi agar mampu berguling dan duduk. 

3. Gerakan tahap 3 bertujuan untuk menguatkan otot 

perut dan punggung, menambah kepercayaan diri 

bayi, mempersiapkan keseimbangan ke posisi duduk, 

dan memelihara sikap duduk yang sempurna 

MANFAAT 9. Mendorong inteligensi yang kompleks untuk bayi, 

termasuk belajar mengkoordinasi. 

10. Menguatkan otot-otot dan juga sendi-sendi pada bayi 

sebagai persiapan bayi untuk duduk, berdiri, dan 

berjalan. 

11. Mendekatkan hubungan orangtua dan anak 

12. Mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

13. Memantau perkembangan dan mengenal otot-otot, 

tulang, serta berbagai variasi gerakannya  

14. Meningkatkan kewaspadaan. 

15. Meningkatkan sistem imunitas tubuh. 

16. Memperlancar peredaran darah  

WAKTU Dilakukan pagi atau sore hari 

Lama melakukan baby gym sekitar 10-15 menit/ hari 

TEMPAT Tempat yang tenang, bersih dan menjaga kehangatan bayi 

ALAT Matras/ kasur tipis yang empuk 

 



 
 

 
 

PERLU 

DIPERHATIAKAN 

6. Senam bayi dilakukan saat bayi dalam keadaan sehat. 

7. Jangan melakukan senam bayi jika bayi dalam 

keadaan lapar, lelah, baru selesai makan, atau baru 

bangun tidur. 

8. Gunakan waktu khusus untuk Anda berdua sekitar 20 

menit. Jika bayi mulai memperlihatkan rasa tidak 

suka, berhentilah dan berikan pujian atau pelukan 

untuk menenangkan. 

9. Lakukan observasi untuk mengetahui gerakan yang 

mudah dan yang masih sulit dilakukan. 

10. Gunakan kata-kata dan tindakan yang sama setiap 

melakukan aktivitas agar bayi lebih mudah 

memahami. 

11. Senam dapat dilakukan dua kali sehari atau kapan 

saja jika orangtua dan anak siap.  

GERAKAN BABY 

GYM UNTUK BAYI 

USIA 4-6 BULAN 

Setiap gerakan dilakukan 4-6 kali 

a. Tahap 1 

  

 

  

5) Tengkurapkan bayi sampai batas dada ibu, 

pegang punggungnya. Bayi akan meluruskan 

lengan ke depan dan mengangkat kepala. 

6) Bayi tidur tengkurap di lantai. Tekan panggul 

bayi agar sejajar dengan lantai. Bayi akan 

berusaha mengangkat perutnya dengan bertumpu 

pada kedua tangannya. 

7)  Dengan posisi yang sama, pegang panggul, 

perut, dan pinggang bayi. Bayi akan mencoba 

meluruskan lengan dan mempertahankan 

keseimbangan. 

8)   Posisi sama seperti 3. Namun, tingkatkan 

gerakan dengan mengurangi pegangan ibu 

kearah panggul.  

b. Tahap 2  



 
 

 
 

Posisi awal: Ibu duduk bersila, bayi duduk di 

pangkuan ibu dengan posisi punggung bayi di perut 

ibu. 

 

 

 

 

1) Pegang lengan bawah bayi dengan lembut, angkat 

lengan kiri ke atas. Lakukan bergantian dengan 

lengan kanan. 

1) Pegang lengan bawah bayi dengan lembut, angkat 

lengan ke samping sejajar bahu. 

2) Ulur lengan bayi kearah belakang sesuai 

kemampuan bayi. 

3) Pegang lengan bawah bayi, gerakkan ke atas dan 

lakukan gerakan memutar punggung ke kanan 

dan ke kiri sampai tangan lurur ke samping. Jaga 

punggung bayi tetap lurus. 

 

c.Tahap 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bayi terlentang, pegang tungkai bawah bayi, 

gerakkan ke arah wajah bayi. Tahan posisi ini 

selama dua detik, lalu luruskan kedua kaki 

kembali. 

2) Bayi terlentang, letakkan tangan bayi pada wajah 

ibu. Tepuk-tepukkan tangannya dengan ringan 

pada wajah ibu, lalu berikan ciuman pada kedua 



 
 

 
 

telapak tangan bayi. 

3) Bayi terlentang, bantu untuk mengulurkan kedua 

kakinya kearah mulut, biarkan tangannya 

memegang kedua kaki dan menariknya kea rah 

mulut. 

4) Ibu tidur terlentang dengan kedua paha lurus pada 

lantai. Letakkan bayi pada lutut ibu. Pegang 

pergelangan tangan bayi. Tekuk kedua kaki ibu 

kearah perut dan letakkan lengan bayi di depan 

tubuh ibu. Selanjutnya, Tarik lengan bayi kearah 

samping. 

5) Ibu duduk berlutut, bayi duduk dipangkuan ibu 

dengan kedua telapak kaki ditemukan. Letakkan 

lengan ibu di bawah ketiak bayi dan genggam 

kedua kakinya. Selanjutnya, ibu berlutut dengan 

mengangkat bayinya kea rah atas. Lakukan 

gerakan ini sampai tiga kali. 

6) Dudukkan bayi dengan satu kaki ke depan dan 

satu kaki ke belakang. Dorong panggul bayi 

sehingga bayi melakukan gerakan menarik ke 

depan 
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SATUAN ACARA PELATIHAN 

 

Nama Pelatihan : Pelatihan Baby Gym 

Pokok Bahasan Pelatihan : Pelatihan Baby Gym Pada Bayi Usia 4-6 Bulan 

Jumlah Peserta : 7 peserta ibu dengan bayi usia 4-6 bulan 

Lama Pelatihan : 1x 120 menit 

Hari/ Tanggal : Sabtu/ 7 Juli 2018 

Pukul : 08.00 – 10.00 WIB 

Tempat : Pondok Balai Desa Grogol, Kecamatan Diwek, 

Kabupaten Jombang 

Pelatih : Dewi Wasiatiningrum 

   

A. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan diharapkan ibu mampu melakukan 

gerakan-gerakan baby gym  

2. Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ibu mampu melakukan baby gym 

secara mandiri pada bayi usia 4-6 bulan 

 

B. MATERI  

1. Pengertian Baby Gym 

2. Manfaat Baby Gym  

3. Waktu melakukan Baby Gym 

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan Baby Gym 

5. Gerakan-gerakan Baby Gym 

 

C. MEDIA 

Leaflet, Pantum Bayi 

 

 



 
 

 
 

D. METODE PELATIHAN 

Demonstrasi 

 

E. KEGIATAN 

No. Kegiatan Waktu 

1.  Persiapan 07.30-08.00 

 a. Peserta mengisi daftar hadir 08.00-08.20 

2.  Susunan Acara  

 c. Pembukaan 08.20-08.25 

 1) Sambutan Bidan 08.25-08.30 

 2) Sambutan Mahasiswa 08.30-08.35 

 b. Acara Inti  

 1) Pelatihan Baby Gym 08.35-09.25 

 2) Evaluasi setelah pelatihan 09.25-09.55 

 c. Penutup 09.55-10.00 

 

F. EVALUASI  

1. Proses pelatihan berjalan lancar, namun dari 20 undangan hanya 7 peserta 

yang hadir mengikuti pelatihan. 

2. Fasilitas selama pelatihan menggunakan leaflet, pantum bayi, alat tulis dan 

dan tikar. 

3. Waktu pelatihan berjalan maksimal sesuai dengan jadwal. 

4. Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti pelatihan. 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 

1. Aminati, Dini. 2013. Pijat dan senam untuk Bayi dan Balita. Yogyakarta: 

Brilliant Books 

2. Irawati. 2007. Panduan Senam Bayi. Jakarta: Puspa Swara 

3. Subakti, 2011. Panduan Pintar Pengasuhan Bayi Minggu per Minggu. 

Jakarta: EGC 

 



 
 

 
 

 Lampiran 12 

 
 
 
 



 
 

 
 

Lampiran 13 

 



 
 

 
 

Lampiran 14 

 

 

 

Tabulasi Data Umum

No. Usia Usia Bayi Pendidikan Pekerjaan 
Mengikuti Pelatihan 

Baby Gym 

1. 1 3 4 1 2 

2. 1 1 4 1 2 

3. 1 1 5 1 2 

4. 1 3 4 1 2 

5. 1 2 5 1 2 

6. 2 1 2 1 2 

7. 2 1 5 1 2 
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Tabulasi Data Khusus Kemampuan Ibu Sebelum Pelatihan 

Nomer 

Responden 

Skor Tiap Gerakan 
Total 

skor (A) 

Skor 

Max (B) 
Nilai Kategori Kode 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
     

1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 0 1 2 21 28 75.00% Mampu 1 

2 1 1 1 1 2 2 2 1 0 2 0 0 1 1 15 28 53.57% Tidak Mampu 2 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 12 28 42.86% Tidak Mampu 2 

4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 21 28 75.00% Mampu 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 11 28 39.29% Tidak Mampu 2 

6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 21 28 75.00% Mampu 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 11 28 39.29% Tidak Mampu 2 



 
 

 
 

Lampiran 16 

Tabulasi Data Khusus Kemampuan Ibu Setelah Pelatihan 

Nomer 

Responden 

Skor Tiap Gerakan 
total skor 

(A) 

Skor 

Max(B) 
Nilai Kategori Kode 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 25 28 89.29% Mampu 1 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 2 2 23 28 82.14% Mampu 1 

3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 20 28 71.43% Tidak Mampu 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 28 100.00% Mampu 1 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 20 28 71.43% Tidak Mampu 2 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 25 28 89.29% Mampu 1 

7 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 20 28 71.43% Tidak Mampu 2 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 


