
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibuat Oleh : 

DAMHA AL BANNA, SST.FT., M.Fis 

UNIT FISIOTERAPI “PUSKESMAS GODEAN I” 

 

SOLUSI MENUJU SEHAT 

           Jl. Pandean 7 Sidoluhur, Godean, Sleman, DIY 55264 
Telp./Fax : (0274) 797534 

Email : godeansatu@gmail.com 
www. pkmgodean1.slemankab.go.id 

PENDAHULUAN 

Tumbuh kembang merupakan hal utama, 
hakiki, dan khas pada anak yang harus 
dipahami oleh orangtua dan tenaga 
kesehatan lainnya dalam memantau 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
sesuai garis usianya 
 

PENGERTIAN 

 Pertumbuhan 
Proses bertambahnya ukuran/dimensi 
akibat penambahan jumlah atau 
ukuran sel dan jaringan interseluler. 

 Perkembangan 
Proses pematangan /maturasi fungsi 
organ tubuh termasuk 
berkembangnya kemampuan mental 
intelegensi serta perilaku anak. 

 
PERKEMBANGAN KONTROL 

KEPALA PADA BAYI USIA 

 3 BULAN 
✓ Miring kanan dan kiri secara 

bergantian 
✓ Sudah 

menunjukkan 
optical 
reaction 
(menoleh 
ketika 
terdengar 
bunyi suara) 

✓ Mulai belajar 
rolling (berguling) 

✓ Mulai belajar tengkurap  
✓ Mulai mengangkat kepala dengan on elbow 

(menumpu pada kedua siku) pada posisi 
tidur tengkurap 

 
PENTINGNYA KONTROL KEPALA PADA 

BAYI SEJAK DINI 

 

ANAK AKAN MUDAH MELEWATI FASE 

TUMBUH KEMBANG BERIKUTNYA YAITU : 

 

✓ Mampu Creeping (Merayap) dengan mudah 
✓ Mampu On hand (Menumpu pada kedua 

pergelangan tangan saat tengkurap) dengan 
mudah 

✓ Mampu Crawling (Merangkak) dengan 
mudah 

✓ tahap selanjutnya sesuai garis usia 
 

CARA MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

KONTROL KEPALA YANG NORMAL 

PADA BAYI USIA 

 3 BULAN 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ketika di posisikan tidur tengkurap, mampu 
mempertahankan kontrol kepala hingga 5-7 

detik  

Optimalisasi 

Pemeriksaan 

TELA JATILAN 

(TEgak kepaLA 

JAlan TIga 

buLAN) Pada Bayi 
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FAKTOR PENYEBAB BAYI BELUM 

MAMPU MENGANGKAT KEPALA  

 

❖ Adanya inveksi virus pada saat dalam 
kandungan (masa pre natal) 

❖ Kelahiran prematur (belum cukup bulan) 
❖ Adanya trauma saat kelahiran 
❖ Kelemahan otot leher 
❖ Kepala peyang 

(plagiocephaly/brachycephaly) 
❖ Reflex primitif yang belum terintegrasi 

 
CARA MELAKUKAN STIMULASI JIKA 

RESPON BAYI SAAT TIDUR TENGKURAP 

BELUM MAMPU MENGANGKAT KEPALA  
 

1. Memposisikan tidur tengkurap dari posisi 
tidur terlentang 

   

2. Memposisikan tidur tengkurap 
dengan tujuan akhir mengangkat 
kepala pada posisi menumpu 
kedua siku  

                            
           
 
 
 
 
 

 
STEP 1 

 

 
STEP 2 

 
3. Pertahankan hingga kepala 

mampu mengangkat 5-7 detik 
 
 

EDUKASI PASIEN / KELUARGA 

 Lakukan pemeriksaan rutin Berat 
Badan, Tinggi Badan, lingkar kepala 
anak ke fasyankes terdekat 

 Selalu cek Imunisasi sesuai garis usia 
anak ke fasyankes terdekat 

 Pahami ketika didapatkan penyimpangan 
tumbuh kembang (motorik, sensoris, 
bahasa, personal sosial) pada anak dan segera 
konsultasikan ke fisioterapis atau 
tenaga medis 
terkait 

 Masa 
keemasan awal 
bayi ada di 3 
bulan harus 
sudah mampu 
mengangkat 
kepala dg tegak 

 Jangan biarkan 
anak diare dan 
panas hingga 
timbul 
kekurangan cairan berkepanjangan tanpa 
diperiksa ke dokter atau tenaga medis terkait 

 Jika bayi mengalami kejang lebih dari 2x 
segera dibawa ke fasyankes terdekat  
 
 
 Jika Tuhan telah 

memberikan kepercayaan 

kepada kita dengan cara 

menitipkan anak,  maka 

perihalah anak itu dan 

didiklah dia agar menjadi 

anak yang soleh 

 


