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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan 

masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia 

bermain atau toddler (1 - 2,5 tahun), pra sekolah (2,5 – 5 tahun), usia sekolah 

(5 – 11 tahun), hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak 

satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak 

terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang 

cepat dan lambat. Dalam proses berkembang anak memiliki ciri fisik, kognitif, 

konsep diri, pola koping dan perilaku sosial (Hidayat, 2008).  

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak setiap 

individu akan mengalami siklus berbeda setiap kehidupan manusia. Peristiwa 

tersebut dapat secara cepat maupun lambat tergantung dari individu atau 

lingkungan. (Hidayat, 2008). Sejak dilahirkan, bayi memiliki tiga kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu kebutuhan fisik-biologis yang 

berguna untuk pertumbuhan otak, sistim sensorik, serta motorik. Kebutuhan 

emosi kasih sayang untuk kecerdasan emosi, interpersonal dan 

intrapersonalnya, serta kebutuhan stimulasi untuk merangsang semua kerja 

sistim sensorik dan motoriknya (Maharani, 2009). Stimulasi merupakan hal 

yang penting dalam tumbuh kembang anak (Ngastiyah, 2005). 
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Pijat bayi dapat digolongkan sebagai aplikasi stimulasi sentuhan 

(Maharani,  2009). Menurut Soedjatmiko (2006), pijat bayi dapat digolongkan 

sebagai aplikasi sentuhan karena pijat bayi mengandung unsur sentuhan 

berupa kasih sayang, perhatian, suara atau bicara, pandangan mata, gerakan 

dan pijatan. Stimulasi ini akan merangsang perkembangan struktur maupun 

fungsi dari sel-sel otak. 

Pemijatan  pada bayi dapat mengurangi kegelisahan dan hormone 

stress pada bayi yang baru lahir. Pemijatan bayi yang baru lahir memacu 

kepercayaan diri dan pertumbuhan otak, serta memperbaiki pencernaan dan 

perilaku. Ketika terapi pemijatan tersebut diberikan oleh ibu bayi, pemijatan 

tersebut juga membuat ibu bayi merasa merasa lebih nyaman sama seperti 

pada bayi yang dipijatnya, sekaligus memberi pengobatan yang efektif dan 

berharga (Harley, 2003). Data-data klinis terbaru hasil riset dari Touch In 

Labor and Infancy, telah menunjukkan bukti-bukti lebih jauh mengenai 

manfaat luar biasa dari stimulasi sentuhan bagi bayi dan ibu. Studi itu 

menunjukkan pijat mempersingkat masa tinggal perawatan bayi di rumah sakit 

(setelah dilahirkan) menjadi tiga sampai enam hari lebih awal, meningkatkan 

berat badannya sampai 47%, mengurangi masalah tidur bayi, dan 100% orang 

tua bayi setuju bahwa pijatan tersebut memberikan pengalaman positif yang 

luar biasa antara bayi dan orang tuanya (Dima, 2005). 

Pijat merupakan faktor yang dapat membuat bayi semakin tenang, 

meningkatkan efektifitas  istirahat (tidur), memperbaiki konsentrasi bayi, 

meningkatkan produksi  ASI, membantu meringankan ketidaknyamanan 
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dalam pencernaan dan tekanan emosi, memacu perkembangan otak dan 

system saraf, meningkatkan gerak peristaltik untuk pencernaan, menstimulasi 

aktifitas nervus vagus untuk perbaikan pernapasan, memperkuat system 

kekebalan tubuh  (Yazid Subakti, 2008). Frekuensi pemijatan bayi yang ideal 

mengacu pada hasil penelitian beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa 

frekuensi pemijatan bayi yang efektif adalah minimal 2 kali satu minggu 

(Ghicara, 2006). 

Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas 1 Kartasura, kini mulai 

di galakkan pelayanan atau anjuran bagi ibu untuk memijatkan bayinya. Dan 

respon masyarakat tentang pijat bayi ini cukup diterima dengan sangat baik, 

dan semakin banyak ibu-ibu  yang memijatkan bayinya. Dari data survey yang 

diperoleh, serta melalui wawancara antara peneliti dengan beberapa ibu yang 

memberikan pijat pada bayinya di pelayanan pijat bayi yang ada di Puskesmas 

1 Kartasura bahwa dalam kurun waktu satu minggu dalam pelayanan pijat 

bayi yang ada di Puskesmas 1 Kartasura setidaknya kurang lebih 10 ibu yang 

memijatkan bayinya. Dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

responden tersebut  terdapat beberapa  responden yang melakukan pemijatan 

bayi dengan frekuensi empat kali dalam satu bulan, tiga kali dalam satu bulan, 

dua kali dalam satu bulan  dan ada yang satu kali dalam satu bulan mereka  

mengeluhlan jarak rumah mereka yang relatif jauh dengan Puskesmas. Faktor 

lain adalah faktor pekerjaan. Kesibukan pekerjaan mereka  menyebabkan 

waktu yang dimiliki untuk memijatkan bayinya ke Puskesmas menjadi sempit. 

Kondisi tersebut di dukung oleh tidak adanya anggota keluarga  lain yang 
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dapat menngantikan mereka untuk mengantarkan bayinya ke Puskesmas. 

Beberapa hal tersebut menjadikan kesempatan beberapa responden untuk 

pergi memijatkan bayi ke Puskesmas Kartasura menjadi berkurang dan juga 

peneliti tidak memperhitungkan pemijatan bayi di rumah atau di tempat lain 

selain Puskesmas, sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan gambaran 

pemijatan bayi yang dilakukan terhadap bayi di luar Puskesmas. Oleh seb itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor  yang berhubungan 

frekuensi ibu dalam memijatkan bayi di Puskesmas 1 Kartasura.     

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang berhubungan dengan frekuensi ibu 

dalam memijat bayi di Puskesmas 1 Kartasura. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan frekuensi ibu dalam memijatkan bayi di 

Puskesmas 1 Kartasura. 

2. Tujuan khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui hubungan  pendidikan ibu terhadap frekuensi pijat 

bayi di Puskesmas 1 Kartasura. 
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b. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang pemijatan bayi 

terhadap frekuensi pijat bayi di Puskesmas 1 Kartasura. 

c. Untuk mengetahui hubungan sikap ibu tentang pemijatan bayi terhadap 

frekuensi pijat bayi di Puskesmas 1 Kartasura. 

d. Untuk mengetahui hubungan nilai ibu tentang pemijatan bayi terhadap 

frekuensi pijat bayi di Puskesmas 1 Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penilitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi ibu dalam memijat bayi antara lain: 

1. Manfaat Bagi perawat 

Bagi perawat dapat mengembangkan peningkatan pelayanan kesehatan 

pada kesehatan anak terutama untuk kesehatan bayi dan balita. 

2. Manfaat Bagi  masyarakat 

 memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama keluarga akan 

manfaat pjat pada bayi terhadap optimalisasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak 

3. Manfaat Bagi peneliti 

Dengan  melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan 

ilmu tentang pijat bayi. Dengan penelitian ini bagi peneliti bermanfaat 

untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Ilmu Kesehatan jurusan keperawatan UMS.  
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E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penilitian 

yang dilakukan peneliti : 

1. Pengaruh pijat bayi terhadap durasi tidur pada bayi usia 0-3 bulan di 

rumah bersalin Sragen (Parsini 2009). Penilitian ini merupakan jenis 

penelitian quasi eksperimental (penelitian semu) yaitu kegiatan 

percobaan(eksperimental) yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau 

pengaruh yang timbul sebagai akibat perlakuan tertentu. Dengan 

rancangan pre and post with control design. Dengan menggunakan data 

primer yaitu melakukan pencatatan data sebelum dan sesudah perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian, durasi yang didapat pada bayi usia 0-3 bulan 

adalah 13-15jam skala rasio, yang memiliki durasi tidur yang kurang atau 

dibawah normal. Penelitian dengan jumlah sampel 9 bayi pada kelompok 

perlakuan di peroleh nilai durasi tidur sebelum dilakukan perlakuan pijat 

dengan mean 14,00 sampai dengan 0,866, pada penguji hipotesa diperoleh 

nilai durasi tidur setelah dilakukan pijat delapan kali dalam empat minggu 

di dapat nilai mean 16,22 sampai dengan 0,618 dengan kata lain terapi 

pijat dapat meningkatkan durasi tidur pada bayi,  

Perbedaan penelitian Parsini (2007) dengan penelitian ini yaitu 

terletak pada variabel independent dan dependen. Pada penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriftif analitik. Dan menggunakan rancangan 

studi potong lintang atau Cross Sectional. Penelitian  ini untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat  mempengaruhi ibu dalam  memijatkan  bayi    



7 
 

2.  Pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan di Puskesmas dua 

Kartasura. (endang, 2008). Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

eksperimental yaitu kegiatan percobaan (eksperimen) yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan  pijat bayi pada peningkatan berat badan. 

Peneliti menggunakan dua kelompok yaitu subyek penelitian yaitu 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dengan hasil penelitian 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 bayi yang di bagi menjadi dua 

kelompok 7 sebagai kelompok perlakuan yang terdiri dari 4 bayi laki-laki 

3 bayi perempuan. Pada kelompok kontrol ada 7 bayi yang terdiri dari 5 

bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Dengan rentang usia pada kelompok 

perlakuan dan kontrol  0-3 bulan. Dari data penelitian dapat dilihat bahwa 

terdapat perbedaan pada peningkatan berat badan dari kelompok perlakuan 

dan kelompok control dimana nilai P = 0,009 berarti P<0,005 atau 

signifikan. Dengan kata lain dengan pijat bayi berat badan dapat 

meningkat lebih banyak dari pada yang tidak pijat, karena pijat banyak 

memberikan manfaat antara lain meningkatkan nafsu makan. 

Perbedaan penelitian Endang (2008) dengan penelitian ini yaitu 

terletak pada variabel independent dan dependen. Pada penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriftif analitik. Dan menggunakan rancangan 

studi potong lintang atau Cross Sectional. Penelitian  ini untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat  mempengaruhi ibu dalam  memijatkan  bayi 

 


