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DELA NORMA AFRINA / J110080018 
“ PENGARUH BABY SOLUS PER AQUA (SPA) TERHADAP KUANTITAS 
TIDUR BAYI USIA 6 - 9 BULAN ”  
 (Terdiri dari 33 Halaman, V bab, IV Gambar, VII Tabel) 
(Dibimbing oleh: Umi Budi Rahayu, SST. Ft, M.Kes dan Noor Aini, MM). 
 
Latar belakang: Bayi membutuhkan pola tidur yang teratur dan jumlah tidur yang 
panjang karena tidur merupakan salah satu stimulus bagi proses tumbuh 
kembangnya. Lazimnya bayi juga mengalami gangguan tidur yang menyebabkan 
terjadinya ganguan perilaku, tumbuh kembang, serta gangguan otak. Untuk 
mengatasinya dapat dilakukan baby spa. Baby spa adalah perawatan menyeluruh 
dengan menggunakan terapi air dan pijat yang dilakukan secara terpadu untuk 
menyeimbangkan tubuh, pikiran, serta perasaan. Tujuan penelitian: untuk 
mengetahui pengaruh baby spa terhadap kuantitas tidur bayi usia 6 - 9 bulan. Metode 
penelitian: dengan pendekatan quasi eksperiment dan desain penelitian pre and 
post test with control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi yang 
terdapat di posyandu Desa Gonilan yang memenuhi kriteria inklusi selama 4 minggu. 
Total sampel sebanyak 12 responden dengan rincian pada kelompok perlakuan 6 
responden, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 6 responden. Hasil penelitian 
dianalisa dengan menggunakan uji Wilcoxon Test dan Mann-whitney Test. Hasil 
penelitian: uji statistic menggunakan wilcoxon test, pada kelompok kontrol 
didapatkan hasil p= 0,197, berarti tidak ada pengaruh baby spa terhadap kuantitas 
tidur bayi usia 6 - 9 bulan. Sedangkan pada kelompok perlakuan didapatkan hasil 
p= 0,026, berarti ada pengaruh baby spa terhadap kuantitas tidur bayi usia 6 - 9 
bulan. Berdasarkan uji Mann-Whitney didapatkan hasil p= 0,015, berarti ada 
perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap 
kuantitas tidur bayi. 

 
Kata kunci: Baby Spa, Kuantitas Tidur, Usia 6 - 9 Bulan 
 
 
 
 
 



 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidur merupakan salah satu stimulus bagi proses tumbuh kembang otak. 

Hal ini bisa dimengerti karena 75% hormon pertumbuhan dikeluarkan saat 

anak tidur. Hormon pertumbuhan inilah yang bertugas merangsang 

pertumbuhan tulang dan jaringan. Selain itu hormon pertumbuhan juga 

memungkinkan tubuh memperbaiki dan memperbarui seluruh sel yang ada 

ditubuh, kulit, sel darah, sampai sel saraf otak (Kelly, 2001).  

Manfaat lain dari tidur diketahui pada sebuah penelitian yang dilansir di 

London tahun 1998. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bayi yang banyak 

tidur, perkembangan otaknya akan optimal (Siswanto, 2008).  

Bayi sekitar umur 6 – 9 bulan memerlukan waktu untuk tidur kurang lebih 

14,5 jam perhari dan waktu yang tersisa untuk bayi adalah bermain dan 

melakukan aktifitas yang membuat bayi nyaman, misalnya bercengkrama 

dengan ibu dan anggota keluarga. Tetapi  masalah yang dialami ibu lainnya 

adalah permasalah bagi bayi yang sulit sekali untuk tidur dimalam hari dan 

jika tidak ditangani dengan serius ada gangguan perilaku, tumbuh kembang 

serta gangguan otak. (Andreas, 2002).  

Meningkatnya kesadaran untuk hidup sehat saat ini, masyarakat makin 

peduli akan pentingnya juga perawatan tubuh secara menyeluruh, tidak 

terkecuali pada bayi. Dengan tuntutan kebutuhan perawatan tubuh bayi yang 

semakin meningkat, kini muncul klinik dan salon perawatan tubuh yang 



mengkhususkan pelayanan dalam bidang perawatan tubuh bayi secara 

menyeluruh yaitu baby spa (Yahya, 2011). 

Menurut Permenkes No. 1205/Menkes/X/2004, spa merupakan upaya 

tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan 

menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi antara hidroterapi 

(terapi air) dan massage (pijat) yang dilakukan secara terpadu untuk 

menyeimbangkan tubuh, pikiran, serta perasaan. 

Manfaat baby spa ini mempunyai kemampuan membersihkan kotoran 

yang melekat pada kulit serta dapat memberikan rasa tenang, nyaman, dan 

segar. Hantaman air yang ditimbulkan dari air yang bergolak dapat memberi 

sensasi dan pijatan yang menghilangkan lelah, melancarkan peredaran darah 

dan menciptakan relaksasi. Dengan demikian tidur bayi akan semakin lelap 

sehingga dapat meningkatkan jumlah jam tidur siang dan malam. Dimana 

dalam tidur bayi ini terjadi peningkatan pengeluaran hormon pertumbuhan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui pengaruh baby spa terhadap kuantitas tidur bayi usia 6 – 9 bulan. 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh baby spa terhadap kuantitas tidur bayi usia 6 – 9 

bulan. 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Kuantitas Tidur Bayi 

a. Tidur bayi 



Menurut Kaplan dan Sadock (2010), tidur adalah keadaan 

organisme yang teratur, berulang dan mudah dibalikkan yang ditandai oleh 

relatif tidak bergerak dan peningkatan besar ambang respon terhadap 

stimuli eksternal relatif dari keadaan terjaga. 

Proses tidur secara umum dibagi atas 2 fase yaitu fase Rapid Eye 

Movement (REM) dan fase non REM. Pada fase REM  terjadi peningkatan 

aliran darah  ke otak sehingga terjadi fungsi otak menjadi lebih baik, sel-

sel otak tumbuh lebih cepat, dan hal ini akan memberi pengaruh pada 

restorasi fungsi emosi dan kognisi (Dewi, 2010).  

Bayi  mulai  mengalami tidur  REM dari usia 6-7 bulan  dalam 

kandungan. Bayi prematur menggunakan 80 persen waktu tidurnya dalam 

keadaan REM, sedangkan bayi lahir normal menggunakan 50 persen. 

Masih belum diketahui alasan bayi menghabiskan begitu banyak waktu 

tidurnya dalam keadaan tidur REM. Namun ada pendapat yang 

menyatakan tidur REM itu penting sekali untuk perkembangan dan 

pertumbuhan bayi (Stirling, 2003).  

Tabel 1. Kebutuhan Tidur Bayi Pada Umumnya 

 
Usia 

 

Tidur (jam) 
Total tidur 

(jam) 
Tidur malam 

(jam) 
Tidur siang 

(jam) 
1 minggu 16,5 8,5 8 
4 minggu 15,5 8,5 7 
3 bulan 15 10 5 
6 bulan 14,5 11 3,5 
9 bulan 14 11,5 2,5 
12 bulan 13 ¾ 11 ¾ 2 
18 bulan 13 11 2 



Sumber: Ferber R. Solve your child’s problems. New york, Simon and Schuster, 

1985. From Nelson’s textbook of pediatric. 

Pada fase non REM terjadi peningkatan pelepasan hormon 

pertumbuhan sehingga tubuh mendapat kesempatan untuk tumbuh, 

memperbaiki sel-sel tubuh, membangun otot dan jaringan pendukung serta 

menguatkan tulang, sehingga sangat berpengaruh pada restorasi fisik, fase 

Non Rapid Eye Movement (NREM) ini ada 4 tahapan (Dewi, 2010).  

b. Siklus tidur bayi 

Ketika bayi tidur, bayi akan berpindah secara progresif melalui 

fase-fase tidur yang berbeda. Bayi yang baru lahir langsung masuk dalam 

fase tidur REM begitu tertidur dan berpindah dari tidur lelap ke tidur 

ringan dalam waktu kira-kira 20 menit. Sejalan dengan pertumbuhannya, 

siklus tidur bayi akan bertambah panjang secara progresif. Saat dia 

mencapai usia sekolah, tidur non REM akan terjadi sekitar tiap satu jam 

dan saat dia tumbuh dewasa, siklus tersebut akan berlangsung selama kira-

kira 90 menit atau lebih (Stirling, 2003). 

c. Fisiologi tidur 

Keadaan jaga atau bangun dipengaruhi oleh sistem ARAS 

(Ascending Reticulary Activity System). Bila aktifitas ARAS meningkat, 

orang tersebut dalam keadaan tidur. ARAS ini terletak dalam batang otak 

atas (upper brainstem) yang mengandung sel-sel khusus serta 

mempertahankan keadaan siaga dan terjaga. ARAS menerima input 

rangsang sensori visual, auditori dan nyeri serta rangsang raba. Emosi dan 



proses berfikir merupakan aktivitas dari serebral kortek juga menstimulasi 

ARAS. Studi yang dilaporkan oleh Canavan (1984) dalam Potter dan Perry 

(1993) meyakini keadaan terjaga merupakan akibat dari neuron-neuron 

yang ada di RAS melepaskan katekolamin seperti hormon norepineprin. 

2. Baby Spa 

a. Spa  

Menurut Permenkes No. 1205/Menkes/X/2004, spa merupakan 

upaya tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui 

perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi antara 

hidroterapi (terapi air) dan massage (pijat) yang dilakukan secara 

terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran, serta perasaan.  

Spa pada bayi ini terdiri dari 2 macam, yaitu: 

1) Baby swim 

Baby swim adalah kegiatan menyenangkan yang dilakukan 

oleh bayi ataupun seluruh anggota keluarga. Baby swim ini 

biasanya menggunakan air hangat. Air dengan suhu yang  hangat 

atau  panas akan menyebabkan pembuluh  darah  melebar  sehingga 

aliran darah menjadi hangat, segala jenis racun  serta sisa-sisa zat 

metabolik dalam  tubuh akan  terbuang bersama  aliran darah, salah 

satunya asam laktat (Sutawijaya, 2010). 

2) Pijat bayi 

Roesli (2001) menyatakan pijat bayi adalah perawatan 

kesehatan dan pengobatan yang dikenal sejak awal manusia 

diciptakan di dunia serta dipraktekkan sejak berabad-abad tahun 



silam secara turun temurun oleh dukun bayi, yang disebut dengan 

bayi adalah anak yang berumur 0-12 bulan. 

3. Penelitian Terdahulu 

Baby swim juga dapat meningkatkan kuantitas tidur siang dan 

malam. Tidur bayi semakin lelap. Banyak penelitian membuktikan bahwa 

tidur lelap pada bayi dapat meningkatkan kecerdasannya. Sebuah 

penelitian di Jerman menyatakan bahwa baby swim sejak usia dini sangat 

bermanfaat tidak hanya untuk perkembangan fisiknya, tetapi juga untuk  

kemampuan  konsentrasi, gerak refleks, kecerdasan, serta perilaku sosial 

saat mereka memasuki usia taman kanak-kanak. (Yahya, 2011). 

  



B. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

C. Kerangka Konsep 
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Gambar 2. Kerangka Konsep  
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D. Hipotesa 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada Pengaruh Baby Solus Per Aqua (SPA) 

terhadap Kuantitas Tidur Bayi Usia 6 – 9 Bulan” 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu / 

Quasi Experiment dengan desain penelitian ini adalah Pre and Post Test 

with Control Group Design. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 

kelompok. Kelompok I diberikan  perlakuan baby spa dan  kelompok II  

diberikan  perlakuan tanpa baby spa. 

Dilakukan pengukuran jumlah tidur sebelum dibaby spa pada 

responden kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, dan didapatkan 

hasil lama tidur. Setelah dilakukan baby spa kemudian diukur kembali, 

sehingga didapatkan hasil peningkatan kuantitas tidur setelah dibaby spa. 

2. Rancangan Penelitian 

Kelompok baby spa : 

 

 

Kelompok Kontrol : 

 

 

O1 X1 O2 

O3 X0 O4 



Gambar 3. Bagan rancangan penelitian 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di posyandu Desa Gonilan. penelitian 

dilakukan selama bulan juli 2012. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah balita di Posyandu Desa Gonilan 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Bayi yang terdaftar di posyandu tersebut 

2) Bayi usia 6 – 9 bulan 

3) Bayi sehat  

4) Bersedia ikut dalam penelitian 

5) Belum pernah dipijat 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Bayi cacat 

2) Bayi prematur 

c. Kriteria pengguguran (drop out) 

1) Bayi yang tidak bisa di intervensi sebanyak 3 kali. 

2) Orang tua bayi yang meminta berhenti dilakukan intervensi. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua bayi yang memenuhi kriteria 

yang berjumlah 12 bayi. Tehnik sampeling adalah total sampling. 



HASIL PENELITIAN  

Dari hasil Uji Wilcoxon Test pada kelompok perlakuan 

memberikan pengaruh terhadap kuantitas tidur bayi karena nilai signifikan 

P < 0,05, maka Ho ditolak, dengan nilai signifikan P = 0,026. Dan pada 

kelompok kontrol tidak memberikan pengaruh karena nilai P > 0,05, maka 

Ho diterima, dengan nilai signifikan P = 0,197. 

Hasil pengujian Mann-Whitney Test menunjukkan pada pre 

perlakuan kelompok gabungan nilai P > 0,05, maka Ha ditolak yang 

berarti tidak ada perbedaan pengaruh antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol terhadap tidur bayi, yang berarti datanya sama. 

Sedangkan pada post perlakuan kelompok gabungan nilai P < 0,05 maka 

Ha diterima yang berarti ada perbedaan pengaruh antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol terhadap kuantitas tidur bayi. 

Baby spa dapat membuat bayi tidur semakin lelap sehingga 

meningkatkan kecerdasan. Sesuai dengan pengamat Field (1998) seperti 

dikutip Hull, ahli virologi molekuler dari Inggris, dalam makalah berjudul 

touch therapy: Science confirms instinct, menyebutkan terapi pijat 30 

menit perhari bisa mengurangi depresi dan kecemasan. Tidurnya 

bertambah tenang, meningkatkan kesiagaan (alertness), dan  tangisannya 

berkurang, selain itu juga hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilansir 

di London tahun 1998. Penelitian ini mengungkapakan bahwa bayi yang 

tidur banyak, perkembangan otaknya akan optimal.  



Bayi sekitar umur 6–9 bulan bulan memerlukan waktu untuk tidur 

selama kurang lebih 14,5 jam perhari dan waktu yang tersisa untuk bayi 

adalah bermain dan melakukan aktifitas yang membuat bayi nyaman, 

misalnya bercengkrama dengan ibu atau anggota keluarga (Andreas, 

2002). 

Dalam baby spa dianjurkan menggunakan air hangat dengan suhu 

33-35 derajat celcius dan diharuskan memakai pelampung leher. Air yang 

digunakan harus bersih dan setelah dipakai harus langsung dibuang. Hal 

ini harus diperhatikan mengingat kulit bayi sangat sensitif dan mudah 

sekali tertular penyakit-penyakit kulit.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil perhitungan uji statistik, disimpulkan bahwa Ada 

Pengaruh Baby Solus Per Aqua (SPA) terhadap Kuantitas Tidur Bayi Usia 6 - 

9 Bulan (ditunjukkan dengan nilai signifikan P = 0,026, dimana 0,026 < 0,05).  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, seperti yang telah dikemukakan maka 

dapat disarankan dengan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Mengingatkan untuk orang tua bayi bahwa baby spa dapat membuat tidur 

bayi semakin lelap sehingga meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan 

pada bayi. 

2. Penambahan jumlah sampel yang diteliti, sehingga didapatkan hasil yang 

luas dan lebih signifikan. 
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