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BAB I 

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. Bayi akan menghabiskan 

sebagian besar waktunya untuk tidur, jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan 

untuk tidur sekitar 60%. Ketika sudah lebih besar bayi memasuki pola tidur 

berupa satu atau dua kali tidur nyenyak di siang hari kemudian tidur cukup 

lama di malam hari (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 
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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 ASTI (Asosiasi Spa Terapis Indonesia) menggunakan kata 

“spa” sebagai upaya untuk mencapai kesehatan jiwa, raga, sukma secara 

seimbang dengan menggunakan berbagai metode. Adapun 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. 
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Hormon pertumbuhan ini berfungsi merangsang pertumbuhan tulang, 

jaringan, memperbarui sel ditubuh, kulit, sel darah sampai sel saraf otak. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

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

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada  pengaruh  baby spa  terhadap kuantitas tidur  pada bayi usia 6 – 9 

bulan? 

C. Tujuan Penelitian 

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

bulan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Informasi bagi orang tua bahwa baby spa dapat menjadikan tidur nyaman 

dan tenang.  

2. Bagi masyarakat 

Hasil dari penelitian ini membantu cara berpikir yang benar bagi ibu-ibu 

untuk perkembangan bayinya. 

3. Bagi institusi 

Menambah referensi untuk penatalaksanaan baby spa. 

 


