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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

            Bayi yang sehat akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Itu tergantung 

cara merawat dan memperhatikan perkembangan baik secara fisik dan 

emosional serta perkembangan otaknya. Yaitu dengan cara berinteraksi secara 

langsung seperti memijat, membelai, dan mengajak bercanda. (Subekti,2008)  

              Para ilmuan menyimpulkan bahwa sentuhan lembut dan pijatan pada 

janin melalui perut ibu tidak hanya meningkatkan kecerdasan tetapi juga 

mempengaruhi perkembangan mental dan emosi (Subakti dan Rizky, 2008).              

Sentuhan lembut pada pemijatan bayi memberikan rasa tenang dan mendorong 

potensi penyembuhan dari diri sendiri pada bayi (Turner dan Nanayakkara, 

2010) 

              Pijat merupakan salah satu bentuk terapi sentuh yang berfungsi 

sebagai salah satu teknik pengobatan penting yang sudah dikenal sejak lama. 

Pijat berguna tidak hanya untuk bayi sehat tetapi juga bayi sakit. Arti pijat 

ditinjau dari segi kesehatan sangat banyak manfaatnya. Secara tradisional di 

kampung-kampung para dukun pijat sering kali melakukan pemijatan pada 

bayi dengan cara berbeda dan tujuan yang berbeda pula. (Rosalina,2007)   

              Di masyarakat pelaksanaan pijat bayi masih dipegang peranannya 

oleh dukun bayi. Meskipun pijat bayi mempunyai manfaat yang besar bagi 

bayi, akan tetapi banyak ibu yang tidak melakukan pemijatan pada bayinya 
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secara mandiri. Pelaksanaan pijat bayi dilakukan bila bayi mereka sakit atau 

rewel, dan  sebagai suatu rutinitas perawatan bayi setelah lahir.  

               Ibu mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan bayi, tetapi di masyarakat sikap ibu dalam memberikan pijat 

bayi secara mandiri belum dilakukan. Ibu beranggapan pijat bayi adalah hal 

biasa dan menganggap bahwa pijat bayi itu tidaklah penting. Seperti yang 

terjadi di kelurahan Wadung Getas kecamatan Wonosari Klaten. Kebiasaan 

ibu melakukan pemijatan pada bayi oleh dukun bayi masih dilakukan oleh 

hampir semua orang tua yang memiliki bayi/balita. Hal ini didapat dari 

observasi yang dilakukan serta informasi dari masyarakat setempat.  

           Dari observasi yang dilakukan di Wadung Getas dari 12 responden, 

sebanyak 10 orang mengatakan tidak mengetahui teknik dan manfaat pijat 

bayi. Karena ibu beranggapan pijat bayi tidak perlu dikuasai dan hanya 

dilakukan bila anak rewel saja oleh dukun bayi. Sebanyak 2 responden 

mengatakan telah melakukan pemijatan secara mandiri tanpa mengetahui 

teknik dan manfaat pemijatan. Dari data tersebut hampir semua bayi dan balita 

yang ada, semua pernah mendapatkan pemijatan oleh dukun bayi, namun 

dengan frekuensi pemijatan yang kurang, rata-rata satu bulan sekali atau dua 

minggu sekali. Sementara menurut pendapat Gatot (2010), pemijatan bayi baik 

dilakukan dengan frekuensi yang sering bahkan boleh dilakukan setiap hari. 

 Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa meskipun telah dilakukan 

pemijatan bayi, namun pemijatan masih dilakukan oleh orang lain yaitu dukun 

bayi dan frekuensi pemijatan bayi tergolong rendah. Berdasarkan wawancara 



 3 

dengan beberapa ibu yang memiliki bayi di kelurahan Wadung Getas 

menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang pijat bayi  relatif rendah. 

Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti perlu melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu tentang pijat bayi 

di Kelurahan Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten.               

 

B. Rumusam Masalah 

               Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apakah ada hubungan 

antara  pengetahuan dengan sikap ibu tentang pemijatan bayi di Kelurahan 

Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

             Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu tentang 

pijat bayi di Kelurahan Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten. 

2.   Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu terhadap pijat bayi di kelurahan 

Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten  

b. Untuk mengetahui sikap ibu terhadap pijat bayi di kelurahan Wadung 

Getas Kecamatan Wonosari Klaten 

c. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap ibu terhadap 

pijat bayi di kelurahan Wadung Getas Kecamatan Wonosari Klaten.  
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Dapat memberikan gambaran yang jelas dengan meningkatkan pengetahuan 

dan sikap ibu sehingga dapat memperoleh manfaat yang jelas serta 

mengurangi masalah pada bayi. Seperti bayi rewel, lapar, kurang menyusu, 

dan kurang tidur, Sehingga hasil penelitian dapat juga digunakan sebagai 

bahan pertimbangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Bagi  masyarakat 

 memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan 

kesehatan bayi terutama keluarga mengetahui akan manfaat pjat pada bayi 

dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak serta dapat 

mempererat hubungan antara orang tua dengan bayi.  

3. Manfaat Bagi Peneliti  

Dapat memberikan informasi kepada peneliti yang cukup jelas mengenai 

hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu tentang pemijatan bayi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Anindyawati (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh penyuluhan 

teknik pijat bayi terhadap pengetahuan dan keterampilan ibu melakukan 

pijat bayi di RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Hasilnya menunjukan 

bahwa ada pengaruh dari penyuluhan teknik pijat bayi terhadap 

pengetahuan keterampilan ibu melakukan pijat bayi. 

2. Angrista (2004), melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan 
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kesehatan pijat bayi terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pijat bayi 

di desa Sidokarto, Godean Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukan ada perubahan pengetahuan dan sikap ibu tentang pijat bayi.  


