
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pijat telah digunakan untuk pengobatan dan menjadi bagian rutin 

perawatan bayi selama ratusan tahun di banyak kebudayaan dan salah satu 

teknik terapi tertua di dunia. Pijat telah menjadi komponen pengembangan 

perawatan suportif. Pijat bayi sebagai bentuk pengobatan alternatif menjadi 

semakin popular karena kesederhanaan, efektifitas biaya, mudah dipelajari 

dan dapat dilakukan di rumah oleh keluarga (Pitre, 2012). Pijat bayi dapat 

meningkatkan ikatan kasih sayang antara anak dengan orang tua, karena itu 

pijat bayi sebaiknya dilakukan oleh orang tua bayi (Serrano et al., 2010). 

Pijat bayi dapat digolongkan sebagai aplikasi stimulasi sentuhan, karena 

dalam pijat bayi terapat unsur sentuhan berupa kasih sayang, perhatian, suara 

atau bicara, pandangan mata, gerakan, dan pijatan. Stimulasi ini akan 

merangsang perkembangan struktur maupun fungsi sel - sel otak 

(Soedjatmiko, 2006). 

Menurut Keeler yang di kutip oleh Hayden (2008), rangsangan sensorik 

berupa pijat telah terbukti dapat merangsang pertumbuhan dan meningkatkan 

perkembangan syaraf. Orang tua yang memijat anaknya dapat merangsang 

perkembangan koneksi antara sel – sel saraf otak bayi yang akan membentuk 

dasar untuk berfikir, merasakan dan belajar. Selain itu pijat dapat membantu 
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bayi yang rewel sehingga dapat tidur dengan nyenyak dan dapat mengurangi 

penyakit, termasuk sakit perut. 

Menurut Lee (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pijat 

dapat meningkatan perilaku bayi dan meningkatkan kepedulian ibu kepada 

bayinya, pijat dapat meningkatkan interaksi positif antara ibu dan bayi. Pijat 

merupakan salah satu intervensi untuk membuat interaksi aktif antara ibu dan 

bayi, sehingga dapat membangun ikatan emosional antara ibu dan bayinya. 

Di Indonesia pelaksanaan pijat bayi di masyarakat desa masih dipegang 

perannya oleh dukun bayi. Selama ini, pemijatan tidak hanya dilakukan pada 

saat bayi sehat, tetapi juga pada bayi sakit atau rewel dan sudah menjadi 

rutinitas perawatan bayi setelah lahir (Aminati, 2013). Pijat bayi dipercaya 

dapat menjaga kesehatan dan mampu merangsang dan mengoptimalkan 

tumbuh kembang bayi. Namun tanpa teknik pemijatan yang benar, pijat bayi 

justru membahayakan, bahkan dapat menimbulkan kematian pada bayi. 

Hingga saat ini belum semua dukun bayi memahami teknik pijat bayi yang 

benar. Sering dijumpai, kepala bayi menjadi obyek pemijatan. Selain itu 

seringkali teknik pemijatan bayi hampir sama dengan pemijatan ibu bayi 

karena menjadi satu dengan paket pertolongan persalinan (Sunarti dalam 

Sujarwo, 2014).  

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak puskesmas dan bidan desa 

didapatkan keterangan bahwa di Kelurahan Girimargo belum pernah ada 

pendidikan kesehatan tentang pijat bayi dan kebanyakan warga belum bisa 

memijat bayinya sendiri. Para ibu biasanya memijatkan bayinya ke tukang 
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pijat atau dukun bayi karena  di Kelurahan Girimargo belum ada klinik yang 

dibuka khususnya untuk melayani pijat bayi. Para ibu juga masih banyak 

yang memijatkan bayinya saat sakit demam. Selain itu hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari 10 ibu di Girimargo mengatakan 

belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang pijat bayi, kurang 

mengetahui manfaat pijat bayi dan belum mengetahui bagaimana cara 

memijat bayi yang benar sehingga terlihat belum bisa melakukan pijat bayi 

secara mandiri. Ditemukan 7 dari 10 bayi mengalami keluhan seperti gumoh, 

minum kurang, berat badan turun, tidur tidak nyenyak, dan rewel. Selama ini 

ibu memijatkan bayinya kedukun pijat bayi apabila terlihat lelah, sakit 

demam, kesleo dan rewel. Disamping itu berdasarkan keterangan bidan desa 

bahwa sebagian besar ibu adalah ibu rumah tangga, sehingga sangat tepat 

apabila peneliti memberikan pendidikan kesehatan untuk mengisi waktu 

luang para ibu. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang pengaruh pendidikan kesehatan tentang pijat bayi terhadap 

perilaku ibu dalam memijat bayi secara mandiri di Kelurahan Girimargo 

Sragen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 

permasalahan penelitian ini adalah : “Adakah pengaruh pendidikan kesehatan 

tentang pijat bayi terhadap perilaku ibu dalam memijat bayi secara mandiri di 

Kelurahan Girimargo Sragen?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang pijat bayi terhadap 

perilaku ibu dalam memijat bayi secara mandiri di Kelurahan Girimargo 

Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perilaku praktik ibu dalam memijat bayi sebelum 

dilakukan pendidikan kesehatan. 

b. Mengetahui perilaku praktik ibu dalam memijat bayi sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan. 

c. Menganalisis perbedaan perilaku ibu dalam memijat bayi secara 

mandiri sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan di  

Keluarahan Girimargo Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Puskesmas 

Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pendidikan kesehatan tentang 

pijat bayi terhadap perilaku ibu memijat bayi secara mandiri. 

2. Manfaat bagi ibu 

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan menjadi motivasi ibu 

untuk melakukan pijat bayi secara mandiri. 
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3. Manfaat bagi ilmu keperawatan 

a. Untuk menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih 

memadai tentang pijat bayi. 

b. Sebagai bahan masukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang pijat bayi terhadap perilaku ibu dalam 

memijat bayi secara mandiri. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya antara 

lain : 

1. Widhiastuti tahun 2010 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

dengan judul :“Pengaruh Pelatihan Pijat Bayi Terhadap Pengetahuan dan 

Ketrampilan Dukun Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo 

Klaten”. Jenis penelitian adalah penelitian campuran yaitu antara 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian kuantitatif, dengan 

metode penelitian one group pretest – posttest design. Jenis penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan longitudinal. Sample peneliti 

sebanyak 13 orang dukun bayi, dengan teknik pengambilan sample 

menggunakan total sampling. Analisis data menggunakan uji Mc Nemar 

Test. Hasil penelitian memperlihatkan pada pre test pengetahuan semua 

responden memiliki pengetahuan yang kurang dan post memperlihatkan 

12 responden (92,3 %) pengetahuan menjadi baik dan 1 responden (7,7 %) 

pengetahuan masih kurang. Hasil uji Mc Nemar Test menunjukkan nilai 
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signifikansi 0,01, sehingga disimpulkan ada pengaruh pelatihan pada 

dukun bayi tentang pijat bayi terhadap pengetahuan dukun bayi. Perbedaan 

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah pada subyek penelitian 

yaitu para ibu di Kelurahan Girimargo Sragen. Variabel dependent 

(terikat) yaitu perilaku ibu dalam memijat bayi secara mandiri. 

2. Pratiwi tahun 2013 dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 

dengan judul : “Pengaruh Pijat Bayi terhadap Perkembangan Bayi di Desa 

Pandak Kecamatan Baturraden Kecematan Banyumas”. Desain penelitian 

quasi eksperimen, pre test post test with control group design dan total 

sampling digunakan dalam penelitian ini. Sampel merupakan bayi berusia 

3-10 bulan berjumlah 19 bayi yang terdiri dari 10 bayi sebagai kelompok 

kontrol dan 9 bayi sebagai kelompok perlakuan. Analisis perbedaan 

perkembangan sebelum dan sesudah pijat bayi menggunakan Uji 

Wilcoxon, sedangkan analisis perbedaan perkembangan setelah dipijat 

menggunakan Uji Mann Whitney. Uji hasil Wilcoxon dengan α = 0,05 pada 

kelompok kontrol didapatkan nilai ρ = 0,131 dan nilai ρ = 0,046 pada 

kelompok intervensi. Hasil Uji Mann Witney didapatkan hasil nilai ρ = 

0,879. Sehingga disimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan pijat bayi 

terhadap perkembangan. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh 

peneliti adalah pada variable independent (bebas) yaitu pendidikan 

kesehatan tentang pijat bayi dan variable dependent (terikat) yaitu perilaku 

ibu dalam memijat bayi secara mandiri dan rancangan penelitian yaitu one 

group pretest – posttest design. 


