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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mekanisme menghisap dan menelan belum berkembang dengan 

baik pada bayi prematur. Mekanisme ini hanya dapat dikoordinasi oleh 

bayi untuk memulai menyusu pada payudara sekitar 32-34 minggu usia 

gestasi dan menjadi sangat efektif pada usia gestasi 36-37 minggu 

(Johnston, 2003). Kurang matangnya perkembangan mengisap pada bayi 

prematur ditandai dengan munculnya permasalahan oral feeding yang 

akan menyebabkan keterlambatan dalam menyusui, berat badan rendah 

dan dehidrasi selama minggu awal pasca kelahiran. Kelemahan menghisap 

ini dikaitkan dengan kematangan struktur saraf bayi dan kekuatan otot-otot 

mulut (Lau, 2006). Pentingnya proses menyusui pada bayi sesuai dengan 

perintah Allah S.W.T dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 233 yang 

berbunyi “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”. Dalam surat 

tersebut, Allah S.W.T memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui 

anak-anaknya maksimal dua tahun. Proses menyusui ini dapat berlangsung 

baik jika bayi memiliki kemampuan menghisap yang baik.  

Kesulitan makan karena kelemahan menghisap ini menjadi 

perhatian bagi tenaga kesehatan karena sering menunda perubahan ke 

proses makan atau menyusu melalui mulut secara mandiri, menunda 

kepulangan dari rumah sakit, secara negatif mempengaruhi hubungan ibu 
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dan bayi, dan berpotensi menjadi penyebab gangguan makan pada anak-

anak. Beberapa alasan tersebut menjadi acuan untuk pemberian intervensi 

dini untuk meningkatkan kemampuan oral feeding dengan menstimulasi 

kemampuan menghisap pada bayi prematur (Fucile et al., 2011).  

Program stimulasi perioral (struktur luar mulut) dan intraoral 

(struktur dalam mulut) menjadi salah satu intervensi yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan menghisap pada bayi prematur. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Fucile (2005) bahwa terdapat 

pengaruh dari pemberian stimulasi oral terhadap perkembangan 

kemampuan menghisap, peningkatan pencernaan dan berpotensi 

mengurangi lama waktu perawatan rumah sakit setelah diberikan stimulasi 

perioral dan intraoral selama 15 menit setiap hari.  

Penelitian yang dilakukan oleh Younesian (2015) menunjukkan 

hasil bahwa terdapat peningkatan kemampuan oral feeding, 

mempersingkat waktu perawatan rumah sakit dan kenaikan berat badan 

pada bayi prematur setelah diberikan program stimulasi sensori motor 

pada struktur perioral dan intraoral selama 15 menit setiap hari selama 10 

hari.  

Dari hasil observasi pada bulan September di RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, jumlah kelahiran prematur pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 

21 kelahiran. Dari 21 kelahiran prematur tersebut terdapat 14 kasus bayi 

prematur dengan permasalahan oral feeding karena kelemahan menghisap. 
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Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk meneliti pengaruh stimulasi oral terhadap kemampuan menghisap 

pada bayi prematur.  

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah terdapat pengaruh pemberian stimulasi oral terhadap kemampuan 

menghisap pada bayi prematur?  

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberian stimulasi oral 

terhadap kemampuan menghisap pada bayi prematur. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui pengaruh stimulasi oral  

b. Untuk mengetahui kemampuan menghisap pada bayi prematur 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai acuan pengembangan pengetahuan di bidang fisioterapi, 

khususnya tentang pemberian stimulasi oral untuk meningkatkan 

kemampuan menghisap pada bayi. 

b. Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

berikutnya.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi orang tua  

Menambah ilmu pengetahuan tentang cara meningkatkan 

kemampuan menghisap bayi.  

b. Bagi Fisioterapi  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pilihan metode 

stimulasi untuk permasalahan menghisap pada bayi.  

c. Bagi penulis  

Menambah wawasan dan pembahaman tentang pemberian 

stimulasi oral untuk meningkatkan kemampuan menghisap bayi. 

d. Bagi Institusi 

Sebagai bahan evaluasi terhadap metode dan teknik stimulasi oral 

di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  


