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PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI 

UMUR 0-6 BULAN DI PUSKESMAS KARTASURA 
 

Abstrak 

Tidur nyenyak sangat penting bagi pertumbuhan bayi, karena saat tidur pertumbuhan 

otak bayi mencapai puncaknya. Namun kenyataannya dalam suatu penelitian 

ditemukan 51,3% bayi mengalami gangguan tidur, 42% bayi tidur malamnya kurang 

dari 9 jam, dan pada malam hari bayi terbangun lebih dari 3 kali dengan lama bangun 

lebih dari satu jam. Salah satu terapi non farmakologis untuk mengatasi masalah tidur 

bayi adalah pijat bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pijat pada 

bayi dengan kualitas tidur bayi umur 0-6 bulan di Puskesmas Kartasura. Metode 

penelitian ini adalah analitik menggunakan rancangan case control. Pengumpulan 

data menggunakan lembar kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji Chi 

Square. Hasil uji Chi Square diperoleh nilai 
2

hitung sebesar 20,417 (p-value = 0,001) 

dan Nilai Odd ratio (OR) uji sebesar 15,00. Kesimpulan penelitian terdapat pengaruh 

pijat bayi dengan kualitas tidur bayi umur 0-6 bulan dimana bayi yang mendapatkan 

pijat bayi berpeluang memiliki kualitas tidur yang baik 15 kali lebih tinggi 

dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan pijat bayi. 

 

Keywords: pijat bayi, kualitas tidur, bayi usia 0-6 bulan. 

 

EFFECT OF THE QUALITY OF INFANT MASSAGE BABY BED 

AGE 0-6 MONTHS IN HEALTH Kartasura 

 

Abstract 

 

Good night's sleep is essential for the growth of the baby, because the baby's brain 

during sleep growth peaked. But in fact in one study found 51.3% of infants 

experienced sleep disturbances, 42% infant nighttime sleep less than nine hours, and 

at night the baby wakes up more than 3 times with old woke up more than an hour. 

One non-pharmacologic therapy to overcome the problem of sleeping baby is a baby 

massage. This study aims to determine the effect of massage on babies with sleep 

quality infant aged 0-6 months in Puskesmas Kartasura. This research method is 

analytical use case control design. Collecting data using a questionnaire, while data 

analysis using Chi Square test. Chi Square test results obtained 2hitung value of 

20.417 (p-value = 0.001) and the Value of odds ratios (OR) test of 15.00. The 

conclusion of the study there the effect of infant massage with sleep quality infant 

aged 0-6 months where infants who received infant massage likely to have a good 

sleep quality is 15 times higher than babies who do not get a baby massage. 

 

Keywords: infant massage, sleep quality, infants aged 0-6 months.  
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1. PENDAHULUAN 

Tidur  adalah  salah  satu  bentuk  adaptasi  bayi  terhadap  lingkungannya. Sesaat  

setelah lahir,  bayi biasanya  tidur  selama  16-20  jam  sehari. Memasuki usia 2 bulan 

bayi mulai lebih banyak tidur malam dibanding siang. Sampai usia 3 bulan, bayi baru 

lahir akan menghabiskan waktu tidurnya sekitar 15-17 jam, dengan pembagian  

waktu  8  jam  untuk  tidur  siang  dan  9  jam  untuk  tidur  malam. Semakin  usia  

bayi  bertambah,  jam  tidurnya  juga  semakin  berkurang.  Pada usia  3-6  bulan  

jumlah  tidur  siang  semakin  berkurang,  kira-kira 3 kali. Total  jumlah  waktu  tidur  

bayi usia 0-6 bulan berkisar  antara  13-15  jam/hari. Pada  bayi  usia  6  bulan  pola  

tidurnya  mulai  tampak  mirip  dengan  orang  dewasa (Gola, 2009).  

Tidur nyenyak sangat penting bagi pertumbuhan bayi, karena saat tidur 

pertumbuhan otak bayi mencapai puncaknya. Selain itu pada saat tidur tubuh bayi 

memproduksi hormon pertumbuhan tiga kali lebih banyak dibandingkan ketika bayi 

terbangun (Gola, 2009). 

Menurut Sekartini (2004), dengan jumlah responden 285 bayi, diperoleh data 

51,3% bayi mengalami gangguan tidur, 42% bayi tidur malamnya kurang dari 9 jam, 

dan pada malam hari bayi terbangun lebih dari 3 kali dengan lama bangun lebih dari 

satu jam. 

Salah satu terapi non farmakologis untuk mengatasi masalah tidur bayi adalah 

pijat bayi (Liaw, 2000 dalam Hikmah, 2010). Pijat bayi bermanfaat untuk 

meningkatkan konsentrasi bayi dan membuat bayi tidur lelap. Selain itu pijat bayi 

juga bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi, 

meningkatkan produksi ASI, serta meningkatkan daya tahan tubuh (Subakti, 2008). 

Pijat bayi adalah gerakan usapan lambat dan lembut pada seluruh tubuh bayi 

yang dimulai dari kaki, perut, dada, wajah, tangan dan punggung bayi. Pijat bayi 

merupakan salah satu bentuk rangsang raba. Rangsang raba adalah yang paling 

penting dalam perkembangan (Liaw, 2000 dalam Hikmah, 2010). Pijatan lembut akan 

membantu meringankan ketegangan otot sehingga bayi menjadi tenang dan tertidur 

(Prasetyo, 2009).  
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Namun demikian pijat bayi memiliki dampak kurang baik apabila dilakukan 

dengan cara yang tidak benar. Akibat kesalahan pemijatan maka bayi dapat 

mengalami trauma atau lebam pada kulit dan otot dan rasa sakit pada bayi sehingga 

bayi menjadi rewel, cedera otot dan tulang, serta pembengkakan. Selama pijat bayi 

dilakukan dengan benar dan lembut, maka pijat bayi tersebut aman dan bermanfaat 

(Suririnah, 2009). 

Berdasarkan studi pendahuluan di posyandu Dahlia desa Kateguhan dengan 

mewawancari 10 orang tua bayi 0-6 bulan, 8 orang tua bayi yang tidak pernah 

memijatkan bayinya mengatakan bayinya sering terbangun dimalam hari dan jumlah 

tidurnya kurang dari 11 jam perhari. Bayi yang jam tidurnya kurang, keesokan 

harinya sering rewel dan menangis. Sedangkan 2 orang tua bayi mengatakan pernah 

memijatkan bayinya dan jumlah tidurnya normal dengan rata-rata 14 jam perhari.  

Dari data survey yang diperoleh di Puskesmas Kartasura, serta melalui 

wawancara antara peneliti dengan tenaga kesehatan (fisioterapis) yang memberikan 

pijat pada bayinya di pelayanan pijat bayi, bahwa dalam kurun waktu satu hari dalam 

pelayanan pijat bayi yang ada di Puskesmas Kartasura setidaknya kurang lebih 10 ibu 

yang memijatkan bayinya. Dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden 

tersebut terdapat beberapa responden yang melakukan pemijatan bayi dengan 

frekuensi empat kali dalam satu bulan, tiga kali dalam satu bulan, dua kali dalam satu 

bulan dan ada yang satu kali dalam satu bulan.  

 Bedasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Apakah ada pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi umur 0-6 bulan di 

Puskesmas Kartasura” 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah  analitik, yaitu  jenis penelitian yang 

diarahkan untuk suatu keadaan atau situasi (Notoatmojo, 2012). Desain yang 

digunakan adalah Case Control merupakan suatu penelitian yang mempelajari faktor 

resiko dengan menggunakan pendekatan retrospektif, artinya penelitian dimulai 



4 

 

dengan mengidentifikasi kelompok efek tertentu (kasus) dan kelompok tanpa efek 

(kontrol) (Notoatmojo, 2012). 

Populasi penelitian adalah bayi yang berumur 0-6 bulan di Puskesmas Kartasura 

pada bulan Agustus tahun 2016 yang berjumlah 68 bayi. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel 20 reponden pada masing-masing  kelompok dengan teknik 

purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner, sedangkan 

analisis data menggunakan uji Chi Square. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

3.1.1 Karakteristik Bayi 

 
Tabel 1. Karakteristik Bayi 

 Kelompok Kontrol Kelompok Kasus 

Karakteristik Frekuensi Persentase 

(%) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Umur bayi 

a. 2 bulan 

b. 3 bulan 

c. 4 bulan 

d. 5 bulan 

e. 6 bulan 

Total 

 

0 

8 

7 

3 

2 

20 

 

0 

40 

35 

15 

10 

100 

 

3 

2 

7 

5 

3 

20 

 

15 

10 

35 

25 

15 

100 

Jenis kelamin bayi 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

Total  

 

5 

15 

20 

 

25 

75 

100 

 

12 

8 

20 

 

60 

40 

100 

 

 

Karakteristik bayi menurut umur kelompok kontrol menunjukkan distribusi 

tertinggi adalah 3 bulan yaitu sebanyak 8 bayi (40%) dan distribusi terendah 

adalah 6 bulan sebanyak 2 bayi (10%). Karakteristik bayi menurut umur pada 

kelompok kasus menunjukkan distribusi tertinggi adalah 4 bulan yaitu 

sebanyak 7 bayi (35%) dan distribusi terendah adalah 3 bulan sebanyak 2 bayi 

(10%).  

Selanjutnya karakteristik bayi menurut jenis kelamin pada kelompok 

kontrol menunjukkan distribusi tertinggi adalah laki-laki sebanyak 12 bayi 
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(60%) dan sisanya laki-laki sebanyak 8 bayi (40%).Karakteristik bayi menurut 

jenis kelamin pada kelompok kasus menunjukkan distribusi tertinggi adalah 

perempuan sebanyak 15 bayi (75%) dan sisanya laki-laki sebanyak 5 bayi 

(25%). 

 

3.1.2 Pijat Bayi  

 

Tabel 2 Frekuensi Pijat Bayi Selama 1 Bulan 

 

No 
Frekuensi pijat bayi dalam satu 

bulan 
Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

4 kali 

5 kali 

15 

5 

75 

25 

 Total 20 100 
 

Distribusi frekuensi pijat bayi pada kelompok bayi yang memijatkan bayinya 

menunjukkan distribusi tertinggi adalah 4 kali dalam sebulan yaitu sebanyak 

15 bayi (75%) dan sisanya 5 kali dalam sebulan sebanyak 5 bayi (25%). 

 

3.1.3 Pengaruh Pijat Bayi terhadap Kualitas Tidur Bayi 

Analisis pengaruh pijat bayi dengan kualitas tidur bayi dilakukan 

menggunakan uji Chi Square pada tingkat signifikansi 5%. Setelah dilakukan 

uji Chi Square menggunakan bantuan program SPSS 17.00 for Windows, 

ditampilkan ringkasan hasil uji Chi Square sebagai berikut. 

Tabel 3  Hasil Uji Chi Square Pengaruh Pijat Bayi terhadap Kualitas Tidur 

Bayi 

Pijat bayi 

Kualitas tidur bayi 
Total 

Buruk Baik 

Frek % Frek % Frek % 

Control 15 75 5 25 20 100 

Case 1 5 19 95 20 100 

Total 16 40 24 60 40 100 


2

hitung = 20,417 

p-value = 0,0001 

OR = 15,00 
 

 Hasil tabulasi silang pengaruh pijat bayi dengan kualitas tidur bayi 

menunjukkan pada bayi yang tidak  mendapatkan pijat bayi sebagian besar 

memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 15 bayi (75%) dan sisanya 5 bayi 



6 

 

(25%) memiliki  kualitas tidur baik. Selanjutnya pada kelompok bayi yang 

mendapatkan pijat bayi sebagian besar memiliki kualitas tidur yang baik 

sebanyak 19 bayi (95%) dan satu bayi (5%) yang memiliki kualitas tidur yang 

buruk. 

Hasil uji Chi Square pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi 

diperoleh nilai 
2

hitung sebesar 20,417 dengan nilai signifikansi (p-value) 

0,0001. Nilai signifikansi uji (p-value)  lebih kecil dari 0,05 (0,0001 < 0,05) 

maka keputusan uji adalah H0 ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh pijat bayi dengan kualitas tidur bayi. Nilai Odd ratio (OR) uji 

sebesar 15,00 artinya bayi yang dengan pijat bayi berpeluang memiliki 

kualitas tidur yang baik 15 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang tidak 

mendapatkan pijat bayi. 

 

 

3.2 PEMBAHASAN 

3.2.1 Pijat Bayi  

Distribusi frekuensi pijat bayi pada kelompok bayi yang memijatkan bayinya 

menunjukkan distribusi tertinggi adalah 4 kali dalam sebulan.Pijat adalah 

terapi sentuh tertua yang dikenal manusia dan yang paling popular.Pijat 

adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang dipraktekkan sejak 

abad keabad silam. Bahkan, diperkirakan ilmu ini telah dikenal sejak awal 

manusia diciptakan kedunia, mungkin karena pijat berhubungan sangat erat 

dengan kehamilan dan proses kelahiran manusia (Subekti, 2008).  

Dampak pijat bayi bagi pertumbuhan anak disebabkan dengan pijat 

bayi terjadi rangsangan terhadap hormon-hormon beta endorphin, aktivitas 

nervus vagus, peningkatan produksi serotonin, dan terjadinya perubahan 

gelombang otak.Rangsangan pada beta endorphin berdampak pada 

meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.Selanjutnya aktivitas 

nervus vagus mempengaruhi penyerapan makanan pada bayi yang diiringi 
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oleh peningkatan asupan ASI oleh bayi.Aktivitas nervus vagus berdampak 

pada timbulnya rasa lapar pada bayi sehingga nafsu makan bayi meningkat 

yang membuat bayi lebih sering menyusu pada ibunya. Produksi serotonin 

pada bayi berdampak pada peningkatan daya tahan tubuh bayi dan perubahan 

gelombang otak bayi menyebabkan bayi akan tidur lebih lelap, meningkatkan 

kesiagaan (alertness) dan konsentrasi (Dewi, 2005). 

Praktek pijat pada bayi sudah menjadi tradisi pada beberapa wilayah di 

dunia misalnya di wilayah India, Bangladesh, Nepal, juga di 

Indonesia.Penelitian Kulkarni et.al (2010) mengungkapkan bahwa praktik 

pijat bayi telah dilakukan dan menjadi tradisi pada masyarakat India, 

Bangladesh, Nepal dan Negara-negara disekitarnya. Dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh  kesimpulan manfaat dari pijat bayi antara lain peningkatan 

berat badan bayi, memperbaiki perilaku tidur bayi, memperbaiki pola makan 

bayi dan beberapa manfaat lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bennet et.all (2013) yang berjudul 

Massage For Promoting Mental And Physical Health In Typically Developing 

Infants Under The Age Of Six Months menunjukkan berbagai manfaat pijat 

bayi terhadap perkembangan bayi baik dari segi fisik maupun mental. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian pijat bayi berdampak pada 

peningkatan pola tidur bayi, system pernafasan bayi serta meningkatkan 

pertumbuhan bayi.Pemberian pijat bayi juga menurunkan tingkat stres bayi 

yang disebabkan adanya intensitas sentuhan bayi dengan orang tua. 

Underdown (2013) mengemukakan bahwa salah satu sisi positif dalam 

pemberian pijat bayi adalah adanya interaksi atau hubungan ibu dengan bayi 

yang lebih intensif. Penelitian secara sistematis yang dilakukan termasuk 

terhadap 34 uji coba terkontrol secara acak  menemukan bukti efektivitas pijat 

bayi pada peningkatan pertumbuhan bayi usia enam bulan kebawah. Namun 

dalam penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemberian pijat bayi 

belum teruji kepada kelompok bayi yang  memiliki resiko tinggi. 
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3.2.2 Kualitas Tidur Bayi 

Total jumlah waktu tidur bayi pada malam hari, pagi hari dan siang hari 

diperoleh total waktu tidur bayi pada kelompok pijat dengan rata-rata waktu 

tidur sebanyak 910 menit atau 15 jam 10 menit, sedangkan pada kelompok 

tanpa pijat bayi diperoleh rata-rata waktu tidur 723 menit atau 12 jam 3 

menit.Gambaran  kualitas tidur pada kelompok kasus menunjukkan sebagian 

besar memiliki jumlah jam tidur yang baik sedangkan pada kelompok kontrol 

memiliki jumlah tidur yang kurang. Jumlah jam tidur yang ideal atau normal 

untuk menjamin pertumbuhan bayi secara optimal pada usia 0-6 bulan adalah 

antara 14,5 – 16 jam perhari (Siswanto, 2008). 

Tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi manusia, karena 

dalam tidur terjadi proses pemulihan, proses ini bermanfaat mengembalikan 

kondisi seseorang pada keadaan semula, dengan begitu, tubuh yang tadinya 

mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Proses pemulihan yang 

terhambat dapat menyebabkan organ tubuh tidak bisa bekerja dengan 

maksimal, akibatnya orang yang kurang tidur akan cepat lelah dan mengalami 

penurunan konsentrasi. Pada bayi tidur seringkali menjadi suatu masalah 

sehingga mengganggu pertumbuhan bayi. Hal ini sebagaimana penelitian 

Whittingham & Douglas (2014) yang mengemukakan antara 23% hingga 27% 

dari orang tua melaporkan masalah tidur bayi di6 bulan pertama 

kehidupannya. 

Kualitas tidur adalah mutu atau keadaan fisiologis tertentu yang 

didapatkan selama seseorang tidur, yang memulihkan proses-proses tubuh 

yang terjadi pada waktu orang itu bangun.Jika kualitas tidurnya bagus artinya 

fisiologi tubuh dalam hal ini sel otak misalnya pulih kembali seperti semula 

saat bangun tidur. Kualitas tidur yang baik ditunjukan dengan jumlah jam 

tidur bayi yang cukup, bayi dapat jatuh tertidur dengan mudah di malam hari, 

bugar saat bangun tidur, dan tidak rewel(Candra, 2005). 
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Pada penelitian ini khususnya pada kelompok control yaitu kelompok 

bayi usia 0-6 bulan yang tidak mendapatkan pijat bayi ditemukan 19 bayi 

(95%) yang memiliki kualitas tidur buruk. Kualitas tidur yang buruk selain 

ditunjukkan oleh jumlah jam tidur yang kurang dari kebutuhan sesuai umur 

juga ditunjukkan oleh adanya gangguan-gangguan selama tidur antara lain 

sering terbangun di malam hari dan waktu terjaga yang lebih dari 30 menit 

setiap kali terbangun 

 

3.2.3 Pengaruh Pijat Bayi terhadap Kualitas Tidur Bayi 

Hasil uji Chi Square pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pijat bayi dengan kualitas tidur bayi. 

Nilai Odd ratio (OR) uji sebesar 15,00 artinya bayi yang dengan pijat bayi 

berpeluang memiliki kualitas tidur yang baik 15 kali lebih tinggi 

dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan pijat bayi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Touch 

Research Institute Amerika yang menunjukkan bahwa anak-anak yang dipijat 

selama 2x15 menit setiap minggunya dalam jangka waktu 4 minggu, tidurnya 

menjadi lebih nyenyak sehingga pada waktu bangun konsentrasinya lebih baik 

daripada sebelum diberi pemijatan (Roesli, 2013). Penelitian lain dilakukan 

oleh Roth (2012) tentang the relationship massage infant with pattern and 

sleep in infants. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sentuhan-sentuhan yang 

diberikan pada saat pijat bayi memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas 

tidur bayi yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah durasi tidur bayi serta 

berkurangnya gangguan tidur bayi. 

Peningkatan kuantitas tidur pada bayi yang diberi pemijatan tersebut 

disebabkan oleh adanya peningkatan kadar sekresi serotonin yang dihasilkan 

pada saat pemijatan, disamping itu pada pemijatan juga terdapat perubahan 

gelombang otak yaitu terjadinya penurunan gelombang alpha dan peningkatan 

gelombang beta serta theta yang dapat dilihat melalui penggunaan EEG 
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(Elektroensefalografi) (Roesli, 2013). Menurut Guyton (2001), serotonin 

merupakan zat transmitter utama yang menyertai pembentukan tidur dengan 

menekan aktivitas sistem pengaktivasi retikularis maupun aktivitas otak 

lainnya.  

Mas’ud (2008), serotonin yang disintesis dari asam amino tripthophan 

akan diubah menjadi 5-hidroksitriptophan (5HTP) kemudian menjadi N-asetil 

serotonin yang pada akhirnya berubah menjadi melatonin. Melatonin 

mempunyai peran dalam tidur dan membuat tidur lebih lama dan lelap pada 

saat malam hari (Pierpoli dan Regerson, 2005).Hal ini disebabkan karena 

melatonin lebih banyak diproduksi pada keadaan gelap saat cahaya yang 

masuk ke mata berkurang (Mas’ud, 2001). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Roesli (2008) bahwa pemijatan dapat 

meningkatkan kadar serotonin yang akan menghasilkan melatonin yang 

berperan dalam tidur dan membuat tidur lebih lama dan lelap pada malam 

hari. Serotonin juga akan meningkatkan kapasitas sel reseptor yang berfungsi 

mengikat glukokortikoid (adrenalin, suatu hormon stress). Proses ini 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar hormon adrenalin (hormon stress) 

sehingga bayi yang diberi perlakuan pemijatan akan tampak lebih tenang dan 

tidak rewel. Pemijatan juga meningkatkan mekanisme penyerapan makanan 

oleh nervus vagus sehingga nafsu makan bayi juga meningkat. 

Dalam penelitian ini terdapat pula bayi yang tidak mendapatkan pijat 

bayi namun memiliki kualitas tidur yang baik, hal ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, nutrisi, penyakit dan stimulusi. Hasil 

dalam penelitian ini menunjukanfactor nutrisi yaitu kebiasaan minum susu 

sebelum tidur yang mempengaruhi kualitas tidurnya. Kebiasaan minum susu 

sebelum tidur juga akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas tidur 

bayi. Susu mengandung alfa protein yang dapat meningkatkan kadar 

triptophan. Triptophan merupakan prekursor dari hormon melatonin dan 

serotonin yang bertugas sebagai penghubung antar syaraf (neurotransmitter) 
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serta pengatur kebiasaan (neurobehavioral) yang berpengaruh pada pola 

kesadaran, persepsi dan rasa sakit juga akan berpengaruh terhadap pola tidur 

(Widianto, 2006). Pada penelitian ini sebagian bayi kelompok kontrol 

mempunyai kebiasaan minum susu sebelum tidur. Bayi yang sebelum tidur 

diberikan minum susu, tidurnya akan lebih nyenyak dan lebih lama 

dibandingkan yang tidak minum susu sebelum tidur.  

Pada kelompok kasus, walaupun sudah mendapatkan pijat bayi masih 

terdapat 1 bayi (5%) yang memiliki kualitas tidur buruk. Dari hasil 

wawancara peneliti dengan ibu bayi yang memeliki kualitas tidur buruk, ibu 

bayi mengatakanfaktor yang mempengaruhi kualitas tidur bayinya adalah 

faktor lingkunganyang ramai dan tidak kondusif. Menurut (Lee, 2009) 

Keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses tidur bayi. Keadaan 

yang aman dan nyaman bagi bayi dapat mempercepat terjadinya proses tidur. 

Lingkungan fisik tempat bayi tidur berpengaruh penting pada kemampuan 

untuk tertidur dan tetap tertidur. Lingkungan yang ramai dan tidak kondusif 

dapat membuat kualitas tidur bayi berkurang. 

 

4 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasar hasil penelitian di atas, peneliti dapat mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: pertama, kualitas tidur pada bayi umur 0-6 bulan 

yang dilakukan pemijatan di Puskesmas Kartasura sebagian besar adalah baik. 

Kedua, kualitas tidur pada bayi umur 0-6 bulan yang tidak dilakukan pemijatan di 

Posyandu Dahlia Desa Kateguhan Kecamatan Tawangsari Sukoharjo sebagian 

besar adalah buruk. Ketiga, terdapat pengaruh pijat bayi dengan kualitas tidur 

bayi umur 0-6 bulan dimana bayi yang mendapatkan pijat bayi berpeluang 

memiliki kualitas tidur yang baik 15 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang 

tidak mendapatkan pijat bayi.   

Dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran bagi beberapa 

pihak:  Bagi masyarakat, hasil ini menunjukkan bahwa pijat bayi dapat 
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meningkatkan kualitas tidur bayi, hasil ini dapat menjadi sumber informasi bagi  

masyarakat khususnya tentang manfaat pijat bayi bagi kesehatan bayi.  

Bagi petugas kesehatan, Petugas kesehatan perlu mengembangkan 

promosi dan edukasi tentang pijat bayi kepada masyarakat khususnya orangtua 

untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tidur bayi. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara memberikan penyuluhan yang disertai dengan demonstrasi dan 

pemberian leaflet yang dapat dilakukan melalui posyandu-posyandu oleh petugas 

kesehatan. 

Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan 

sampel dengan jumlah yang lebih besar. Pemberian perlakuan pemijatan 

hendaknya dilakukan oleh peneliti sendiri agar pemijatan yang dilakukan dapat 

sama antara bayi yang satu dengan yang lainnya. Penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan dengan menilai kualitas tidur bayi bukan hanya kuantitasnya.  
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