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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah harta orang tua yang paling berharga, karena anak 

merupakan upaya bagi orang tua untuk mempertahankan keturunan. Banyak 

dari orang tua yang ingin memperoleh anak yang sehat baik secara fisik 

maupun batin. 

Berdasarkan surat dalam Alqur’an tentang anak sebagai pelanjut 

keturunan yang terdapat dalam surat Maryam ayat 5 yang berbunyi : 

 

“ Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal 

istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi- 

Mu” 

Pertumbuhan dan perkembangan bayi meliputi berat badan, organ tubuh, 

gigi, peningkatan massa tulang, dan peningkatan jaringan otot. Peningkatan 

dan penurunan berat badan harus diperhatikan pada bayi oleh karena hal itu 

merupakan langkah awal yang penting dalam tahap tumbuh-kembang bayi 

(Engel, 2009). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi adalah 

faktor tidur. Kenapa tidur berperan penting dalam tumbuh kembang bayi, 

karena pada saat tidur otak bayi mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain itu 
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pada saat tidur tubuh bayi memproduksi hormon pertumbuhan tiga kali lebih 

banyak di banding pada saat dia terbangun. 

Pada saat bayi lahir, bayi biasanya tidur selama 16-20 jam sehari. Ketika 

berumur 1 bulan bayi lebih banyak tidur malam di banding siang. Bayi akan  

tidur dengan durasi waktu 14-16 jam sehari dengan pembagian 8-9 jam untuk 

tidur malam dan 6-7 jam untuk tidur siang. Memasuki usia 3-5 bulan bayi akan 

menghabiskan waktu tidurnya sebanyak 15-17 jam, dengan pembagian waktu 

4-5 jam untuk tidur siang dan 10-11 jam untuk tidur malam. Ketika bayi 

memasuki umur 6 bulan maka aktivitasnya juga akan bertambah sehingga jam 

tidurnya juga akan berkurang. Pola tidur bayi berumur 6 bulan terbagi menjadi 

3 jam untuk tidur siang dan 11 jam untuk tidur malam (Roesli, 2013). 

Kualitas tidur yang buruk dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan 

fisiologi dan psikologi. Dampak fisiologi yang terjadi adalah menurunnya 

aktivitas sehari-hari, rasa capek dan lemah, koordinasi neuromuskular yang 

buruk, proses penyembuhan penyakit mengalami pelambatan, sehingga daya 

tahan tubuh juga menurun. Bayi dikatakan mengalami gangguan tidur malam  

jika bayi tidur terlalu malam, bangun lebih dari 3 kali dan ketika bayi 

terbangun bisa lebih dari 30 menit. Yang menyebabkan bayi susah tidur pada 

umur 3-5 bulan adalah bayi sedang dalam lompatan pertumbuhan (growth 

spurt), tidak enak badan, bayi dalam kondisi lapar dan haus, sedang tumbuh 

gigi, atau bayi terlalu lelah ( Mardiana, 2014). 

Salah satu manfaat dari baby massage adalah dapat menangkal efek 

negatif dari stress dan gangguan tidur dengan memberikan stimulasi kinestetik- 
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taktil dan meningkatkan aktivitas parasimpatis (vagal), yang dapat 

mengakibatkan pengurangan stres dan menenangkan bayi (Wang et al., 2013). 

Bayi yang diberikan baby massage menunjukkan penurunan tingkat kecemasan 

dan hormon stres dimana hal tersebut bisa membuat bayi tidur lebih lama 

(Field et al., 2014). 

Menurut Rudnicki et al. (2012) baby massage dapat mempengaruhi 

stimulus aktivitas di otak yang bisa merangsang kematangan otak.  Menurut 

jurnal Pediatrics, tercatat sekitar 33% bayi mengalami masalah pada tidur. Efek 

lain dari baby massage adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam 

aktivitas spectral EEG secara keseluruhan, indeks kematangan otak selama 

tidur pada 20 bayi yang lahir premature dengan umur 30-33 minggu yang telah 

dipijat, dibandingkan dengan bayi yang belum pernah dipijat (Guzzetta et al., 

2011). Penelitian-penelitian ini telah membuktikan bahwa pijat baby massage 

memberikan manfaat yang baik terhadap perkembangan fisik neonatal seperti 

berat badan, panjang badan, ukuran lingkar kepala, kepadatan tulang mineral, 

waktu tidur yang lama, pernafasan, pengurangan resiko dari kolik (Field T et 

al., 2010). 

Peran fisioterapi pada masa sekarang tidak hanya berhubungan dengan 

subjek sakit tetapi mulai merambah pada subjek sehat, karena peran fisioterapi 

sekarang mampu menjangkau lebih dalam pada aspek–aspek kehidupan 

masyarakat lainnya, diantaranya peran fisioterapi pada bidang kesehatan ibu 

dan anak mulai dari ibu dalam masa mengandung, masa melahirkan, masa 

menyusui dan bagaimana cara merawat bayi dalam hal tumbuh kembang. 
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Dikarenakan begitu banyaknya manfaat baby massage dimana hal 

tersebut bisa memaksimalkan tumbuh kembang bayi maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap manfaat baby massage pada umur 3-5 

bulan yang bisa mempengaruhi kualitas tidur malam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada manfaat baby masage yang mempengaruhi kualitas tidur 

malam pada bayi umur 3-5 bulan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian diuraikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Manfaat baby Massage yang mempengaruhi bayi umur 3-5 bulan. 

2. Tujuan Khusus 

Baby massage meningkatkan kualitas tidur malam terhadap bayi umur 

3-5 bulan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian diuraikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah ilmu terutama ibu-ibu bahwa baby massage dapat 
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meningkatkan kualiatas tidur malam pada bayi berumur 3-5 bulan sehingga 

mereka dapat melakukan baby massage tersebut secara rutin. 

2. Manfaat Praktis 

Fisioterapi dapat menggunakan baby massage sebagai modalitas untuk 

mengurangi permasalahan pada bayi yang mengalami gangguan tidur 

malam dimana hal tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan dan per 

kembangan bayi secara optimal. 


