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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rasulullah bersabda : 

“Didiklah anak-anakmu, karena mereka itu dijadikan buat menghadapi jaman 

yang sama sekali lain dari jamanmu ini “. 

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak karena masa 

depan dunia tergantung kepada mereka. 10 juta bayi dilahirkan ke dunia ini 

setiap tahunnya dan mereka akan berkembang menjadi dewasa nantinya. 

Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak dalam hal kasih sayang 

gizi, perlindungan dan keamanan, serta kebutuhan untuk tumbuh dan 

berkembang. Berkisar 10 juta anak meninggal sebelum usia 10 tahun dan 

lebih dari 200 juta anak tidak berkembang sesuai potensi mereka karena 

adanya kesalahan dalam pengasuhan yang merupakan kebutuhan dasar anak 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (UNICEF, 2010). 

Kualitas hubungan seorang anak dengan orang tuanya sangatlah 

penting dan berpengaruh terhadap perkembangan anak, termasuk bagaimana 

kesehatan mentalnya, gaya hidup terkait kesehatannya, konsumsi rokok dan 

alkohol, kelahiran, cedera, kesehatan fisik, keterampilan sosial dan 

pencapaian pendidikannya (Simkiss, 2013). 
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Tahun Pertama usia seorang anak merupakan waktu yang sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Pada saat 

itulah penting untuk merencanakan terkait dengan tumbuh kembang seorang 

anak (Brenda, 2007). 

Masa bayi merupakan masa kritis yang membutuhkan perlakuan 

khusus dan menyeluruh. Hendaknya tumbuh kembang bayi optimal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkorelasi yaitu faktor genetik, 

lingkungan, perilaku, dan stimulus (Apriany, 2006) (Wayan, 2018). Tumbuh 

kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tapi 

saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan 

(Andriana, 2011). 

Masa balita merupakan masa terpenting dalam tumbuh kembang anak 

karena pada masa itu adalah masa pertumbuhan dasar yang akan 

memperngaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Selain itu, 

masa balita merupakan masa kritis, dimana diperlukan stimulasi yang 

berguna agar dapat berkembang sehingga perlu mendapat perhatian dari 

lingkungan terutama keluarga sehingga apabila keluarga atau lingkungan 

tidak mendukung justru akan menghambat perkembangan anak (Apriany, 

2006). 

Setiap anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang 

sama, tetapi kecepatannya berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

biologis dan genetik anak, lingkungan, serta di faktor internal dan eksternal 
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Pengaruh faktor tersebut dapat bersifat sementara maupun permanen serta 

dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas kecepatan tumbuh kembang 

anak. Pengaruhnya bisa memperlambat atau meningkatkan kecepatan tumbuh 

kembang anak (Ranuh, 2013). 

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sangat bergantung 

pada kasih sayang dan perhatian yang diberikan terhadap diri anak. Hal-hal 

yang dilakukan oleh lingkungan sekitar anak (keluarga dan masyarakat) akan 

menentukan kualitas pribadinya dan mewarnai kehidupannya dimasa 

mendatang. Peran aktif orangtua adalah usaha langsung terhadap anak dan 

peran lain yang penting adalah dalam menciptakan lingkungan (Pujiashtuti, 

2012). 

Faktor pendukung (pascanatal) yang sangat menentukan pertumbuhan 

fisik bagi anaknya yaitu nutrisi, status kesehatan, ekonomi keluarga dan 

stimulasi. Stimulasi memegang peran untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan bayi untuk dapat berkembang secara maksimal, untuk 

mendukung factor lainnya. Stimulasi yang diberikan terus- menerus secara 

rutin dapat merangsang perkembangan sel otak dan memperkuat hubungan 

antar syaraf yang telah terbentuk. Bentuk stimulasi yang dapat diberikan pada 

bayi adalah spa dengan kombinasi pijat (Dwi budi Prastiani, hal. 2017). 

Dalam perkembangannya, aktivitas spa tidak semata-mata mencakup 

perawatan mandi saja, tetapi juga mencakup perawatan lain, seperti pemijatan 

tubuh. Ada bukti yang mendukung manfaat terapi sentuh dan pijat. Kami 
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meninjau literatur untuk melihat berbagai teknik pemberian pijat, manfaatnya, 

mekanisme tindakan yang mungkin dan efek samping. Tinjauan tersebut 

menunjukkan bahwa pijat memiliki beberapa efek positif dalam hal 

penambahan berat badan, pola tidur-bangun yang lebih baik, perkembangan 

neuromotor yang meningkat, ikatan emosional yang lebih baik, penurunan 

tingkat infeksi nosokomial dan dengan demikian, mengurangi kematian pada 

pasien yang dirawat di rumah sakit. Banyak penelitian yang menjelaskan 

tentang teknik dan frekuensi prosedur ini. (Kulkarni, 2010). 

Baby spa adalah perawatan untuk bayi dengan menggunakan metode 

air. Baby spa termasuk salah satu bentuk stimulasi yang diberikan kepada 

anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah 

bertambahnya ukuran fisik dan struktur sebagian atau keseluruhan tubuh 

sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Manfaat baby spa 

adalah dapat memberikan kenyamanan dan segar sehingga daat meningkatkan 

kualitas tidur bayi. Pada saat tidur 75% hormon pertumbuhan dikeluarkan 

yang akan menstimulasi pertumbuhan bayi. Pertumbuhan fisik merupakan 

bertambahnya ukuran fisik dan struktur sebagian atau keseluruhan tubuh 

sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat (Prastiani, 2011).  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Orang 

Tua Dalam Pemberian Baby Spa Terhadap Peningkatan Tumbuh Kembang 

Anak ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisa peran orang tua dalam pemberian baby spa terhadap 

peningkatan tumbuh kembang anak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi besarnya peran orang tua dalam pemberian baby 

spa terhadap peningkatan tumbuh kembang anak. 

b. Mengidentifikasi manfaat baby spa terhadap tumbuh kembang anak. 

c. Mengidentifikasi karakteristik tumbuh kembang anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Orang tua 

Untuk menerapkan pengetahuan yang di peroleh melalui penelitian 

ini khususnya tentang manfaat baby spa terhadap peningkatan tumbuh 

kembang anak. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta 

mencari penyelesaiannya. 
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3. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai 

perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama. 

 

 


