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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Masa bayi merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bayi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi tumbuh kembang bayi adalah tidur dan istirahat (Minarti, 2012). 

Bayi yang mengalami gangguan tidur akan mengalami gangguan yang sama 

dimasa-masa selanjutnya terutama pada masa pertumbuhan. Tidur adalah salah satu 

bentuk adaptasi bayi terhadap lingkungannya. Sesaat setelah lahir, bayi biasanya 

tidur selama 16 - 20 jam sehari. Memasuki usia dua 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 (Goleman, Boyatzis, and Mckee, 2018) 

Kualitas tidur yang baik sangat penting bagi semua orang dalam 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Karena tidur yang nyenyak sangat 

penting bagi pertumbuhan terutama bagi bayi. Saat tidur pertumbuhan otak bayi 

mencapai puncaknya (Motors and Europe, 2016). Tidur dengan kualitas yang baik 

sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang efektif pada bayi 
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(Koinis-Mitchell, 2012). Pada umumnya bayi baru lahir memerlukan waktu tidur 

hampir sepanjang waktu dan setelah usia bayi 6 bulan, bayi tidur sekitar 13 jam per 

hari (Motors and Europe, 2016). Anak usia dua tahun memerlukan tidur 12 jam 

termasuk tidur siang, usia 4 tahun selama 10 - 12 jam, dan usia remaja sekitar 9 jam 

per hari (Gregory, 2010). 

Kualitas tidur yang buruk pada bayi dapat menyebabkan beberapa 

masalah seperti penurunan kekebalan tubuh, gangguan pertumbuhan fisik dan 

gangguan perkembangan otak bayi. Mengingat akan pentingnya waktu tidur bagi 

perkembangan bayi, maka kebutuhan tidurnya harus benar-benar terpenuhi agar 

tidak berpengaruh buruk terhadap perkembangannya. Tidur yang tidak adekuat dan 

kualitas tidur yang buruk dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan fisiologi 

dan psikologi. Bayi yang mengalami gangguan tidur akan mengalami gangguan 

yang sama dimasa-masa selanjutnya terutama pada masa pertumbuhan  (Khasanah, 

2017). 

Saat ini sudah banyak terapi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tidur 

pada bayi, seperti terapi Farmakologi yang sering diberikan yaitu jenis antihistamin 

yang dapat memperbaiki gangguan tidur pada anak. Pendapat lain mengatakan 

bahwa obat bukanlah terapi pilihan pertama untuk penanganan gangguan tidur pada 

anak sedangkan, terapi non farmakologi untuk memgatasi kualitas tidur pada bayi 

adalah Pijat bayi (Riksani, 2012). Pijat bayi akan membuat bayi tidur lelap, 

meningkatkan kesiagaan (alertness), dan konsentrasi, karena pijatan akan mengubah 

gelombang otak, yaitu dengan menurunkan gelombang alpha dan meningkatkan 

gelombang beta serta tetha (Suprihatin, Widyawati, and Sutarmi, 2014). 
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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 disebut juga sebagai terapi sentuh. Dikatakan terapi sentuh karena melalui pijat 

bayi inilah akan terjadi komunikasi yang aman dan nyaman antara ibu dan buah 

hatinya (Riksani, 2012). 

Terapi Pijat merupakan salah satu teknik yang dapat merangsang stimulasi 

proses tumbuh kembang pada bayi, karena dengan sentuhan, bayi akan merasa 

rileks dan merasa nyaman ( Fitriana, 2019). 

Pijat adalah terapi pengobatan yang sudah banyak dilakukan di seluruh 

dunia, termasuk di Indonesia pijat sudah sangat sering digunakan. Seni pijat telah 

diajarkan secara turun temurun. Bayi yang dipijat akan dapat tidur dengan lelap, 

dan pada waktu terbangun, daya konsentrasinya akan lebih penuh (Roesli, 2013). 

Dengan pijat dapat meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh bayi 

sehingga bisa membantu melawan infeksi. Sentuhan dan pijatan pada bayi setelah 

kelahiran dapat memberikan jaminan adanya kontak tubuh yang berkelanjutan yang 

dapat mempertahankan perasaan aman pada bayi (Utami, 2016). Teknik pijat pada 

bayi dapat membantu menghilangkan mual, masuk angin, dan susah buang air 

besar. Selain itu pijat juga merangsang keluarnya hormon oksitosin, hormon 

oksitosin ini dihasilkan oleh hipotalamus. Yang memberikan efek tenang, nyaman 

dan mengurangi frekuensi menangis pada bayi. Dengan demikian, pijatan juga 

meningkatkan kualitas tidur pada bayi (Utami, 2016). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh pijat bayi terhadap 

kualitas tidur bayi dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Literture Review 
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Pengaruh Pemberian Terapi Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi.” 

D. Rumusan Masalah 

 
Masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas adalah “Bagaimanakah 

pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi?” 

 

E. Tujuan Penulisan 

 
1. Tujuan Umum 

 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan 

terapi pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi berdasarkan literatur. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi pelaksanaan pemberian terapi pijat bayi 

b. Mengidentifikasi hasil uji analisis univariat dari jurnal-jurnal penelitian 

mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas tidur bayi dalam pemberian terapi pijat 

bayi dan pengaruh terapi pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi 

 

F. Manfaat Penulisan 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis diharapkan usulan penelitian ini dapat memperdalam ilmu 

pengetahuan yang dijadikan sebagai sumber atau pedoman bahan kajian untuk 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengaruh pemberian 

terapi pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi berdasarkan studi literature 
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2.  Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Peneliti 

Usulan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh pemberian 

terapi pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi berdasarkan literature review. 

b. Bagi Tenaga Kesehatan 

Usulan penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran sebagai upaya untuk 

meningkatkan capaian pengaruh pemberian terapi pijat bayi terhadap kualitas 

tidur bayi berdasarkan studi literatur. 

c. Bagi Ibu 

Usulan penelitian ini dapat memotivasi ibu untuk meningkatkan 

pengengetahuan pengaruh pemberian terapi pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi 

berdasarkan studi literatur. 
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