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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil 

 

Hasil penelurusan jurnal didapatkan 10 jurnal terpilih dan dianalisis oleh 

penulis. Jurnal tersebut terkait pengaruh terapi pijat terhadap kualitas tidur bayi baik 

bersekala nasional maupun internasional. Jurnal-jurnal tersebut beserta hasil 

analisisnya dipaparkan sebagai berikut. 

 

Tabel 4 Analisis Jurnal 

 

No 

Penulis, 

Tahun Terbit, 

Judul Jurnal 

Tujuan Inti Jurnal Hasil Penelitian 

1 Ni Made Aries 

Minarti,   

Kadek Cahya 

Utami, 

2012, 

Pengaruh pijat 

bayi terhadap 

kualitas tidur 

bayi  

Usia 3-6 bulan 

di wilayah 

kerja 

puskesmas II 

Denpasar 

Timur 

Untuk 

mengetahui 

Pengaruh Pijat 

Bayi 

Terhadap 

Kualitas Tidur 

Bayi Usia 3-6 

Bulan di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas II 

Denpasar 

Timur 

Rancangan penelitian: 

Pre Eksperimental one 

group pre-test and 

post-test design. 

Populasi dan sampel: 

semua bayi dengan usia 

3-6 bulan yang 

berkunjung ke PKM II 

Dentim dengan jumlah 

30 sampel Non 

Probability Sampling 

dengan teknik 

Purposive Sampling. 

Instrumen: Morrell’s 

Infant Sleep 

Qustionairre (MISQ) 

dan A Brief Screening 

Questionnaire For 

Infant Sleep Problems 

(BISQ). Intervensi: 

pijat bayi selama 10 

hari oleh ibu bayi yang 

sudah dilatih. Uji 

statistik:  Wilcoxon 

Sign Rank Test 

Uji Wilcoxon Signed Rank 

Test didapatkan nilai asymp 

sig (2-tailed) 0,000 (< α = 

0,05) sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh 

pemberian pijat bayi 

terhadap kualitas tidur bayi 

usia tiga sampai enam bulan 

di wilayah kerja Puskesmas 

II Denpasar Timur. Data 

penelitian didapatkan rata-

rata kualitas tidur pretest 

sebesar 23,77 dan posttest 

sebesar 30,83.  Kualitas 

tidur 21 responden (70%) 

meningkat, sedangkan 9 

responden (30%) tidak 

mengalami peningkatan. 

Perubahan yang signifikan 

tersebut disebabkan adanya 

pijatan yang dilakukan 

membuat perubahan 

gelombang otak, mengatur 

aktivitas nervus vagus, 

peningkatan serotonin, 

endorphine.peneliti juga 

menjelaskan beberapa 
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faktor yang berpengaruh 

terhadap kualitas tidur bayi 

yang  berpotensi 

menyebabkan terdapat 

responden yang tidak 

mengalami peningkatan 

kualitas tidur. Faktor 

tersebut seperti lingkungan, 

kondisi kesehatan bayi, 

minum susu sebelum tidur, 

dan usia. 

2 Diyan Mutyah, 

Dia Anggraini 

E, 2017, 

Pengaruh 

pemberian 

pijat bayi 

terhadap 

kualitas dan 

kuantitas tidur 

pada bayi usia 

6-12 bulan di 

masyarakat 

pesisir 

Surabaya 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

pemberian 

pijat bayi 

terhadap 

kualitas dan 

kuantitas tidur 

pada bayi usia 

6-12 bulan di 

Masyarakat 

Pesisir 

Kelurahan 

Kedung 

Cowek 

Kecamatan 

Bulak Kota 

Surabaya 

Desain: Quasy 

Eksperimental Design 

dengan rancangan Non 

Equivalent Control 

Group Design. Sampel: 

30 responden 

ditentukan dengan 

teknik Simple Random 

Sampling. Sampel di 

bagi menjadi kelompok 

perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

Instrumen: 

Quesioner BSQI dan 

lembar observasi 

kuantitas tidur. 

Intervensi: pijat bayi 6 

kali selama 2 minggu 

dilakukan oleh peneliti 

mulai tanggal 4-20 

April 2017. Uji: 

Spearman Rhow 

Hasil uji statistik Spearman 

Rhow menunjukan kualitas 

tidur p=0,007 sedangkan 

kuantitas tidur p=0,034 

artinya ada pengaruh 

pemberian piat bayi 

terhadap kualitas dan 

kuantitas tidur bayi usia 6-

12 bulan di Masyarakat 

Pesisir Kelurahan Kedung 

Cowek Kecamatan Bulak 

Kota Surabaya. Data 

peneliti menunjukan pada 

kelompok perlakuan dari 15 

bayi terdapat 11 bayi 

mengalami peningkatan 

kualitas tidur dengan 

ratarata bayi terbangun 1 

kali tiap malam dengan 

lama waktu kurang dari 30 

menit dan peningkatan 

kuantitas tidur dengan rata-

rata waktu 2 jam per hari. 

Kelompok kontrol: uji 

Spearman Rhow 

menunjukkan p value 

(0,185) dan p value (0,107) 

(p value > 0,050) artinya 

tidak ada pengaruh kualitas 

dan kuantitas tidur. Menurut 

peneliti selain diberikan 

pijat, jenis kelamin, posisi 

tidur, tidur ditemani orang 

tua berpengaruh terhadap 

kualitas dan kuantitas tidur. 

3 Utami Dewi, 

Fidyah 

Aminin, 

Harvensica 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

pemijatan 

Desain penelitian: 

quasi eksperiment 

dengan rancangan One 

Group pre and post test 

Lama tidur bayi sesudah 

intervensi meningkat 0,32 

jam dari sebelum intervensi. 

Namun secara statistik tidak 
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Gunnara, 

2014, The 

Effects of 

Massage on 

the Quality of 

Sleeping in 

Babies 3-4 

Months Old at 

Gelatik and 

Nuri IHCs of 

Tanjung  

Unggat 

Village of 

Tanjungpinang 

in 2014 

terhadap 

kualitas tidur 

bayi usia 3-4 

bulan di 

posyandu 

gelatik dan 

nuri kelurahan 

tanjungunggat 

wilayah kerja 

puskesmas sei 

jang kota 

tanjungpinang 

tahun 2014 

design. Tempat: 

Posyandu Gelatik dan 

Nuri Kelurahan 

Tanjungunggat wilayah 

kerja Puskesmas Sei 

Jang Kota 

Tanjungpinang. 

Populasi: semua bayi 

berusia 3-4 bulan di 

Posyandu Gelatik dan 

Nuri (17 orang). 

Teknik sampling: Non 

Probability Sampling-

Purpossive Sampling 

Type. Kriteria inklusi:  

Bayi usia 3-4 bulan, 

Bayi dalam keadaan 

sehat, Berat badan 

sesuai dengan umur, 

Bayi masih 

mendapatkan ASI, Ibu 

bayi bersedia menjadi 

responden. Instrument: 

pedoman wawancara 

dan kuesioner. 

Intervensi: pijat bayi 

setiap hari selama 6 

hari.  

Uji statistik: t-test 

dependent  

ada perbedaan yang 

bermakna antara lama tidur 

bayi sebelum dan sesudah 

pemijatan (p=0,414). Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh 

faktor fisik, psikis dan 

lingkungan yang kurang 

mendukung. 

Ada perbedaan yang 

bermakna antara frekuensi 

terbangun bayi sebelum dan 

sesudah pemijatan (p = 

0,001). Dalam penelitian ini 

frekuensi terbangun bayi 

masih dalam batas normal, 

Frekuensi terbangun bayi 

dimalam hari sesudah 

pemijatan mengalami 

penurunan 0,82 kali 

dibandingkan sebelum 

pemijatan. Faktor tersering 

yang menyebabkan bayi 

terbangun adalah kebiasaan 

minum susu/tidak sebelum 

tidur. 

Ada perbedaan yang 

bermakna antara lama 

terbangun sebelum dan 

sesudah pemijatan (p = 

0,046). Lama terbangun 

bayi dimalam hari sesudah 

pemijatan menurun 2,64 

menit dari sebelum 

pemijatan. Kebiasaan 

minum susutamau sebelum 

tidur menjadi faktor utama 

lamanya bayi terbangun, 

karena dengan ASI 

tercukupi pola tidur bayi 

akan semakin baik. 

4 Nurry 

Ayuningtyas 

Kusumastuti, 

Didik 

Tamtomo, dan 

Harsono 

Salim, 2016,  

Effect of 

Massage on 

Sleep Quality 

Untuk  

menganalisis 

pengaruh pijat 

bayi terhadap 

kualitas tidur, 

perkembangan 

motorik kasar, 

dan motorik 

halus pada 

bayi umur 3-6 

Desain penelitian:  

true-experimental 

dengan pretest-posttest 

control group design 

dengan Randomize 

Controlled Trial 

(RCT). Waktu:  1 

Agustus-16 September 

2016. Tempat:  wilayah 

Puskesmas Magelang 

Uji Mann Whitney Test 

pada kualitas tidur 

didapatkan hasil bahwa 

p<0.001, hal tersebut 

menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang 

bermakna antara kelompok 

intervensi dan kelompok 

kontrol. Pada kelompok 

intervensi shasil post test 
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and Motor 

Development 

in Infant Aged 

3-6 Months 

bulan. Tengah dan Azza 

Momby Spa. Populasi:  

seluruh bayi usia 3-6 

bulan di wilayah 

Puskesmas Magelang 

Tengah sebanyak 145 

bayi. Sampel: 30 bayi 

diambil dengan  simple 

random Sampling. 

Instrumen:  kuesioner 

BISQ dan  KPSP. 

Analisis data: Mann-

Whitney. 

mempunyai kualitas tidur 

baik meningkat daripada 

saat pre test. Peningkatan 

kualitas tidur tersebut 

disebabkan oleh adanya 

peningkatan kadar aktivitas 

neurotransmitter serotonin 

yang dihasilkan saat 

pemijatan. 

Terdapat pengaruh pijat 

bayi terhadap 

perkembangan motoric 

kasar dengan p=0.043. Pijat 

bayi akan menstimulasi 

taktil bayi agar 

perkembangannnya 

bertambah pesat dan dengan 

mudah melakukan gerakan - 

gerakan terkoordinasi dan 

dapat membuat otot bayi 

menjadi lebih kuat. 

Pada perkembangan 

motorik halus p=0.018 

menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang 

bermakna antara kelompok 

intervensi dan kelompok 

kontrol. Perkembangan 

motorik halus pada 

kelompok intervensi 

mengalami peningkatan 

jumlah bayi yang sesuai 

perkembangan pada saat 

posttest. Melalui pijatan 

akan memicu hormone 

ODC (ornithin 

decarboxylase) sebagai 

hormone pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. 

5 Kurniadi, 

2020, The 

Effect of Bima 

Traditional 

Baby Massage 

on Sleep 

Pattern among 

Infants aged 5-

12 Months 

Untuk 

mngetahui 

Pengaruh Pijat 

Bayi 

tradisional 

Bima terhadap 

Pola Tidur 

pada Bayi 

Umur 5-12 

Bulan 

Jenis penelitian: quasi-

experimental study 

pretest-posttest one 

group design. Sampel: 

33 bayi diambil dengan 

teknik purposive 

sampling. Intervensi: 

massage tradisinal 

Bima. Instrumen: 

lembar observasi 

kualitas tidur,  Uji: 

Hasil wilcoxon test 

didapatkan nilai p=0,001 (< 

α=0,05) artinya terdapat 

pengaruh Pijat Bayi 

tradisional Bima terhadap 

Pola Tidur pada Bayi Umur 

5-12 Bulan. Data penelitian 

menunjukan rata-rata 

kualitas tidur sebelum 

intervensi 1,47 meningkat 

setelah intervensi menjadi 
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wilcoxon test 2,73. Penelitian ini juga 

menjelaskan bahwa terapi 

pijat tradisional Bima dapat 

menambah berat badan 

bayi, membantu bayi yang 

tidak bisa tidur nyenyak, 

nafsu makan kurang dan 

kurang konsentrasi. Namun 

disamping itu terdapat 6,7% 

responden yang memiliki 

kualitas tidur tetap dan 3,3 

% menurun hal tersebut 

disebabkan oleh lingkungan 

keluarga cendrung bising, 

kondisi kesehatan ibu bayi 

batuk. Meningkatnya 

kualitas tidur bayi 

disebabkan oleh efek pijat 

akan memicu mengeluarkan 

enzim serotonin, 

menurunkan gelombang 

otak, menurunkan hormone 

stress. 

6 Harianah 

Akib, Nuning 

Dwi Merina, 

2018, 

Pengaruh pijat 

bayi terhadap 

kuantitas tidur 

bayi di Desa 

bedadung 

kecamatan 

sumbersari 

Kabupaten 

Jember 

untuk 

mengetahui 

pengaruh pijat 

bayi terhadap 

kuantitas tidur 

bayi  di Desa 

bedadung 

kecamatan 

sumbersari 

Kabupaten 

jember 

 

Metode: praeksperimen 

dengan rancangan one 

group pretest posttest 

design. Populasi: bayi 

usia 3-6 bulan di Desa 

Bedadung Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten 

Jember Sampel: 23 

bayi ditentukan dengan 

teknik simple random 

sampling. Intervensi: 

dipijat 3x/minggu 

dalam 1 minggu. 

Analisis data: paired 

sample t-test 

paired sample t-test, 

menunjukan nilai pvalue = 

0,000 (< α 0,05) maka ada 

pengaruh pijat bayi 

terhadap kuantitas tidur 

bayi (3-6 bulan) di Desa 

Bedadung Kabupaten 

Jember. Terjadinya 

perbaikan kualitas tidur 

bayi dapat dilihat dari nilai 

rata-rata kuantitas tidur 

bayi sebelum dilakukan 

pijat bayi adalah 12,52 

jam/hari dan setelah 

dilakukan intervensi 

menjadi rata-rata 14,43 

jam/hari. Pada pretest rata-

rata kualitas tidur bayi 

kurang dari kebutuhannya 

disebabkan karena 

lingkungan tidur bayi tidak 

kondusif, nutrisi bayi 

sebelum tidur, ibu kurang 

mengerti kebutuhan normal 

tidur bayi. Setelah 

dilakukan intervensi 

kebutuhan tidur tercukupi 
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dikarenakan pijat dapat 

menurunkan kadar 

hormone stress, 

meningkatkan hormone 

serotonin, meningkatkan 

konsentrasi yang membuat 

tidur lebih lelap. 

7 Rista Dian 

Anggraini dan   

Wahyu Anjas 

Sari, 2020,  

Pengaruh pijat 

bayi terhadap 

kualitas tidur 

bayi Usia 0-6 

bulan 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh pijat 

bayi dengan 

kualitas tidur 

bayi usia 0-6 

bulan di Moza 

Mom dan 

Baby Spa 

Surabaya 

Jenis penelitian: 

Praeksperimenl dengan 

rancangan One Group 

Pretest Posttest. 

Sampel: 30 bayi usia 0-

6 bulan dengan teknik 

Purposive Sampling 

Intervensi: pijat 3x 

dalam seminggu 

selama 2 minggu di 

Moza Mom and Baby 

Spa dilakukan oleh 

peneliti sesuai SOP. 

Instrumen 

pengumpulan data: 

kuesioner. Analisis 

data: Wilcoxon. 

Uji Wilcoxon menunjukan 

nilai p-value (0,002) < alpha 

(α = 0,05) artinya  ada 

pengaruh pijat bayi terhadap 

kualitas tidur bayi usia 0-6 

bulan di Moza Mom and 

Baby Spa Surabaya. Dari 30 

responden sebelum 

intervensi terbanyak dengan 

kualitas tidur buruk yaitu 20 

bayi (67%), sedang 6 bayi 

(20%), baik 4 bayi (13%) 

sedangkan setelah 

intervensi kualitas tidur baik 

18 bayi (60%), cukup 9 bayi 

(30%), dan buruk 3 bayi 

(10%). Hal ini tejadi karena 

pijat bayi dapat memberikan 

rangsangan terhadap 

hormone beta endorphin, 

aktivitas nervus vagus, 

peningkatan serotonin, dan 

perubahan gelombang otak 

yang membuat bayi lebih 

rileks dan tidur lelap. Dan 

yang menjadi pengganggu 

seperti faktor lingkungan, 

ukuran, keras dan posisi 

tidur bayi. 

8 Aco Tang, 

Djohan Aras 

2018, 

Pengaruh pijat 

bayi terhadap 

kualitas tidur 

bayi usia 1–4 

bulan 

untuk 

mengetahui 

pengaruh pijat 

bayi terhadap 

kualitas tidur 

bayi usia 1–4 

bulan 

Tempat: wilayah kerja 

Puskesmas 

Tamalanrea, Makassar. 

Metode: eksperimental 

dengan rancangan 

penelitian pre-

experimental one 

group pretest postest 

design.  

Populasi:  semua bayi 

usia 1–4 bulan di 

Wilayah Kerja PKM  

Tamalanrea, Makassar. 

Sampel: 15 orang. 

Uji Wilcoxon antara pretest 

dan posttest menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh 

pemberian pijat bayi 

terhadap kualitas tidur bayi 

dengan nilai p=0,003 (< 

α=0,05).  Data menunjukan 

kualitas tidur bayi setelah 

dipijat meningkat menjadi 

kategori buruk 0%, cukup 

baik 26,7% dan baik 73,3% 

sedangkan sebelum dipijat 

kategori buruk 6,7%, cukup 

baik 60% dan baik 33,3%. 
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Kriteria inklusi:  bayi 

usia 1–4 bulan, orang 

tua bayi bersedia 

menjadi responden, 

bayi mendapat ASI, 

dan bayi yang dipijat 6 

kali selama penelitian. 

Instrumen:  Morrel’s 

Infant Sleep 

Questionnaire dan A 

Brief Screening 

Questionnaire For 

Infant Sleep Problems. 

Intervensi: 6 kali 

selama 2 minggu. Uji 

statistik: Wilcoxon   

Pada penelitian ini 

didapatkan 1 bayi 

mengalami kualitas tidur 

kategori buruk. Hal tersebut 

terjadi karena lingkungan 

tidak nyaman, aktivitas bayi 

bersama ibunya, dan 

kelelahan. Pijatan akan 

merangsang pelepasan 

oksitosin dan endorfin, 

mengatur gelombang otak 

menjadi lebih lambat  yang 

akan membuat tubuh 

menjadi rileks. 

9 Suryati, 

Naelatur 

Rizqiyah,  Eka 

Oktavianto, 

2019, 

Pengaruh pijat 

bayi terhadap 

peningkatan 

kualitas tidur 

bayi usia 3-10 

bulan di Desa 

Tamanan 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Banguntapan 

II 

untuk 

mengetahui 

pengaruh pijat 

bayi terhadap 

peningkatan 

kualitas tidur 

bayi usia 3-10 

bulan di Desa 

Tamanan 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Banguntapan 

II. 

Jenis penelitian: pre-

experiment one-group 

pre-post test design 

without control. 

Tempat: Desa 

Tamanan Wilayah 

Kerja PKM 

Banguntapan II. 

Populasi:  64  bayi usia 

3-10 bulan., sampel 

diambil dengan teknik 

purposive sampling (15 

responden) Intervensi: 

pijat bayi setiap hari 

selama 15 menit 

selama 3 minggu yang 

dilakukan oleh ibu bayi 

yang sudah dilati 

sebelumnya. 

Instrumen: A Brief 

Screening 

Questionnaire For 

Infant Sleep Problems 

(BISQ).  Analisis data: 

uji Wilcoxon dan 

lembar observasi. 

Hasil uji WIlcoxon p 0,000 

(nilai p <0,005) artinya ada 

pengaruh pijat bayi terhadap 

peningkatan kualitas tidur 

bayi usia 3-10 bulan di Desa 

Tamanan Wilayah Kerja 

Puskesmas Bangutapan II. 

Data penelitian menunjukan   

nilai pre-test menunjukkan 

bahwa kualitas tidur bayi 

buruk 14 responden 

(93,3%), dan baik 1 

responden (6,7%) hal ini 

dipengaruhi oleh faktor: 

posisi tidur bayi, pengaturan 

tempat tidur, latihan fisik, 

tidur ditemani orang tuanya, 

serta lingkungan. 

Sedangkan hasil posttest 

seluruh responden 

mengalami peningkatan 

kualitas tidur dengan 

kategori baik (73,3%), 

cukup baik (26,7%), dan 

buruk (0%). Pijat ini 

menyebabkan meningkatan 

kadar sekresi serotonin 

pelepasan oksitosin dan 

endorphin yang dapat 

mengurangi rasa nyeri dan 

membuat nyaman dan 

rileks. 

10 Ni Gusti Ayu 

Pramita 

untuk 

mengetahui 

Desain penelitian: pra 

eksperimen design one 

Uji statistik menunjukan 

nilai p value 0,000 < α = 
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Aswitami, Ni 

Putu Mirah 

Yunita 

Udayani, 

2019, 

Pengaruh 

terapi pijat 

terhadap 

durasi tidur 

bayi umur 1-3 

bulan 

pengaruh pijat 

bayi terhadap 

durasi tidur 

pada bayi 

umur 1-3 

bulan. 

group pretest-posttest 

design. Sampel: bayi 

usia 1-3 bulan yang 

berjumlah 42 orang 

yang dipilih secara 

purposive sampling. 

Tempat: BPM Ida Ayu 

Putu Suartika. 

Intervensi: pijat bayi 

dua kali dalam 1 

minggu selama 4 

minggu. S  Uji: paired 

t-test 

0,05, sehingga artinya ada 

pengaruh pijat bayi terhadap 

durasi tidur bayi. Data 

menunjukan bahwa sebelum 

intervensi rata-rata durasi 

tidur 1,167 dan setelah 

intervensi meningkat 

menjadi 1,857. Efektifitas 

tersebut terjadi karena 

ketika dilakukan pijat pada 

bayi akan merangsang 

diproduksinya enzim 

penyerapan, peningkatan 

neurotransmitter serotonin, 

selain itu juga 

memperlambat gelombang 

otak yang menyebabkan 

bayi dapat tertidur lebih 

lelap. 
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B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan pemberian terapi pijat bayi 

Terapi pijat bayi adalah salah satu terapi non farmakologis yang dilakukan 

dengan gerakan usapan lembut pada seluruh tubuh bayi yang dimulai dari kaki, perut, 

dada, wajah, tangan dan punggung bayi. Pijat bayi merupakan salah satu bentuk 

rangsang raba yang sangat penting dilakukan untuk perkembangan bayi. Tehnik dan 

durasi pemberian pijat bayi (Minarti dan Utami, 2012). Untuk mencapai tujuan dan 

memaksimalkan manfaat dari terapi pijat bayi harus memperhatikan cara pelaksanaan 

intervensi terapi pijat bayi tersebut. Dari telaah berbagai literatur pelaksaan terapi pijat 

bayi sangat berpariasi. 

Berdasarkan analisis jurnal terkait efektifitas pijat bayi terhadap kualitas tidur 

bayi yang telah dilakukan, durasi pemberian pijat bayi paling singkat dilakukan selama 

15 menit dalam sekali intervensi (Suryati, Rizqiyah dan Oktavianto, 2019). Dengan 

pemberian intervensi pijat bayi selama 15 menit dalam jangka waktu yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti sudah mampu meningkatkan kualitas tidur bayi (Minarti dan 

Utami, 2012). Pemberian pijat pada bayi yang melebihi durasi waktu yang diberikan 

dapat menimbulkan rasa lelah yang berlebihan kepada bayi yang dapat menyebabkan 

bayi rewel (Utami dan Roesli, 2016). 
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Berdasarkan analisis 10 jurnal yang dilakukan, frekuensi intervensi pijat bayi 

sangat berpariasi. Frekuensi paling sedikit dilakukan setiap hari selama 6 hari (dewi, 

Aminin dan Gunnara, 2014). Penelitian oleh Akib dan Merina (2018) melakukan 

intervensi sebanyak 3x/minggu dalam 1 minggu. Sedangkan penelitian dengan 

frekuensi dan waktu intervensi  terlama yaitu dua kali dalam 1 minggu selama 4 

minggu (Aswitami dan Udayani, 2019). Dari penelitian-penelitian tersebut walaupun 

dengan frekuensi intervensi yang bervariasi semua penelitian menunjukan terdapat 

peningkatan kualitas tidur pada bayi (responden).  

Dilihat dari karakteristik respondennya, usia responden penelitian digunakan 

mulai usia 0 bulan sampai 12 bulan. Penelitian oleh Mutyah dan Anggraini (2017) 

meneliti kualitas tidur pada bayi usia 6 sampai 12 bulan. Berbeda dengan penelitian 

oleh Anggraini dan Sari (2020) yang meneliti pada bayi usia 0 bulan sampai dengan 6 

bulan. Penelitian oleh Aswitami dan Udayani meneliti pada bayi 1 sampai 3 bulan. 

Peneliti melakukan penelitian terbanyak pada usia bayi 3 sampai 6 bulan (Akib dan 

Merina, 2018; Kusumastuti, Tamtomo, dan Salim, 2016; Minarti, Utami, 2012). 

Karakteristik responden pada penelitian juga ditentukan melalui kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan oleh peneliti. Penelitian oleh Dewi, Aminin dan Gunnara (2014) 

menentukan kriteria inklusinya yaitu Bayi usia 3-4 bulan, Bayi dalam keadaan sehat, 

Berat badan sesuai dengan umur, Bayi masih mendapatkan ASI, Ibu bayi bersedia 

menjadi responden. Hampir sama dengan penelitian oleh Tang dan Aras (2018) yaitu 

bayi usia 1–4 bulan, orang tua bayi bersedia menjadi responden, bayi mendapat ASI, 

dan bayi yang dipijat 6 kali selama penelitian. Dari karakteristik responden yang 

diteliti oleh setiap peneliti memiliki efektivitas yang sama yaitu terapi pijat yang 

diberikan pada bayi responden sama-sama efektif untuk meningkatkan kualitas tidur 

bayi. 
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Melakukan sebuah intervensi kepada bayi harus dilakukan dengan hati-hati dan 

dilakukan oleh orang yang sudah terlatih sehingga tidak membahayakan bayi yang 

diberikan intervensi dan intervensi dapat bermanfaat secara maksimal. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti Anggraini dan dan Sari (2020), kepada Ibu 

bayi yang menjadi responden bayi mereka menangis sangat kuat pada saat dilakukan 

pemijatan, menurut asumsi peneliti pijatan yang diberikan oleh dukun pijat adalah 

pijatan dengan tekanan berlebihan sehingga membuat bayi tidak nyaman dan 

menangis kencang. Penelitian oleh Minarti dan Utami (2012) yang meneliti tentang 

pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi Usia 3-6 bulan di wilayah kerja 

puskesmas II Denpasar Timur dalam penelitiannya melakukan intervensi dilakukan 

oleh Ibu bayi masing-masing responden yang sudah dilatih sebelumnya.  Pelatihan 

tersebut dilakukan setelah Ibu bayi menandatangani informed conest penelitian. Dalam 

pelatihannya orang tua sampel akan di beri pelatihan mengenai cara pijat bayi dan 

melakukan redemostrasi mengenai teknik pijat bayi yang telah diajarkan. Penelitian 

lainnya oleh Rizqiyah dan Oktavianto (2019) juga menggunakan orang tua bayi yang 

sudah dilatih sebelumnya sebagai pemberi intervensi. Pelatihan tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan orangtua tentang manfaat pijat bayi serta dapat 

mempraktekkannya secara mandiri dirumah. Selama penelitian berlangsung 

pelaksanaan intervensi diobservasi oleh peneliti setiap 2 hari sekali. 
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Beberapa penelitian pemberian intervensi dilakukan secara langsung oleh 

peneliti yang sudah terlatih sebagai pemberi terapi pijat bayi. Penelitian oleh Mutyah, 

dan Anggraini (2017) pemberian terapi pijat pada bayi dilakukan oleh peneliti secara 

langsung. Hal yang sama juga dilakukan oleh peneliti Anggraini dan Sari (2020).   

Terapi pijat bayi dilakukan dengan memberikan sentuhan halus dengan tekanan ringan 

dimulai dari kaki, perut, dada, wajah, tangan dan punggung bayi sesuai dengan SOP 

terapi pijat bayi yang sudah ditentukanm (Minarti dan Utami, 2012).  

2. Pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi 

Pemberian pijat bayi memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu bagi pertumbuhan 

anak dengan diberikan pijat bayi akan terjadi rangsangan terhadap hormon-hormon 

beta endorphin, aktivitas nervus vagus, peningkatan produksi serotonin, dan terjadinya 

perubahan gelombang otak (Pamungkas Bintang Aji, 2016). Hal tersebut sama seperti 

yang diuraikan oleh Utami Roesli, 2013 yang menyatakan rangsangan pada beta 

endorphin berdampak pada meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, 

selain itu peningkatan peningkatan kadar sekresi serotonin yang dihasilkan pada saat 

pemijatan dapat meningkatkan kuantitas tidur pada bayi, 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 (Elektroensefalografi) (Utami Roesli, 2013). 

Pemberian pijat bayi juga dapat menurunkan tingkat stres pada bayi yang 

disebabkan adanya intensitas sentuhan bayi dengan orang tua. Underdown, 2013 dalam 

penelitian nya yang berjudul Infant Massage as a Community Intervention for Infants 

aged under 6 month. menyatakan 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 
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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. 

Untuk mencegah hal tersebut terjadi Prasetyono pada tahun (2013) menyebutkan 

bahwa agar pemijat dapat dirasakan secara maksimal oleh bayi, maka pemijatan harus 

dilakukan dengan tepat dan sesuai pedoman yang ada, jika tidak maka bayi akan 

merasakan kelelahan yang berlebihan dan bayi akan rewel.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pijat bayi sangat 

banyak memiliki manfaat dan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan 

bayi (Koinis-Mitchell et al., 2012). Salah satunya yaitu pemijatan dapat meningkatkan 

kualitas tidur bayi (Utami, 2016). Hal tersebut dikarenakan dengan diberikan 

pemijatan pada bayi dapat meningkatkan kadar sekresi serotonin yang dapat 

meningkatkan kuantitas tidur pada bayi. Sumber lain yang mendukung dengan 

pernyataan tersebut adalah dari Suprihatini et al., 2014 yang menyatakan pijat bayi 

dapat meningkatkan kualitas tidu bayi dan dapat membuat bayi merasa lebih rileks. 

Selain itu tidak hanya pada bayi sehat saja pijat tersebut dapat meningkatkan kualitas 

tidur dari bayi tetapi pada bayi yang mengalami batuk dan pilek pijat bayi juga dapat 

meningkatkan kualitas tidur bayi tersebut hal ini di nyatakan oleh  Matina et al., pada 

tahun 2015 dengan studi nya yang berjudul Effectiveness of massage therapy on 

respiratory status among toddlers with lower respiratory tract infection. 

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh hasil penelitian dalam 10 artikel yang 

diulas dalan literature review ini yang menyebutkan bahwa pijat bayi memiliki 

pengaruh terhadap kualitas tidur bayi. Terdapat perbedaan pada sampel yang 

digunakan pada beberapa artikel yang diulas didalam literature review ini, terapi pijat 

tidak hanya dilakukan pada bayi sehat, tetapi terdapat beberapa artikel yang melakukan 
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pemijatan pada bayi yang mengalami infeksi saluran pernapasan. Masa bayi 

merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh 

kembang bayi adalah tidur dan istirahat. Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk 

mengatasi masalah tidur dan istirahat pada bayi. Salah satu intervensi yang banyak 

diteliti untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan terapi pijat bayi 

(Riksani dan Ria, 2012). 

Berdasarkan 10 jurnal yang telah dianalisis, semua menyatakan terapi pijat bayi 

efektif untuk mengatasi masalah tidur pada bayi. Penelitian oleh Minarti dan Utami 

(2012) menyatakan bahwa ada pengaruh terapi pijat terhadap kualitas tidur pada bayi 

usia 3 sampai 6 bulan. Penelitian dengan hasil serupa telah dilakukan oleh Kurniadi 

(2020) dengan judul penelitian The Effect of Bima Traditional Baby Massage on Sleep 

Pattern among Infants aged 5-12 Months mendapatkan hasil wilcoxon test p<0.001 (< 

α=0,05) yang artinya terdapat pengaruh Pijat Bayi tradisional Bima terhadap Pola 

Tidur pada Bayi Umur 5-12 Bulan. Hal itu juga didukung dengan hasil penelitian 

bahwa dari 17 bayi yang diteliti didapatkan hasil bahwa ada perbedaan yang bermakna 

antara frekuensi terbangun bayi sebelum dan sesudah pemijatan (p = 0,001), Ada 

perbedaan yang bermakna antara lama terbangun sebelum dan sesudah pemijatan (p = 

0,046). Lama terbangun bayi dimalam hari sesudah pemijatan menurun 2,64 menit 

dari sebelum pemijatan (Dewi, Aminin, dan Gunnara, 2014). 

Selain meningkatkan kualitas tidur, terapi pijat bayi juga dapat meningkatkan 

kuantitas tidur pada bayi. Penelitian oleh Akib dan  Merina, (2018) mendapatkan hasil 

paired sample t-test menunjukan nilai pvalue = 0,000 (< α 0,05) yang artinya ada 

pengaruh pijat bayi terhadap kuantitas tidur bayi (3-6 bulan) di Desa Bedadung 

Kabupaten Jember. Terjadinya perbaikan kualitas tidur bayi dapat dilihat dari nilai 
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rata-rata kuantitas tidur bayi sebelum dilakukan pijat bayi adalah 12,52 jam/hari dan 

setelah dilakukan intervensi menjadi rata-rata 14,43 jam/hari. Penelitian lainnya juga 

menyebutkan bahwa dengan memberikan pijat bayi sebanyak dua kali dalam 

seminggu selama 4 minggu dapat meningkatkan durai tidur bayi. Data penelitian ini 

menunjukan bahwa sebelum intervensi rata-rata durasi tidur 1,167 dan setelah 

intervensi meningkat menjadi 1,857 dan secara statistik didapatkan nilai p value 0,000 

< α = 0,05 (Aswitami, dan Udayani, 2019). Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian 

oleh Mutyah dan Anggraini (2017) bahwa dengan memberikan terapi pijat sebanyak 6 

kali dalam 2 minggu pada bayi usia 6 sampai 12 bulan dapat meningkatkan kualitas 

dan kuantitas tidur bayi. Hasil uji statistik Spearman Rhow penelitian tersebut 

didapatkan didapatkan nilai kualitas tidur p=0,007 sedangkan kuantitas tidur p=0,034.. 

Penelitian Kusumastuti, Tamtomo, dan Salim (2016) menyatakan bahwa terapi 

pijat pada bayi usia 3 sampai 6 bulan dapat meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan 

perkembangan motoric kasar dan perkembangan motoric halus. Pijat bayi akan 

menstimulasi taktil bayi agar perkembangannnya bertambah pesat dan dengan mudah 

melakukan gerakan - gerakan terkoordinasi dan dapat membuat otot bayi menjadi 

lebih kuat. Sentuhan, taktil atau pijatan mempengaruhi produksi enzim ODC (ornithin 

decarboxylase), yaitu enzim yang menjadi petunjuk peka bagi pertumbuhan sel dan 

perkembangan jaringan, pengeluaran hormon pertumbuhan dan perkembangan. 

Adanya pengaruh pemebrian terapi pijat terhadap kualitas tidur tersebut sesuai dengan 

penelitian Tang dan Aras (2018) yang meneliti tentang Pengaruh pijat bayi terhadap 

kualitas tidur bayi usia 1–4 bulan. Tujuan penelitian ini adalah unttuk menguji 

keefektifan terapi pijat yang dilakukan sebanyak 6 kali selama 2 minggu terhadap 

kualitas tidur bayi. Bayi yang diiut sertakan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. 

Hasil penelitian menunjukanterapi pijat bayi efektif untuk meningkatkan kualitas tidur 
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bayi. Data menunjukan kualitas tidur bayi setelah dipijat meningkat menjadi kategori 

buruk 0%, cukup baik 26,7% dan baik 73,3% sedangkan sebelum dipijat kategori 

buruk 6,7%, cukup baik 60% dan baik 33,3%. Pada penelitian ini didapatkan 1 bayi 

mengalami kualitas tidur kategori buruk. Hal tersebut terjadi karena lingkungan tidak 

nyaman, aktivitas bayi bersama ibunya, dan kelelahan. 

Melalui pijat bayi, dimana ibu memberikan sentuhan disertai dengan penekanan 

lembut pada bayi akan menyebabkan ujung-ujung saraf yang terdapat di permukaan 

kulit bereaksi terhadap sentuhan. Selanjutnya saraf tersebut mengirimkan pesan-pesan 

ke otak melalui jaringan saraf yang berada di medula spinalis. Proses tersebut dapat 

menyebabkan perangsangan pada reseptor saraf sensorik perifer terutama reseptor 

tekanan. Rangsangan ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Perangsangan sistem 

saraf parasimpatis yang paling utama terlibat dalam proses tidur adalah beberapa area 

dalam saraf otonom parasimpatis nuclei rafe dan nukleus tractus solitarius, yang 

merupakan regio sensorik medula dan pons yang dilewati oleh sinyal sensorik viseral 

yang memasuki otak melalui sarafsaraf vagus dan glosovaringeus, juga menimbulkan 

keadaan tidur (Anggraini dan Sari, 2020). 

Pemijatan akan meningkatkan tonus vagal sehingga merangsang saraf vagus. 

Suplai saraf parasimpatis dihantarkan ke dan dari abdomen melalui saraf vagus. Saraf 

vagus adalah saraf kepala kesepuluh yang mengatur fungsi organ tubuh termasuk 

dibagian dada dan perut. Rangsangan pada saraf vagus (saraf parasimpatis) akan 

merangsang sel enterochromaffin dalam saluran gastrointestinal untuk mengeluarkan 

hormon serotonin. Serotonin dapat menginduksi rasa kantuk dan memberikan 

ketenangan (antidepressan) (Tang, dan Aras, 2018). Serotonin merupakan 

neurotransmiter utama yang berkaitan dengan timbulnya keadaan tidur dengan 

menekan aktivitas sistem pengaktivasi retikularis maupun aktivitas otak lainnya. 
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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. Hal ini disebabkan karena melatonin 

lebih banyak diproduksi pada keadaan gelap saat cahaya yang masuk ke mata 

berkurang (Suryati, Rizqiyah, dan Oktavianto, 2019). 

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian, pada bayi yang diberi 

perlakuan pemijatan, tidurnya lebih lama dengan frekuensi bangun yang lebih sedikit, 

selama tidur bayi tidak rewel, dan ketika bangun tidur bayi tampak ceria. Setelah 

diberikan intervensi pijat bayi, Frekuensi terbangun bayi dimalam hari sesudah 

pemijatan mengalami penurunan 0,82 kali dibandingkan sebelum pemijatan, selain itu 

lama terbangun bayi dimalam hari sesudah pemijatan menurun 2,64 menit dari 

sebelum pemijatan. Ketika proses pemijatan terdapat perubahan gelombang otak yaitu 

terjadinya penurunan gelombang alpha dan peningkatan gelombang beta serta theta 

yang dapat dilihat melalui penggunaan EEG (Elektroensefalografi) (Dewi, Aminin dan 

Gunnara (2014). 

Perubahan gelombang otak tersebut terjadi akibat terangsangnya aktivitas sistem 

saraf otonom parasimpatis nuclei rafe. Nuclei rafe adalah nukleus yang berasal dari 

rafe medial batang otak dan berproyeksi disebagian besar daerah otak, khususnya yang 

menuju radiks dorsalis medula spinalis dan menuju hipotalamus dimana salah satu 

fungsinya adalah menyekresikan hormon serotonin. Nuclei rafe adalah daerah 

perangsangan yang paling mencolok yang dapat menimbulkan keadaan tidur alami. 

Perangsangan saraf parasimpatis pada nuclei rafe akan mengakibatkan penurunan 

metabolisme tubuh, denyut nadi, tekanan darah, frekuensi pernapasan dan peningkatan 

sekresi serotonin (Minarti, dan Utami, 2012). 
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Nuclei rafe juga berproyeksi menuju ke hipotalamus, sehingga perangsangan 

pada nuclei rafe juga akan mengakibatkan perangsangan pada hipotalamus. 

Perangsangan pada hipotalamus menyebabkan disekresikanya Corticotropin Releasing 

Factor (CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary untuk meningkatkan 

produksi proopioidmelanocortin (POMC) sehingga produksi enkephalin oleh medula 

adrenal meningkat. Kelenjar pituitary juga menghasilkan endorphin sebagai 

neurotransmitter yang dapat mempengaruhi suasana hati menjadi rileks (Minarti, dan 

Utami, 2012). Peningkatan endorphin dan enkephalin menyebabkan tubuh menjadi 

rileks, dan menimbulkan perasaan tenang sehingga ketegangan berkurang dan 

memudahkan bayi untuk jatuh tidur. Dengan perasaan rileks dan tenang bayi akan 

lebih mudah untuk memperoleh tidur yang lelap dan berkualitas (Mutyah dan 

Anggraini, 2017). 

Berdasarkan 10 jurnal yang telah dianalisis terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas tidur pada pada bayi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengauhi yaitu usia. Semakin 

bertambahnya usia maka kualitas tidurnya semakin berkurang (Kurniadi, 2020). 

Kondisi kesehatan bayi seperti penelitian yang dilakukan oleh penelitian ada 2 

responden (no.1 dan no. 4) yang mengalami sakit influenza, batuk dan demam dan 

penyakit fisik lainnya yang menyebabkan ketidak nyamanan bayi seperti nyeri, stres 

emosional seperti kecemasan (Minarti dan Utami, 2012; Anggraini dan Sari, 2020) 

Faktor eksternal diantaranya adalah faktor lingkungan yang ramai dan tidak 

kondusif, ventilasi yang kurang baik, suhu kamar bayi yang cenderung pengap, tempat 

tidur yang sempit dan keras kekerasan cendrung akan mengganggu aktivitas tidur bayi  

(Dewi, Aminin dan Gunnara, 2014; Tang dan Aras, 2018). Posisi tidur bayi 

mempengaruhi kualitas tidur pada bayi, posisi terlentang adalah posisi paling aman 
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untuk mengurangi resiko terjadinya sudden infant death syndrome (SIDS). Kebiasaan 

minum susu sebelum tidur, dimana susu mengandung alfa protein yang dapat 

meningkatkan kadar triptophan. Triptophan merupakan prekursor dari hormon 

melatonin dan serotonin yang bertugas sebagai penghubung antar syaraf 

(neurotransmitter) serta pengatur kebiasaan (neurobehavioral). Sehingga selain 

berpengaruh pada pola kesadaran, persepsi dan rasa sakit juga akan berpengaruh 

terhadap pola tidur (Minarti dan Utami, 2012). Kelelahan yang diakibatkan bermain, 

asupan makanan dan kalori (Anggraini dan Sari, 2020). Selain itu aktivitas bayi juga 

ikut mempengaruhi kualitas tidur dimana ketika pada siang hari bayi dibawa oleh 

ibunya beraktivitas di luar rumah dalam waktu yang lama sehingga bayi sering 

terbangun pada malam hari dan lama terbangunnya lebih dari 1 jam (Tang dan Aras, 

2018). Bayi tidur bersama orang tuanya juga berpengaruh terhadap kualitas tidur bayi, 

dimana hal ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah dapat mempermudah 

pemberian ASI dan dapat memberikan respon yang cepat saat bayi menangis dan 

memungkinkan ibu untuk lebih mudah memprediksi bahaya jika terjadi perhentian 

nafas. (Suryati, Rizqiyah dan Oktavianto, 2019). 

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dari artikel yang dibahas dalam literature 

review ini pijat bayi tidak hanya dapat diberikan pada bayi yang sehat tetapi pada bayi 

yang mengalami batuk pilek pijat juga dapat diberikan dan terbukti berdasarkan 

paparan diatas pijat memiliki pengaruh terhadap kualitas tidur bayi. walaupun terdapat 

perbedaan pada sampel yang digunakan, artikel tersebut ini memiliki kesamaan hasil 

yaitu menyatakan bahwa pijat bayi dapat meningkatkan kualitas tidur bayi. Maka dari 

itu dapat dibuktikan bahwa pijat bayi memiliki manfaat yang baik bagi bayi. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

 

Pada Skripsi ini menggunakan metode Studi Dokumentasi, penulis menelusuri 

Jurnal – Jurnal yang terkait dengan Pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi, 

keterbatasan pada skripsi ini yaitu, penulis tidak banyak mendapatkan jurnal jenis 

penelitian yang sama dan berkaitan tentang Pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur 

bayi , sehingga ada beberapa  jurnal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di tujuan.
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