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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari upaya membangun 

manusia seutuhnya antara lain melalui upaya kesehatan anak yang meliputi 

kelangsungan hidup anak, meningkatkan kualitas hidup anak dan perlindungan 

anak. Anak merupakan investasi bangsa di masa depan yang harus dipenuhi hak-

haknya tidak terkecuali hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas 

akan lebih baik dilakukan pada masa periode krisis yaitu sampai usia 2 tahun. 

Sehingga pada baduta sangat dibutuhkan stimulasi untuk tercapainya tumbuh 

kembang yang optimal. Salah satu bentuk stimulasi yang dapat diberikan yaitu 

teknik manual berupa stimulasi pijat. Stimulasi pijat dapat mempererat 

ikatan/bounding antara orang tua dan anak sebagai bahasa sentuhan cinta. 

(Kemenkes, 2016). 

Salah satu sentuhan yang dikenal memberikan banyak manfaat adalah pijat 

bayi. Pijat bayi disebut juga terapi sentuh, dikatakan terapi sentuh karena melalui 

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

hatinya. Sentuhan ibu kepada bayinya dengan memberikan pijatan-pijatan ringan 

segera setelah kelahiran merupakan suatu kontak tubuh kelanjutan yang diperlukan 

bayi untuk mempertahankan rasa aman dan nyaman (Riksani, 2017). 
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tentang izin dan Praktik Bidan menyebutkan bahwa Bidan berwenang memantau 

tumbuh kembang bayi melalui deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang. Salah 

satu bentuk stimulasi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adalah dengan 

pijat bayi. Pijat biasa disebut dengan Stimulus Touch. Pijat dapat diartikan sebagai 

sentuhan komunikasi yang nyaman antara Ibu dan bayi. Jadi, pijat ini merupakan 

suatu pengungkapan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak melalui 

sentuhan pada kulit yang dapat memberikan dampak sangat luar biasa. Hal ini 

karena, sentuhan dan pelukan merupakan salah satu kebutuhan dasar bayi (Dewi, 

2016). 

Banyak diantara ibu, ayah atau anggota keluarga lain belum mengetahui 

manfaat dari pijat. Mereka beranggapan bahwa pijat hanya dilakukan sebagai terapi 

untuk menyembuhkan penyakit. Pada kenyataannya, pijatan yang dilakukan ibu, 

ayah atau anggota keluarga lain merupakan pijatan terbaik karena terbukti dapat 

menghasilkan perubahan fisiologis yang menguntungkan terutama bisa memenuhi 

kebutuhan kasih sayang. Sentuhan yang diberikan oleh ibu selama pemijatan akan 

direspon oleh bayi sebagai bentuk perlindungan, kasih sayang, perhatian dan 

ungkapan cinta yang tulus (Riksani, 2017). 

Pijat bayi yang ada di Indonesia saat ini adalah berbentuk “Touch Therapy” 

yang dikembangkan oleh Prof. Tiffany di USA oleh Johnson and Johnson, di Touch 

Reaserch Institute Amerika telah dilakukan penelitian pada sekelompok anak yang 

dilakukan pemijatan mengalami perubahan gelombang otak. Pada sekelompok anak 

tersebut dilakukan pemijatan selama 2 x 15 menit dalam jangka waktu 5 minggu 

mengalami 50% perubahan gelombang otak dibanding sebelum dipijat, perubahan 

gelombang otak ini terjadi dengan cara menurunkan gelombang alpha dan 
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meningkatkan gelombang beta serta tetha sehingga bayi akan tertidur lebih lelap 

(Roesli, 2016). 

Selain itu pijat merupakan rangsangan sensorik, motorik dan kognitif. 

Lewat pijat akan tercipta suatu hubungan khusus yang positif antara orang tua dan 

bayi. Itu sebabnya, pijat sebaiknya dilakukan oleh orang tua, keluarga atau paling 

tidak pengasuh yang sehari-hari merawatnya (Prasetyono, 2019). Semakin tinggi 

frekuensi sentuhan, semakin dekat hubungan batin yang terjalin antara bayi dan 

orang terdekatnya. Sentuhan yang dihadirkan pada bayi dalam bentuk pijatan 

lembut sebaiknya dilakukan oleh orang-orang terdekat bayi seperti Ibu, Ayah, 

Kakek, atau Nenek. Keuntungan pijat yang dilakukan sendiri oleh ibu yaitu ketika 

ibu memijat bayinya, akan memberikan sebuah pengalaman yang unik, yakni 

kesempatan untuk berada dekat dengan bayi, merasakan kulitnya, dan mampu 

menciptakan ikatan, serta mengurangi tingkat stres pada ibu (Dewi, 2016).  

Kurangnya Informasi dan pengetahuan orang tua terhadap pijat, menjadikan 

banyak orang tua menganggap pijat bukanlah sebuah bentuk terapi ilmiah sekaligus 

alamiah bagi bayi. Sebagian besar Ibu-ibu berpendapat pijat hanya perlu dilakukan 

ketika anaknya mengalami sakit flu dan masuk angin (Handayani, et al., 2017). 

Salah satu manfaat pijat bayi yaitu membantu sistem kekebalan tubuh bayi, 

membantu melatih relaksasi, membuat tidur lebih lelap, serta mebantu pengaruh 

sistem pencernaan dan pernapasan. Pemijatan juga mengoptimalkan tumbuh 

kembang bayi dengan resiko tinggi (Prasetyono, 2019).  

Fakta dan kenyataan di masyarakat saat ini, walaupun pijat baduta 

mempunyai manfaat yang besar bagi bayi dan ibu bila dilakukan secara mandiri, 

namun saat ini ibu belum mau memijat bayinya sendiri dengan alasan takut jika 
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salah dan kurang puas jika dipijat sendiri oleh ibu. Penyebab dalam hal ini adalah 

kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pelaksanaan pijat baduta secara 

mandiri. 

Pengetahuan dapat ditingkatkan dengan penyuluhan tanpa alat peraga 

(ceramah) maupun menggunakan alat peraga. Metode ceramah merupakan metode 

yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan metode ceramah juga 

dapat diikuti dengan sasaran dalam jumlahnya besar dan mudah dilakukan 

(Djamarah, 2017).  

Alat yang digunakan untuk menyampaikan penyuluhan tentang pijat baduta 

ialah alat peraga. Alat peraga berfungsi untuk membantu dan memperagakan 

sesuatu dalam peroses pengajaran. Menurut Notoatmodjo (2017), alat peraga akan 

sangat membantu di dalam melakukan penyuluhan agar pesan-pesan kesehatan 

dapat disampaikan lebih jelas dan masyarakat sasaran dapat menerima pesan 

tersebut dengan jelas dan tepat. Power point dan leaflet merupakan salah satu alat 

peraga yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memaparkan atau 

mempresentasikan sebuah materi tertentu. 

Melihat perkembangan kesehatan yang semakin pesat, akhirnya pemerintah 

melegalkan terapi komplementer sebagai salah satu praktek dalam pelayanan 

kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI No.103, 2014). Ditetapkannya 

terapi komplementer seperti pijat bayi sebagai salah satu praktik kewirausahaan, 

mendorong banyak tenaga kesehatan berminat untuk membuka pelayanan 

kesehatan komplementer seperti spa bayi sehingga banyak masyarakat yang justru 

lebih memilih untuk melakukan pijat bayi pada tenaga kesehatan. 

Hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan di PMB Luh Ayu Koriawati 
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pada tanggal 02 Februari 2021 diperoleh hasil bahwa jumlah balita usia 0-24 bulan 

terdapat 75 balita yang berkunjung pada bulan Januari. Hasil wawancara yang 

dilakukan pada 10 (13,15%) ibu, terdapat 2 ibu mengetahui tentang pijat baduta 

dapat meningkatkan berat badan dan agar bayi tidak rewel, 8 ibu tidak mengerti 

tentang pijat baduta dan masih takut melakukan pijat bayi. Berdasarkan uraian di 

atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Perbedaan Pengetahuan Ibu Tentang Pijat Baduta Sebelum Dan Sesudah 

Diberikan Penyuluhan” di PMB Luh Ayu Koriawati. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah terdapat perbedaan pengetahuan ibu tentang pijat baduta antara 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan di PMB Luh Ayu Koriawati?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui perbedaan 

pengetahuan ibu tentang pijat baduta sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan di 

PMB Luh Ayu Koriawati. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan 

pengetahuan ibu tentang pijat baduta sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan di 

PMB Luh Ayu Koriawati antara lain: 

a. Mengetahui pengetahuan ibu sebelum diberikan penyuluhan tentang pijat 
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baduta di PMB Luh Ayu Koriawati. 

b. Mengetahui pengetahuan ibu sesudah diberikan penyuluhan tentang pijat 

baduta di PMB Luh Ayu Koriawati. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan di PMB Luh Ayu Koriawati. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pertimbangan masukan, 

menambah wawasan dan pengalaman khususnya dibidang kesehatan bayi berkaitan 

dengan pijat baduta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi ibu 

Manfaat bagi ibu yang memiliki bayi adalah untuk menambah pengetahuan 

ibu tentang pijat bayi bahwa pijat bayi sangat bermanfaat bagi kesehatan bayi. 

b. Manfaat bagi Poltekes Kemenkes Denpasar 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi 

Kebidanan dan Perpustakaan Poltekes Kemenkes Denpasar sebagai salah satu 

bahan masukan dan informasi tentang perbedaan pengetahuan ibu tentang pijat 

baduta sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan di PMB Luh Ayu Koriawati 

c. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi bagi peneliti 

lain yang mempunyai topik pijat baduta, sehingga dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai topik ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi 
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awal bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian yang sama. 

d. Manfaat bagi tenaga kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna supaya tenaga kesehatan lebih 

mengetahui apa itu pijat baduta dan lebih meningkatkan pelayanan pijat baduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


