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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan pancainderanya. Pengetahuan sangat berbeda dengan kepercayaan 

(beliefs), takhayul (supertition), dan penerangan-penerangan yang keliru 

(misinformation). Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan 

pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. Pengetahuan juga merupakan, 

hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah 

dialami baik secara sengaja maupun tidak disengaja dan ini terjadi setelah orang 

melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan akan lebih lama daripada perilaku yang tidak didasari 

oleh pengetahuan (misalnya perilaku karena paksaan atau adanya aturan wajib) 

(Mubarak, 2017). 

Pengetahuan menurut Notoatmodjo adalah hasil tahu yang terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan atau kognitif yang merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan fisik dalam menumbuhkan rasa percaya 

diri maupun dengan dorongan sikap perilaku setiap orang sehingga dapat dikatakan 
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bahwa pengetahuan merupakan stimulasi terhadap tindakan seseorang 

(Notoatmodjo, 2011). 

Pengetahuan didapatkan secara formal maupun informal. Pengetahuan 

formal ini diperoleh dari pendidikan sekolah, sedangkan pendidikan informal 

diperoleh dari luar sekolah seperti lingkungan keluarga, orang lain dalam pergaulan 

sehari-hari dan dapat juga diperoleh dari media informasi yaitu media cetak, seperti 

buku, majalah, leaflet dan media elektronik seperti televisi, radio dan internet. 

Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Pengetahuan tersebut diperoleh dari pengetahuan langsung maupun melalui 

pengalaman orang lain. Pengetahuan atau kognitif maupun prediksi yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang.Pengetahuan seseorang dipengaruhi 

oleh banyak faktor yaitu pendidikan, umur, paritas, semua faktor ini saling terkait, 

sehingga memungkinkan seseorang untuk berpikir tentang penyelesaian masalah 

atau hal yang dihadapinya.  

2. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan yang dicakup dalam domain 

kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu:  

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 
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tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

a. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara 

benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan terhadap objek yang dipelajari. 

b. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

c. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi 

tersebut dan masih ada kaitannya satu satu lain. Kemampuan analisis ini dapat 

dilihat dari penggunaan kata kerja seperti dalam menggambarkan, membedakn, 

memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

d. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagianbagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan 

kata lainsynthetis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada. 
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e. Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penelitian terhadap suatu materi atau objek penelitian tersebut didasarkan 

kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Dalam proses seseorang mengetahui akan dipengaruhi oleh beberapa hal 

atau faktor, Notoatmodjo 2011 mengemukakan faktor yang mempengaruhi 

digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal: 

a. Faktor Internal 

1) Jasmani  

Faktor jasmani diantaranya adalah kesehatan indera seseorang. 

2) Rohani 

Faktor rohani diantaranya adalah kesehatan psikis, intelektual, psikomotor, 

serta kondisi afektif dan kognitif individu. 

b. Faktor Eksternal 

1) Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam member respon 

terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan 

member respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang, akan berpikir 

sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh dari gagasan tersebut. 

2) Paparan dari media massa 

Melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, berbagai informasi 

dapat diterima oleh masyarakat, sehingga seseorang yang lebih sering terpapar 

media massa (TV, radio, majalah, pamphlet, dll) akan memperoleh lebih banyak 
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jika dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar informasi media. Hal ini berarti 

paparan media mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.  

3) Ekonomi 

Dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan sekunder, 

keluarga dengan status ekonomi yang baik akan mudah tercukupi dibanding 

keluarga dengan status ekonpmi yang lebih rendah. Hal ini akan mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan akan informasi pengetahuan yang termasuk kebutuhan 

sekunder. 

4) Hubungan Sosial 

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan saling 

berinteraksi antara satu dengan yang lain. Individu yang dapat berinteraksi secara 

kontinyu akan lebih besar terpapar informasi, sementara faktor hubungan sosial 

juga mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikan untuk menerima 

pesan menurut model komunikasi media. 

5) Pengalaman 

Pengalaman seseorang tentang berbagai hal dapat diperoleh dari lingkungan 

kehidupan dalam proses perkembangannya, misalnya seseorang mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang mendidik, seperti seminar dan berorganisasi, sehingga 

dapat memperluas pengalamannya karena dari berbagai kegiatan-kegiatan tersebut, 

informasi tentang suatu hal dapat diperoleh.  

3. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Berdasarkan Notoatmodjo (2016) dalam memperoleh pengetahuan ada 

beberapa cara yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Cara Tradisional untuk Memperoleh Pengetahuan 

1) Cara Coba Salah (Trial and Error) 

Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemnungkinan dalam 

memecahkan masalah apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba 

kemungkinan yang lain. 

2) Cara Kekuasaan atau Otoritas 

Dimana pengetahuan diperoleh berdasarkan pada kekuasaan atau otoritas, 

baik tradisi, otoritas pimpinan agama, maupun ahli ilmu pengetahuan. 

3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 

4) Secara Kebetulan 

Cara ini terjadi secara kebetulan karena tidak disengaja oleh orang yang 

bersangkutan. 

5) Melalui Jalan Pikiran 

Yaitu manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam 

memperoleh pengetahuan. 

6) Kebenaran secara Intuitif 

Hal ini diperoleh manusia secara cepat melalui proses di luar kesadaran 

tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. 

7) Cara Akal Sehat (Common Sense) 

Akal sehat atau common sense kadang-kadang dapat menemukan teori atau 

kebenaran. 
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8) Kebenaran Melalui Wahyu 

Yaitu suatu kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan. Kebenaran ini harus 

diterima dan diyakini oleh pengikut-pengikut agama yang bersangkutan, terlepas 

dari apakah kebenaran tersebut rasional atau tidak. 

b. Cara Modern Dalam Memperoleh Pengetahuan 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini 

lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah. Dalam 

melakukan pengukuran pengetahuan, yakni dapat dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung (wawancara) atau melalui pertanyaan-

pertanyaan yang tertulis atau angket sesuai dengan materi yang ingin diukur dari 

subjek atau responden (Notoatmodjo,2011). 

4. Pengukuran Pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau dengan 

cara memberikan angket atau kuisioner dan menanyakan tentang materi yang 

diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin 

kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan berikut 

(Notoatmodjo, 2011) : 

a. Tingkat pengetahuan baik bila skor > 76%-100% 

b. Tingkat pengetahuan cukup bila skor 56%-75% 

c. Tingkat pengetahuan kurang bila skor <56% 

 

B. Pijat Baduta 

1. Pengertian Pijat Baduta 

Baduta adalah sebutan yang ditujukan untuk anak usia bawah dua tahun atau 
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sekitar 0-24 bulan (Depkes RI, 2006). Pijat adalah suatu pengungkapan rasa kasih 

sayang antara orang tua dengan anak lewat sentuhan pada kulit yang dapat 

memberikan dampak yang sangat luar biasa (Dewi, 2017). Sedangkan menurut 

Santi (2017) pijat bayi adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang 

dipraktekan sejak berabad-abad silam. Pengaruh positif sentuhan pada proses 

tumbuh kembang anak telah lama dikenal manusia. Namun, penelitian ilmiah 

tentang hal ini masih belum banyak dilakukan. Kulit merupakan organ tubuh 

manusia yang berfungsi sebagai reseptor terluas yang dimiliki manusia. Sensasi 

sentuh/raba adalah indera yang aktif berfungsi sejak dini. Oleh karena itu, sejak 

dalam kandungan janin telah dapat merasakan belaian hangat cairan ketuban.  

Pengalaman pijat pertama yang dialami manusia ialah pada waktu 

dilahirkan yaitu pada waktu melalui jalan lahir si ibu. Proses kelahiran adalah suatu 

pengalaman traumatik bagi bayi karena bayi yang lahir harus meninggalkan rahim 

yang hangat, aman dan nyaman dan dengan keterbatasan ruang gerak menuju 

kesuatu dunia dengan kebebasan gerak tanpa batas, yang menakutkan, tanpa 

sentuhan-sentuhan yang aman dan nyaman disekelilingnya, seperti halnya ketika 

berada didalam rahim (Surinih, 2019). 

2. Mekanisme Dasar Pijat  

Suatu hal sangat menarik pada penelitian tentang pemijatan bayi adalah 

penelitian tentang mekanika dasar pemijatan. Mekanisme dasar dari pijat bayi 

belum banyak diketahui. Walaupun demikian, saat ini para pakar sudah mempunyai 

beberapa teori tentang mekanisme ini serta mulai menemukan jawabannya. Pijatan 

dapat mengubah gelombang otak, pijat akan membuat bayi tidur lebih lelap dan 

meningkatkan kesiagaan (alertnes) atau konsentrasi. Hal ini disebabkan pijatan 



16 
 

akan mengubah gelombang otak. Pengubahan ini terjadi dengan cara menurunkan 

gelombang alpha dan meningkatkan gelombang betha serta tetha, yang ada 

dibuktikan dengan menggunakan EEG (electro encephalogram) (Roesli, 2018). 

3. Manfaat Pijat  

Secara umum, berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan saat 

melakukan pijat bayi (Dewi, 2015): 

a. Membantu perkembangan sistem imun tubuh, 

b. Merelasasikan tubuh bayi, 

c. Membantu mengatasi gangguan tidur sehingga bayi dapat tidur dengan nyaman 

dan nyenyak, 

d. Meningkatkan proses pertumbuhan bayi, 

e. Menumbuhkan perasaan positif pada bayi, 

f. Mencegah resiko gangguan pencernaan dan serangan kolik lainnya,  

g. Memudahkan buang air besar sehingga perut bayi menjadi lega,  

h. Memperlancar peredaran darah serta menambah energi bayi, 

i. Mempererat ikatan kasih sayang antara bayi dan orangtua melalui sentuhan dan 

pijatan serta adanya kontak mata antara bayi dan orang tua akan menambah 

kuatnya kontak batin keduanya. 

Selain itu Menurut Pedoman Pijat Stimulasi Baduta Kemenkes (2016), 

manfaat stimulasi pijat baduta: 

a. Manfaat bagi anak baduta: 

1) Mendapat perhatian langsung dari orangtua, sekaligus mendapatkan stimulasi 

multi sensor (raba, tekan, pendengaran dan penglihatan) 

2) Membantu untuk relaksasi 
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3) Membantu tidur lelap 

4) Menurunkan hormone stress 

5) Membantu pengaturan sistem pencernaan yang mempengaruhi peningkatan 

berat badan 

6) Meningkatkan daya tahan tubuh 

b. Manfaat bagi orang tua: 

1) Memberikan perhatian special dan mempererat ikatan/bounding 

2) Membantu orangtua mengetahui bahasa (isyarat) non verbal anak baduta 

3) Membuat rasa percaya diri dalam mengasuh anak baduta 

4) Meningkatkan komunikasi orangtua dan anak baduta 

5) Meningkatkan kemampuan orangtua membantu anak baduta untuk relaksasi 

6) Meredakan stress orangtua 

7) Membuat suasana yang menyenangkan 

8) Meningkatkan produksi ASI (frekuensi anak baduta menyusu lebih sering) 

Secara spesifik, penulis membagi manfaat pijat bayi kedalam 3 aspek besar, 

yakni aspek kesehatan, psikologis, (ikatan antara orang tua dan bayi), dan 

pertumbuhan bayi berikut ini ulasan selengkapnya (Prasetyono, 2019). 

a. Aspek Kesehatan 

1) Meningkatkan daya tahan tubuh  

Menurut penelitian para ahli di Fakultas Kedokteran Universitas Miami 

yang dipimpin oleh Tiffany M. Field, Ph.D menyatakan bahwa bayi yang dipijat 

selama 5 hari saja akan mampu meningkatkan daya tahan tubuhnya sebesar 40% 

dibandingkan dengan bayibayi yang tidak dipijat. 
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2) Merangsang Saraf Vagus 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiffany Field di Florida, 

menyatakan bahwa pijat bayi yang dilakukan secara rutin bisa merangsang kerja 

saraf vagus. Saraf vagus berfungsi meningkatkan daya peristaltik, yaitu gerakan 

kontraksi berirama diperut dan usus yang menggerakkan makanan melewati saluran 

pencernaan sehingga akan menstimulasi dan membantu kesehatan saluran 

pencernaan bayi.  

3) Meningkatkan Produksi Asi 

Berdasarkan penelitian Chyntia Mersmann, ibu yang memijat bayinya 

mampu memproduksi asi perah lebih banyak dibandingkan dengan kelompok ibu 

yang tidak memijat bayinya. Pada saat menyusui bayinya, mereka merasa 

kewalahan karena asi terus menerus memetes dari payudara yang tidak disusukan. 

Jadi, pijat bayi dapat meningkatkan jumlah asi sehingga periode waktu pemberian 

asi secara esklusif dapat ditingkatkan khususnya oleh ibu-ibu karir. 

4) Mengatasi sakit perut (Kolik) 

Untuk mengurangi kolik ini, para orang tua dianjurka untuk memijat 

bayinya pada waktu kolic berlangsung dan pada waktu menjelang tidur.Para 

peneliti juga menemuka bayi yang dipijat bermanfaat pada interaksi dengan orang 

tuanya menjadi lebih positif, merasa gelisah berkurang, dan dapat lebih teratur 

tidur/bangunnya. 

5) Mengatasi Asma 

Pijat merupakan terapi umum untuk proses relaksasi sekarang ini peneliti 

melakukan penelitian yang meninjau secara berlangsung efek yang ditimbulkan 

dari dilakukannya pijat bayi kepada bayi maupun remaja. Hasilnya menunjukkan 
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bahwa tingkat kegelisahan dan depresi menurun dengan dilakukannya pijat. Selain 

itu, manfaat lainnya adalah berkurangnya angka serangan asma dan gangguan pada 

saluran pernapasan selain itu, kerja paru-paru pun dipengaruhi aktivitas dan serat-

serat nervus vagus. 

6) Mengurangi komplikasi  

Komplikasi penyakit sangat mungkin terjadi pada semua orang, salah 

satunya pada bayi-bayi yang terlahir dari ibu pecandu kokain. Manfaat lain yang 

didapatkan dari pijat bayi adalah berkurangnya komplikasi dan kenaikan berat 

badan yang lebih baik terjadi pada bayi-bayi yang dipijat, 

7) Meningkatkan kualitas tidur 

Setelah dipijat, bayi akan merasa nyaman. Dengan begitu, bayi akan tidur 

lebih lama dan lebih nyenyak. 

b. Aspek Psikologis 

1) Sentuhan ibu membuat bayi merasa nyaman Kulit merupakan organ-organ 

tubuh yang berfungsi sebagai reseptor terluas yang dimiliki manusia.Sensasi 

sentuh / raba adalah indera yang aktif berfungsi sejak awal.Oleh karena itu, 

sejak dalam kandungan, janin telah dapat merasakan bagian hangat cairan 

ketuban. 

2) Membina ikatan kasih-sayang orang tua anak (Bounding) Sentuhan dan 

pandangan kasih orang tua kepada bayinya akan mengalirkan kekuatan jalinan 

kasih diantara keduanya. semua ini akan menjadi penentu bagi anak untuk 

secara potensial menjadi anak berbakti, berbudi pekerti, dan memiliki rasa 

percaya diri yang bagus. 

3) Orangtua yang masih remaja Orangtua yang masih remaja, umumnya tidak 
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atau belum siap untuk menjadi orang tua karena mereka sendiri belum cukup 

dewasa. Pada kasus seperti ini pijat bayi yang akan meningkatkan kepercayaan 

diri mereka, meningkatkan rasa penerimaan atas keadaannya menjadi orang 

tua, dan meningkatkan harga diri mereka sebagai orang tua. 

4) Menjalin kedekatan antara orang tua angkat dengan bayi Karena tidak pernah 

mengandung bayi yang diangkat, orang tua angkat tidak merasakan kedekatan 

dengan bayinya sebelum bayi ini dilahirkan. Pijat bayi akan membantu 

menciptakan ikatan yang lebih kuat antara orang tua angkat dengan bayinya. 

Mereka akan lebih cepat mengenal dan merasakan bahwa mereka saling terikat 

dalam satu keluarga.  

5) Mengembangkan Komunikasi Sentuhan adalah bentuk komunikasi pertama 

yang anda miliki dengan bayi. Sentuhan bayi berarti berbicara. Pijat bayi 

menggabungkan aspek kedekatan yaitu kontak mata, saling tersenyum, dan 

ekspresi wajah yang lain. Sentuhan adalah bentuk komunikasi pertama yang 

anda miliki dengan bayi. Sentuhan bayi berarti berbicara. Pijat bayi 

menggabungkan aspek kedekatan yaitu kontak mata, saling tersenyum, dan 

espresi wajah yang lain. 

6) Bedah Caesar Ibu yang melahirkan bayi dengan cara bedah caesar kurang 

mendapat rangsangan seperti bayi yang dilahirkan normal. Dan ini dapat 

menjadi penghambat kedekatan hubungan kasih sayang antara ibu dengan 

bayinya. Bayi yang lahir dengan cara ini umumnya sangat rentan karena 

pengaruh obat-obatan yang diberikan pada ibu. Untuk beberapa waktu 

mungkin, ibu dan bayi tidak akan bersama-sama dan artinya akan dibutuhkan 

waktu yang cukup lama lagi untuk menjalin hubungan ibu dan bayi. Pijat bayi 
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dapat dijadikan mediator untuk menyatukan kedekatan antara orangtua dengan 

bayinya, serta akan menolong mereka melepaskan perasaan-perasaan negatif 

tersebut. 

4. Kapan Baduta Dipijat 

Banyak dari orang tua yang merasa ragu untuk memijatkan bayinya. Ini 

cukup beralasan karena disamping masih terlalu kecil, juga tulang bayi belum 

cukup kuat untuk dilakukan pemijatan. Keraguan ini hendaknya bisa ditepis karena 

pijat pada bayi sangatlah berbeda dengan pijat orang dewasa. Memijat bayi dapat 

dimulai kapan saja sesuai dengan keinginan. Bayi akan mendapat keuntungan lebih 

besar bila pemijatan dilakukan tiap hari sejak lahir sampai usia enam atau tujuh 

bulan (Prasetyono, 2017). 

Sebaiknya pemijatan dilakukan pagi hari sebelum mandi, atau bisa juga 

malam hari sebelum bayi tidur, karena aktivitas bayi sepanjang hari yang cukup 

melelahkan tentunya bayi juga perlu relaksasi agar otot-ototnya menjadi kendur 

kembali, sehingga bayi dapat tidur lebih nyenyak dan tenang. Tindakan pijat 

dikurangi seiring dengan bertambahnya usia bayi (Riksani, 2017). 

Pemijatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus. Namun, 

harus diingat bahwa yang dipijat adalah seorang bayi yang tulangnya belum cukup 

kuat untuk dilakukan penekanan seperti dalam pijat orang dewasa.Sebelum memijat 

pastikan tangan anda bersih dan hangat. Periksa kuku dan perhiasan untuk 

menghindari goresan pada kulit bayi (Riksani, 2017). 

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan hendak memijat bayi 

(Prasetyono, 2017): 

a. Mencuci tangan dan tangan dalam keadaan hangat. 
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b. Hindari kuku panjang dan perhiasan yang bisa menggores kulit bayi.  

c. Jangan memijat segera setelah bayi selesai makan. 

d. Jangan sekali-kali membangunkan bayi hanya untuk dipijat. 

e. Jangan memijat bayi yang sedang tidak sehat, atau tak mau dipijat. 

f. Jangan memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. 

g. Jangan memaksa bayi untuk dipijat, tetapi lakukan dengan gembira dan 

menyenangkan. 

h. Jangan menggunakan balsem atau minyak tawon untuk pemijatan, tetapi 

sebaiknya gunakan minyak telon atau baby oil. 

i. Persiapkan dulu perlengkapan bayi seperti handuk, popok, baju ganti, dan baby 

oil atau baby lotion.  

j. Gunakan perlak atau alas yang mempunyai permukaan yang rata, lembut, dan 

bersih untuk membaringkan bayi.  

k. Pilihlah ruangan yang nyaman, hangat, dan tidak pengap untuk kegiatan ini. 

Lakukan secara menggembirakan bagi anda maupun dibayi. 

Menurut Pedoman Pijat Stimulasi Baduta Kemenkes (2016), persiapan 

yang harus dilakukan sebelum memijat adalah: 

a. Ruangan disesuaikan dengan kenyaman anak baduta 

b. Menyediakan waktu yang cukup 

c. Pemijatan sebaiknya dilakukan setiap hari 

d. Menggunakan alas rata dan lembut 

e. Menyediakan minyak yang tidak mengiritasi 

f. Kuku pendek dan tidak memakai perhiasan saat memijat 

g. Pemijat mencuci tangan dengan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar: 
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1) Basahi tangan seluruhnya dengan air bersih dan mengalir 

2) Gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan dan sela jari-jari 

3) Bersihkan bagian bawah kuku-kuku 

4) Bilas tangan dengan air bersihmengalir 

5) Keringkan tangan dengan handuk/tissue atau keringkan dengan 

udara/dianginkan 

h. Posisi pemijat senyaman mungkin 

5. Hal yang Harus Dihindari 

Menurut Pedoman Pijat Stimulasi Baduta Kemenkes (2016), hal-hal yang 

harus diperhatikan/dihindari sebelum melakukan Pijat Baduta: 

a. Hindari memijat daerah kepala. 

b. Hindari memijat anak setelah makan atau disusui. 

c. Hindari membangunkan anak hanya untuk dipijat. 

d. Hindari memijat anak sakit. 

e. Hindari memijat anak dengan paksa. 

f. Hindari memaksakan posisi stimulasi pijatan tertentu. 

g. Hindari pemakaian minyak di sekitar mata dan selaput lender. 

6. Tata Cara Memijat  

Stimulasi pijatan dilakukan sekitar 15menit dengan pengulangan setiap 

gerakan 5-10kali. Stimulasi diberikan secara rutin 3-5kali dalam seminggu dan 

sebaiknya orang tua menjadikan stimulasi sebagai suatu rutinitas. Untuk 

mendapatkan manfaat yang optimal, pemijatan bayi tidak bisa dilakukan secara 

sembarangan. Ada cara rambu-rambu yang mesti diperhatikan (Roesli, 2017). 

a. Bayi Umur 0-1 Bulan 
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Gerakan yang dilakukan lebih mendekati usapan-usapan halus. Sebelum tali 

pusat bayi lepas, sebaiknya tidak dilakukan pemijatan di daerah perut. 

b. Bayi Umur 1-3 Bulan 

Gerakan memijat dilakukan dengan halus disertai tekanan ringan dalam waktu 

yang lebih singkat. 

c. Bayi Umur 3 Bulan-Anak 

Umur 3 Tahun Seluruh gerakan dilakukan dengan tekanan dan waktu sekitar 

15 menit. Lumurkan sesering mungkin minyak atau baby oil atau lotion yang 

lembut sebelum dan selama pemijatan. Setelah itu, lakukan gerakan pembukaan 

berupa sentuhan ringan di sepanjang sisi muka bayi atau usaplah rambutnya. 

Gerakan pembuka ini untuk memberitahukan bahwa waktu pemijatan akan segera 

dilakukan padanya (Roesli, 2017). 

7. Teknik Memijat Baduta 

Menurut Pedoman Pijat Stimulasi Baduta Kemenkes (2016), teknik yang 

dianjurkan untuk memijat bayi adalah: 

a. Stimulasi Pijatan Wajah 

1) Usapan Muka  

Mengusap dengan kasih sayang dimulai dari garis tengah wajah ke arah 

telinga. 

2) Stimulasi pijatan alis 

Pijat daerah di atas alis dari tengah ke samping menggunakan kedua ibu jari. 

3) Senyuman 

a) Pijat diatas mulut anak menggunakan ibu jari dari tengah ke samping 

menyusuri tulang pipi seperti senyuman. 
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b) Pijat di atas dagu mulai dari tengah ke samping menuju ke arah pipi seolah 

membuat anak tersenyum. 

4) Stimulasi pijatan sudut mata (pangkal hidung) 

Pijat mulai dari kedua sudut mata bagian dalam turun melewati pangkal 

hidung, sampai tulang pipi, dengan gerakan memutar perlahan menggunakan ibu 

jari atau jari telunjuk. 

5) Stimulasi pijatan rahang 

Akhiri stimulasi pijatan wajah dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil 

mulai dari daerah di bawah telinga, menyusuri rahang kea rah dagu secara lembut 

menggunakan tiga jari. 

b. Stimulasi Pijatan Dada 

1) Stimulasi pijatan kupu-kupu 

a) Letakkan ke dua telapak tangan di tengah dada 

b) Gerakkan ke dua telapak tangan ke atas sampai di bawah leher kemudian ke 

samping, ke bawah dan kembali ke tengah tanpa mengangkat tangan, 

menyerupai sayap kupu-kupu. 

2) Stimulasi pijatan menyilang 

a) Letakkan ke dua telapak tangan di kedua sudut tulang iga bawah. 

b) Pijat menyilang dengan telapak tangan dari pinggang ke arah bahu dan 

sebaliknya, secara bergantian kanan dan kiri. 

c. Stimulasi Pijat Perut 

1) Mengayuh 

Letakkan telapak tangan kanan di perut bagian atas (bawah tulang iga dan 

hati), gerakkan telapak tangan kanan dan kiri secara bergantian seperti mengayuh. 
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2) Bulan – Matahari 

a) Pijat dengan telapak tangan kanan, mulai dari perut kanan bawah ke atas, 

menuju ke perut kiri bawah searah jarum jam membentuk lingkaran kecil tidak 

penuh (gerakan bulan). 

b) Lanjutkan stimulasi pijatan dengan tangan kiri dengan gerakan berputar, mulai 

perut sebelah kanan bawah ke atas mengikuti arah jarum jam, membentuk 

lingkaran penuh (gerakan matahari). 

c) Lakukan gerakan bulan – matahari secara bergantian dan tidak terputus. 

Gerakkan ini di ulang beberapa kali.  

3) Stimulasi pijatan “ I LOVE YOU “ 

a) I : Pijat dengan tiga ujung jari tangan, dari perut kiri ke atas bawah seperti 

membentuk huruf I. 

b) LOVE : Pijat dengan tiga ujung jari kanan, dari kanan atas ke kiri atas perut, 

kemudian ke bawah membentuk huruf L terbalik.  

c) YOU : Pijat dengan ujung jari tangan, dari perut kanan bawah ke atas, 

kemudian ke perut kiri atas menuju ke bawah, membentuk huruf U terbalik.  

d. Stimulasi Pijatan Tangan : 

1) Stimulasi pijatan memerah (seperti memerah susu sapi) 

a) Pegang lengan anak, tangan kanan menggenggam lengan atas, tangan kiri 

menggenggam lengan bawah.  

b) Buat gerakan seperti memerah, dengan menggerakkan tangan kanan dan kiri 

ke bawah secara bergantian dan berulang-ulang. 

c) Lakukkan gerakkan kebalikan dari yang di atas, gerakkan dilakukan dari 

pergelangan tangan ke pangkal lengan.  
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2) Stimulasi pijatan menggulung 

Gunakan kedua telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung 

mulai dari pangkal lengan menuju pergelangan tangan.  

3) Stimulasi pijatan memeras 

Lakukan gerakan memutar dan memeras dengan lembut dari pangkal lengan 

ke pergelangan tangan dengan kedua tangan.  

4) Stimulasi pijatan telapak dan punggung tangan 

a) Pijat seluruh permukaan telapak tangan mulai dari pergelangan tangan ke arah 

jari-jari menggunakan kedua ibu jari.  

b) Pijat seluruh permukaan punggung tangan mulai dari pergelangan tangan ke 

arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari.  

5) Stimulasi pijatan memutar pada telapak dan punggung tangan 

a) Pijat seluruh permukaan telapak tangan mulai dari pergelangan tangan menuju 

pangkal jari dengan gerakan memutar menggunakan ibu jari. 

b) Pijat seluruh permukaan punggung tangan mulai dari pergelangan tangan 

menuju pangkal jari dengan gerakan memutar menggunakan ibu jari.  

6) Stimulasi pijatan pada jari  

Pijat lembut setiap jari tangan satu persatu menuju kearah ujung jari dengan 

gerakan memutar, akhiri gerakan ini dengan tarikan lembut pada tiap ujung jari.  

7) Gerakkan relaksasi 

a) Tangan di silangkan 

Pegang pergelangan tangan dan silangkan keduanya di dada. Luruskan 

kembali kedua tangan ke samping, ulang gerakan ini bergantian berulang-ulang. 
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b) Diagonal tangan kaki 

Pertemukan ujung kaki kanan dan ujung tangan kiri di atas tubuh anak 

sehingga membentuk garis diagonal. Tarik kembali kaki kanan dan tangan kiri ke 

posisi semula.  Pertemukan ujung kaki kiri dan ujung tangan kanan bayi di atas 

tubuh bayi sehingga membentuk garis diagonal. Tarik kembali kaki kanan dan 

tangan kiri ke posisi semula. Lakukan gerakan ini secara bergantian dan berulang-

ulang. 

e. Stimulasi Pijatan Kaki 

1) Stimulasi pijatan memerah ( seperti memerah susu sapi ) 

a) Pegang tungkai dengan tangan kanan menggenggam tungkai atas, tangan kiri 

menggenggam tungkai bawah.  

b) Buat gerakan seperti memerah, dengan menggerakkan tangan kanan dan kiri 

ke bawah dari pangkal paha ke tumit secara bergantian dan berulang-ulang. 

2) Stimulasi pijatan memeras 

Lakukan gerakan memutar memeras dengan lembut dari pangkal paha ke 

pergelangan kaki dengan kedua tangan.  

3) Stimulasi pijatan telapak dan punggung kaki  

a) Pijat seluruh permukaan telapak kaki mulai dari tumit ke arah jari-jari 

menggunakan kedua ibu jari.  

b) Pijat seluruh permukaan punggung kaki mulai dari tumit ke arah jari-jari 

menggunakan ibu jari.  

4) Stimulasi pijatan pada jari 

Pijat lembut setiap jari kaki satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan 

gerakan memutar, akhiri gerakan ini dengan tarikan lembut pada tiap ujung jari.  
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5) Gerakan relaksasi  

a) Menyilangkan kaki. 

Pegang kedua pergelangan kaki. Silangkan keatas, sehingga mata kaki 

kanan bagian luar bertemu mata kaki kiri bagian dalam kemudian dorong kearah 

paha. Kembalikan posisi kaki pada posisi semula. Pegang kedua pergelangan kaki 

bayi. Silangkan keatas, sehingga mata kaki kanan bagian dalam bertemu mata kaki 

kiri bagian luar kemudian dorong ke paha. Kembalikan posisi kaki pada posisi 

semula. Gerakan ini dilakukan bergantian dan berulang-ulang. 

b) Menekuk kaki bergantian 

Pegang pergelangan kaki kanan dalam posisi kaki lurus, tekuk perlahan 

kearah perut kemudian kembalikan ke posisi lurus. Lakukan gerakan yang sama 

pada kaki kiri, ulang secara bergantian beberapa kali. 

f. Stimulasi Pijatan Punggung 

1) Stimulasi pijatan maju mundur  

a) Tengkurapkan anak melintang di depan pemijat, dengan kepala di sebelah kiri 

dan kaki di sebelah kanan pemijat.  

b) Posisi telapak tangan tegak lurus terhadap tulang punggung anak. 

c) Lakukan gerakan maju mundur, menggunakan telapak tangan di sepanjang 

punggung, dari leher sampai bokong.  

2) Stimulasi pijatan meluncur 

a) Posisi telapak tangan tegak lurus terhadap tulang punggung anak.  

b) Gerakan telapak tangan lurus dari atas ke bawah, dari leher sampai bokong. 

c) Gerakan dapat dilakukan dengan telapak tangan kanan atau kiri.  

3) Stimulasi pijatan mengayuh  
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a) Letakan telapak tangan kanan tegak lurus terhadap tulang belakang. Gerakan 

telapak tangan kanan ke bawah dengan tekanan lembut sampai bokong. 

b) Ulang dengan telapak tangan kiri secara bergantian beberapa kali. 

4) Stimulasi pijatan melingkar 

Buat gerakan melingkar kecil di sepanjang otot punggung, mulai dari bahu 

sampai bokong sebelah kiri dan kanan tulang belakan, dengan menggunakan ibu 

jari atau tiga jari (jari telunjuk, jari tengah, jari manis). 

5) Stimulasi pijatan menggaruk 

Akhiri stimulasi pijatan punggung dengan membuat beberapa kali belaian 

memanjang, dari leher menuju bokong, dengan menggunakan kelima ujung jari 

tangan kanan atau kiri.  

 

C. Penyuluhan Kesehatan  

1. Pengertian 

Penyuluhan Kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan informasi-informasi pesan, menanamkan keyakinan, sehingga 

masyarakat sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu 

anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan serta terjadi peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Notoatmodjo, 2012).  

2. Tujuan Penyuluhan Kesehatan 

Tujuan pendidikan kesehatan adalah suatu perubahan sikap dan tingkah laku 

individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat dalam membina serta 

memelihara perilaku hidup sehat juga berperan aktif dalam mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal (Nursalam dkk, 2019).  



31 
 

3. Bentuk Media Penyuluhan  

Media penyuluhan kesehatan ada beberapa bentuk media penyuluhan antara 

lain (Notoatmodjo, 2012):  

a. Berdasarkan stimulasi indra:  

1) Alat bantu lihat (visual aids) yang berguna dalam membantu menstimulasi 

indra penglihatan.  

2) Alat bantu dengar (audio aids) yaitu alat yang dapat membantu untuk 

menstimulasi indra pendengar pada waktu penyampaian bahan 

pendidikan/pengajaran. 

3) Alat bantu lihat-dengar (audio visual aids) 

b. Berdasarkan pembuatannya dan penggunaanya: 

1) Alat peraga atau media yang rumit, seperti film, film strip, slide, dan 

sebagainya yang memerlukan listrik dan proyektor.  

2) Alat peraga sederhana, yang mudah dibuat sendiri dengan bahan-bahan 

setempat.  

c. Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur media kesehatan: 

Media penyuluhan kesehatan ada dua jenis yaitu media cetak (leaflet, booklet, flyer, 

flip chart, rubrik) dan media elektronik (video, slide, media papan). 

 

 

 

 

 

 


