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ABSTRAK 

 

Pijat bayi merupakan salah satu terapi non farmakologi yang diberikan untuk 

membantu meningkatkan kualitas tidur pada bayi dengan cara pijat bayi. Pijat 

bayi lebih baik dilakukan oleh orang tua bayi. Bayi yang dipijat selama kurang 

lebih 15 menit akan merasa lebih rileks, tidur lebih lelap, perkembangan dan 

pertumbuhannya akan semakin baik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh pemberian pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi usia 0 – 12 bulan  di 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2020. Jenis 

penelitian yang digunakan pre eksperimen design dengan pendekatan One Group 

Pre Test – Post Test. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi yang ada di 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. Sampling yang digunakan 

adalah non probability sampling dengan teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Accidental Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 

bayi. Variabel independent pijat bayi dan variabel dependent kualitas tidur bayi 

usia 0 -12 bulan. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Pengolahan data 

dengan menggunakan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan kualitas tidur 

bayi usia 0 – 12 bulan sebelum dilakukan pijat bayi sebagian besar kualitas tidur 

bayi cukup sebanyak 17 responden (56,7%) dan setelah dilakukan pijat bayi 

sebagian besar dari responden kualitas tidur bayi menjadi baik sebanyak 20 

responden (66,7%). Hasil Uji Statistik menunjukkan p value adalah 0,000 < α 

(0,05),  sehingga H1 diterima. Kesimpulan penelitian ini hasilnya menunjukkan H1 

diterima dan H0 ditolak yang artinya ada pengaruh pemberian pijat bayi terhadap 

kualitas tidur bayi usia 0 – 12 bulan di rumah sakit umum Imelda pekerja 

Indonesia medan tahun 2020. 
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