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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Bayi merupakan anak yang berumur 0 sampai 12 bulan. Pada umumnya bayi 

lebih rentan terkena penyakit dikarenakan bayi belum memiliki daya tahan tubuh 

yang kuat sehingga, peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk merawat bayi. 

Apabila bayi menunjukkan tanda dan gejala suatu penyakit maka orang tua harus 

mengambil keputusan untuk membawa bayi ke pelayanan kesehatan untuk 

menghindari keparahan dari penyakit yang dialami bayi maka beberapa orang tua 

lebih memilih untuk mencegah dengan melakukan pijat bayi ( Bastian, Adelia, et 

al. 2014). 

Bayi adalah individu yang mempunyai kebutuhan sendiri, yaitu dalam 

jumlah waktu istirahat (tidur). Bayi sangat membutuhkan waktu tidur dengan 

jumlah lama dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel saraf pada masa 

bayi yang belum sempurna, sehingga diperlukan stimulasi yang dapat membantu 

memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel saraf dengan cara 

mencukupi kebutuhan waktu tidur bayi ( Dalam Dewi .A.P, et, al, 2016). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.8 Tahun 

2014 tentang pelayanan kesehatan SPA pasal 1 ayat 10 yang berbunyi bahwa pijat 

bayi adalah teknik usapan dan penekanan menggunakan anggota gerak tubuh 

seperti tangan, jari, siku, dan atau stimulasi dan relaksasi, melancarkan sistem 

peredaran darah, melancarkan sistem peredaran limfe (getah bening) dan 

penguatan sistem tubuh lainnya, dimaksudkan untuk kesehatan dan kebugaran 

(Menteri Kesehatan, 2014). 
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Pijat bayi adalah seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang dikenal 

sejak awal manusia diciptakan didunia serta telah dipraktikkan sejak zaman 

dahulu secara turun temurun yang dilakukan oleh dukun bayi. Pijat bayi lebih baik 

dilakukan oleh orang tua bayi (Prasetyono, 2017). 

Pijat bayi merupakan salah satu terapi non farmakologi yang diberikan 

untuk membantu meningkatkan kualitas tidur pada bayi yaitu dengan cara pijat 

bayi. Menurut (Riksani dalam Rohmawati, fauziah 2018). Pijat bayi adalah salah 

satu jenis stimulasi yang akan merangsang perkembangan struktur maupun fungsi 

dari kerja sel-sel dalam otak. Bayi yang dipijat selama kurang lebih 15 menit akan 

merasa lebih rileks, tidur lebih lelap, perkembangan dan pertumbuhannya akan 

semakin baik. (Menurut Matra, 2014 dalam Rohmawati, fauziah 2018), Pijatan 

yang lembut akan membantu mengendurkan otot-ototnya sehingga bayi akan 

merasa lebih tenang dan tidurnya akan nyenyak. 

Tidur adalah salah satu kebutuhan bayi dan tidur merupakan bentuk 

adaptasi bayi terhadap lingkungannya. Bayi yang baru lahir biasanya memiliki 

waktu tidur selama 16-20 jam sehari. Memasuki usia 2 bulan bayi mulai lebih 

banyak tidur malam dibandingkan tidur siang. Di usia 3 bulan bayi akan 

menghabiskan waktu tidurnya sekitar 15-17 jam sehari dengan pembagian waktu 

8 jam untuk tidur di siang hari dan 9 jam untuk waktu tidur di malam hari. 

Semakin bertambahnya usia bayi, waktu yang dibutuhkan untuk tidur bayi emakin 

berkurang, tepatnya pada usia bayi 3-6 bulan. Jumlah waktu tidur yang 

dibutuhkan bayi usia 0-6 bulan berkisar antar 13-15 jam/hari (Dewi .A.P, et, al, 

2016).  
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Berdasaran data WHO ( World Health Organization ) tahun 2012 yang 

dicantumkan dalam jurnal pediatrics, tercatat sekitar 33% bayi yang mengalami 

masalah tidur. Penelitian yang dilakuakan oleh Hiscock (2012) di Melbourne 

Australia didapatkan hasil 32% ibu melaporkan terdapat kejadian berulang 

masalah tidur pada bayi mereka. Di Indonesia cukup banyak bayi yang mengalami 

masalah dalam tidur, yaitu sekitar 44,2% bayi mengalami masalah tidur seperti 

sering terbangun pada malam hari. Berdasarkan laporan Riskesdas kabupaten/kota 

di Sumatra Utara tahun 2018, jumlah bayi yang lahir hidup sebanyak 5.895 bayi. 

Berdasarkan Hasil survey awal pada tanggal 28 Juli 2020 yang dilakukan peneliti 

di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia didapatkan data ibu yang 

melahirkan bayi mulai dari bulan januari sampai dengan bulan juni sebanyak 596 

orang. 

Mengingat pentingnya waktu tidur untuk petumbuhan dan perkembangan 

bagi bayi, maka kebutuhannya harus benar-benar terpenuhi supaya tidak 

berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tidur bayi yaitu dengan 

melakukan pijatan pada bayi. Pijatan yang dilakukan pada bayi dapat membantu 

meningkatkan kualitas tidur bayi. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh pemberian Pijat Bayi terhadap kualitas tidur Bayi 

Usia 0 – 12 Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 

2020”. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

       Bagaimana Pengaruh pemberian Pijat Bayi terhadap kualitas tidur Bayi Usia 

0 – 12 Bulan Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 

2020. 

1.3  Batasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahuai 

Pengaruh pemberian Pijat Bayi terhadap kualitas tidur Bayi Usia 0 – 12 Di Rumah 

Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2020” 

1.4  Rumusan Masalah 

       Apakah ada Pengaruh pemberian Pijat Bayi terhadap kualitas tidur Bayi Usia 

0 – 12 Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2020” 

1.5  Tujuan Penelitian 

1.5.1  Tujuan Umum 

      Tujuan umum dalam penelitian yaitu untuk mengetahui Pengaruh pemberian 

Pijat Bayi terhadap kualitas tidur Bayi Usia 0 – 12 Di Rumah Sakit Umum Imelda 

Pekerja Indonesia Medan Tahun 2020” 

1.5.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui Pengaruh pemberian Pijat Bayi terhadap kualitas tidur 

Bayi Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2020” 

2. Untuk mengetahui kualitas tidur Bayi Usia 0 – 12 Di Rumah Sakit Umum 

Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2020” 

1.6  Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan banyak manfaat 

berbagai pihak yaitu: 
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1.6.1 Bagi Peneliti 

       Penelitian ini digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengetahui 

Pengaruh pemberian Pijat Bayi terhadap kualitas tidur Bayi Usia 0 – 12 Di 

Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2020” 

1.6.2 Bagi Responden 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan responden 

tentang pijat bayi. 

1.6.3 Bagi Masyarakat 

      Sebagai bahan masukan dan membantu program promosi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pijat bayi. 

1.6.4 Bagi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia 

       Sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan meningkatkan pijat bayi 

dalam meningkatkan kualitas tidur ada bayi sehingga membantu ibu dalam 

melakukan pijat bayi mandiri. 

1.6.5 Bagi Institusi 

        Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan 

menambahkan literatur sebagai bahan pustaka tambahan bagi Universitas Imelda 

Medan (UIM) khususnya program studi S1 Keperawatan dengan menitik beratkan 

pada pemberian pijat bayi. 

1.6.6 Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat merencanakan 

penelitian lanjutan khusunya pemberian pijat bayi dalam meningkatkan kualitas 

tidur pada bayi Usia 0 – 12 Bulan. 


